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Kuran Mucizeleri İddialarındaki Temel Sorunlar 
 
1. Mucize Kavramı 
 
“Mucize” geniş anlamıyla insanı hayrete düşüren her türlü sıradışı olay için kullanılabilirken dar 
anlamıyla “doğa kanunlarına aykırı, doğaüstü olgu” manâsına da gelir. 
 
İslami literatürde ‘mucize’ terimi peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini 
ispat etmek amacıyla Allah’ın iznine bağlı olarak sunduğu olağanüstü olaylar anlamı taşır. Musa 
Peygamber’in denizi ikiye ayırması, İsa Peygamber’in ölüleri diriltmesi veya Muhammed 
Peygamber’in Ay’ı ikiye bölmesi rivayetleri bu kategoridedir. 
 
Bu tür mucizelerin gerçekliğini araştırma imkânımız yoktur. Çünkü bunlar -güya- geçmişte olmuş-
bitmiş tekil olaylardır. Kimse doğruluğunu veya yanlışlığını kesin olarak ispatlayamaz; inansın ya da 
inanmasın… 
 
Bu sitenin konusu olan “Kuran Mucizesi” iddialarını ayrı bir kategoride değerlendirmek gerekir. Bu 
iddialara göre bir takım Kuran ayetleri o dönemdeki insanların bilmesinin mümkün olmadığı ancak 
günümüzdeki modern bilimin bulabildiği bazı gerçeklere açık-seçik işaret etmektedir. Dolayısıyla 
Kuran’daki bu sözlerin sahibi Allah olmalıdır. İddiaya göre bu bir inanç meselesi de değildir. Her 
dürüst-akıllı insanın ve söz konusu alanlar hakkında bilgi sahibi kişilerin kabul etmesini zorunlu kılan 
açıklıktadır bu mucizeler. Kabul etmeyen (bu iddialara göre) ya yeterli bilgi ve anlayışa sahip değildir 
ya da kasıtlı bir şekilde Kuran’ın Allah kelamı olduğunu bilmesine rağmen Şeytan’a hizmet etmekte ve 
insanların bu gerçekleri görememesi için mücadele vermektedir. 
 
2. İnançsal Sorun 
 
Bu iddiaların içerdiği temel çıkmaz şu şekilde ifade edilebilir: Eğer gerçekten söz konusu mucizeler -
iddia edildiği gibi- her akıl ve bilgi sahibi insanın kabul etmesini zorunlu kılacak açıklıktaysa o halde 
Allah insanlığa şüphe kalmayacak, tartışma götürmeyecek şekilde Kuran’ın kendi sözü olduğunu 
bildirmek istemiş olmalı. Fakat görünen o ki insanlığın önemli bir kısmı, bilim dünyasının neredeyse 
tamamı bu iddiaların gerçekliğini görememekte. Oysa herşeye gücü yeten ve kullarına şüphe 
bırakmayacak bir şekilde ispatlar sunmak isteyen Allah, çok daha basit yöntemlerle varlığını ve 
Kuran’ın kendi sözü olduğunu insanlara gösterebilir. Bunu -mesela- peygamber kıssalarında rivayet 
edilen mucizelere benzer olaylarla gerçekleştirebilirdi. 
 
Örneğin hiç kimsenin tereddüt edemeyeceği bir şekilde her ülkenin gökyüzüne o ülkenin diliyle ve 
altından kayalarla “Kuran benim sözümdür; ona uyun!” cümlesini yazabilir, en azından dürüst ve akıllı 
insanları küfürden kurtarabilirdi (asi olanlar yine asi kalırdı belki ama hiç olmazsa samimi olanlar 
kurtulurdu). 
 
O kadar ileriye gitmeye de gerek yok; en azından mucize isnat edilen ayetleri çok daha açık-seçik, 
yoruma yer bırakmayacak şekilde buyurabilirdi. Öyle net, kesin ve açık bir ifade kullanırdı ki her akıllı 
ve dürüst insan o ayeti okuduğunda “Evet bu cümlede açık-seçik şekilde şu somut gerçeğe işaret 
ediliyor. Ayetin tek makûl yorumu budur. Bunun başka hiçbir izahı düşünülemez. Ve söz konusu 
gerçeği modern bilim henüz son yıllarda ortaya çıkardı. O dönemdeki insanların bu gerçekten haberi 
yoktu, olamazdı. Dolayısıyla Kuran insanüstü bir varlığın eseri olmalı” demek zorunda kalırdı. 
 
Fakat böyle bir durumun olmadığı ortada… Çünkü sadece Gayri Müslimler değil samimi Müslüman 
Yazar ve Alimler içerisinde de mucize iddiacılarına açıkça karşı çıkan, Kuran ayetlerinin böylesi 
keyfi/değişken bir şekilde tefsir edilemeyeceğini söyleyen insanların sayısı az değildir. 



3. Metodolojik Sorun 
 
Bu konuda sözü günümüzde Kuran Tefsiri Usulü hakkındaki çalışmalarıyla bilinen ve Müslüman 
kesimlerce genel kabûl ve saygı gören Müslüman Yazar Dücane Cündioğlu’na bırakmak daha uygun 
olabilir (Kuran’ı Anlamanın Anlamı, Kaknüs Yayınları, 5. baskı 2005): 
 
“İşte bu, anlatılanı öznel kılan (anlaşılan ve/veya yorumlanan haline getiren) bir durumdur ve anlama 
faaliyetinin daha henüz başında iken öznelliği itiraf edilmiş bir ‘anlam’ın doğru anlam olduğunu 
savunmak ise mümkün değildir. 
 
O halde yapılacak iş –zorunlu olarak– anlamın doğruluğunu bir kenara iterek onun öznelliğini 
savunmaya kalmaktadır ki Kur’an ayetlerinin her harfinde binlerce anlam olduğunu iddia eden bu 
türden yaklaşımlar anlamın doğruluğundan ümidini kesmiş kimselerin sofistik bir biçimde anlamın 
öznelliğine hatta yorumun özgürlüğüne meşruiyet arama girişimlerinden başka bir değere sahip 
değillerdir.” (S. 27) 
 
“Bu yaklaşım o denli ilginç neticeler vermiştir ki zaman zaman Kuran’ın ne söylediği hiç ama hiç 
önemli olmamıştır; zira anlam, artık onun ne söylediği olmaktan çıkmıştır. Öyle ki Kur’an herşeyden 
söz edebilirdi ve fakat muhataplarının istediği herşeyden… 
 
Hatta bunun tersi de olmuştur; yani Kuran –bu zihniyete göre– ancak muhataplarının istediklerini 
söyleyebilirdi; istemediklerini değil! 
(…) 
 
İnsanoğlunun Ay’a gidebilme imkânı ve hatta gitmesi kelam-ı ilahi’nin mevzu edineceği bir husus 
olmamıştır; zira bu (a) muhataplarını Sırat-ı müstakim’e hidayet etmeyi hedeflemiş bir hitabın 
maksadı açısından önemli değildi; (b) Kur’an’ın nazil olduğu dönemdeki muhatapları için ise anlamlı 
değildi. 
 
Olsun! Bugün insanoğlu Ay’a gitmişse ve bu olay artık bizim için önemli ve anlamlı bir keyfiyet 
taşıyorsa Kuran gibi ilahi bir kelam bu olay hakkında da konuşsa bunun kime ne zararı olur? Bilakis 
Münkirin’in kol gezdiği şu ortamda Kelam-ı ilahi onun hakikatlerine susamış olan halka daha cazip 
hale gelmez mi? 
 
Bu ve benzeri düşünceler esas alındığında geriye yapılacak bir tek iş kalıyordu o da Kur’an’ı bu konuda 
konuşturmak! Nitekim bu da yapıldı ve Kur’anın bu konuda da konuştuğu meraklılarına gösterildi.” (S. 
27-28) 
 
“Samimi olmak kaydıyla anlamı her değiştirme teşebbüsü bu teşebbüsün sahibinin söyleneni 
anlamadığını, anlayamadığını gösterir; samimiyetsizlik halindeyse iftira ettiğini…” (S. 29) 
 
“Kuran’ın nazil olduğu zamanı dikkate almadan yapılan yorumlar anlama faaliyetinin henüz daha 
başında iken ‘doğru anlam’ı elde etmede başarısızlığa mahkûm olmuş yorumlardır. Nitekim anlamı 
belirlemede ‘anlatılan’ı değil ‘anlaşılan’ı esas alan, dolayısıyla anlamı öznelleştirmek isteyen her 
yorumlama teşebbüsü özgürlük ve bağımsızlığını zamanın dışına çıkmakta bulur ve zamanın 
doğrulama şansı olmadığı her anlam zaman-sız ortamlara çekilerek istenildiği gibi yoğrulur. 
‘Bağımsızlığını’ diyoruz çünkü zaman anlamın en kuvvetli bağıdır. Anlam bir kere bu bağından 
kurtulmaya görsün.. İşte o zaman özgürdür ve isteyenin istediği gibi kendisini yoğurmasını beklemeye 
başlamıştır; zaten öyle de olur.” (S. 92-93) 
 
 
 



Gerçekten de sadece Kuran’ı değil her türlü metni anlama/yorumlama faaliyetinde eğer amacımız 
‘doğru anlam’ı saptamak ise başvuracağımız yöntem öznel ve keyfi olmamalı. Doğru anlam her zaman 
yazarın/konuşanın anlatmak istediğidir. Bir metne “Yazar ne anlatmak istemiş?” sorusuyla değil de 
“Ben bu metinden hangi anlamları çıkarabilirim?” sorusuyla yaklaşmak belki sanatsal açıdan veya salt 
zihin jimnastiği olarak verimli ve güzel bir yöntem olabilir; fakat bu durumda amaç artık ‘doğru 
anlam’ı bulmaktan çıkmış olur. 
 
Bu açıdan baktığımızda görülecektir ki eğer niyetimiz ‘mucize’ bulmak ise bunu belli bir hacme sahip 
her türlü edebi eser üzerinde gerçekleştirebiliriz. Eski çağlarda yazılmış herhangi bir edebi eser alalım 
elimize ve yazıldığı dönemdeki ‘anlam bağlamı’ından, yazarın iradesinden kopararak sadece mucize 
bulmaya yönelik şekilde tarayalım. İçinden cımbızla buna uygun olabilecek cümleleri çekelim ve 
gerektiğinde cümlenin içindeki sözcüklere de alışılagelmiş anlamından farklı anlamlar yükleyelim. Hiç 
de uzun süre uğraşmak zorunda kalmadan söz konusu antik eserde çok sayıda “mucize” (yani yazıldığı 
dönemde insanlar tarafından bilinmeyen, fakat günümüz biliminin ortaya çıkarttığı bir takım 
gerçeklere işaretler, göndermeler) inşa edebiliriz. 
 
Ayrıca mucize iddiacıları Kuran’ın evrene dair bilimsel bilgi ve bulgularla dolu olduğuna gerçekten 
inanmakta iseler o hâlde sadece bir kere olsun henüz bulunmamış bir bilimsel gerçeği herhangi bir 
Kuran ayetinden yola çıkarak bulmak, en azından bulunmasına yardımcı olmakla yükümlü 
görmelidirler kendilerini; bilim insanlarının herhangi bir gerçeği bulmalarını beklemek ve bulunduktan 
sonra Kuran’dan cımbızla bir ayet çekip ayetteki sözcüklere yepyeni anlam ve yorumlar yükleyerek 
“Bakın! O gerçek zaten asırlar öncesinden Kuran’da bildirilmiş” demek gülünçlüğünden 
sıyrılmalıdırlar. 
 
Çünkü bu tavır insanlık adına hiçbir yarar sağlamamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evrenin Genişlemesi 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Mucizeci ekolün sıkça dillendirdiği meşhur iddialardan biri de “evrenin genişlemesi” bahsidir. 
 
Önce iddiayı bu ekolün dilinden dinleyelim: 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
 
“Astronomi biliminin henüz gelişmemiş olduğu bir dönemde 14 asır önce indirilen Kuran-ı Kerim’de 
evrenin genişlediğinden şöyle bahsedilir: Biz göğü ‘büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüphesiz biz 
(onu) genişleticiyiz. (Zariyat Suresi, 47) Yukarıdaki ayette geçen “sema (gök)” kelimesi Kuran’ın pek 
çok yerinde uzay ve evren anlamında kullanılır. Nitekim burada da bu anlamda kullanılmıştır ve 
evrenin genişleyici olduğu bildirilmiştir. Türkçeye “Şüphesiz biz genişleticiyiz 
(genişleteniz/genişletmekte olanız)” olarak çevrilen Arapça “inna le musiune” ifadesindeki 
“musi’une” kelimesi “genişletmek” anlamına gelen “evsea” fiilinden türemiştir. “Le” ön-eki de takip 
ettiği isim ya da sıfata vurgu ekleyerek “çok fazla” anlamı katmaktadır. Dolayısıyla bu ifade “Biz göğü 
veya evreni çok fazla genişletiyoruz” anlamı taşımaktadır. Bilimin bugün varmış olduğu sonuç da 
Kuran’da bize bildirilenle aynıdır. 
(…) 
Bu bilimsel gerçek henüz hiçbir insan tarafından bilinmezken Kuran’da asırlar önce açıklanmıştır. 
Çünkü Kuran tüm evrenin yaratıcısı ve hâkimi olan Allah’ın sözüdür.” 
 
2. Zariyat/47’nin Anlam(lar)ı 
 
İlk olarak dikkat çeken husus mucize iddiacılarının kutsal olarak gördükleri kitaba karşı sergiledikleri 
“ilmi samimiyetsizlik” örneğidir. Yukarda aynen alıntıladığımız iddiada Zariyat/47’nin diğer çeviri ve 
yorumlarından söz edilmemekte, “evrenin genişlemesi” ayetten zorunlu olarak çıkan “tek mümkün 
anlam” olarak sunulmaktadır. Oysa -Müslümanlar tarafından da genel kabul gören- birkaç meal ve 
tefisir örneğine bakmak durumun hiç de böyle olmadığını anlamak için yeterli olacaktır. 
 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (internet sitesinde de bulunan) resmi Kuran Meali’nde ayet şu şekilde 
çevrilmiştir: 
 
Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter.  
 
Ve sadece bir dipnot olarak mucizecilerin iddia ettikleri çeviri ve yoruma değinilmiştir: 
 
“Âyet “Göğü kudretimizle biz kurduk ve biz onu genişletmekteyiz” şeklinde de tercüme edilebilir. Bu 
bakış açısı modern astrofizikte gündemde bulunan “evrenin sürekli genişlemekte olduğu” görüşünü 
desteklemektedir.” 



 
Diyanet Vakfı’nın Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Çağırıcı, Prof. Dr. Kafi Dönmez, 
Prof. Dr. Sadrettin Gümüş’ten oluşan uzman heyetine hazırlattığı tefsirde bu ayetle ilgili olarak şu 
açıklamalar yer almıştır: 
 
“Şüphesiz biz genişletmekteyiz” diye çevrilen cümle için yapılan başlıca yorumlar şunlardır: 
 
a) Biz vüs’at yani genişlik ve kudret sahibiyiz. Semadaki bu ihtişamı sağlamakla kudretimizden bir şey 
eksildiği sanılmamalıdır; dilesek daha da genişletiriz. Bakara Suresi’nin 255 ve Kaf Suresi’nin 38. 
ayetlerindeki içerik ve üslûp bu manâyı çağrıştırmaktadır. 
  
b) Hiçbir şeye muhtaç olmadığımız gibi nimetleri bol bol ihsan eden de biziz. Sıkıntıları giderir, darda 
kalanlara genişlik veririz. 
 
c) Evreni genişletmekteyiz. Bu yorum daha çok uzay cisimlerinin birbirinden uzaklaştığı ve aralarındaki 
mesafenin gitgide arttığı yönündeki bilimsel tespitten hareketle ortaya konan “genişleme teorisi” 
ışığında yapılmıştır.” 
 
(Kur’an Yolu – Türkçe Meâl ve Tefsir, Heyet: Prof.Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Çağırıcı, 
Prof. Dr. İ. Kafi Dönmez, Prof. Dr. Sadrettin Gümüş, Ankara/2007, Zariyat/47) 
 
Görüldüğü üzere konunun uzmanları “evrenin genişlemesi” manâsını tek mümkün anlam olarak değil 
-aksine- en düşük ihtimal olarak görmektedir. 
 
Elmalılı M. Hamdi Yazır ayetteki ilgili kısmı şu şekilde açıklamıştır: 
 
“Ve hiç şüphesiz biz çok genişliğe malikiz. Bunun iki manâsı vardır: Birisi kudret genişliğini ifade eder. 
Kudret ve kuvvetimiz öyle geniştir ki semayı bina ile tükenmedikten başka onu daha çok genişletebilir. 
Bu manâ hem “Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usanç gelecektir.” 
(Fâtır, 35/35) hem de “O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır.” (Bakara, 2/255) ayetlerinin manâlarını 
andırır. Birisi de zenginliği, nimet ve nimet vermede genişliği ifade eder. “Biz darlıkları genişletiriz. 
Yalvaran, darda kalmışlara icabet eden, sıkıntıları açan, ihtiyaçları gideren, fakirleri zenginleştiren, 
nimet vereniz” demek olur.” (Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Zariyat/47) 
 
Ömer Nasuhi Bilmen, ayeti: 
 
“Ve göğü bir kuvvetle bina ettik ve şüphe yok ki biz elbette kadirleriz.” 
 
olarak çevirmiş ve şu açıklamayı eklemiştir: 
 
“Şöyle ki: (Ve göğü bir kuvvetle) Pek muazzam olan bir kudretle, bir şiddetle (bina ettik) varlık alanına 
getirdik (ve şüphe yok ki, biz) yâni: Büyüklük ve yücelikle vasıflanmış olan ilahî zatını (elbette 
kaadirleriz.) Böyle nice alemleri meydana getirmeğe kaadiriz. Evet.. Yüce zatın kudret ve hakimiyeti 
pek geniştir; mahlûkatı idareye, onların yaşamalarını, geçimlerini sağlamaya fazlasiyle kâfidir. 
 “musi’une” kuvvet, takat, genişlik sahibi demektir.” 
 
(Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri, Zariyat/47) 
 
Daha birçok farklı meal ve tefsir örneğinden de görülebileceği üzere bizzat konunun uzmanlarının 
tespitine göre ayetteki ilgili kısım Kuran’ın dili olan 6-7. yüzyıl Arapçası’nda bir ifade kalıbı olarak 
öncelikle “kuvvet, güç, takat, genişlik” sahibi olmayı anlatmakta bunun yanısıra “bol bol nimet 
verme”, “darlıkları, sıkıntıları açma, genişletme” anlamına da gelmekte. 



 
Mucize iddiacılarının yöntem olarak kullandığı dil cambazlığını şu örneklerle daha iyi anlayabiliriz: Her 
dilde bir veya birden çok kelimeyi asıl sözlük manâsından farklı bir anlam bütünlüğünde birleştiren 
kalıplaşmış ifade şekilleri ve deyimler vardır. Örneğin Türkçede “eli geniş” veya ‘eli bol’dan kastedilen 
cömertliktir; elin gerçekten geniş/enli veya bol oluşu değil. Aynı şekilde “gönlü geniş” ifadesi 
hoşgörülü olmayı, “mezhebi geniş” ifadesi ise namus/iffet konularında toplumun genel algısına göre 
daha rahat davranmayı ve düşünmeyi anlatır. Bu üç deyimde de “geniş” sözcüğünün asıl sözlük 
anlamı olan mekânsal genişlikle ilgisi yoktur. 
 
Arapçada, dolayısı ile Kuran’da da buna benzer birçok deyim vardır. Örneğin Bakara/228’de “eli 
geniş” ifadesi (Türkçedeki gibi cömertlik değil) zenginlik anlamında kullanılmıştır (çünkü Arapçada “eli 
geniş” deyimi zenginlik ifade eder). 
 
Mucize iddiacılarının yaptığı ise şuna benzemektedir: Mesela Türkçe bir eserde (aslında cömertlik 
anlamında) “onlar ki elleri geniştir” gibi bir cümle yer alıyor ve varsayalım ki günün birinde uzayda 
elleri gerçekten de (maddi anlamda) geniş/enli olan akıllı varlıklar bulunuyor. Bu durumda birisinin 
çıkıp da “Bakın işte, bu eserde “eli geniş” ifadesi geçmekte. Demek ki eserin yazarı bunu ta o 
zamandan bilmiş. Bu bir mucizedir” demesi ne denli gülünç ise “kuvvetli, takatli” olma ve “bol bol 
nimet vererek sıkıntıları, darlıkları açma, çözme” anlamında kullanılan Arapça bir ifade kalıbını -
günümüzün bilimi, evrenin genişlemesinden yola çıkıyor diye- sözlük anlamıyla yorumlamak o denli 
gülünçtür. 
 
Oysa sonsuz güç ve bilgi sahibi bir yaratıcı, bu ayette 14 asır sonra keşfedilecek olan evrenin 
genişlemesi olgusuna işaret etmek istemiş olsa idi kuşkusuz bunu açık seçik bir ifade ile yapabilirdi. 
Örneğin “Bunu bugün tam olarak anlayamasanız da size vermiş olduğum akıl ile şüphesiz günün 
birinde keşfedeceksiniz. Eserim olan kâinatı incelemeye, araştırmaya gayret edin.” şeklinde ifadeler 
de ekleyebilirdi. Hatta bu, insanlar için hem bilime teşvik hem de bilimsel gayretlere yön verici bir 
ipucu olurdu. Fakat durum böyle değil. Ayette geçen ibare tıpkı “eli geniş”, “gönlü geniş” 
deyimlerinde olduğu gibi kalıplaşmış bir ifade biçimi ve mekânsal genişleme ile ilgisiz. Dolayısı ile ve 
doğal olarak bu ayette ileride bulunabilecek bilimsel bir olguya işaret olduğu, tarih boyunca hiçbir 
Müslüman’ın, âlimin, müfessirin aklına dahi gelmemiş. Ta ki Müslüman olmayan bilim insanlarının 
araştırmaları sonucu evrenin genişlemesi teorisi bilim dünyasında kabul görmeye başlayana kadar… 
Bundan sonra ayetin anlamı birden bire değiştirilerek bu bulguya gönderme içerecek şekilde yeniden 
kurgulanmaya başlandı. Hem de tıpkı cömert (veya Arapça’da zengin) anlamında kullanılan “eli geniş” 
deyimini sözlük manâsında (yani maddi olarak geniş/enli el) yorumlar gibi. Ayrıca bu gayretlerin 
sahipleri açısından söz konusu bilimsel olgunun ne denli kanıtlanmış olduğu da mühim değil. Bilim 
dünyasındaki değişikliklere, revizyonlara, yeniliklere göre ayet her daim yeniden yorumlanabilir ne de 
olsa… Üstelik bütün bu gayretkeşliklerin ve işgüzarlıkların asıl motivasyon kaynağı, kâinatı veya hiç 
olmazsa Kuran’ı daha iyi anlama azmi bile değil! Tek niyet Müslüman olmayanları Kuran’ın gerçekten 
de Allah kelamı olduğuna ikna edebilmek (ve belki de daha çok, Müslümanların şüphelerini bertaraf 
edebilmek). Bütün bunları açık-seçik söylemekten de çekinmemekteler. 
 
Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kuran Tefsiri adlı eserinde, Zariyat/47’nin açıklamasında aynen şu 
ifadeleri kullanmaktadır: 
 
Başta Einstein olmak üzere son asrın fizikçileriyle astronomları bu muhteşem kâinatın bir bütün 
halinde devamlı genişlediğini söylüyorlar. Kuvvetli bir ihtimalle eğer bunun doğruluğu isbat edilirse, 
Kur’an’daki ilgili beyânın bu manâya delalet ettiğini söyleyebiliriz. Zira ayetin böyle bir yoruma 
tahammülü vardır ve o zaman inkarcı maddecilerin on beş asır öncesine dönüp o çağda böyle bir 
tespitin mümkün olup olmadığını araştırmaları gerekir. 
 
 



3. Kuran’daki Evren Algısı 
 
Oldukça genç bir kuram olarak evrenin genişlemesi teorisi ancak “modern” evren anlayışı bağlamında 
anlamlı olabilir. Bu “modern” evren algısı en kaba hatlarıyla günümüzde ilkokul düzeyinde genel 
malum olan -örneğin- Dünya’nın yuvarlak olduğu ve Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlerle birlikte 
Güneş’in etrafında döndüğü, Ay’ın Dünya etrafında döndüğü, “gökler”in Dünya üzerine kurulmuş bir 
kubbe/çatı değil uçsuz bucaksız uzay olduğu gibi bilgilerden oluşmaktadır. İlkel evren algısında ise 
Dünya düz bir tepsi veya döşek şeklindedir. Güneş bu düz tepsinin/döşeğin belli bir noktasında doğar, 
yükselir ve diğer uç noktasında batar. “Gökler” ise bu döşek üzerine kurulmuş ve yıldızlarla süslenmiş 
bir kubbe/çatıdır. Üstelik -mucizevi bir şekilde- direk/sütun olmadan yukarda durabilmektedir. Bu naif 
dünya ve evren algısının hâkim olduğu bir ortamda “göklerin genişlemesi”nden söz edilmesi hiçbir 
surette modern evren anlayışı bağlamında geçerliliği olan “evrenin genişlemesi kuramı” ile 
ilişkilendirilemez. (ki zaten yukarda açıklandığı üzere ayetteki ilgili ibarenin manâsı da mekânsal 
genişleme değildir.) 
 
Şimdi önyargısız bir şekilde ilgili Kuran ayetlerinde hangi evren anlayışının hakim olduğunu 
inceleyelim: 
 

 
 
İlk olarak mucize iddiacılarının Zariyat/47’yi örnek olarak gösterirken -her nedense- hiç söz 
etmedikleri hemen bir sonraki ayete de bakalım: 
 
Zariyat/47 
Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter. 
 
Zariyat/48 
Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz. 
 
Zariyat/48’de “yerin” döşendiği, yani bir döşek gibi serildiği, yayıldığı anlatılmaktadır. Ayete her 
önyargısız bakan bu cümlenin Dünya’nın düz bir tepsi/döşek olduğu fikrini desteklediğini kabul 
edecektir.  



Aynı anlayış diğer bazı ayetlerde de ifade edilmiştir: 
 
Hicr/19 
Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler 
bitirdik. 
 
Kuran’da Kehf Suresi’nin 83. ayetinden itibaren Zülkarneyn’in hikâyesi anlatılır. 
 
83. (Resulüm!) Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım. 
84. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık, ona (muhtaç olduğu) her şey için bir 
sebep (bir vasıta ve yol) verdik. 
85. O da bir yol tutup gitti. 
86. Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu kara bir balçıkta batar buldu. Onun yanında (orada) bir 
kavme rastladı. Bunun üzerine biz “Ey Zülkarneyn! Onlara ya azap edecek veya haklarında iyilik etme 
yolunu seçeceksin” dedik. 
 
Kehf/86’da açıkça Dünya’nın başı ve sonu olan düz bir tepsi/döşek olarak tahayyül edildiği 
anlaşılmaktadır. Güneş, Dünya’nın bir ucunda doğuyor, gök-kubbe boyunca yükseliyor ve diğer 
ucunda da batıyor. Yani “güneşin battığı bir yer”, bir uç/kenar mevcut. Dünyanın bu ucuna kadar 
giden olursa (Zülkarneyn gibi) Güneş’in battığı noktaya varmış olur. Hattâ -ayete göre- Güneş’i “kara 
bir balçıkta” batarken izleyebilir.  
 
Ra’d/2 
Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş’a kurulan, güneşi ve ayı 
buyruğu altına alandır. 
 
Lokman/10 
Allah, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. 
 
Hac/65 
Görmüyor musun ki Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin 
hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü O tutuyor. Şüphesiz ki Allah 
insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. 
 
Bu ayetlerde de yine Dünya’nın düz bir tepsi/döşek olduğu ve göklerin de işte bu tepsi/döşek üzerine 
kurulmuş ve mucizevi bir şekilde, herhangi bir görünebilen direk olmadan yukarılarda duran bir 
kubbe/çatı olduğu anlayışı ifade bulmaktadır. Açık bir şekilde “gökler” çadır gibi Dünya üzerine 
yükseltilen/kurulan bir kubbe olarak düşünülmüş ve yere düşmeyip de yukarda kalabildiği için 
açıklamalar getirilmiş. 
 
Yani Kuran’daki evren anlayışında Dünya uçsuz bucaksız uzayda herhangi bir gök cismi değil; aksine 
“gökler” işte bu Dünya üzerine kurulmuş, “kandillerle” (yıldızlarla) süslenmiş, aslında yere düşmesi 
gereken fakat Allah’ın görünmez direklerle havada tuttuğu bir kubbe/çadır olarak düşünülmekte… 
 
Üstelik Kuran’da işte bu şekilde tahayyül edilen “gökler”in (bilim-öncesi ilkel evren modellerinin ortak 
bir özelliği olarak) doğaüstü/mistik “yorumlanması” da yer almakta. 
 
Mülk/5 
Andolsun ki biz (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri 
yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. 
 
 



4. Sonuç 
 
Sonuç olarak söz konusu ayette geçen ibareyi mekânsal bir “genişleme” olarak yorumlamak tıpkı “eli 
geniş” ibaresini geniş/enli el anlamında yorumlamak gibi anlam ve ‘anlambilim’e yapılan bir 
tecavüzdür. 
 
Fakat bundan bağımsız olarak ayette gerçekten de bir şekilde “göklerin genişlemesi” kastedilmiş 
olsaydı bile Kuran’da “gökler”in nasıl tasavvur edildiğine, hangi tür bir evren algısının hakim olduğuna 
baktığımızda -bu ibareden- modern astrofizikteki evrenin genişlemesi kuramına bir gönderme 
çıkarmak ancak gülünç olarak nitelendirilebilir. 
 
Dipnotlar: 
 
Metinde “modern” evren anlayışı bilinçli olarak “en ilkel” evren algısı ile karşılaştırılmıştır. Yoksa 
günüzümüzün bilgi düzeyine gelene kadar farklı medeniyetlerde farklı evren anlayışlarının olduğu ve 
bunların da birçok evreden geçtiği elbette bilinmektedir. Örneğin Dünya’nın yuvarlak olduğu Aristo 
tarafından bile savunulmaktaydı. Hatta Aristo’dan bir asır kadar sonra yaşayan matematikçi ve 
astronom Samoslu Aristarchus’un (m.ö. 310-230) güneş merkezli bir evren modeli öne sürdüğü 
bilinmektedir. Daha sonra Avrupa’da Ortaçağ olarak adlandırılan dönemde Aristo’nun dünya merkezli 
evren modeli benimsenmiştir. Halk nezdinde yaygın olan bir tarihi yanılgının aksine kilise, Galileo’nun 
Dünya’nın yuvarlak olduğu iddiasına değil Dünya’nın Güneş’in etrafında döndüğü tezine karşı 
çıkmıştır. O dönemdeki kilise bilginleri zaten Dünya’nın düz olduğu inancında değildiler. Metinde 
konu edilen “en ilkel” evren algısının “en ilkel”olarak adlandırılması tarihi/kronolojik anlamda 
değildir. Dünyanın düz bir tepsi/döşek olduğu, göklerin bu döşek üzerine kurulmuş bir kubbe/çatı 
olduğu anlayışı bilimsel bakışın en gerisinde, en saf bakış olduğu için “en ilkel” olarak adlandırılmıştır. 
Metinde görüleceği üzere, Kuran’da işte bu “en ilkel” evren algısı hakimdir. Yani 6.-7. yüzyıl Arap 
Yarımadası’nda yaygın olan anlayış -bin yıl kadar önce eski Yunan düşünürleri tarafından çok daha 
“modern” hipotezler savunulmuş olmasına rağmen- işte bu “en ilkel” evren anlayışıdır. Zaten İslam 
coğrafyasının geniş çapta Yunan felsefesi ve bilimi ile tanışması da bundan sonra gerçekleşecektir. 
 
1242-1273 yıllarında yaşayan Imam El Kurtubi, Zariyat/48’deki ilgili ibareyi şu cümleyle açıklamıştır: 
 
Yani Biz yeri tıpkı bir döşek gibi suyun üzerinde yaydık ve uzattık. 
 
(El Kurtubi, Tefsiri-el Camiul Ahkamul Kur’an, çeviren: M. Beşir Eryarsoy, Buruç Yayınları Zariyat/48) 
 
983 yılında öldüğü kabul edilen Es-Semerkandi’nin tefsirinde Zariyat/47 ve 48’in şu açıklaması yer 
almaktadır: 
 
Hak Teâlâ kendi birliği ve sonsuz kudretinin delillerini bildirdi. Ve şöyle buyurdu: İnsanları yarattık. 
Gücümüzle-kuvvetimizle onu hiç yoktan var ettik. Gökleri dileğimizle sapasağlam kıldık. Yeri de 
Kâbenin altından başlamak üzere Kâbenin her bir yanına beşyüz yıllık mesafeli şekilde yaydık. 
 
(Ebu’l-Leys Semerkandi Tefsiri, Zariyat 47-48) 
 
Döşek gibi serilen Dünya’nın üstüne yerleştirilen dağlar hakkında başka ayetlerde şu “bilgi” 
verilmektedir: 
 
Lokman/10 
Allah, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit 
dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel 
ve faydalı bitki bitirdik. 



 
Nahl/15-16 
Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar, yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice 
işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar. 
 
Enbiya/31 
Yeryüzüne insanlar sarsılmasın diye sabit dağlar yerleştirdik; rahat gidebilsinler diye aralarında geniş 
yollar var ettik. 
 
Oysa bugün bilinmektedir ki en şiddetli deprem hatları, dağların yoğunluklu olduğu bölgelerle de 
örtüşmektedir. 
 
Dünyanın başı ve sonu olan düz bir tepsi olduğu ve güneşin bir uçtan doğup diğerinden battığı 
düşüncesini ifade eden daha birçok ayet ve hadis örneği getirilebilir. Burada hepsine değinemesek de 
ana metindeki ayetlere ilaveten bir ayet ve bir de hadis ekleyelim: 
 
Şu’ara/28 
Mûsâ, “O, doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu 
böyledir” dedi. 
 
Bu ayette de dünya’nın doğuda ve batıda olmak üzere bir başı ve sonu olduğu tasavvuru ifade 
bulmuştur. 
 
Muhammed’in nasıl bir evren algısına sahip olduğunu şu sahih hadisten de açıkça anlayabiliriz: 
 
Bilim-öncesi topluluklarda tarih boyunca sorulagelmiş olan bir soruya “Peygamber” cevap vermekte: 
“Güneş geceleri nereye gidiyor?” 
 
Peygamber’in cevabı: 
 
Arş’ın altında secde yapmaya gider; bu maksatla izin ister, kendisine izin verilir. Secde edip kabul 
edilmeyeceği, izin isteyip izin verilmeyeceği zamanın (kıyametin) gelmesi yakındır. O vakit kendisine: 
”Geldiğin yere dön!” denir. Böylece battığı yerden doğar. (Buhari, Tefsir Ya-sin 1, Bed’ul-Halk 4, 
Tevhid 22,23, Müslim, İman 250, (159), Tirmizi, Tefsir, Ya-sin, 4225) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Altı Günde Yaratılış 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Mucize arayıcıları Kuran’daki “altı günde yaratılış” ifadesinin bir mucize olduğunu öne sürerler: 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
 
Gerçekten sizin Rabbiniz altı günde gökleri ve yeri yaratan sonra arşa istiva eden Allah’tır. (Araf 
Suresi, 54) 
 
Kuran ile modern bilim arasındaki uyumun bir örneği evrenin yaşı konusudur. Kozmologlar evrenin 
yaşını 16-17 milyar yıl olarak hesaplamışlardır. Kuran’da tüm evrenin 6 günde yaratıldığı 
açıklanmaktadır. İlk bakışta farklı gibi görünen bu zaman dilimleri arasında aslında çok şaşırtıcı bir 
uyum vardır. Gerçekte evrenin yaşı ile ilgili olarak elimizdeki bu iki rakamın her ikisi de doğrudur. Yani 
evren Kuran’da bildirildiği gibi 6 günde oluşmuştur ve bu süre bizim zaman algımıza göre 16-17 milyar 
yıla karşılık gelmektedir. 1915 Yılında Einstein zamanın göreceli olduğunu; mekâna, seyahat eden 
kişinin süratine ve o andaki yerçekimi kuvvetine bağlı olarak zamanın akış katsayısının değiştiğini öne 
sürmüştür. Kuran’da 7 farklı ayette bildirilen evrenin yaratılış süresinin zamanın akış katsayısındaki bu 
farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda bilim adamlarının tahminleri ile büyük bir paralellik içinde 
olduğu görülür. Kuran’da bildirilen 6 günlük süreyi 6 devre olarak da düşünebiliriz. Çünkü zamanın 
göreceliği dikkate alındığında “gün” sadece bugünkü koşullarıyla Dünya üzerinde algılanan 24 saatlik 
bir zaman dilimini ifade etmektedir. Ancak evrenin bir başka yerinde, bir başka zamanda ve koşulda 
“gün” çok daha uzun süreli bir zaman dilimidir. Nitekim bu ayetlerde (Secde Suresi, 4; Yunus Suresi, 3; 
Hud Suresi, 7; Furkan Suresi, 59; Hadid Suresi, 4; Kaf Suresi, 38; Araf Suresi, 54) geçen 6 gün (sitteti 
eyyamin) ifadesindeki “eyyamin” kelimesi “günler” anlamının yanı sıra “çağ, devir, an, müddet” 
anlamlarını da içermektedir. 
 
Evrenin ilk dönemlerinde zaman, bugün alışık olduğumuz akış hızından çok çok daha hızlı akmıştır. 
Bunun nedeni şudur: Big-Bang anında evren çok küçük bir noktaya sıkıştırılmıştı. Bu büyük patlama 
anından bu yana evrenin genişlemesi ve evrenin hacminin gerilmesi evrenin sınırlarını milyarlarca ışık 
yılı uzağa taşıdı. Nitekim Big-Bang’den bu yana uzayın geriliyor olmasının evren saatinin üzerinde çok 
önemli sonuçları oldu. 
 



2. İddianın Geçersizliği 
 
Onların izahatına göre büyük patlamadan bu yana geçen süre 16-17 milyar senedir ve evren “azalan 
bir hızla” genişlemektedir. Dolayısıyla dünyanın yaratılmasının ilk gününde 8 milyar sene geçmiştir. 
Altıncı gün geçen toplam süre 15,75 milyar senedir. O halde bu bir Kuran mucizesidir ve önceden 
bildirilmiştir. 
 
Bu argümana göz attığımız vakit “Bir insan kendi inancını karalamak ve küçük düşürebilmek için bu 
kadar çok uğraşabilir mi?” diye düşünmeden edemiyoruz. İddiaların bilimsel ve matematiksel 
çarpıtmalardan oluşmasını bir kenara bıraksak bile bilimin bu gün geldiği nokta bile “altı günde 
yaratılış” iddiasını yalanlamaktadır. 
 
Her şeyden önce bugün büyük patlamadan bu yana geçen sürenin 13,7 milyar sene olduğunu 
biliyoruz. Burada hata payı 200 milyon yıldır. Bilim için 200 milyon yıl olan bir hata payının bir tanrı 
için 2 milyar sene olması düşünülemez. Bu iddianın baştan çöküşü demektir. 
 
Mucizecilerimiz savlarını kanıtlamak için nereden çıktığı belli olmayan bir “8 milyar sene” ortaya 
atmışlardır. Birinci gün 8 milyar seneye eşitmiş. Bu eşitliğin nedeninin ne olduğunu bilebilmek 
mümkün değil. Ama biraz düşünülürse bilimsel sonuç olan 15,75 seneye ulaşabilmek için 8 milyar 
rakamından başka bir değer kullanmanın mümkün olmadığı görülecektir. Yani önce minare çalınmış 
sonra da kılıf uydurulmuştur. 
 
Şayet niyet bir şeyi illa da ispatlamaya çalışmaksa artık yapılamayacak çarpıtma ve hile yok demektir. 
Mucizecilerimiz her geçen sene evrenin genişleme hızının yarıya düştüğünü bulmuşlardır. Bu 
hesaplamayı neye göre yaptıkları belli değildir ve üstelik evren hakkındaki bilgilerimizle 
uyuşmamaktadır. Hiçbir bilimsel tespit evrenin ilk 8 milyar sene sabit bir hızla genişlediğini söylemez. 
Aksine kurama göre evren ilk anlarında ışık hızını çok çok aşan bir hızla genişlemiş olmalıdır. Bunun 
aksi bir hız tanımlamasının sadece iddiayı kanıtlamak için uydurulduğu aşikârdır. 
 
Biz bu çarpıtmalara göz yumalım ve sanki hiçbir şey olmamış gibi bunların doğru olduğunu 
varsayalım. Buna rağmen vardıkları sonuç kendileri için bir hüsrandır ve yalanlarını ortaya 
çıkarmaktadır. 
 
Eğer ilk gün 8 milyar sene geçmişse ve evrenin yaşı da 13,7 milyar sene ise bu “Biz şu anda üçüncü 
günün içinde bulunmaktayız” demektir. O zaman ortaya iki sonuç çıkar: Birincisi Kuran’a göre evrenin 
iki günde, dünyanın da 4 günde yaratılmış olduğudur. Bu evren/dünya yaratımındaki zamansal 
çarpıklığı şimdilik bir kenara bıraksak bile şu anda henüz dünyanın yaratımının ilk aşamasındayız 
demektir. Çünkü mucizecilerin anlatımı uyarınca üçüncü günün sonunda 14 milyar sene geçmiş 
olacaktır ve biz hala oraya varamamış durumdayız. 
 
İkinci sonuç burada bir anlatım hatası olduğudur. Ayet indiği anda “yaratma” eylemi tamamlanmamış 
olduğu için orada “altı günde yarattık” değil “yaratacağız” denmeliydi. Öyle ya, bitmemiş bir eylem 
için böyle bir kesinlik kullanmak doğru mudur? Daha yaratma eyleminin tamamlanmasına 
mucizecilerimizin anlatımına göre 3 gün ya da 1,25 milyar sene vardır. 
 
Ayrıca nakledilen hadislere göre insanlık son günde yaratılmıştır. Altı gün masalının açıklanışını böyle 
ele alırsak henüz insanlık yaratılmamıştır. 
 
Gördüğümüz gibi asıl mucize -muhtemelen- iddiacılardır. Eski toplumun inanış ve geleneklerinin 
anlatımlarından başka bir şey olmayan Kuran’ı bilimsel yapmak için düştükleri durum gerçek bir 
mucize olarak görülebilir. Çünkü aklı başında hiçbir insan kendini bu kadar komik bir duruma 
düşürmeyi beceremez. 



3. ”Altı Günde Yaratılış”ın Çarpıklığı 
 
Kuran, Tevrat’tan devralmış olduğu(1) evrenin altı günde yaratılışı hikâyesine Araf/54‘ün yanı sıra 
diğer birçok ayetinde de yer verir. 
 
(bkz. Yunus 3, Furkan 59, Kaf/38, Hadid/4, Hud/7, Secde/4.) 
 
Fussilet 9-12 ayetlerinde ise bu altı günlük süreç farklı aşamalara tasnif edilir. 
 
De ki: “Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkar ediyor ve O’na ortaklar koşuyorsunuz? O, 
âlemlerin Rabbidir.” O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada 
bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir 
etti. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya istemeyerek 
gelin” dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler. Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak 
yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, 
mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allahın takdiridir. 
 
Bu ayette zikredilen günleri toplayınca yaratılış sürecinin sekiz gün sürdüğü çıkmakta, bu da diğer 
ayetlerle çelişmektedir. Ancak İslam alimleri bu meseleyi de şöyle çözme yoluna giderler: ”Zikredilen 
dört günün içerisinde ilk iki gün de vardır. Yani iki günde yer, iki günde yeryüzündeki dağlar, bolluk ve 
bereket (yani yer ile gök arasındakiler), son iki günde de gökler yaratılmıştır.”(2) Biz burada ”8 gün 
mü, 6 gün mü?” tartışmasına girmeden ayetler arasında çelişki olmadığını varsayarak İslam 
alimlerinin bu yorumunu esas alalım. 
 
Yer (yani gezegenimiz olan Dünya) üstünde barındırdığı dağ-taş ile birlikte toplam 4 günde (veya 
evrede) yaratılmış; gökler (yani uzay) ise 2 günde (veya evrede)… Sadece bu anlatım bile Kuran’dan 
günümüzün varmış olduğu bilim ve bilgi düzeyine dair herhangi bir mucizevî işaret çıkarma girişiminin 
başlı başına zorlama olduğunu göstermektedir. Bugün biliyoruz ki üstünde yaşadığımız gezegen uçsuz 
bucaksız uzayda herhangi bir gökcismidir. Kuran’daki evren algısına göre ise evren Dünya’dan ve işte 
bu Dünya üzerine kurulmuş, ”kandillerle süslenmiş” göklerden ibarettir. Dünya ve Dünya’nın 
üstündekilerinin yaratılmasına toplam 4 gün, göklerin (yani sayılarla ifade edemeyeceğimiz kadar 
galaksi, yıldız, gezegen barındıran uzayın) yaratılmasına ise sadece iki gün ayrılmış olması yalnızca bu 
ilkel evren anlayışı bağlamında anlaşılabilir. 
 
4. Sonuç 
 
Evrenin altı günde yaratılışı hikâyesi Kuran’a daha eski mitolojilerden girmiş bir efsanedir. Bu 
efsaneyle bilimsel bulgular arasında bir ilişki kurmak yukarda gösterildiği gibi en zorlama yorum ve en 
açık çarpıtmalarla bile mümkün değildir. Aksine -Kuran’daki altı günde yaratılış hikâyesi ciddiye 
alındığında- bu anlatımların ancak o dönemdeki ilkel ve yanlış evren anlayışı bağlamında anlaşılabilir 
olduğu görülmektedir. 
 
Dipnotlar: 
 
(1) bkz. Eski Antlaşma, Tevrat 1:1 - 2:4. 
 
(2) Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları: 19/355-356, Fussilet 9-12 
 
Günlerin Toplamı 
 
Birinci Soru: Allah Teâlâ yeri iki günde yarattığını belirtmiş ve bahsettiği bu üç şeyi de diğer dört 
günde ıslah ettiğini belirtmiş, daha sonra da gökleri iki günde yarattığını ifade buyurmuştur. Böylece 



bu günlerin toplamı sekize baliğ olmuştur. Ancak ne var ki O, diğer ayetlerinde gökleri ve yeri altı 
günde yarattığını ifade etmiştir. Böylece bir tenakuz (çelişki) ortaya çıkar. (Ne dersiniz?) 
 
Bil ki âlimler buna şu şekilde cevap vermişlerdir: “Yeryüzünde, yeryüzündekilerin azıklarını, ilk iki gün 
ile birlikte dört günde takdir etmiştir” şeklinde olup bu tıpkı, bir kimsenin “Basra’dan Bağdat’a on 
günde, Kûfe’ye de onbeş günde gittim” demesi gibidir. Bu son cümlesi ile Basra-Bağdat ve Bağdat-
Kûfe mesafelerini kastederek böyle söylemiştir. 
 
Fakat besbelli ki âlimlerin yapmış olduğu bu açıklama metnin Arapça orijinalinden net olarak çıkan bir 
sonuç değildir. Nitekim müfessirimiz, ikinci bir soruya da cevap vermeyi gerekli bulmuş: 
 
Bu Müphemliğin (Belirsizliğin, Bulanıklığın) Hikmeti 
 
İkinci Soru: Cenâb-ı Hak yeri iki günde yarattığını belirtmiştir. Binâenaleyh şayet O, geriye kalan bu üç 
şeyi de diğer iki günde yaratmış olduğunu belirtmiş olsaydı durum karışık ve yanılgıdan da iyice uzak 
olmuş olurdu. Öyleyse niçin Cenâb-ı Hak böylesi bir sarih (açık) ifadeyi terk etmiş de bu mücmel 
(kapalı, izaha muhtaç) sözü getirmiştir? Cevap: Cenâb-ı Hakk’ın “arayanlar için dört günde müsavi…” 
İfadesinde O’nun “Ben bu üç şeyi iki günde yarattım…” demesinden daha kuvvetli bir manâ vardır. 
Zira O “Ben bu üç şeyi iki günde yarattım” demiş olsaydı bu söz o iki günün bütünüyle o işlerle 
dopdolu olarak geçirilmiş olduğunu ifade etmezdi. Çünkü Arapça’da o iş o iki günü kaplamadığı halde 
“Ben bu işi iki günde yaptım..” denebilir. Ama Cenâb-ı Hak yerin yaratılmasından bahsedip bu şeyleri 
yaratıp bundan sonra “arayanlar için tam dört günde…” buyurunca bu dört günün herhangi bir fazlalık 
ya da noksanlık olmaksızın o işlerle dopdolu geçmiş olduğuna delâlet etmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Demirin İndirilmesi 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Mucize yaratıcılarımızın meşhur iddialarından biri de ”demirin indirilmesi” meselesidir. Önce bu 
mucize yalanını orijinal haliyle okuyalım: 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
 
”Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik… (Hadid 
Suresi, 25) 
(…) 
Modern astronomik bulgular Dünya’daki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini 
ortaya koymuştur. Bu bilimsel gerçek Kuran’da mucizevi bir şekilde bildirilmektedir. Hadid Suresi’nin 
25. ayetinde demir için kullanılan “enzelna” yani “indirme” kelimesi mecazi olarak insanların 
hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin yağmur ve güneş ışınları için kullanılan 
“gökten fiziksel olarak indirme” şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında ayetin yukarıda ifade 
ettiğimiz bu önemli bilimsel gerçeğe işaret ettiği görülmektedir. Sadece Dünya’daki değil tüm Güneş 
Sistemi’ndeki demir dış uzaydan elde edilmiştir. Çünkü Güneş’in sıcaklığı demir elementinin oluşması 
için yeterli değildir. Güneş’in 6000 santigrat derecelik yüzey ve 20 milyon santigrat derecelik bir 
çekirdek sıcaklığı vardır. Demir ancak Güneş’ten çok daha büyük yıldızlarda ve birkaç yüz milyon 
dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya Süpernova olarak adlandırılan bu 
yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Demirin uzaya 
dağılması işte bu patlamalar sonucunda mümkün olur. 
(…) 
Bu bilginin Kuran’ın indirilmiş olduğu 7. yüzyılda bilimsel olarak tespit edilemeyeceği ise açıktır. Ancak 
bu gerçek, herşeyi sonsuz bilgisiyle kuşatan Allah’ın sözü olan Kuran’da yer almaktadır.”  
 
2. Hadid/25′deki “enzelna” kelimesi 
 
Hadid/25′te geçen ”enzelna” kelimesinin ”indirdik” anlamına gelebildiği de bilinmektedir. Ancak 
sözün doğru anlamını (yani söyleyenin ne kastettiğini) anlamak için hiçbir zaman kelimelerin tek tek 
sözlük anlamına bakılmaz; cümle içerisindeki bağlamı, somut kullanılış şekli ve diğer cümlelerde nasıl 
kullanılmış olduğu gibi noktalar dikkate alınır. 
 
Mucize iddaicıları buradaki ”enzelna” kelimesini sözlük anlamında olduğu gibi ”indirdik” -hem de ”dış 
uzaydan indirdik”- olarak yorumlamaktalar. Peki, gerçekten öyle midir? Şayet kelime ”gökyüzünden 
ya da uzaydan indirme” anlamına geliyorsa Kuran’ın başka bir bölümünde nasıl yer almaktadır. Kısaca 
bir göz atalım ve ”enzelna” sözcüğü yerine meali gereği ”indirdik” koyarak okuyalım: 
 



enzelnâ-lhadîde. (Hadid 25) 
Demiri indirdik.  
 
vezallelnâ ‘aleyhimu-lġamâme veenzelnâ ‘aleyhimu-lmenne ve-sselvâ. (Araf 160) 
Onlara kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. 
 
enzele lekum mine-l-en’âmi śemâniyete ezvâ (Zümer/6) 
Sizin için davarlardan sekiz çift indirdik. 
 
Şayet bu kelime ”Dünya dışında oluştu”, ”uzaydan indirdik” anlamı taşıyorsa o zaman bıldırcın, kudret 
helvası, davar ve hattâ bazı ayetlerdeki elbise gibi şeylerin de uzaydan geliyor olması gerekir. Sadece 
”enzelna” kullanılan yerlerin karşılaştırılması bile mucize iddiacılarının nasıl bir çarpıtma ve akıl 
fukaralığı içinde olduklarını göstermeye yeter. 
 
Şimdi de bu ayetin Müslüman kesimler tarafından genel kabul gören birkaç tefsirine bakalım: 
 
Diyanet Vakfı’nın yayımladığı tefsir: 
“İndirme” anlamına gelen kelime Zümer 39/6 âyetinde olduğu gibi “yarattı, lütfetti; insana onu 
kullanabilme yeteneğini ilham etti” anlamındadır. 
 
Kur’an Yolu – Türkçe Meâl ve Tefsir, Heyet: Prof.Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Çağırıcı, 
Prof. Dr. İ. Kafi Dönmez, Prof. Dr. Sadrettin Gümüş, Ankara/2007, Hadid/25 
 
Elmalılı Tefsiri: 
“Bir de demiri indirdik; yani bolca yaratıp varlığını bildirdik, kullanılmasını öğrettik.” 
Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Hadid/25 
 
Seyyid Kutub Tefsiri: 
“Bu ayette “demiri indirdik” deyiminin bir başka benzeri “size sekiz hayvan çifti indirdik” ayetinde 
görülüyor. (Zümer suresi, 6) Her iki ifade de yüce Allah’ın nesneleri ve olayları yaratmaya yönelik 
iradesine ve planına işaret eder. Gerçekten demir, yüce Allah’ın planı ve tasarısı uyarınca yeryüzüne 
inmiştir. Ayrıca bu deyim, ayetin havasına da uyuyor. Çünkü ayetin genel havası “kitap” ve “ölçü” 
indirmeyi yansıtır. Başka bir deyimle yüce Allah’ın yarattığı herşey “kitap” gibi, “ölçü” gibi plâna bağlı 
olarak yaratılmıştır.” (Seyyid Kutub, Fizilal’il Kur’an, Hadid/25) 
 
3. İddianın Tutarsızlığı 
 
Fakat biz yine de mucize iddiacılarının yorumunun doğru olduğunu yani ayetteki cümleden gerçekten 
de ”demiri gökten/uzaydan indirdik” anlamının kastedildiğini varsayalım. Durum böyle olsa bile bu 
ayetle söz konusu bilimsel bulguları ilişkilendirmek mümkün değil. 
 
Bunun için mucizecilerin bu çarpıtmaya temel gösterdikleri bilimsel gerçeklere bir göz atmak da 
gerekiyor. Evrendeki tüm maddelerin kimyasal yapısında –yaklaşık olarak- % 70-73 hidrojen, % 25 
helyum ve % 2 de diğer ağır elementler bulunur. Ağır elementlerin hepsi yıldızların içinde evrimle 
oluşmuş ve uzaya atılmıştır. Keza bunların füzyonu için gerekli ısı ancak bu yıldız patlamalarından elde 
edilebilir. Dünyamız bu oluşumu sağlayacak sıcaklığa erişemez. 
 
O hâlde sadece demir değil pek çok diğer element de Dünyamızın oluşumundaki toz ve gaz bulutunun 
içinde yer almaktaydı; Dünyamız demiri de içinde bulunduracak şekilde katılaştı ve kabuklaştı. Demek 
ki Dünyamızın oluşumu sırasında zaten içinde demir vardı ve bugün de element yapısının % 5 i 
demirdir. 
 



Dünya’nın oluşumu sırasında erimiş hâlde olan ağır metaller Dünya’nın merkezinde (biz ona çekirdek 
diyoruz) toplanmışlar ve yoğun bir şekilde çekirdeği oluşturmuşlardır. Bu çekirdeğin üzerinde 
“magma” diye tarif ettiğimiz ve viskozitesi yüksek yoğun bir sıvı bulunmaktadır. Bu mantonun 
üzerinde de yerkabuğu vardır. Bütün madenler yerkabuğundan elde edilmektedir. Yerkabuğundaki bu 
madenlerin oluşmasında en temel sebep magmadır. Çeşitli sebeplerle yeryüzünde bulduğu 
boşluklardan fışkıran magma atmosferik, kimyasal ve fiziksel etkilerle soğuyarak yerkabuğunu ve 
belirli yoğunluklarda bulunan madenleri oluşturmuştur. 
 
O halde ”demirin Dünya’ya indirilmiş olması” söz konusu olamaz. Demir, gezegenimizin oluşum 
sürecinde zaten vardı. Yani doğumundan itibaren Dünya’da demir hep vardı; sonradan uzaydan 
indirilmedi. Ayrıca Dünya’nın oluşumu sırasındaki toz ve gaz bulutunun içinde bulunan demir 
dışındaki birçok element de güneş sistemimiz dışındaki patlamalar sonucu oluşmaktaydı. 
 
4. ”Göğün Armağanı” olarak Demir 
 
Yukarda da belirtildiği gibi Hadid/25′teki ilgili kelimenin ”gökten/uzaydan indirdik” olarak okunması 
başlıbaşına sorunlu bir yorumdur; çünkü bu durumda Kuran’ın diğer ayetlerine göre davarların, 
bıldırcının, kudret helvasının da uzaydan indirilmiş olması gerekirdi. 
 
Ama biz yine de mucize iddiacılarının bu yorumunun doğru olduğunu varsayalım. Yani diyelim ki: “Bu 
ayet gerçekten de demirin uzaydan/gökten indirildiğini kastetmiş olsun!” 
 
Peki bunun nasıl bir açıklaması olabilir? 
 
Demirin saf halde göktaşları üzerinde dünyaya ulaşması aynı zamanda onun kullanımının da 
başlangıcıdır. Demir ilk olarak göktaşlarından elde edilmiştir. Dünya’da demir cevherinin çıkarılması 
M.Ö. 10 – 9. yüzyıllara rastlar ve Anadolu’da gerçekleşmiştir. Ancak bu metal Mısırlılarca işlenmiş ve 
Onlar gökten gelen bu metale ”Göğün Armağanı” ismini takmıştır. Sümerlerin de ”Göğün Madeni” 
demesine şaşırmamak gerekir. Bulunan ilk demir eşya örnekleri bu göksel armağandan yapılmıştır. 
Demek ki demirin Dünya’da işlenmesinden çok daha önce insanlar demiri “tanrıların bir armağanı” 
olarak nitelendirmekteydiler. Çünkü saf olarak ancak ve ancak göktaşlarında bulunan demiri elde 
etmişler ama henüz yer kabuğundaki cevherin üretimine geçmemişlerdi. 
 
Kuran’ın ortaya çıktığı coğrafyada inançlar Sümer, Babil ve Mısır etkisini taşıyordu. Uygarlık açısından 
çok önemli bir element olan demir, mucizevi ve tanrı/tanrılar tarafından gönderilen bir şey olarak 
tanınıyordu. Gökten gelmişti ve tanrıların armağanıydı. 
 
Hâl böyleyken Kuran yazıcılarının ”demiri gökten indirdik” demelerine şaşmamak gerekir. Çünkü onlar 
yüzyıllarca dillerde dolaşan bu söylenceden haberdardılar; bunlarla büyümüşlerdi. Demirin göktaşları 
ile dünyaya indiğini gözlemleyen atalarının anlatımlarını biliyorlardı. Demirin, önemi sebebiyle de 
“ancak bir tanrı armağanı olabileceği” düşüncesi de toplumun dinsel yapısına uyumluydu. 
 
O çağlarda insanların bu şekilde düşünmesi ve düşüncelerine uygun kutsal metinler yaratmaları tuhaf 
karşılanmamalıdır; hattâ bu gayet doğal ve anlaşılabilirdir. 
 
5. Sonuç 
 
Sonuç olarak Kuran’da ”Demiri gökten/uzaydan indirdik” yazıyor olması hiçbir bilimsel bulguyla 
bağdaştırılamaz. Çünkü zaten bu bilgilerin dayandığı temel olan bilime göre demir Dünya’ya 
indirilmemiştir; Dünya’nın ve Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlerin oluşumundan önce Güneş 
Sistemi dışındaki büyük patlamalar sonucu oluşmuştur. Patlamalarla ortaya çıkan toz ve gaz bulutları 
da gezegenimizi oluşturmuştur. Dolayısıyla patlamalarla ortaya çıkan demir için henüz ”indirdik” 



denebilecek bir Dünya ortada yoktur. Üstelik tüm bunlar sadece demir için değil diğer birçok element 
için de geçerlidir. 
 
Hadid/25′teki ilgili sözcüğün anlamının ”gökten/uzaydan indirdik” olarak kabul edilmesi bir sorundur. 
Çünkü bu durumda Kuran’daki diğer ayetlere göre davarların, bıldırcının ve kudret helvasının da 
uzaydan indirilmiş olması gerekir. Ayrıca mucize iddiacılarının “demirin göklerden indirildiği” 
yorumunu o dönemin efsaneleri ve inançları bağlamında açıklamak da mümkündür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Güneş’in Gidiş İstikameti 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
 
Kuran’da Güneş ve Ay’dan bahsedilirken her birinin belli bir yörüngesinin olduğu vurgulanır. 
 
“Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur; her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor.” (Enbiya 
Suresi, 33) 
 
Yukarıdaki ayette geçen “yüzme” kelimesi Arapçada “sabaha” olarak ifade edilir ve Güneş’in uzaydaki 
hareketini anlatmak üzere kullanılmaktadır. Bu kelime Güneş’in uzayda hareket ederken kontrolsüz 
olmadığı, ekseni üzerinde döndüğü ve dönerken bir rota izlediği manâsındadır. Güneş’in sabit 
olmadığı ve belli bir yörüngede yol almakta olduğu bir başka ayette de şöyle bildirilmektedir: 
 
“Güneş de kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve 
güçlü olanın, bilenin takdiridir.” (Yasin Suresi, 38) 
 
Kuran’da bildirilen bu gerçekler ancak çağımızdaki astronomik gözlemlerle anlaşılmıştır. Astronomi 
uzmanlarının hesaplarına göre Güneş “Solar Apex” adı verilen bir yörünge boyunca Vega yıldızı 
doğrultusunda saatte 720.000 km’lik muazzam bir hızla hareket etmektedir. Bu kabaca bir hesapla 
Güneş’in günde 17 milyon 280 bin km. yol katettiğini gösterir. Güneş’le birlikte onun çekim sistemi 
içindeki tüm gezegenler ve uydular da aynı mesafeyi kateder. 
 
 
 
 
 



2. Çarpıtmalar 
 
Yukarda aynen alıntıladığımız mucize yalanı metninden de açıkça görüleceği üzere ayetle hiç ilgisi 
olmayan bilimsel bulgular ve ayrıntılar sanki ayetin kendisinden çıkan bilgilermişçesine sunulmakta. 
Oysa her akıl sahibi insan söz konusu iki ayeti okuduğunda kabul edecektir ki bu ayetler Güneş ve 
Ay’ın belirli birer yörüngeye sahip olduğu ve belli bir düzen içerisinde hareket ettiğini anlatmaktadır. 
 
Bu ise Kuran’dan çok önce bilinen, hesaplanan bir gerçektir. Antik Yunan bilginleri Muhammed’den 
yüzyıllar önce Güneş tutulmasının tam vaktini hesaplayıp öngörüde bulunabiliyorlardı. 
 
Bu iki ayetten modern bilimsel bulgulara dair bir işaret çıkarmak ancak okuyucuyla dalga geçmek 
şeklinde adlandırılabilir. En iyimser yoruma göre ayetlerden ancak Güneş ve Ay’ın belirli birer 
yörüngesi olduğu çıkar ki bu da Kuran’dan çok önce söyleyegelenlerin ötesinde değildir. 
 
Ama bu ”en iyimser yorum”un doğru olup olmadığı bile tartışmalıdır. Ayette ”yörünge” olarak 
tercüme edilen kelimenin Arapça aslı ”felek”tir. Oysa İslam alimleri henüz bu sözcüğün anlamı 
üzerine bile hemfikir olabilmiş değiller. 
 
- Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları: 16/136-137 
 
(Enbiya/33)Arapça’da “felek” dönen bir şey demek olup, bunun çoğulu eflâkdır. Alimler bu hususta 
farklı farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bazıları, feleğin, bir cisim (maddi bir şey) olmadığını, bunun o 
yıldızların, döndüğü mahal ve yer (yörünge) anlamına geldiğini söylemişlerdir ki, bu Dahhâk’ın 
görüşüdür. Ekseri ulemâ ise, “Hayır, bunlar yıldızların, üzerinde dönmüş oldukları maddî şeylerdir” 
demişlerdir ki, bu Kur’ân’ın nassına daha yakındır. Bu görüşte olanlar da, kendi aralarında, bunun 
keyfiyyeti hususunda ihtilâf etmişlerdir.(…) bazıları, “Felek, güneşin, ayın ve yıldızların içinde ve 
kendisinde hareket ettiği çevrelenmiş bir dairedir” derken, Kelbî, “Bu, kendisinde, yıldızların akıp 
gittiği, bir su kütlesidir” demiş ve görüşünü, “çünkü yüzmek ancak su içinde olur” demiştir. Biz diyoruz 
ki: Biz bunu kabul edemeyiz. Çünkü, yarışırken ve koşarken, ayaklarını iyice gererek atan ata, “(Adetâ) 
yüzüyor!” denilir. Felsefecilerin ve astronomların ekseri ise şöyle demişlerdir: “Felek, ağır ve hafif 
olmayan; delinmeyi, yapışmayı, büyümeyi, solmayı kabul etmeyen, katı kütledir.” Felfesecilerin 
görüşlerine karşı olan sözler ve açıklamalar, ilgili kitablarda ele alınmıştır. Doğru olan ise, göklerin 
vasıflarını bilmenin yolunun ancak nakilden geçtiğidir. 
 
Görüldüğü üzere, İslam âlimlerinin çoğunluğu ”felek” kelimesini zaten ”yörünge” olarak değil maddi 
bir cisim olarak yorumlamışlardır. Ancak ”yörünge” görüşünü kabul etsek bile bundan -yukarda 
açıklandığı üzere- herhangi bir mucize çıkmaz. 
 
3. Kuran ve Hadis’te Güneş 
 
Kuran’da ve Hadislerdeki “Dünya-Güneş-Ay” tasvirlerindeki yörünge kavramı hakim olan ilkel ve 
yanlış evren algısına dayanmaktadır. 
 
Dünya, başı ve sonu olan düz sabit bir tepsi/döşek olarak düşünülmüş, Güneş ve Ay’ın bu düz döşeğin 
üstünde belli bir rotada doğup, yükselip sonunda da battığı sanılmıştır. 
 
Muhammed’in Güneş’in hareketini nasıl algıladığını anlamak için şu sahih Hadis’e dikkat edilmeli: 
 
Bilim-öncesi topluluklarda tarih boyunca sorulagelmiş “Güneş geceleri nereye gidiyor?” sorusuna 
Peygamber’in cevabı: 
 



- “Arş’ın altında secde yapmaya gider; bu maksatla izin ister, kendisine izin verilir. Secde edip kabul 
edilmeyeceği, izin isteyip izin verilmeyeceği zamanın (kıyametin) gelmesi yakındır. O vakit kendisine: 
”Geldiğin yere dön!” denir. Böylece battığı yerden doğar.” (Buhari, Tefsir Ya-sin 1, Bed’ul-Halk 4, 
Tevhid 22,23, Müslim, İman 250, (159), Tirmizi, Tefsir, Ya-sin, 4225) 
 
Kuran’ın Güneş’e bakışı Furkan Suresi’nin 45.-47. ayetleri incelenerek de anlaşılabilir: 
 
“Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye 
delil kıldık.” (Furkan/45) 
 
“Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik.” (Furkan/46) 
 
“O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır.” 
(Furkan/47) 
 
Furkân 45, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünün bilinmediğinin açık göstergesidir. “Gölgenin 
sabit kalabilmesi”, Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmeyi bırakması ve aniden durması demektir. 
Bu durumda neler olurdu, tahmin etmek güç olmasa gerek.. Ama bilindiği gibi Kuran’da Güneş, 
Dünya’ya yaklaşıp uzaklaşan ve böylece gece-gündüz oluşumunu sağlayan bir varlıktır. Furkân 46′da 
Güneş’in yavaş yavaş “kendilerine” doğru çekildiği anlatılıyor. Böylece gece oluşuyor ve gece-
gündüzün nimetleri takip eden ayette anlatılıyor. Kutuplarda durumun altı ay uyku-istirahat ve altı ay 
da hareket-çalışma olarak ayarlanması elbette Allah’ın takdiri oluyor bu durumda… 
 
4. Sonuç 
 
İlgili ayetlerde ”yörünge” olarak çevrilen ”felek” kelimesi İslam âlimlerinin çoğunluğu tarafından 
maddi bir cisim olarak yorumlanmıştır. Ama biz iyi niyetle bu sözcükten bugünkü anlamıyla ”yörünge” 
diye söz edelim. Bu durumda bile bir mucize değil ancak Güneş ve Ay’ın belli yörüngeler/rotalar 
istikametinde hareket ettiği çıkar ki bu da Kuran’dan yüzyıllar önce söylene ve yazılagelmiş bir bilgidir. 
 
Güneş, Ay ve evrenle ilgili ayetleri irdelediğimizde ise Kuran’da ilkel ve yanlış bir evren modelinin 
hâkim olduğunu görürüz. Sahih Hadisler de bunu teyit eder niteliktedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evrenin Varoluşu ve Big Bang 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Mucize iddiacılarının sıkça işledikleri meselelerden biri de Enam/101 ayetinin güya Big Bang Teorisine 
işaret etmesi bahsidir. İlk olarak bu mucize yalanını da kendi kalemlerinden okuyalım: 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
 
20. yüzyılın ortalarına dek hakim olan görüş, evrenin sonsuz boyutlara sahip olduğu, sonsuzdan beri 
var olduğu ve sonsuza kadar da var olacağı şeklindeydi. “Statik (durağan) evren modeli” adı verilen bu 
anlayışa göre, evren için herhangi bir başlangıç veya son söz konusu değildi. Materyalist felsefenin de 
temelini oluşturan bu görüş, evreni sabit, durağan ve değişmez bir maddeler bütünü olarak kabul 
ederken, bir Yaratıcının varlığını da reddediyordu. Oysa 20. yüzyılda gelişen bilim ve teknoloji, 
materyalistlere zemin sağlayan durağan evren modeli gibi ilkel anlayışları kökünden yıkmıştır. 
 
21. yüzyılın başlarında olduğumuz şu dönemde, evrenin bir başlangıcı olduğu, yok iken bir anda büyük 
bir patlamayla var olduğu modern fizik tarafından pek çok deney, gözlem ve hesapla ispatlanmış 
durumdadır. Ayrıca, evrenin, materyalistlerin iddia ettikleri gibi sabit ve durağan olmadığı, tam 
tersine sürekli bir hareket ve değişim içinde olduğu, genişlediği de saptanmıştır. Bugün bu gerçekler 
bütün bilim dünyası tarafından kabul edilmektedir. 
 
Kuran-ı Kerim’de evrenin ortaya çıkışı şöyle açıklanır: O gökleri ve yeri yoktan var edendir… (Enam 
Suresi, 101) 
 
Kuran’da verilen bu bilgi, çağdaş bilimin bulgularıyla tam bir uyum içindedir. Başta da belirttiğimiz gibi 
astrofiziğin ulaştığı kesin sonuç, tüm evrenin madde ve zaman boyutlarıyla birlikte, bir sıfır anında, 
büyük bir patlamayla var olduğudur. “Büyük Patlama”, orijinal adıyla “Big Bang” teorisi, tüm evrenin 
yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktanın patlamasıyla yokluktan meydana geldiğini kanıtlamıştır. 
 
 
 
 
 
 



2. İddia Metnindeki Bazı Hatalar ve Çarpıtmalar 
 
Önce yukarıdaki metindeki hata ve çarpıtmalara kısaca değinelim: 
 
- Evrenin yaşı (yani Big Bang’den bugüne kadarki süre) günümüz biliminin varsayımına göre 13,7 
milyar senedir. İlk bakışta belki önemsiz gibi duran bu hata mucize yalancılarının başka bir mucize 
bahsinde yapmış oldukları çarpıtmanın temelini oluşturmaktadır. 
 
- “20. Yüzyılın ortalarına dek hakim olan görüş evrenin sonsuz boyutlara sahip olduğu, sonsuzdan beri 
var olduğu ve sonsuza kadar da var olacağı şeklindeydi” cümlesi bu şekliyle yanlıştır. Evrenin 
sonsuzluğu veya başlangıcının olup olmaması felsefe tarihi boyunca tartışılagelmiş bir konudur ve 
yüzyıllar boyunca konuyla ilgili olarak çok farklı görüşler, hipotezler, teoriler savunulmuştur. 
 
- “Statik evren modeli” materyalizmin temelini oluşturmaz. Mucize yalancılarının her fırsatta ”öcü” 
olarak göstermeye çalıştıkları “materyalist felsefe”yle ne kastettikleri de bir başka muammadır. Eğer 
kastedilen “evreni doğaüstüne dair varsayımlarda bulunmadan anlamaya ve açıklamaya çalışan 
materyalist/natüralist duruş” ise bu zaten günümüz biliminin ana aksiyomlarındandır. Ve statik ve 
dinamik evren modelleri bu ana aksiyomdan hareket eder. Statik evren modelinden dinamik evren 
modelini geçişle bu materyalist duruşun yanlışlandığını ima etmek gülünçtür. Aksine her bilimsel 
yenilik gibi dinamik evren modeline geçiş veya Big Bang Kuramı’nın kabulü de yine materyalist 
düşünce ile mümkün olabilmiştir. 
 
3. Mucize Yalanının Mantıksal Kurgusu 
 
Şimdi asıl mucize yalanının kurgusunu ele alabiliriz: 
 
(1) O gökleri ve yeri yoktan var edendir… (Enam Suresi, 101) ayetinde evrenin yoktan var edildiği 
yazmaktadır. 
 
(2) Modern bilimin kabul ettiği Big Bang Teorisi de bunu söylemektedir. 
 
(3) 1400 Yıl önceki insanlar modern bilimin bu bulguları henüz yokken böyle birşey söylemiş 
olamazlar. 
 
=> Dolayısı ile Kuran’da bu ”gerçeğin” geçmesi bir mucizedir. Dolayısı ile Kuran, Tanrı sözüdür. 
 
Mucize sonucunu çıkarabilmek için sıralanan 3 önermenin ikincisi ve üçüncüsü yanlıştır. 
 
4. Tarihsel olarak Big Bang ve Yoktan Varoluş 
 
- (3) 1400 Yıl önceki insanlar modern bilimin bu bulguları henüz yokken böyle birşey söylemiş 
olamazlar. 
 
Böyle bir önermenin yanlışlığını anlamak için biraz olsun akletmek yeterlidir. Big Bang Teorisi 
mucizecilerin iddia ettiği gibi bilimsel açıdan ”yoktan varoluş” ile ilgili olsa bile (ki aşağıda 
gösterileceği üzere kesinlikle ilgili değildir) tarihsel açıdan ”yoktan varoluş” düşüncesinin ancak 
modern ”Big Bang Teorisi” ile mümkün olduğunu söyleyebilir miyiz hiç? 
 
Dikkat ediniz! Burada iddia edilen mucize, Big Bang Teorisi ile -güya- yoktan varoluşun ispatlanmış 
olması değildir. Bu sözde gerçeğin Kuran’da 1400 yıl önce ve henüz teori ortada yokken yer almış 
olmasıdır mucize olarak adlandırılan. 
 



Oysa söz konusu ayette modern Big Bang Teorisi ile ilgili somut bir ibare yok. Patlamadan veya benzer 
şeylerden değil sadece ”göklerin ve yerin yoktan var edildiği”nden söz edilmekte. Yani Kuran’da 
sadece ”yoktan varoluş” düşüncesi yer almış. Ama bu düşünce zaten o dönemde ve daha önceki 
medeniyetlerde var olan düşüncelerden biridir. 
 
”Henüz bilim big-bang’i bulmamışken insanlar kendi düşüncesiyle yoktan var olma diye birşeyden 
bahsetmiş olamaz. Dolayısı ile bu kitap tanrı sözü olmalı” gibi gülünç bir mantık kurmak okuyucu ile 
dalga geçmek olur. 
 
5. Bilimsel olarak Big Bang ve Yoktan Varoluş 
 
Big Bang Teorisi’nin ”yoktan varoluş” ile bir ilgisi yoktur. Günümüz biliminin hiçbir alanda birşeyin 
yoktan var olduğu (hatta var edildiği) gibi bir bulunmamaktadır. 
 
Herşeyden önce ‘big bang’in kendisi (gözlem ve hesaplara dayanır) bir kuramdır ve aşırı bir biçimde 
yoğunlaşmış değişik bir enerjinin kendisini dışa vurduğunu ayrıca madde-enerji eşitliği temelinde 
bugünkü maddenin oluştuğunu söyler. Yani başlangıçta bir “yokluk” durumu söz konusu değildir. 
Başlangıçtaki, var olan bir enerjinin dışa vurumudur. 
 
Big Bang Kuramı’nın ilk döneminde (belli bir süre) birçok bilim insanının, bilimin bu andan geriye 
gidemeyeceğini düşündükleri ve araştırmalarını bu andan sonrasıyla kısıtlamış oldukları doğrudur. 
Fakat bu dönemde bile bilimin ”yoktan varoluş” gibi bir iddiası olmamıştır. 
 
“Bizim bildiğimiz anlamdaki zaman’dan öncesini bilemeyiz” demek başka birşeydir “Demek ki big 
bang anında birşeyler yoktan varoldu (hatta var edildi)” demek başka birşeydir. Birincisi sadece 
“bugünkü bilgi ve verilerimizle big bang öncesi hakkında sıhhatli varsayımlar ve kuramlar 
üretemeyeceğimiz” anlamına gelir. İkincisi ise tamamen keyfi, gerekçesiz ve bilimsel açıdan değeri 
olmayan boş bir iddia niteliğindedir. Üstelik zamanla ‘big bang’in öncesi ile ilgili çok sayıda bilimsel 
hipotez oluşmuştur. Bunlardan biri de (Amerika’da çalışan Astrofizikçi Martin Bojowald‘in 
hesaplarına dayanan) evrenin her zaman varolduğu ve ‘big bang’in sadece bir geçiş evresi olduğu 
hipotezidir. 
 
Buna benzer başka bir hipotez de Alman Astronomlar Wolfgang Priester ve Hans-Joachim Blome‘a 
aittir. Bu varsayıma göre ‘big bang’den önce başka bir evren vardı; fakat bu evrende bildiğimiz 
anlamda madde yoktu. Bu ilk evren salt enerjinin oluşturduğu ‘quanten’ alanlarından ibaretti. Bu 
enerji zamanla tek bir noktada yoğunlaştı ve patlamaya yol açtı. 
 
Kanadalı Astrofizikçi Lee Smolin‘in hipotezine göre içinde bulunduğumuz evren aslında sadece 
sayısızca evrenden oluşan kompleks bir ağın parçasıdır. Kendi gravitasyonunun etkisi altında kendi 
içine çöken dev yıldızların bu evrende açtığı kara delikler aslında başka bir düzlemde yeni bir evrenin 
‘Big Bang’ini oluşturmaktalar. 
 
Bunların yanı sıra çok sayıda farklı bilimsel hipotez de var.* 
 
Belki bunlardan biri doğrudur belki de hepsi yanlıştır (zamanla yanlışlanacaktır). Fakat bilimin şu an 
net olarak açıklayamadığı her alanda (bilimsel anlamda destekleyici hiçbir zemin olmadığı halde) 
”Tamam, işte bu noktada yoktan varoluşu devreye koyalım” demek bir açıklama yapmak değil 
bilimsel araştırmaya bu noktada son vermek anlamına gelir. 
 
Big Bang Kuramı’nın ve günümüz biliminin herhangi bir alanının ”yoktan var olma” (hatta var ediliş) 
gibi bir iddiası yoktur. 
 



6. Sonuç 
 
Mucize iddiacılarının Big Bang Teorisi’yle ilişkilendirmek istedikleri Enam/101 ayeti ne bir patlamadan 
ne ‘big bang’le ilgili diğer somut birşeyden bahseder. Ayette sadece ”göklerle yerin yoktan var 
edildiği” bahsi geçmektedir. “Yoktan var dilme” düşüncesi de zaten 1400 yıl önceki toplumlarda da 
ondan önceki medeniyetlerde de var olan düşüncelerdendir; birçok farklı medeniyetin kutsal 
kitabında, efsanelerinde, destanlarında yer almıştır. 
 
Mucize yalancılarının iddia ettiği gibi Big Bang Kuramı “yoktan var ediliş” düşüncesini destekliyor 
olsaydı bile Kuran’da ”yoktan var ediliş”ten bahsedilmesini bir mucize olarak adlandıramazdık. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Göklerle Yer’in Birbirinden Ayrılması 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
 
Kuran’da göklerin yaratılışı hakkında bilgi verilen bir başka ayet ise şöyledir: 
 
O inkar edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, Biz onları 
ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? (Enbiya Suresi, 30) 
 
Ayetin “birbiriyle bitişik” olarak tercüme edilen “ratk” kelimesi, Arapça sözlüklerde “birbiriyle iç içe, 
ayrılmaz durumda, kaynaşmış” anlamlarına gelir. Yani tam bir bütün oluşturan iki maddeyi 
tanımlamak için bu kelime kullanılır. Ayette geçen “ayırdık” ifadesi ise Arapça “fatk” fiilidir ki, bu fiil 
bitişik durumdaki bir nesneyi yarıp, parçalayıp dışarı çıkması anlamına gelir. Örneğin tohumun 
filizlenerek topraktan dışarı çıkması Arapçada bu fiille ifade edilir. 
 
Şimdi ayete tekrar bakalım. Ayette göklerle yerin birbiriyle bitişik, yani “ratk” durumunda olduğu bir 
durumdan bahsediliyor. Ardından bu ikisi “fatk” fiili ile ayrılıyorlar. Yani biri diğerini yararak dışarı 
çıkıyor. Gerçekten de Big Bang’in ilk anını düşündüğümüzde, evrenin tüm maddesinin tek bir noktada 
toplandığını görürüz. Diğer bir deyişle herşey, hatta henüz yaratılmamış olan “gökler ve yer” bile bu 
noktanın içinde, birbiriyle iç içe, ayrılmaz durumdadırlar. Ardından bu nokta şiddetli bir patlamayla 
yarılıp ayrılmaktadır. 
 
2. İddianın Geçersizliği 
 
Enbiya/30 ayetinde geçen ”Göklerle yerin başlangıçta yapışık/bitişik olduğu ve sonradan tanrı 
tarafından birbirinden ayrıldığı” ifadesini modern bilimin Big Bang Kuramı ile ilişkilendirmek 
gerçekten de maharet ister. 
 
Yukarıya alıntıladığımız mucize yalanı metninde kabul edilen şudur: 



 
- “Gerçekten de Big Bang’in ilk anını düşündüğümüzde, evrenin tüm maddesinin tek bir noktada 
toplandığını görürüz. Diğer bir deyişle herşey, hatta henüz yaratılmamış olan “gökler ve yer” bile bu 
noktanın içinde, birbiriyle iç içe, ayrılmaz durumdadırlar.” 
 
Demek ki ayette hangi iki cismin başlangıçta bitişik olduğunun ve sonradan ayrıldığının hiçbir önemi 
yok. Örneğin ayette ”Ay ile Dünya bitişikti” veya ”Ağaçlarla kuşlar bitişikti” veya “herhangi iki cisim 
bitişikti ve sonradan ayrıldı” yazmış olsaydı mucize yalancıları aynı mantıkla bunu yine ‘big bang’e 
işaret olarak yorumlayacaklardı; ne de olsa patlayan noktada evreni meydana getiren bütün 
maddeler toplanmıştı. 
 
Ayrıca mucize yalancıları, diğer birçok mucize reddiyesinde de değindiğimiz gibi Kuran’da geçen ”yer” 
kelimesinin “üstünde yaşadığımız Dünya” anlamına geldiğini savunuyorlar. 
 
”Gökler” sözcüğünün de -hangisi işlerine gelirse- bazen ”evren/kâinat” bazen de ”Dünya’nın 
göğü/atmosfer” anlamına geldiğini iddia etmekteler. 
 
Burada ”gökler”den hangisinin kastedildiğini somut olarak açıklığa kavuşturma zahmetine 
girmemişler. Kastedilen eğer Dünya’nın göğü yani atmosfer ise bunu ‘big bang’a bağlamak zaten 
gülünç olur. Nitekim Dünya’nın atmosferi ‘big bang’den milyarlarca sene sonra oluşmuştur. 
 
Ama ”gökler”den kastedilen eğer ”evren/kâinat” ise evren ile Dünya’nın başta bitişik olduğu ve 
sonradan birbirinden ayrıldığı gibi saçma birşey hayal etmemiz gerekir. Dünya’nın koskoca evrende 
herhangi bir toz taneciği olduğu gerçeği bilinmiyorken ve bütün kâinat, üstünde yaşadığımız 
Dünya’dan (Yerküre’den) ve bu Dünya üzerine kurulmuş göklerden ibaret sanılıyorken böyle bir ifade 
anlamlı olabilirdi. Fakat günümüzün bilgisi açısından bu iddiayı koyabileceğimiz bir yer yok. Hele hele 
bu iddiayı Big Bang Kuramı ile bağdaştırmak saçmadır. 
 
Big Bang Kuramı’na göre patlamadan bu yana 13,7 milyar sene geçmiştir. Yer’in yani Dünyamızın yaşı 
4,5 milyar senedir. Arada 9,2 milyar senelik bir zaman farkı vardır. Bu durum ve şu anda 
gözlemleyebildiğimiz evren dikkate alındığında Dünyamızın bu evrende önemsiz bir konumda 
bulunduğu görülecektir. Ayrıca aradaki zaman farkı göz önünde bulundurulursa “gök ile yerin bitişik 
olması” tezinin ne kadar saçma olduğu ortaya çıkacaktır. 
 
Yerin ortaya çıkabilmesi için 9,2 milyar sene geçmesi gerekmiştir. Şayet ”gökler” ile kastedilen 
evren/uzay ise yer uzaya bitişik olmamış, onun içinde yer almıştır. Elbette yerküre merkezli düşünen 
ve modern bilimden habersiz Kuran yazarlarının bu farkındalıkta olmaları beklenemez. 
 
3. Eski Yaratılış Efsanelerinde ”Göklerle Yerin Ayrılması” 
 
Evrenin varoluşunda bir aşama olarak ”yer ile göğün ayrılması” birçok eski yaratılış efsanesinde yer 
almaktadır. 
 
Çok tanrılı Sümer Mitolojisi’nde bu anlatım şöyle geçer: 
 
- Adı yokken göğün daha 
Yerin daha adı yokken 
Babaları okyanustan 
Anaları Ki-ama-t kargaşasına 
Sular karışıp bir oluyordu. 
… 
Gök, yerden ayrıldıktan sonra 



Yer, gökten ayrıldıktan sonra 
İnsanın adı konduktan sonra 
An, göğü alıp götürdükten sonra 
Enlil, yeri alıp götürdükten sonra. (Gılgamış Destanı – S.Noah Kramer, Tarih Sümerde Başlar) 
 
Sümerler’den sonra Babil Yaratılış Efsanesi Enuma Eliş’te de bu inanç yer almaktadır. “Başlangıçta 
tatlı su, tuzlu su, sis ve bulut karışımından oluşan bir karmaşa (kaos) vardı. O zaman henüz tanrılar 
bile yoktu. Tanrılar bu kaosa bir düzen vermek için geldiler ve yapışık olan yer ile göğü ayırdılar” 
denilmektedir. Ancak efsanenin Babil anlatımında Sümer Tanrısı Enlil’in yerini Babil Tanrısı Marduk 
almaktadır. 
 
Eski Mısır Mitolojisi’nde ilk tanrı Atum‘un oğlu Şu, Yer’le göğü birbirinden ayırandır. Şu‘nun (kendi 
kızkardeşinden yaptığı) çocukları olan Nut göğü, Geb de yeri temsil eder. (2) 
 
Aynı olgu Tevrat’ta şu şekilde yer almaktadır:(3) 
 
- Tanrı “Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın” diye buyurdu. 
- Ve öyle oldu; Tanrı gökkubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. 
- Kubbeye “Gök” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu. 
 
Görüldüğü üzere, ”yerle göğün birbirinden ayrılarak yaratılışı” en eski medeniyetlerin mitolojilerinden 
çıkmış ve birbirinden iktibas edilerek, zamanla evrimleşerek Tevrat’a oradan da -muhtemelen- 
Kuran’a geçmiştir. 
 
4. Sonuç 
 
Enbiya/30 ayetinde geçen “göklerle yerin ayrılması” hikayesi modern Big Bang Kuramı ile hiçbir 
şekilde ilişkilendirilemez; aksine bu kurama ters düşmektedir. Çünkü ”yer” büyük patlamadan 
milyarlarca sene sonra oluşmuştur. 
 
Bununla birlikte ”göklerle yerin ayrılması” efsanesi Kuran öncesi varoluş mitolojilerinde de 
geçmektedir. Ufak bir tarihi araştırma bile bu ayetin ancak günümüzün bilimi ile keşfedilebilmiş olan 
yepyeni bilgilere mucizevi bir şekilde işaret ettiğini değil aksine tarih boyunca medeniyetlerin 
birbirine aktarageldiği bir efsanenin tekrarı olduğunu gösterecektir. 
 
Dipnot: 
 
(2) bkz. Kratz/Spieckermann: Götterbilder, Gottesbilder, Weltbilder; 1. Cild, Sayfa 20 
 
(3) Tevrat, Yaratılış 1 /6-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Göklerle Yer Arasındakilerin Yaratılışı 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
 
Kuran’da, göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların yaratılışı ile ilgili pek çok ayet 
bulunmaktadır:  
 
Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakilerini hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratmadık. 
Hiç şüphesiz o saat de yaklaşarak-gelmektedir; öyleyse (onlara karşı) güzel davranışlarla davran. 
(Hicr Suresi, 85) 
 
Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O’nundur. (Taha 
Suresi, 6) 
 
Biz, bir ‘oyun ve oyalanma konusu’ olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. 
(Enbiya Suresi, 16) 
 
Bilim adamları başlangıçta sıcak bir gaz kütlesinin yoğunlaştığını, daha sonra bu kütlenin parçalara 
ayrılarak galaktik maddeleri, daha sonra yıldızları ve gezegenleri oluşturduklarını ifade etmektedirler. 
Diğer bir deyişle Dünya ve aynı zamanda bütün yıldızlar, birleşik bir gaz kütlesinden ayrılan 
parçalardır. Bu parçalardan bir kısmı güneşleri, gezegenleri meydana getirmiş, böylece pek çok Güneş 



Sistemleri ve galaksiler ortaya çıkmıştır. Daha önceki bölümlerde de açıkladığımız gibi evren “ratk” 
(Füzyon: Birbirine yapışık, birleşik) halindeyken, “fatk” (parçalara ayrılmıştır) olmuştur. Kuran’da 
evrenin oluşumu, bilimsel açıklamaları tasdikleyen, en uygun kelimelerle anlatılmaktadır. 
 
Her bölünme, ayrılma olduğunda ise, uzayda yeni oluşan temel cisimlerin dışında birkaç parça 
dışarıda kalmıştır. Bu fazla parçaların bilimsel adı, “yıldızlar arası galaktik madde”dir. Yıldızlararası 
madde %60 Hidrojen, %38 Helyum ve %2 de diğer elementlerden oluşmaktadır. Yıldızlararası 
maddenin %99′u gaz, %1′i de ağır elementlerin 0,0001-0,001 çaplı toz zerrelerinden oluşmaktadır. 
 
Bilim adamları bu maddeleri, astrofizikteki ölçümler açısından çok önemli görmektedirler. Bu 
maddeler toz, duman ya da gaz olarak değerlendirilebilecek kadar incedirler. Ancak bu maddelerin 
tamamı düşünüldüğünde, uzaydaki galaksilerin toplamından daha fazla bir kütle söz konusu 
olmaktadır. Yıldızlar arası bu galaktik maddelerin varlığı ilk kez 1920′de keşfedilmesine rağmen, 
yukarıdaki ayetlerde “ikisinin arasındakiler, ikisinin arasındaki şeyler” olarak çevrilen “ma 
beynehuma” ifadesi ile, Kuran’da bu parçaların varlığına yüzyıllar öncesinden dikkat çekilmiştir. 
 
2. Ayet Yorumundaki Tutarsızlıklar 
 
Mucize yalancılarından aynen alıntıladığımız yukarıdaki metni dikkatlice okuyunuz. Başta 3 ayet 
veriliyor ve ardından bir takım bilimsel açıklamalar yapılıyor… Fakat bu 3 ayetle verilen bilimsel 
ayrıntılar arasında en ufacık bir bağlantı yok! Söz konusu ayetlerde sadece ”göklerle yer 
arasındakiler” ifadesi geçmekte… 
 
”Yedi Kat Gök ve Atmosferin Katmanları” makalesinde açıkladığımız gibi aynı mucize yalancıları 
Kuran’da geçen gök/gökler kelimesini duruma göre bazen ”evren” bazen de ”Dünya’nın 
göğü/atmosfer” olarak yorumluyorlar. Burada işlerine birincisi gelmiş olacak ki ”evren” olarak 
yorumlamaktalar. Peki neden bu ayetlerde ”gökler”den kastedilen ”Dünya’nın göğü/atmosfer” 
olmasın; hiçbir açıklama yok? Eğer ”Dünya’nın göğü/atmosfer” kastedilmiş olsaydı ”göklerle yerin 
arasındakiler” yeryüzünün üstündeki herşey “dağlar-taşlar, ırmaklar, ağaçlar” olurdu ve yukarıdaki 
mucize yalanı suya düşerdi. 
 
Mucize yalancıları bu ayetlerde geçen ”gökler” kelimesini evren/kâinat anlamında kullanmakta ve 
”yer ile gök arasındakiler” ifadesini de henüz 20. yüzyılda keşfedilmiş olan ”yıldızlar arası galaktik 
maddeler”e bir işaret olarak görmekteler! 
 
Peki Kuran’dan önce yazılmış herhangi bir şiirde-destanda-efsanede ”gökler ile yer arasındakiler”in 
yaratılışından veya oluşumundan bahseden bir cümle görürsek bu eserin de tanrı sözü olduğuna mı 
kanâat getirmemiz gerekecek? 
 
- Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakilerini hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratmadık. 
Hiç şüphesiz o saat de yaklaşarak-gelmektedir; öyleyse (onlara karşı) güzel davranışlarla davran. 
(Hicr Suresi, 85) 
 
Yukarıdaki ayette bize gerçekten de ”Yıldızlar arası galaktik maddeler”e güzel davranışlarla 
davranmamız mı tavsiye edilmekte? 
 
 
 
 
 
 
 



3. İddianın Tutarsızlığı 
 
Kaldı ki Kuran’da zaten ”Dünya’nın göğü” ile ”evren” arasında bir ayrım yapmak mümkün değil. 
Çünkü Kuran’daki evren anlayışına göre bütün kainat düz tepsi/döşek şeklindeki yeryüzünden ve bu 
yeryüzü üzerine kurulmuş, yıldızlarla süslenmiş göklerden ibaret (bkz: ”Evrenin Genişlemesi” – ”3. 
Kuran’daki Evren Algısı”). 
 
Son derece basit bir biçimde gözlerimizi kapatıp bir an için tüm evreni ve Dünya’yı hayâl edelim. 
Acaba hangi şartlar içerisinde “yer ile gök arası” şeklinde bir kavramı telâffuz edebiliriz? Ya da 
bugünkü bilgi ve gözlemlerimizle “yer ile gök arasında olmak” diye bir tabir kullanabilir miyiz? 
 

 
 
Düz bir Dünya tahayyül etmeden ve onu çevreleyen kubbe şeklinde bir evren hayâl etmeden ”yer ile 
gök arasındakiler” diye bir tanım yapma imkânı yoktur. Böyle bir düşünce ileri sürebilmek için 
Dünya’dan göğe bakmamız gerekmektedir. Dünya’yı bir merkez, gökleri de onu çevreleyen bir kubbe 
olarak tasavvur etmeden böyle bir şey söylemek olası değildir. Yukarıdaki (sadece Samanyolu’nu 
gösteren) grafiğe bir göz attığımız zaman ne yaparsak yapalım bir tarafta evren bir tarafta Dünya ve 
ikisi arasındakiler şeklinde bir konum ortaya koymamız mümkün değil. 
 
Peki Kuran ”yer, gök ve ikisi arasındakiler” diye bir ifadeye nasıl yer verebilmektedir? Cevap çok 
basittir aslında.. Kuran yazarları 7. yüzyılın bilgisiyle göklere bakmaktadırlar ve bulundukları yerden 
Dünya onlara düz ve gökler kubbe olarak görünmektedir. Böyle olunca da ”yer, gök ve arasında 
olanlar” görülebilmektedir. Dolayısıyla bunu dile getirmekte bir beis görmemişledir. Aslında bu 
gözlem o devrin bilgi düzeyine paraleldir. Merkez kabul edilen Dünya ve onu çevreleyen kubbe 
biçiminde gökler ile ikisi arasında yer alanlar… 
 
7. Yüzyıl için anlaşılır olan bu olguda bir mucize arayabilmek 21. yüzyılda başlı başına bir ”mucizedir” 
aslında… 
 
“Yıldızlar arası bu galaktik maddelerin varlığı ilk kez 1920′de keşfedilmesine rağmen yukarıdaki 
ayetlerde “ikisinin arasındakiler, ikisinin arasındaki şeyler” olarak çevrilen “ma beynehuma” ifadesi 
ile Kur’anda bu parçaların varlığına yüzyıllar öncesinden dikkat çekilmiştir.” diyerek bilimselliğe ve 
bilgilere abanmak yerine bizlere tüm evrenin nasıl ikisi (yani yer ile gök) arasında olabileceğini 
göstermeliydiler. Örneğin 2,9 milyon ışık yılı uzaklıktaki Andromeda Galaksisi yer ile gök arasına nasıl 
konumlandırılmaktadır? Koskoca evrende kumsaldaki bir kum tanesi kadar hükmü ve büyüklüğü 
olmayan yerküremize bu kadar önem verebilecek bir tanrı anlayışı mümkün müdür? 
 



4. Sonuç 
 
“Gökler ile yer arasındakiler” ifadesiyle günümüzün bilimsel sonuçları arasında bir ilişki kurmak 
mümkün değildir. İlgili ayetler mucize yalancıları tarafından hiçbir gerekçe sunulmadan ve keyfi olarak 
yorumlanmaktadır. Bu yorum ancak bütün kâinatın, üzerinde yaşadığımız düz tepsi şeklinde 
Dünya’dan ve bu Dünya üzerine kurulmuş göklerden ibaret olduğunu varsayarak kullanılabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evrenin Sonu ve Big Crunch 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
 
Evrenin yaratılışı, önceki konuda da belirttiğimiz gibi Big Bang denilen büyük bir patlama ile 
başlamıştır ve o zamandan beri evren genişlemektedir. Bilim adamları evrenin kütlesi yeterli miktara 
ulaştığında, çekim kuvvetleri nedeni ile bu genişlemenin duracağını ve bunun evrenin kendi içine 
çökmeye, büzülmeye başlamasına sebep olacağını bildirmektedirler.Büzülen evrenin de, sonunda 
“Big Crunch” (Büyük Çöküş) denilen çok yüksek bir ısı ve sıkışma ile sonuçlanacağını ifade 
etmektedirler. Bu ise, bildiğimiz tüm yaşam şekillerinin yok olması anlamına gelmektedir. Stanford 
Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Renata Kallosh ve Andrei Linde’nin bu konu ile ilgili yaptığı 
açıklamalar ise şöyledir:Evrenin akıbeti küçülmeye ve yok olmaya doğru gidiyor. Gördüğümüz ve daha 
uzaklardaki göremediğimiz herşey bir protondan bile küçük bir nokta şeklinde küçülecek. Sanki kara 
delik içindeymişsiniz gibi…. Kara enerjinin en iyi tarifinin şu açıklama olduğunu bulduk: Aşama aşama 
negatif hale gelen bu kara enerji, evrenin dengesinin değişmesine sebep olacak ve büzülüp çökecek… 
Fizikçiler kara enerjinin, negatif enerjiye dönüşeceğini ve evrenin yakın bir gelecekte büzüleceğini 
biliyorlar… Fakat bugün görüyoruz ki, biz bu olayın başlangıcında değiliz, ama evrenimizin hayat 
sirkülasyonunun ortasında olabiliriz. Big Crunch olarak ifade edilen bu bilimsel varsayıma, Kuran’da 
şöyle işaret edilmektedir: Bizim, göğü kitabın sahifelerini katlar gibi katlayacağımız gün, ilk 
yaratmaya başladığımız gibi, yine onu (eski durumuna) iade edeceğiz. Bu, Bizim üzerimizde bir 
vaiddir. Elbette, Biz yapıcılarız. (Enbiya Suresi, 104) 
 
Bir başka ayette ise göklerin bu durumu şöyle tarif edilmektedir: 
 



Onlar, Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer, bütünüyle O’nun avucu 
(kabzası)ndadır; gökler de sağ eliyle dürülüp-bükülmüştür. O, şirk koştuklarından münezzeh ve 
Yücedir. (Zümer Suresi, 67) 
 
Big Crunch teorisine göre başlangıçta olduğu gibi önce yavaşça, fakat gittikçe hız kazanarak evren 
çökmeye başlayacaktır. Tüm bunların devamında ise, evren sonsuz yoğunluk ve sonsuz ısıda, sonsuz 
küçüklükte bir nokta haline gelecektir. Tarif edilen bu bilimsel teori, Kuran ayetleri ile paralellik 
içindedir. 
 
2. Bilimsel Açıdan ”Big Crunch” Hipotezi 
 
Görüldüğü üzere mucize yalancılarının işgüzarlık ve gayretkeşlikleri o denli sınır tanımız niteliktedir ki 
bilim dünyasında sadece bir olasılık olarak tartışılan, hiçbir kesinliği olmayan hattâ bugün itibariyle 
oldukça düşük ihtimal tanınan bir hipotezi bile mucize konusu edebilmektedirler. 
 
Biraz vakit ayırarak bilimsel kaynak ve sitelere başvuran herkesin görebileceği üzere ”Big Crunch” 
(Büyük Çatırtı) evrenin genişlemesinin akîbeti hususunda ortaya atılan birçok varsayımsal modelden 
sadece biridir; üstelik de bugün için en düşük ihtimal olarak görülmektedir. 
 
Konuyla ilgili bilimsel modeller şunlardır: 
 
(1) Evren sürekli belli bir hızla genişleyecek. 
 
(2) Genişleme hızı gittikçe düşecek fakat genişleme asimptotik olarak devam edecek. 
 
(3) Belli bir eşikten itibaren genişleme tamamen duracak ve evren bu sefer de daralmaya/büzülmeye 
başlayacak. Bu daralma/büzülme sürecinin sonucunda evren -Big Bang’in tersine- kendi içine 
çökecek. ”Büyük Çatırtı” (Big Crunch). 
 
Bu hipotezlerin doğruluğu/yanlışlığı, evrenin yoğunluğu ve ”karanlık madde”nin niteliklerine bağlı. 
İlgilenenler konunun bilimsel ayrıntılarını ilgili site ve diğer kaynaklardan rahatlıkla araştırabilir. Bu 
bağlamda önemli olan ”Big Crunch” Hipotezi’nin sadece olasılıklardan biri ve üstelik de bugün eldeki 
bilgi ve veriler bağlamında en düşük ihtimalli model oluşudur. 
 
Bu, aynı zamanda mucize yalancılarının ”kutsal” kabul ettikleri kitaba karşı sergiledikleri 
samimiyetsizlik ve saygısızlık örneğidir de. Yukarıdaki iki ayetten mucize çıkarabilmek için henüz hiçbir 
kesinliği olmayan bir hipoteze işaret ettiklerini iddia etmekten bile geri durmamışlardır. Eldeki son 
veriler bu hipotezin doğruluk olasılığının çok düşük olduğunu göstermektedir. Yakın zamanda bu 
hipotez tamamen yanlışlanabilir de. Bu durumda iddialarının arkasında durup Kuran’ın bilim 
tarafından çürütüldüğünü kabûl mü ederler yoksa ilgili ayetlere hemen yeni anlamlar mı yüklerler? 
 
3. “Daralma/Büzülme/Çökme” ve ”Dürülme-Bükülme/Katlanma” 
 
Bugün zayıf olasılıklı görünen Big Crunch Hipotezi’ne göre evrenin genişlemesi belli bir noktadan 
sonra duracak ve evren daralmaya/büzülmeye başlayacak. Bu daralma/büzülme sürecinin sonunda 
evren -Big Bang’in tersine- kendi içine çökecek. ”Büyük Çatırdı” (Big Crunch). 
 
Bu hipoteze göre ”daralma”, ”küçülme”, ”büzülme” ve sonunda da ”çökme”, ”çatırtı” söz konusu. 
 
Enbiya/104 ve Zümer/67‘de geçen sözcüklerin anlamlarına bakalım: ”Dürülme”, ”katlanma”… Hattâ 
somut bir benzetme de kullanılıyor: “Sayfaları dürer/katlar gibi.”. 
 



Fakat Big Crunch Hipotezi’nin varsaydığı ‘evrenin daralması/büzülmesi’ olgusunda sayfaların 
dürüldüğü/katlandığı gibi bir dürülme veya katlanma söz konusu değil. Big Crunch’ın bahsettiği 
daralma/büzülme sürecini yavaşça hava kaçırarak daralan/büzülen bir balon gibi düşünebiliriz. Sayfa 
gibi dürülen/katlanan birşey yok ortada. 
 
4. Kıyamet Günü ve Big Crunch 
 
Enbiya/104 ve Zümer/67 ayetleri ‘kıyamet gününden’ bahseder. Bu konuda İslam 
âlimleri/müfessirleri arasında herhangi bir şüphe/ihtilaf da yoktur. Zaten Zümer/67‘nin kendi lafzında 
”kıyamet günü” ifadesi geçer. Enbiya/104‘te lâfzen geçen ‘o gün’den kasıt da ayetin bağlamından 
(Enam/97-104) anlaşıldığı üzere yine kıyamet günüdür. İlginç olan mucize yalancılarının kıyamet 
gününü betimleyen bu iki ayeti ”Big Crunch Kuramı”na bağlayarak aslında ne kadar saçma ve üstelik 
İslami inanışlara ters bir iddiada bulunduklarının farkına varmayışlarıdır. 
 
Big Crunch Hipotezi’ne göre öngörülen büyük çatırtının gerçekleşmesine yaklaşık 20 milyar sene var! 
Böyle bir zaman dilimi tüm İslami inanışlara terstir ve bu anlayış ile birlikte kıyamet gününe inanan bir 
tek Müslüman bulamazsınız. 
 
5. Allah’ın bir elinde Yer ve diğer elinde Gökler 
 
Mucize yalanındaki tuhaflıklar bununla da bitmiyor. Bir kez daha Zümer/67′yi okuyalım: 
 
Zümer/67 
Onlar, Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer, bütünüyle O’nun avucu 
(kabzası)ndadır; gökler de sağ eliyle dürülüp-bükülmüştür. 
 
Kıyamet gününde Allah ‘yer’i (yani üstünde yaşadığımız Dünya’yı) avucunda tutacak ve ‘gökler’i (yani 
evreni/uzayı) de sağ eliyle dürüp bükecek. 
 
Allah’ın avucu ve eli bahislerini bir kenara bıraksak bile ”yer ile evren” koşutluğunu gözardı 
etmememiz gerekir. Allah bir avucunda yeri tutmakta fakat sağ eliyle ‘yer’le eşdeğer görülen tüm 
evreni (yani gökleri) dürüp bükmektedir. 
 
Diğer birçok makalemizde de ele alındığı gibi bir kez daha Kuran’daki ilkel ‘evren’ algısı ortaya 
çıkmaktadır. Bütün evren/kâinat, üstünde yaşadığımız düz ‘yer’ ve üzerine kurulmuş ‘Gökler’den 
ibaret sanılmaktadır. Bu yer merkezli evren algısı -haliyle- yer ve göğü eşit olarak değerlendirecektir. 
Aksi takdirde bugünün varmış olduğu bilgi düzeyinden bakıldığında bir yandan Dünya gezegenini 
avucunda tutarken diğer yandan bütün evreni dürmek ifadesi (bu ifadeyi lafzen de mecazi de alsak) 
oldukça dengesiz ve tutarsız olur. 
 
6. Sonuç 
 
Enbiya/104 ve Zümer/67 ayetlerinin ‘Big Crunch Hipotezi’ne işaret ettiğini söyleyerek bir mucize 
iddiasında bulunmak birçok farklı açıdan tutarsızdır. 
 
Herşeyden önce Big Crunch Hipotezi ortaya atılan modellerden sadece biridir ve üstelik son yıllarda 
en düşük ihtimalli model olarak görülmektedir. Bu iki ayet, mucizecilerin iddia ettiği gibi Big 
Crunch’tan bahsediyorsa bu hipotezin yanlışlanması “Kuran’ın da çürütülmesi” demek olur. Oysa 
bu ayetleri Big Crunch Varsayımı ile ilişkilendirmek oldukça zorlama bir yorumun sonucudur. Big 
Crunch “evrenin daralması/büzülmesi” ve sonunda ”çökmesi”nden bahseder. Ayetlerde ise ”(sayfalar 
gibi) dürülme/katlanma” ifadesi yer almaktadır. Yavaşça, hava kaçıran bir balonun 
daralması/büzülmesi ile dürülen/katlanan sayfalar arasında herhangi bir paralellik söz konusu 



değildir. Üstelik bu iki ayet kıyamet gününden bahsetmektedir ve Big Crunch Varsayımı’na göre büyük 
çatırtıya 20 milyar sene vardır. Kıyametin 20 milyar sene sonra gerçekleşeceği verisi her türlü İslami 
inanca ters düşer. 
 
Bu ayetlerden modern bilim bulgularına en ufacık bir işaret/gönderme çıkarmak mümkün değildir. 
Bilakis Zümer/67′yi incelediğimizde bir kez daha Kuran’da ilkel ve yanlış bir evren algısının hâkim 
olduğu görülür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dünya’nın Yerçekimi Kuvveti 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
 
Biz yeryüzünü bir toplanma yeri kılmadık mı? (Mürselat Suresi, 25) Yukarıdaki ayette “toplanma yeri” 
olarak çevrilen “kifaten” kelimesi, “canlıların, meskenlerinde toplanıp himaye edilmeleri, barınmaları; 
canlı ve cansızların toplandıkları yerler; üzerinde şeyler yığılan; toplanan yer” anlamlarını 
taşımaktadır. Yeryüzünün bir “toplanma yeri” olduğunu bildirmek için kullanılan bu kelime -kifaten- 
Arapça’da “kefete” kökünden türetilmiştir ve “toplamak, kendine çekmek, kucaklamak” anlamlarına 
gelmektedir. 
 
Bilindiği gibi yeryüzü, yerçekimi kuvveti etkisiyle insanları ve üzerinde barındırdığı tüm canlı ve cansız 
varlıkları merkezine doğru çekmektedir. Ayette geçen “kendine çekmek” fiili ile yeryüzünün bu çekim 
kuvvetine bir yönüyle işaret ediyor olması muhtemeldir. (En doğrusunu Allah bilir.) 
 
Dünya üzerinde hayvanları, bitkileri, insanları ve diğer tüm varlıkları kendine doğru çeken yerçekimi 
sayesinde, insanların yere basmaları, cisimlerin uçmadan kondukları zeminde durmaları, atmosferin 
dağılmadan Dünya’yı çevrelemesi, yağmurun yeryüzüne düşmesi mümkün olur. 
 
Tarihteki en büyük bilim adamlarından kabul edilen Isaac Newton yerin bu özelliğini araştırmış ve 
1687 yılında ilk kez Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Doğa Felsefesinin Matematiksel 
İlkeleri)adlı eserinde yerçekiminden söz ederek, tüm zamanların en büyük bilimsel keşiflerinden birini 
yapmıştır. Hatta, Newton’un yerçekimi kuvvetinden bahsederken kullandığı Latince “attraere” 
kelimesi de, “çekme, bir araya getirme” anlamını taşımaktadır. 
 
Ancak 17. yüzyılda tanımlanan Dünya’nın dört büyük kuvvetinden birisine, Kuran’da dikkat çekilmesi, 
Kuran’ın Allah’ın Katından indirildiğinin delillerinden sadece biridir. 
 
 
 
 
 



2. Ayet Yorumundaki Çarpıtma 
 
Yanlış okumadınız! Yukarda aynen alıntıladığımız metin gerçekten de mucizecilerimiz tarafından 
yazılmıştır. ”Biz yeryüzünü bir toplanma yeri kıldık” cümlesinin 17. yüzyılda Newton tarafından 
formüle edilen Kütle Çekimi Kanunu’na işaret ettiğini ve bunun ”Kuran’ın Allah’ın katından 
indirildiğinin delillerinden sadece biri” olduğunu söylemekteler. 
 
Önce Mürselat/25 ayetinin çeşitli meal ve tefsirlerine bakalım… 
 
Diyanet İşleri Meali(Eski): Biz yeryüzünü dirilerin ve ölülerin toplantı yeri yapmadık mı? 
 
Diyanet İşleri Meali(Yeni): Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan (bir yurt) yapmadık mı? 
 
Diyanet Vakfı Meali: Biz yeryüzünü toplanma yeri yapmadık mı? 
 
Elmalılı Hamdi Yazır Meali: Yeryüzünü bir tokat (toplanma yeri) yapmadık mı? 
 
Ömer Nasuhi Bilmen Meali: Biz yeri bir toplantı mevzii yapmadık mı? 
 
Süleyman Ateş Meali: Arz’ı toplanma yeri yapmadık mı? 
 
Yaşar Nuri Öztürk Meali: Yeri, bir toplanma zemini yapmadık mı? 
 
Muhammed Esed Meali: Biz toprağı toplanma yeri yapmadık mı? 
 
Ali Bulaç Meali: Yeryüzünü bir toplanma yeri kılmadık mı? 
 
Abdülbaki Gölpınarlı Meali: Yeryüzünü, bir toplantı yeri olarak halk etmedik mi? 
 
Suat Yıldırım Meali: Gerek diriler ve gerek ölüler için Biz dünyayı toplanma yeri kılmadık mı? 
 
Şaban Piriş: Yeryüzünü toplanma yeri kılmadık mı? 
 
Ümit Şimşek Meali: Yeryüzünü bir toplanma yeri yapmadık mı? 
 
Görüldüğü üzere hiçbir mealde ”çekme” olarak yorumlanabilecek, yerçekimi kuvvetini ufacık biçimde 
çağrıştırabilecek bir ifade yok. 
 
Biz yine de bazı tefsirlere de bakalım: 
 
- Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Mürselat/25:  
 
KİFÂT, eklemek ve toplamak mânâsına gelen kökünden türetilmiş olup kale gibi, birbirine katılıp 
sıkışarak toplanılacak yer, dernek yeri ve Ebu Ubeyde’nin sözüne göre “kap” demektir. Biz buna 
meâlde “tokat” dedik. Bu tokat, “sille” mânâsına tokat zannedilmesin. Sürüden sapıp da ekinlere, bağ 
ve bahçelere dalan kaçak hayvanların bekçiler tarafından tutulup hapsedildikleri yere de Anadolu 
Türkçesi’nde tokat denir. Nitekim Tokat ilinin ismi de bunu andırır. Buna Rumeli’nin bazı yörelerinde 
“kapı” denildiğini de duydum. “Tutuklama evi” mânâsına “kapı altı” tabiri de Anadolu’da yaygın idi. 
 
 
 
 



- Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Mürselat/25 (Akçağ Yayınları: 22/386-388)  
 
Arapça’da, “el-kifâf’ yapışmak, toplanmak, sığınmak anlamlarına gelir. Nitekim, “yapıştırdım, ekledim, 
kattım, uladım” anlamında, denilir. Yine, içine konulan herhangi bir şeyi zay etmediği zaman, bir 
dağarcık hakkında, denilir. Ve yine, küçük tencereye, bakraca, kaba çanağa, dif (kıft) denilir.Keşşaf 
sahibi şöyle der: ekleme ve ulamaya verilen ad olup, bu tıpkı, Arabîarın, “eklenen, bir araya gelen 
şeylere” demeleri gibidir. Ve yine Arapça’da, “Bu kapı, diğerlerin cımâ’ı”, yani kendisine açıldığı ana 
kapıdır denilir. 
 
- Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Mürselat/25 (Ensar Neşriyat: 7/178)  
 
Keft; toplamak ve katmak demektir. Yeryüzü bütün insanları topluyor ve kendine katıyor. O, 
insanların annesi gibidir. Canlılar onun üstünde, ev ve yurtlarda oturur; ölüler ise, toprağın karnında, 
kabirlerde oturur. 
 
Görüldüğü üzere konunun uzmanlarının açıklamalarına göre de bu ayette ”çekme”, ”çekim kuvveti” 
gibi anlamları çağrıştırabilecek hiçbir yaklaşım bulunmamaktadır. Zaten ayetin bağlamına bakmak bile 
bunu anlamak için yeterlidir. ”Murselat” kelimesi “gönderilenler” anlamına gelir ve surede kıyametin, 
hesap ve azabın gerçekleşeceği; Allah’ın kudreti ve günahkârların akîbeti konu edilmektedir. Ne 
yerçekimi ile ilgili bir beyan vardır ne de kütle çekimi ile… 
 
“Toplanma yeri” kelimesinden “yer çekimi” anlamı çıkarabilmek için subjektivizm ve keyfilik şarttır. 
Şayet sözcükler üzerinden böylesi zorlama ve keyfi yorumlarla mucize iddia edilecekse Homeros’un 
‘İlyada’sı bu yönden daha zengindir. Zira orada “kütle çekim kuvveti”ni çağrıştıracak daha fazla sayıda 
ifade bulunmakta… Bunu temel alarak nasıl Homeros’un yer çekimini bildiğini iddia edemezsek o 
durumda da böyle bir savı dile getiremeyiz. 
 
3. Bilimsel Çarpıtma 
 
Üstelik söz konusu ayette -mucize iddiacılarının bile kabul ettiği üzere- üstünde yaşadığımız 
yeryüzünden (yani Dünya gezegeninden) bahsedilmektedir. Kütle çekim kuvveti ise evrendeki tüm 
cisimlerle ilgili bilimsel bir gerçektir. Yani sadece Dünya gezegeni değil bütün kütleli cisimler, içinde ve 
üstünde barındırdıkları maddeler için bir ”toplanma yeri” konumundadır. Dünya’nın evrensel bir 
toplanma yeri olması da söz konusu olamaz. Aksi halde “Dünya gezegeninin diğer gezegenler, 
yıldızlar, galaksiler, kara delikler vs. için de bir toplanma yeri olması gerektiği” gibi bir saçmalığı 
savunmak zorunda kalırız. 
 
Ancak bütün evreni sadece Dünya’dan ve Dünya üzerine kurulmuş göklerden ibaret sanan, üstünde 
yaşadığımız Dünya’yı evrenin merkezi olarak kabul eden bir evren algısına göre ”Yeryüzünü toplanma 
yeri kıldık” ifadesi anlamlı olabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Sonuç 
 
Mürselat/25 ayetini ne kadar evirip çevirsek de çekim kuvvetini çağrıştırabilecek hiçbir ifade 
devşiremeyiz. Sadece bütün Türkçe mealler değil söz konusu kelimenin Arapçadaki yapısı, anlamları 
ve etimolojisini açıklayan en muteber tefsirler de bunu teyid etmektedir. Ayette sadece Dünya’nın bir 
”toplanma yeri”, ”mesken”, ”barınak” vs. olduğu söylenmektedir. Bu ise modern bilimsel gerçeklere 
işaret etmek bir yana -tam tersine (eğer ayeti mucizecilerin yaptığı gibi bilimsel bir bağlama çekecek 
olursak)- gerçeklerle çelişmektedir. Yeryüzü (yani Dünya gezegeni) uçsuz bucaksız evren içerisinde -
bugün biliyoruz ki- sadece bir toz taneciği hükmündedir ve ancak kendi barındırdığı maddeler için bir 
”toplanma yeri” olarak görülebilir. 
 
Kuran’da Dünya’nın kendi barındırdığı maddeler için bir ”mesken”, ”toplanma yeri” olduğunun 
geçmesini bir ”mucize” olarak adlandırmak ise bu mucizelere inanması istenen okuyucunun zekâsına 
hakarettir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kuran Astronomisinin Toplu Eleştirisi 
 
1. Gündüz ve Gece 
 
“Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü 
de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri 
belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır” Zümer - 
5 (Diyanet İşleri) 
 
Buradaki ayette anlatım tarzı, Dünya’nın düz bir yer olduğunu ve sabit olup ekseni etrafında 
dönmediğini açıkça gösteriyor. Gece ile gündüzün aynı anda var olması ile birlikte, Dünyanın bir yüzü 
gündüz, diğer yüzü ise gecedir. Kutuplarda ise durum bambaşkadır, buralarda birinde 6 ay gündüz 
diğerinde 6 ay gecedir. Ve Gece ile gündüz süreleri arasındaki zamansal fark, Ekvator’dan kutuplara 
gidildikçe artmasına neden olan Yıllık hareket ve eksen eğikliği’nden kaynaklanır. 
 
Dünya güneş çevresindeki bir dönüşünü elips biçiminde olan yörüngeyi takip ederek 365 gün 6 saatte 
tamamlar. Buna “1 yıllık hareket” denir. 
 
Dünya’nın Güneş çevresinde dönerken takip ettiği elips biçimindeki yörüngenin oluşturduğu düzleme 
yörünge düzlemi ekiliptik denir. 
 
Dünya güneş karşısında 23,44° derecelik bir ekiliptik’iğe sahiptir. Buna eksen ekikliği denir. 
 
- Güneşin doğuş ve batış süresi kutuplara doğru uzar. 
 
- Gece ve gündüz arasındaki fark kutuplara doğru artar. 
 
- Örnek: Kutuplarda, birinde 6 ay gündüz, diğerinde ise 6 ay gecenin aynı anda yaşanması. 
 
Kutuplarda her zaman sürekli olarak gündüz ve gece bulunur, bunun yanında hiçbir zaman dünyanın 
tamamı karanlığa gömülmez: kuzey kutbunda 6 ay sürekli gündüz ise, güney kutbunda 6 ay sürekli 
gecedir. Hiç bir zaman gece ve gündüzün üstü örtülerek, dünya tümden gece veya tümden 
gündüzden oluşamaz. Bunun oluşması dünyanın düz olmasını gerektirdiği gibi ancak ekseni etrafında 
dönmemesiyle mümkün olur. 
 
“Elbette gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında ve Allah’ın göklerde ve yerde 
yarattıklarında sakınan bir kavim için birçok delil vardır” Yunus - 6 (Diyanet İşleri) 
 
Kuran burada bir döngüden bahsetse de, yine gece ile gündüzün art arda değişmesi diye bir şey 
yoktur, zira bu ikisinin aynı anda var olmasıdır. Yerkürenin yarı tarafında gece var ise, aynı anda öteki 
yarım küresinde de gündüz vardır. 
 
Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye 
delil kıldık. Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik. O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve 
gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. Furkan - 45-47 (Diyanet İşleri) 
 
Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. 
Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri 
(düzenlemesi)dir. Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru 
hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede 
yüzmektedir. Yasin - 37-40 (Diyanet İşleri) 



 
Yine yukarıdaki ayetlerde bu durumun oluşması, öncelikle dünyanın aniden durmasını gerektirir! 
Gündüzü ondan yani geceden çıkardığında dünyanın karanlıklar içinde kaldığını açıkça belirtiyor. 
Coğrafya derslerinden öğrenildiği kadarı ile bunun böyle olmadığını, -bunun yanında dünyamızın 
sürekli kendi ekseni etrafında döndüğünü beşinci sınıf öğrencisinin bile bildiğini- hepimiz bilmekteyiz. 
Dünyamızın güneşe bakan yarım küresi “kutuplarda“ ise “gündüz, tamamen çıkıp karanlıklar içinde 
kalmaz“. Burada 6 ay sürekli gündüz olup diğer kutupta ise bunun aksinin yaşandığını çoğumuz 
bilmekteyiz. Daha da ötesi bunun böyle olabilmesi için, güneşin aniden kendi sistemini terk etmesi 
gerekir! 
 
Ayrıca güneşin gelecekte kırmızı bir deve dönüşüp genişleyeceği, bu genişleme harekâtı esnasında 
ay’ı içine alarak dünyamızın yörüngesine yaklaşacağı ve 5 milyar sonra Dünyaya yetişeceği 
bilinmektedir. Bu bilgilere bir de hareket eden gece ile gündüzün bir birbirini asla geçemeyeceklerini 
ekleyerek ne yazık ki, kutuplarda da durumun böyle olmadığını belirtmek isteriz. Dünyanın bir yüzü 
kuzey kutbuyla birlikte her gün dönüp karanlığa kavuşuyorsa o halde kuzey kutbunda “gündüz” 
neden hala olduğu yerde sayıyor? Öyle ya gün doğarken bu yarım kürenin üzerinde de “gündüz” idi 
ve bu “gündüz” nedense bir türlü kuzey kutbunu terk edememiş, hala olduğu yerde takılıp kalmış ve 
“gece”de “gündüz”e yetişip bunu 6 ay boyunca tekrarlıyor ve bu durum aynı anda tam tersine güney 
kutbunda da tekrarlanıyor. Açıkça buradaki ifadede de görüldüğü gibi ayet, dünyanın düz olduğunu 
ve ekseni etrafında dönmediğini ileri sürüyor. 
 
2. Kutuplarda Güneşin Hareketi 
 
Kuzey Norveç Fylke eyaletin 69 bin nüfusa sahip başkenti Tromsø bölgenin en büyük şehri olup Kuzey 
arktik çemberin 350 km yakınında yer alır. Kuran ayetindeki anlatıma göre Tromsø kenti, gece yarısı 
güneşi ile polar (kutup) gecesini aynı anda geçirmesi gerekir. 
 
Gece yarısı güneşi kuzey yarım küreye dik geldiği için, güneş burada geceleri asla tamamen batmaz. 
Ancak 26 Kasım’dan itibaren 21 Ocak’a kadar güneş de doğmaz. 
 
Yeryüzünün bütün enlemleri üzerinde var olan gece ve gündüz uzunlukları arasındaki fark, Dünya’nın 
ekseni, yörüngesindeki ekliptik düzlem nedeniyledir. Dünyamızın ekseni yörünge düzleminde dik 
olmayıp 23,44 derecelik bir eğiklik açısına sahiptir. 
 
Dünya’nın ekseni yörünge düzlemine dik olsaydı, bu durumda güneşin her iki kutupta da tüm yıl ve 
ufuk boyunca hep aynı şekilde hareket etmesi gerekecekti. 
 
Gerçekten’de bu durum yılda iki kez sadece kısa bir süreliğine oluşur, nitekim son- ve ilkbaharda. 
 
3. Kuran’ın Allah’ı Her Şeyi bir Ölçüye Göre Yaratmış 
 
Aşağıdaki ayetlerde yer alan anlatımlara göre Kuran, her şeyin sabit bir ölçüye göre yaratılmış 
olduğunu iddia etmektedir. Örneğin: 
 
Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah’tır” FURKAN - 2 (Diyanet İşleri) 
 
Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. RAHMÂN - 5 (Diyanet İşleri) 
 
Tan attırıp sabahı çıkaran O’dur. Geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı da vakit ölçüsü yapmıştır. İşte 
bu, o güçlü ve herşeyi bilenin takdiridir. EN’ÂM - 96 (Elmalılı Hamdi Yazır) 
 



O Allah’dir ki, senelerin sayısını ve hesabını bileşiniz diye güneşi bir ışık, ayı da bir nur yaptı. Ve aya 
menziller tayin etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için âyetlerini ayrıntılı 
olarak açıklar. YÛNUS - 5 (Elmalılı Hamdi Yazır) 
 
4. Dünya ve Ay Sistemi 
 
Dünya-Ay sistemi ile açısal momentumu onların sahip olduğu bileşenlere göre oluşur. 1.2 puanlık 
faktör artışı ile toplam açısal momentum % 99 civarında artarak Dünya’nın içsel açısal momentumun 
en kapsamlı devri yoluyla, Ay’ın mevcut yörüngesi yani Ay’ın Dünya’ya olan uzaklığı gelecekte 
560.000 km’ye çıkacak ve ortalama olarak yaklaşık 48 günlük daha uzun bir yörünge süresine 
yükselecektir. Bu son aşama, yaklaşık 5 milyar yıl gibi bir süreç içinde gelişecek ve bu süreç içinde 
güneş kendi enerjisini tüketip kırmızı bir deve, ardından beyaz bir cüceye ve daha sonra da 
Astrofizikçiler arasındaki hakim bir görüşe göre, “kara cüce’ye” dönüşecektir. Beyaz bir cücenin sahip 
olduğu son açama ne sıcak, ne de görünür ışık yaymaması, ayrıca enerjisini tüketerek yüzey 
sıcaklığının düşmesidir. Kara cüceler, kara delikler ya da nötron yıldızları ile karıştırılmamalıdır. 
 
Ay, sadece dünyanın tek çekim gücüne bağlı değildir. Aynı zamanda Güneş ve diğer gezegenlerin kütle 
çekim gücüne de maruz kaldığından, yörüngesi saf Kepler elips yörüngesinden biraz farklıdır. Ancak 
Ay’ın yörüngesi yaklaşık bir “kepler elips” yörüngesi olarak kabul edilebilir. 
 
Bu yörüngenin tam olarak hesaplanması karmaşık bir iştir. Bir çözüm yolu olan feza mekaniği Ay ile 
ilgili teorinin konusu içinde yer alır ve birçok önemli fiziksel ve matematiksel gelişmelere ivme 
kazandırmıştır. 
 
Özellikle güneşin uyguladığı kütle çekim nedeniyle “Ay’ın elips yörüngesi” “karmaşık bir şekile sahip 
olup uzaydaki konumu da değişikliğe uğrar”. 
 
Ortalama olarak, Ay’ın elips yörüngesi 383.398 km’lik bir yarı–ana eksene ve yaklaşık 0.0555 bir 
eksantrikliğe sahiptir. 
 
Bu da 362.102 km bir “yerberi”ye ve Dünya’dan 404.694 km’lik “Apoje” mesafeye tekabül eder. 
 
“Yerberi” (perije) Ay’ın yörüngesinde Dünya’ya yakınlaştığı bölgeyi tanımlanır. 
 
“Apoje” ise Ay’ın Dünya’ya uzak kaldığı mesafeleri içeren bölgeyi tanımlar, diğer bir anlamda Ay ve 
Dünya arasında yaklaşık 42. 592 km’lik bir mesafeyle yakınlaşma ve uzaklaşma meydana geldiği 
görülür. 
 
Yukarıdaki aksaklıkların sebebi sahip olduğu yarı-ana eksen ve eksantriklik düzensizliklerin nedeniyle 
her ikisinin de değişim göstermesi ve bu nedenle uzak yakın ekstrem aşırı mesafelere imkan 
vermesidir. 
 
Yeryüzünde sıradan bir gözlemci Ay’ın yörüngesindeki bu hareketi doğu’dan batı’ya doğru olarak 
gözlemler, bunun nedeni ise Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki günlük rotasyondan 
kaynaklanmaktadır. Aslında bu böyle değildir, aksine batı’dan doğu’ya doğru hareket eder. Ortalama 
yörünge hızı saniye de 1.023 km’dir, Kepler’in ikinci kanunu gereği eliptik yörünge hızı saniyede 0.964 
ve 1.076 km değişir. 
 
Bunun yanında Ay kendi yörüngesi üzerinde Dünya’nın tam merkezi (ekvator) etrafında hareket 
etmez, Dünya-Ay sistemi ortak ağırlık merkezi etrafında hareket eder. 
 
Bu merkez noktası Kepler’in birinci yasası gereği iki cismin, ortak bir merkez etrafında dönmesidir. 



 
Ay’ın kütlesi Dünya’nın yaklaşık 1/81.3 kütlesi kadar olduğundan, Dünya ayda bir defa odak noktası 
çevresinde ortalama 4.670 km mesafede hareket eder. 
 
Yerberi ve apoje mesafeleri düzensiz bir ölçüye maruz kalır. Ay’ın yörüngesi düzenli bir ölçüde elips 
olsaydı, böylece Ay’ın yerberi ve apoje mesafeleri her zaman aynı kalacaktı. Yörüngenin eksantrikliği 
periyodik değişikliklere maruz kaldığından dolayı ortaya farklı aşırı mesafe sonuçları çıkar ve bu 
duruma göre değişir. Bu mesafaler Ay’ın apsis de tam olarak nasıl geçtiğine ve özellikle büyük ya da 
küçük bir Eksantriklik örtüşmesine bağlıdır. Ay yörüngesinin yarı-büyük ekseni güneşe doğru işaret 
eder. 
 
Eksantriklik her 206 günde bir maksimum değere ulaşır ve yerberi (perije) mesafesi özellikle düşük, 
apoje mesafesi ise büyük olur. Büyük yarı ekseni Güneş yönünde dik açılı olursa, eksantriklikte ve 
apsis mesafelerinde bir düşüş olur. Bunun ötesinde değişiklikler her zaman aynı olmadığı gibi aynı 
zamanda uzun vadeli sürüklenmeye tabii tutulur. Bu nedenle perije ve apoje- mesafelerinde karışık 
bir dağılım vardır, net bir şekilde büyük veya en küçük “değeri” olmadan belirtilemez. Ekstrem bir 
mesafe için, ortaya daha ender değerler çıkar, daha aşırı bir “değer” bulmak her zaman mümkün 
olmasa da ancak yeterli bir arama ile bulunabilir. 
 
Mesafelerin dağılımı; 
 
Yerberi (Perije) mesafe | Apoje mesafe 
 Küçük: 356.400 km | Küçük: 404.000 km 
 Ortalama: 363.296 km | Ortalama: 405.504 km 
 Büyük: 370.300 km | Büyük 406.700 km 
 
Küçük Perije Mesafesi 13 Kasım 1054 yılında 356.352,93 km idi. Apoje büyük mesafe ise 7 Ocak 2266 
yılında 406.719,97 km olacaktır. 
 
Tabii ki Kuran bu önemli hususta Dünya’nın kendi ekseni etrafında ve Dünya-Ay sisteminin ise ortak 
bir ağırlık merkezi (odak noktası) çevresinde döndüğünden hiç bahsetmez! Dolayısıyla Ay’ın ölçülerini 
belirleyen ana unsurlardan biri Dünya’mızdır. Burada Kuran’ın yalnızca Ay ve güneşi birer “ölçü” 
olarak alması, Kuran’da Dünyanın sabit ve düz bir yer olarak düşünülmüş olduğunu açıkça gösteriyor, 
haliyle 7. yüzyılın eksik astronomi anlayışı Kuran’a bu şekilde yansımış olması normaldir! Eğer İslam 
peygamberi 571 yılında değil de günümüzde Dünya’ya gelmiş olsaydı haliyle de günümüz astronomi 
bilgileri Kuran’a yansıyacaktı. Maalesef iddia edildiği gibi, Kuran’nın çağlar üstü zamana hitap 
etmediği aksine gelen olarak 7. yy zamanına hitap etiğini sık sık görüyoruz. Bu ayet yüzlerce benzer 
ayetten sadece birisidir. Ay’ın birer ölçü olarak alınması gayet normal ve doğaldır, çünkü bu dönemde 
Ay takvim olarak kullanılıyordu. 
 
Sonuçta görüldüğü gibi Ay sabit ve düzenli bir “ölçü”de hareket etmediği gibi aksine Dünya-Ay 
sisteminde “karmaşık bir şekilde ve uzaydaki konumu değişikliğe uğrayarak hareket eder”. Bunun 
nedeni, iki cismin (Dünya-Ay) kütle merkezi (odak noktası) etrafında dolanmasıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Erken Dönemlerdeki Dünya Günü 
 
4.5 milyar yıl önce Dünya’nın henüz yeni oluştuğu dönemde, özellikle Ay’ın gelgit etkisi ile 
gezegenimizin kendi ekseni etrafında dönüşü zaman içinde yavaşlamıştır. Ay bu dönemde Dünya’ya 
yalnızca 40.000 km gibi kısa bir mesafede olup bir gün ise yaklaşık 6 saatlik bir süreye sahipti. 
 
600 milyon yıl önceyse, dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 22 saatlik bir sürede tamamlıyordu. 
Aynı dönemde Dünyanın Güneş etrafındaki dolaşımı bugün de olduğu gibi aynı sürece sahip olup o 
dönemin günü ile hesaplandığında bu süre 400 gündü. 
 
6. Güneş Sisteminin Galaksi Merkezin Çevresindeki Yörüngesi 
 
Güneş, Samanyolulun merkezi etrafında dairesel bir yörünge üzerinde döner. Ancak kimyasal bileşimi, 
on bin ışık yılı uzaklıkta içsel merkezli bir kökeni gösterir. 
 
Fransa’daki araştırmacılar bu çelişkili öneriye, bir açıklama sunuyor: Sarmal kolların hareketleri ve 
merkez kiriş arasındaki yıldızlar, “rezonanslar” ile birçok yıldızı orijinal yörüngelerinden çıkararak 
birbirleriyle karıştırılmasına yol açıyor. 
 
Samanyolu galaksisi çubuklu sarmal bir yapıya sahip olup bu tür yıldız sistemleri ortasında güçlü bir 
bant göstererek sarmal kollarıyla dışarıya doğru uzanırlar. 
 
Şimdiye kadar gök bilimcilerin yıldızların karıştırılmasının, sarmal kolların etkisi ile oluştuğunu kabul 
ediliyordu. Şimdi ise Famaey ve Minchev’in çalışması çubuklu yapısının “rezonans etkisi ve sarmal 
kolları ile birlikte” bu süreçte önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Yıldızların karıştırılması, yıldızların 
kimyasal bileşimi arasında neden büyük farklılıklar bulunduğuna da açıklık getirmektedir. Bu ise 
yıldızların Samanyolu’nun farklı bölgelerinden gelmesinden kaynaklanmaktadır. Diğer sarmal 
galaksiler hakkında gözlemsel veriler bu açıklamayı da onaylıyor. Belirgin çubuklu sarmal galaksilerin 
iç yapısındaki homojen kimyasal bileşim ile çubuksuz sarmal galaksiler arasında farklılıklar bulunduğu 
tespit edilmiştir. İki astrofizikçi, bunun çubuklu sarmaldaki yıldızların karıştırılmasına dair çok açık bir 
işaret gösterdiğini ve kökteki kimyasal farklılıkların silinerek, gökada sisteminde içeriden dışarıya 
doğru yöneldiğini belirtiyorlar. 
 
Güneş sisteminin galaksinin merkezi etrafındaki yörüngesi, düzenli bir yörüngeye sahip değildir. Disk 
merkezinden yoğun kütle etkisiyle, güneşin yörüngesinde önemli ölçüde aksaklıklar meydana gelir. 
Böylece güneş yörüngesinde, ek olarak kendi merkezi çevresinde de disk üzerinde aşağı-yukarı 
sallanarak bir turunu 30-45 milyon yılda tamamlar. Yaklaşık 1.5 milyon önce kuzey yönünden geçerek 
şu anda 65 ışık yılı uzaklıkta daha yukarıda bir konumundadır. En büyük mesafe ise 250 ışık yılı olup 
bu hareketini daha sonra tersine yapar. Yörüngesindeki galaktik bir yılını ise yaklaşık 225-250 milyon 
yılda tamamlar. 
 
7. Allah’ın Katında Ayların Sayısı 12 
 
Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş üzerine hükümran oldu. O, geceyi 
durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter; güneş, ay ve yıldızlar emrine âmâdedir. İyi biliniz ki 
yaratma ve emir O’nundur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. ARAF – 54 (Elmalılı Hamdi Yazır) 
 
Biz geceyi ve gündüzü varlığımıza delalet eden birer delil kıldık. Sonra Rabbinizden bir lütuf aramanız, 
yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine) eşyayı aydınlatan gündüzün 
aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi uzun uzadıya anlattık. İSRA – 12 (Elmalılı Hamdi Yazır) 
 



”yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine) eşyayı aydınlatan 
gündüzün aydınlığını getirdik” 
 
Kutuplarda bu mümkün değildir, gecenin karanlığı 6 ay boyunca silinmediği için bu şekilde yılların 
veya günlerin hesabı yapılamaz! Dünyanın bir yarım küresi güneşe doğru baktığında gecelerin süresi 
kutuplarda yine değişmez, yani yine karanlıktır. 6 ay sonra kuzey kutbu güneş görse dahi, bu sefer de 
güney kutbu 6 ay boyunca karanlık kalacaktır! Kuran’ın dediği gibi olması için dünyanın düz ve sabit 
olması gerekir, ayrıca yılların sayısından bahsediyor! Dikkat edilecekse günlerin sayısından 
bahsetmiyor! Yıllar ve günler çok farklı şeylerdir, günlerden bahsedebilmesi için dünyanın ekseni 
etrafında döndüğünü belirtmesi gerekir. Yine garip olan şey ise; yılların sayısını gece ve gündüz ile 
ilişkilendirmiş. Bilindiği gibi dünya güneş etrafında bir türü’nü 365 günde tamamlar, ancak dünya ilk 
oluşumunda “kendi ekseni etrafındaki bir turunu 6 saatte tamamladığından günlerin sayısı daha 
yüksek bir rakama sahipti”. Gün sayısının bu dönemde 365′ten daha çok olmasına rağmen yine de 
dünyanın güneş etrafındaki turunu tamamlamasında zamansal bir değişiklik olmamıştır. Bu süre 
içinde sadece dünya ekseninde bir yavaşlama olup bir gün saati 24′e artmış, buna karşın tüm yılı 
kapsayan günlerin adet sayısında azalma görülmüştür. İlerleyen süreçle birlikte yılın sahip olduğu gün 
sayısı giderek daha da azalacaktır, nedeni ise yukarıda belirttiğim gibi Ay’ın giderek dünyamızdan 
uzaklaşması. Daha başka bir ifadeyle, tüm 1 ayı kapsadığında günlerin sayısında düşüş olacaktır. Bu 
gelişme, dünyanın güneş etrafında bir turunu tamamlamasında herhangi bir değişikliğe uğramadan 
aynı süre içinde tamamlayacaktır. 
 
Daha önemlisi, Ay giderek dünyamızdan uzaklaşarak yörünge açısı genişleyecek ve dünya etrafındaki 
bir turunu 48 günlük bir periyotla tamamlayacaktır. Dünya ve Ay arasında gelişecek olan bu olay, 
ayların sayısında yani “12 aylık” bir süreyi tamamlamasında haliyle bir değişiklik olacaktır. Dünya 
güneş etrafındaki bir turunu hiç bir değişikliğe uğramadan tamamladığında, şu an ki gibi “12 aylık” bir 
sürenin tamamlanması daha da uzun bir zamana ihtiyaç duyacaktır. Çünkü bu süre geçene kadar 
dünya güneşin etrafındaki bir turunu çoktan tamamlamış olup kendi yörüngesinde aynı şekilde 
yoluna devam edecektir. Yani dünya bir yılda 12 aylık bir periyota sahip değil de sadece 10 aylık bir 
periyota sahip olacak. Tabii ki bu süreçten sonra insanlar (eğer herhangi bir soy tükenmesi 
yaşamamışlar ise) zaman içinde gelişen bu süreci 12 aya eş değer olan başka bir periyot süresi ile 
değiştirmeleri gerekecektir.  
 
Göz önünde bulundurulması gereken diğer bir önemli nokta, genç dünyamızın ilk zamanlarında, Ay’ın 
dünyaya olan uzaklığı sadece 40.000 km ve yörünge açısı da günümüzdekinden daha küçük 
olduğundan, dünya kendi ekseni etrafında bir turunu 6 saatlik bir zamanda tamamladığı bu dönemde 
“günlerin ve ayların” sayısı oldukça kabarıktı, yani diğer anlamda, bir yıl “12 aylık” bir periyota sahip 
değildi, bilakis bunun çok üstünde bir rakama sahipti. 
 
Bakalım Kuran bu konuda ne diyor: 
 
Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah’a göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü 
hürmetli aydır. Bu dosdoğru bir nizamdır. Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etmeyin, topyekun 
sizinle savaşan putperestlerle siz de topyekun savaşın, Allah’ın sakınanlarla beraber olduğunu bilin.  
TEVBE – 36 (Diyanet İşleri) 
 
Kuran’ın Allah’ına göre, evren ve dünyayı yarattığı gün, ayların sayısı başlangıçtan beri on iki imiş? Bir 
kere evren dünyadan çok çok daha yaşlıdır. Nereden bakarsak bakalım arada en azından 9 milyar yıllık 
bir fark vardır. Evrenin ilk oluştuğu saniyelerde, güneş, dünya veya ay mı vardı ki 12 aylık bir periyot 
süresi olsun! 
 
 
 



Bunun yanında;  
 
”Gökleri ve yeri yarattığı gün” derken, Allah’ın “günü” mü varmış?! Aşağıdaki ayetler de bunu 
tasdikliyor. Ayrıca belirtildiği gibi dünya ile ay’ın oluştuğu ilk evrelerde “12 aylık” bir periyot da 
bulunmuyordu. 
 
ENBİYÂ – 19 (Elmalılı Hamdi Yazır) 
Halbuki Göklerde Yerde kim varsa O’nundur, ve onun huzurundakiler ona ibâdetten ne çekinirler ne 
de yorgunluk duyarlar 
 
ENBİYÂ – 20 (Elmalılı Hamdi Yazır) 
Gece gündüz (hep Allah’ı) tesbih ederler, usanmazlar. 
 
FUSSİLET – 37 (Elmalılı Hamdi Yazır) 
Gece ile gündüz ve güneş ile ay, O’nun (kudretinin) delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin de, 
onları yaratan Allah’a secde edin, gerçekten O’na ibadet edecekseniz! 
 
FUSSİLET – 38 (Elmalılı Hamdi Yazır) 
Buna karşı kibirlenmek isterlerse, haberleri olsun ki, Rabbinin huzurundakiler gece gündüz O’nu 
tesbih ederler, hem onlar usanmazlar. 
 
ZUMER – 75 (Elmalılı Hamdi Yazır) 
Melekleri de Arş’ı etrafından donatmış olarak Rablerine hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Halk 
arasında adaletle hüküm verilmekte ve «alemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun!» denilmektedir. 
 
MU’MİN – 7(Elmalılı Hamdi Yazır) 
Arşı taşıyanlar ve onun çevresindekiler Rablerini hamd ile tesbih ederler, O’na iman ederler ve iman 
etmiş olanlar için şöyle bağışlanma dilerler: «Ey Rabbimiz, senin rahmet ve ilmin herşeye geniş 
(herşeyi kuşatmıştır). Hemen o tevbe edip yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından 
koru! 
 
Görüldüğü gibi, gece ve gündüz sözde Allah’ı yüceltiyormuş, diğer bir yerde de güya melekler Allah’ın 
etrafında dönüyormuş! Bunun yanında arşı dört tane melek taşıyorken kıyamet gününde ise sekiz 
tane melek arşı taşıyacakmış! 
 
Peki bu gece ile gündüzün olduğu yer neresidir diye soracak olursak, aklımıza gayet tabii ki güneş ile 
ay gelecektir, zaten Kuran ifadesinde bu anlatılmak isteniyor! Yoksa koskoca evrende gece ile 
gündüzün yerini sormak bir saçmalık olacaktır! Burada açıkça ay ile güneşten bahsediliyor! Ve bu iki 
gök cismin koskoca evrende bir Tanrıyı yüceltmesi, bunun gece-gündüz olarak nitelendirilmesi, buna 
ilaveten yalnızca bu iki gök cismin bu görevi (gece ve gündüz oluşumunu) yerine getirmesi oldukça 
garipsenecek bir durum olarak gözüküyor. 
 
Söz konusu aşağıdaki ayetlerde yine aynı tutarsızlıklara rastlıyoruz; 
 
21:33 – Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Bunların her biri kendi dairesinde 
dolaşmaktadır.  
 
25:47 – Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü yayılıp çalışma (zamanı) yapan O’dur.  
 
28:71 – (Resulüm!) De ki: “Düşündünüz mü hiç, eğer Allah üzerinizde geceyi tâ kıyamet gününe kadar 
aralıksız devam ettirse, Allah’tan başka size ışık getirecek tanrı kimdir? Hâlâ işitmeyecek misiniz?”  
 



28:72 – De ki: “Haber verin bakayım, eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız 
devam ettirse, Allah’tan başka, istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek tanrı kimdir? Hâlâ 
görmeyecek misiniz?”  
 
36:37 – Gece de onlara bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız, bir de bakarlar ki karanlığa 
dalmışlar.  
 
36:40 – Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi 
yörüngesinde yüzerler.  
 
39:5 – O, gökleri ve yeri hak ile yarattı, geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de gecenin üstüne 
sarıyor. Güneşi ve ay’ı emrine âmade kılmış, her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki, 
çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan ancak O’dur. 
 
İlk olarak orijinal Arapça ayetlerde “yörünge” diye bir sözcük geçmiyor! ve bu en çok çarpıtılan 
ayettir! Öncelikle bu ayetin Arapçasına bakmak gerekir. Yörünge diye çevirilen  ٍَفَلك  “felekin” 
kelimesidir ki bu da “felek” anlamına gelir. Felek ise  ٍَفَلك  gökyüzü demektir. 
 
 içinde” anlamındadır“ = فِي
 
 yüzerler” anlamındadır“ = َیْسَبُحونَ 
 
Yani ayet şunu diyor: geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur; tümü gökyüzü içinde yüzüyorlar. 
 
Yörünge sözcüğünü geçerli kabul ettiğimizde ortaya çıkan diğer anlamsızlıklara daha sonra aşağıdaki 
bölümlerde değineceğim. 
 
Yukarıdaki ayetlere baktığımız zaman, ilk göze çarpan ifadeler şöyle anlatılıyor: 
 
Yeryüzü için geçerli olan gece ile gündüz aynı zamanda Allah’ın kendi katında da geçerli olup gece ile 
gündüz sayesinde insanlar geceleri uyuyarak dinlenir, gündüzleri ise çalışma zamanı olarak geçirirler, 
ancak yine kutuplara bakacak olursak durum bunu göstermeyecektir. Bilindiği gibi kutuplarda 6 ay 
gündüz 6 ay gece hüküm sürer! Burada yaşayan insanlar neye göre hareket edecekler? 6 ay boyunca 
çalışıp 6 ay boyunca uyumaları mı gerekecek?! Diğer yandan sürekli bir şekilde gece vardiyasında 
çalışan insanlar da vardır, buna ne demeli? 
 
28:71 ve 78:72′deki ifade ise, yine Dünya’nın bu şekilde kendi etrafında dönemeyeceğini gösteriyor! 
 
“Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah’tan başka, istirahat 
edeceğiniz geceyi size getirecek tanrı kimdir”! Gerçekten de bunun böyle olabilmesi için ne gibi 
şartların lazım geldiği ve bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını bir inceleyelim. 
 
Bunun için ilk olarak Dünyanın düz ve sabit olması gerekir; ancak bu durumda yeryüzünün yüzeyi 
sürekli güneş ışınlarına maruz kalıp ısının yüzlerce derece sıcaklığa erişmesinden dolayı bu durum kısa 
bir zaman içinde tüm canlıların sonunu getirecektir demektir. 
 
a) Dünyanın yuvarlak olduğu öne sürülse bile, yarım kürenin bir yüzü devamlı güneşe baktığından 
gündüz, diğer yarım küresi ise arkasında kaldığından dolayı sürekli karanlık içinde kalacaktır. Yani 
burada da aşırı derecede sıcaklık ve soğukluk söz konusu olduğundan bu gelişme tüm canlıların kısa 
bir süre içinde sonunu getirebilir. 
 



b) Ama yaşam, gece ile gündüz arasında kalan bölgelerde devam edebilir, yaşamın bu şekilde 
kıyamete kadar devam ettiğini kabul etsek bile, insanlar istediği gibi gündüzü ve geceyi yine de 
rahatlıkla görebilirler. Ve bu iki olasılıkta da Kuran’ın dediği gibi kesinlikle bu şekilde olamayacağını 
görüyoruz, yani insanlar, ya kısa bir süre içinde yaşamını yitirecekler, ya da belirli bölgelerde 
yaşamlarını sürdürüp gece ile gündüzü de görebilecekler. 
 
“Düşündünüz mü hiç, eğer Allah üzerinizde geceyi tâ kıyamet gününe kadar aralıksız devam 
ettirse”. 
 
Sanırım Kuran’ın Allah’ı en büyük düşünce hatasını burada yapmış! Zira bunun böyle olabilmesi için 
güneşin ortadan kaybolması gerekir, diğer bir ifadeyle tümden sistemi terk etmesi, ya da dünya 
sistemden çıkarak uzayın derinliklerinde ilerlemesi gerekecek. Bunun da ne gibi sonuçlar 
doğurabileceğini kestirmek pek de zor olmasa gerek! Bu, dünyada ki hayatın bir anda yok olması 
demektir! Bu durumda insanların kıyamete kadar beklemesine hiç de gerek kalmayacaktır. 
 
Çoğu kuran yorumcuları bazı ayetleri ileri sürerek, Allah’ın yaratmasındaki mükemmelliği güya 
evrende var olan düzen ve uyuma bakarak şöyle açıklamaya çalışmaktadırlar: 
 
Rahmanın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (düzensizlik) 
görüyor musun?” (Mülk süresi, 3. ayet) 
 
Bir kere daha bak! derken ?! “İnsan çıplak göz ile hangi mesafeye kadar görebilir” ki, göklerin yedi 
katını nasıl görecek? Ama Kuran’a göre bu yedi katlar görülüyormuş! 
 
MÜLK – 3 (Elmalılı Hamdi Yazır) 
O ki, birbirine uygun yedi gök yaratmıştır. O Rahman’ın yarattığında hiçbir nizamsızlık göremezsin. 
Haydi çevir gözü(nü), görebilir misin hiçbir çatlak, bir kusur? 
 
Demek ki Kuran’a göre insan “çıplak gözle” bu yedi katları görebilirmiş! 
 
Önüne gelen herşeyi yutan Karadelik’leri, Quasar’ları, Süpernova’ları, birbirini karşılıklı olarak yutan 
dev galaksileri çıplak gözle nasıl görebilsin? 
 
Karadeliklerden bahsedecek olursak, NGC 4889 galaksinin merkezinde yaklaşık 21 milyar güneş 
kütlesi büyüklüğünde bir kara deliğin varlığı saptanmıştır. Ayrıca M87′de bir karadeliğin etkisiyle 
galaksinin merkezinden 5000 ışık yılı uzaklığa fırlatılan maddeden oluşan bir “jet”in (püskürme) 
yakınında hiç de yaşamak istemezdim! (bu nasıl bir “düzense?). Anlaşılan Kuran’ın Allah’ı evreni 
insanların çıplak gözüyle görebildiği kadar görüyor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karadelikler 
 
1. Mucize İddiası 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
 
20. yüzyılda evrendeki gök cisimleri ile ilgili pek çok yeni keşif yapılmıştır. Günümüzde henüz yeni 
tanınan bu cisimlerden biri de karadeliklerdir. Karadelikler, yakıtı tükenen bir yıldızın kendi içine 
doğru büzülmesi ve en sonunda, yıldız yerine sınırsız yoğunlukta ve sıfır hacimde çok büyük bir çekim 
alanının ortaya çıkmasıyla oluşmaktadır. Karadeliği, yüzey yerçekimi oldukça güçlü olduğu ve ışık 
içinden kaçamadığı için, en büyük teleskoplarla bile göremeyiz. Ancak içine çöken yıldız bulunduğu 
yerin çevresine olan etkisiyle algılanabilir. Allah Vakıa Suresi’nde yıldızların yerleri üzerine yemin 
ederek bu konuya şöyle dikkat çekmiştir: 
 
Hayır, yıldızların yer (mevki)lerine yemin ederim. Şüphesiz bu, eğer bilirseniz gerçekten büyük bir 
yemindir. (Vakıa Suresi, 75-76) 
 
“Karadelik” kavramı ilk kez 1767 yılında İngiliz bilim adamı John Michell tarafından ortaya atılmış ve 
“karadelik” ifadesi ise ilk kez, Amerikalı fizikçi John Archibald Wheeler tarafından 1969 yılında 
kullanılmıştır. Önceleri tüm yıldızları görebildiğimizi varsayarken, sonraki yıllarda uzayda ışıklarını 
göremediğimiz yıldızların da var oldukları anlaşılmıştır. Çünkü enerjisi tükenen bu yıldızların ışıkları da 
yok olmaktadır. 
 
Karadelik, bir kütlenin, ışığın artık sızamayacağı kadar küçük bir alanda toplanmasıdır. Şiddetli çekim 
alanı, fotonları ve en hızlı parçacıkları dahi bu bölgede hapseder. Güneş’in 3 katı büyüklüğündeki 
kütleye sahip tipik bir yıldızın yanması ve patlaması sonucunda oluşan karadeliğin çapı sadece 20 km 
kadardır. Kara delikler “kara”dır, yani doğrudan gözlemlemek mümkün değildir. Kendilerini dolaylı 
olarak, diğer gök cisimlerine uyguladıkları yüksek çekim güçleriyle belli ederler. Aşağıdaki ayette de 
kıyamet günü tasvirlerinin yanı sıra, bir yönüyle de karadeliklerle ilgili bu bilimsel bulguya işaret 
ediliyor olabilir: 
 
Yıldızlar ‘örtülüp (ışıkları) silindiği’ zaman, (Mürselat Suresi, 8)  
 
Ayrıca büyük kütleye sahip yıldızlar uzayda bükülmeye sebep olurlar. Fakat karadelikler sadece 
uzayda bükülmeye sebep olmaz, aynı zamanda uzayı delip geçerler. Bu sönmüş yıldızların, 
karadelikler olarak adlandırılmalarının nedeni de budur. Tarık Suresi’nin üçüncü ayetinde ise “delen 
yıldız”dan söz edilmektedir: 
 
Göğe ve Tarık’a andolsun, Tarık’ın ne olduğunu sana bildiren nedir? (Karanlığı) Delen yıldızdır. 
(Tarık Suresi, 1-3)  
 
Ayetin Arapçasında “delik” anlamına gelen “sakb” kelime kökünden, “delik açan, delen ve delip 
geçen” anlamlarına gelen “essakibu” ifadesi kullanılmaktadır. Karadelikleri tarif eden bilimsel 
yayınlarda ise “delik açmak, delmek” anlamlarına gelen İngilizce “puncture” kelimesi kullanılmaktadır. 
Karadeliklerin özelliğini ifade etmek için Kuran’da kullanılan bu kelime son derece hikmetlidir. Ayette 
yıldızlarla ilgili bu bilgiye de dikkat çekilmiş olması, Kuran’ın Allah’ın sözü olduğunu ispatlayan bir 
diğer önemli bilgidir. 
 
 
 
 



2. Ayet Yorumundaki Çarpıtmalar 
 
Yukarda alıntılamış olduğumuz mucize yalanı metnini dikkatlice okuyunuz. Kuran’ın farklı surelerinde 
geçen üç ayet (Vakıa/75, Mürselat/8 ve Tarık/3) tamamen somut bağlamından koparılarak 
zikrediliyor; karadeliklerle ilgili bir takım bilimsel ayrıntılar aktarılıyor ve işte bu 3 ayetin bugün 
astronomi biliminde ”karadelik” olarak adlandırılan olguya işaret ettiği iddia ediliyor. 
 
Bu üç ayeti tek tek inceleyelim: 
 
a) Vakıa/75-76 
 
Hayır, yıldızların yer (mevki)lerine yemin ederim. Şüphesiz bu, eğer bilirseniz gerçekten büyük bir 
yemindir. (Vakıa/75-76) 
 
Yıldızların yer/mevkilerine yemin edilmesini en zorlama yorum ve uçuk hayal gücü ile bile karadelik 
olgusuna işaret olarak görmek mümkün değildir. Bu ikisi arasında en ufak bir bağlantı yoktur. Herşeyi 
yaratan, herşeyi bilen, zaman ve mekândan münezzeh, sonsuz güç sahibi bir yaratıcının, hitap ettiği 
insanları inandırmak, söylediklerini pekiştirmek için yemin/ant içme fiillerine ihtiyaç duymuş 
olmasındaki tuhaflık bir kenara Kuran’da zaten olur olmaz herşey üzerine yemin edilmektedir. 
 
Allah, ALLAH üstüne yemin ediyor (!) 
 
Rabbine andolsun ki Biz onları mutlaka uydukları şeytanlarla beraber haşredeceğiz. Sonra 
cehennemin yanında diz çöktürerek hazır bulunduracağız. => Meryem/68 
 
Kendilerine verdiğimiz rızıktan, onların ne olduğunu bilmeyen putlara pay ayırırlar. Allah’a and olsun 
ki, uydurup durduğunuz şeylerden elbette sorguya çekileceksiniz. => Nahl/56 
 
Erkeği ve dişiyi yaratana and olsun ki => Leyl/3 
 
Allah KURAN üstüne yemin ediyor  
 
hikmetli Kuran’a => Yasin/2; zikir dolu Kuran’a => Sad/1; şerefli Kuran’a => Kaf/1; apaçık Kitaba => 
Duhan/2 – Zuhruf/2; satır satır yazılmış Kitab’a => Tur/2 
 
Allah olur olmaz HERŞEY üstüne yemin ediyor (Sadece birkaç örnek) 
 
İncire, zeytine => Tin/1 
Yayılmış ince deri üzerine => Tur/3 
Kaleme ve yazdıklarına => Kalem/1 
Herşeyin çiftine de tekine de and olsun => Fecr/3 
Mekke’ye => Beled/1 
Zilhicce ayının ilk on gecesine => Fecr/2 
İkindi vaktine (asra, çağa)=> Asr/1 
Kuşluk vaktine => Duha/1 
Şafak vaktine => İnşikak/16 
Geceye => İnşikak/17 
Gündüze => Leyl/2 
Batmakta olan yıldıza => Necm/1 
Dolunay halindeki aya => İnşikak/18 
(Kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara. => Naziat/1 
(Müminlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara => Naziat/2 



Art arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı 
olmak üzere öğüt bırakanlara => Mürselat/1-7 
Kıyamet gününe => Büruc/2 
 
Görüldüğü gibi hemen herşey üzerine yemin edilen Kuran’ın bir ayetinde de ”yıldızların yeri” üzerine 
yemin edilmiş olmasında -hiçbir somut bağlantı, açıklama, izah olmaksızın- modern astronomi 
biliminin ”karadelik” olarak adlandırdığı olguya işaret bulunduğu iddiası bir akla tecavüzdür. 
 
b) Mürselat/8 
 
Yıldızlar ‘örtülüp (ışıkları) silindiği’ zaman, (Mürselat/8) 
 
Şimdi bu ayeti somut bağlamı içerisinde okuyalım: 
 
Mürselat/6: (Allah’a yönelenleri) arıtmak, (kötüleri) sakındırmak için. 
Mürselat/7: Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek! 
Mürselat/8: Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, 
Mürselat/9: Gökkubbe yarıldığı zaman, 
Mürselat/10: Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, 
Mürselat/11: Peygamberlerin (ümmetleri hakkında şahitlik) vakti tayin edildiği zaman (artık kıyamet 
kopmuştur). 
 
Açıkça görüldüğü üzere bu ayetlerde kıyamet gününden bahsedilmektedir. Bu ayetlere göre o gün 
geldiğinde sadece yıldızlar sönmeyecek ayrıca gökkubbe yarılacak, dağlar ufalanıp savrulacak… Yani 
ayetlerin kıyamet gününü tasvir ettiği, lafzından da bağlamından da açıkça belli. Yine de emin olmak 
için herhangi bir tefsire bakılabilir. 
 
Kuran yazarları bırakın karadelikten haberdar olmayı, yıldızların süreç içerisinde söndüklerinden de 
bihaberdirler; zaten olması da beklenemez. Onlar kıyameti bir anda olup bitecek bir şey olarak telakki 
etmektedirler. Halbuki onların dediği kıyamet gelmeden de pek çok yıldız, hayatının sonuna gelmekte 
ve kütlelerine göre nötron yıldızından kara deliklere uzanan degişik şekiller almaktadırlar; ışıkları da 
tabir caizse sönmektedir. Öngörülere göre kıyamet olmadığı halde bugün evrenimizde pek çok kara 
delik yer almaktadır. Bunların Dünya’daki yaşama da hiçbir etkisi bulunmamaktadır. 
 Mucize yalancılarımız bunu bile bile bu surenin sekizinci ayetinde geçen ”yıldızların sönmesi” tasvirini 
karadeliklere bir işaret olarak yorumlayabilmektedirler! Bu yoruma göre ”karadelik” olarak 
adlandırılan olgunun ilk defa kıyamet gününde vuku bulması gerekirdi. Oysa mucizecilerin 
kendilerinin de yazdıkları gibi günümüz bilimi bu olguyu (dolaylı olarak) gözlemleyebilmektedir. 
Üstelik ayette geçen ”yıldızların söndürülmesi” olgusunun ilk olarak kıyamet gününde vuku bulacağını 
yine Kuran kendisi söylüyor! 
 
Bakın yukardaki ayetlerin devamında ne yazmakta: 
 
Mürselat/12: (Bu alametler) hangi vakte ertelenmiştir? 
Mürselat/13: Ayırım gününe. 
 
Mürselat/8′de geçen ”yıldızların söndürülmesi” olgusu Kuran’a göre kıyamet gününde vuku 
bulacaktır; ”ertelenmiştir”, henüz yoktur. Ve yıldızların söndürüldüğü zaman aynı zamanda gökkubbe 
yarılacak, dağlar ufalanıp savrulacaktır… Bunların hepsi Kuran’da açık-seçik yazmakta. Buna rağmen 
mucize yalancıları cımbızla çekmiş oldukları ”yıldızların söndürülmesi” ayetinde günümüz bilimi 
tarafından saptanan karadelik olgusuna bir işaret olduğunu savunabilmekteler! 
 
 



c) Tarık/3 
 
Göğe ve Tarık’a andolsun, Tarık’ın ne olduğunu sana bildiren nedir? (Karanlığı) Delen yıldızdır. 
(Tarık Suresi, 1-2-3) 
 
Burada da ayette geçen ”delen” (’’sakıb”) fiiliyle ”karadelik” ismi arasındaki söyleyiş benzerliğinden 
dolayı mucize iddiasında bulunulmakta.. 
 
Konunun uzmanlarının açıklamalarını okuyalım: 
 
- İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 19/10 (Tarık/3) 
 
 “Es-sâkib” “Delip, geçen;” aydınlatan, aydınlık saçan, demektir. “Şihâbun sâkibun” “Parlak, delici bir 
alev” (es-Saffat, 37/10) buyruğunda da bu anlamda kullanılmıştır. “Sekabe, yeskubu, sukuben ve 
sikâbeten” “Aydınlattı, aydınlatır, aydınlatmak” ifadelen aydınlatmayı anlatmak için kullanılır. (Buna 
göre) “delip geçmesi” onun aydınlatması, ışık saçması demektir. Araplar: “Ateşini aydınlat 
(alevlendir)” anlamında; “Eskib nârake” derler. Şair de şöyle demiştir:”İnsanlar onu (ününü) etrafa 
yaydılar, sanki o, çalıçırpı ile yakılıp alevlendirilmiş yükseklerdeki bir ateş gibidir.” 
 
- Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları: 23/52 (Tarık/3) 
 
Sakıb 
Cenâb-ı Hak şu sebeplerden ötürü bu yıldızı, “sâkıb” (delen) diye tavsif etmiştir:1) Işığı ile karanlığı 
delip, karanlığa nüfuz ettiği için.2) Havada tıpkı birşeyi delen birşey gibi, doğudan nüfuz edici olarak 
doğduğu için. 
 
3) Sayesinde şeytanın görüldüğü ve vurulduğu, yani delindiği yakıldığı bir şey (şihâb) olduğu için, ona 
bu sıfat verilmiştir. 
4) Ferrâ şöyle der: Bu ifade, “diğer yıldızların üzerine çıkan, hepsinin üstüne yükselen yıldız” 
manasınadır. Çünkü Araplar, gökyüzünün çok yücelerine çıkan bir kuşa, “Göğü delip gidiyor” 
manasında, “Kad sekabe’t-tairu” derler. 
 
- Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, Tarık/3 
 
NECM-İ SÂKIB, delik mânâsına “sakb” kökünden “delen yıldız” demek olup ışığının kuvvetinden dolayı 
karanlığı deliyor gibi görünen her parlak yıldıza denir. Nitekim aynı mânâ ile şihaplara yani kıvılcımlara 
veya akan yıldızlara da “sâkıb” denilir. Bir de kuş yukarı yükseldi demek olan tabirinde olduğu gibi 
sakb, yükselme mânâsına gelir ki bazıları bu mânâyı göz önünde bulundurarak necm-i sâkıb, yüksek 
yıldız demek olduğunu söylemişlerdir. Şu halde ‘nün başındaki “lâm” cins ifade eden lâm olmak üzere, 
gece doğan herhangi bir parlak veya yüksek yıldız cinsi veya lâm ahd için olarak, sabahyıldızı ve İbnü 
Abbas’tan bir rivayete göre Cediy yıldızı veya Sûresi’nin başında geçtiği gibi Süreyya veya Kur’ân yıldızı 
olmak ihtimali de vardır. 
 
Diğer bütün muteber tefsirlere bakarak da teyit edebileceğiniz üzere ayetin mümkün yorumlarından 
hiçbiri astronomi biliminin ”karadelik” olarak adlandırdığı olguyu çağrıştırabilecek bir manâ 
içermemektedir. -Tam tersine- en muhtemel yoruma göre ayetten çıkan anlam karadelik olgusuyla 
taban tabana zıttır. Ayette ışığı ile karanlığı delen, parlayan yıldızdan söz edilmektedir! 
 
3. Sonuç 
 
Mucize yalancılarının vermiş olduğu 3 ayetten de modern astronomi biliminin ”karadelik” olarak 
adlandırdığı olguyu çağrıştırabilecek bir anlam çıkarmak mümkün değildir. 



Kuran Mucizesi(!) ve Quantum Fiziği 
 
1. Mucize İddiası  
 
Nötron kelimesini oluşturan harfler tüm Kur’an-ı Kerim’de baştan sona sadece iki ayette geçiyor. 
Bunlardan birisi 18:39 no’lu ayettir (Nötron Kütlesi=1839 me) Gördüğünüz gibi hem Nötron ismine 
hem de ayet numarasıyla nötronun ağırlığına açıkça işaret edilmektedir. Diğer binlerce ayette bu 
harfler yan yana gelmiyor fakat tam 18:39 ayetinde Nötron kelimesi ortaya çıkıyor o nedenle rastlantı 
olduğunu söyleyemeyiz. 
 
Aynı durum Proton için de geçerlidir. Proton kelimesini oluşturan harfler Kuran’ı Kerimde daha fazla 
sayıda geçiyor (Nötrona oranla). 18:37 no’lu ayette Proton kelimesini oluşturan harfler soldan sağa 
ters biçimde yan yana geliyor. Proton kütlesi ise 1836-1837 me arasındadır yani 1837 me diyebiliriz. 
Dolayısıyla ayetin numarası 18:37 protonun ağırlığı olan 1837′ye işaret ediyor. Yani nötronda olduğu 
gibi protonda da ayet numarasıyla ağırlık aynıdır.(1837 me: 1837 adet elektron ağırlığında demektir. 
 
2. İddianın Geçersizliği 
 
Ömer Çelakıl 1839 sayısını bulmak için Kehf (18) suresini 39. ayetini örnek göstererek her zamanki 
gibi ayetleri ucundan kıyısından işine geldiği gibi kullanarak mucize(!) çıkarmaya çalışmıştır. 
 
Kısaca Atomun yapısına değinelim; 
 
Atom içerisinde belli sayıda pozitif yüklü proton ve yüksüz nötronlardan oluşan çekirdek ve bunun 
etrafında ki yörüngelerde çok yüksek hızda dönen negatif yüklü elektronlardan oluşur. 
 Bir atomdaki proton sayısı daima elektron sayısıyla aynı olup buda atom numarasına eşittir. 
 
Atomun ağırlığı çekirdeğinde bulunan nötron ve proton sayıları ile belirlenir. Proton ve nötron 
(kütleleri aynıdır) elektrondan yaklaşık olarak 1836 defa daha ağır olduğundan elektronların ağırlığı 
dikkate alınmaz. Dolayısıyla atom kütlesi proton ve nötronların toplamı kadardır. Örneğin Karbonun 
atomik kütlesi 12 dir. 6 adet proton olduğu için 6 adette nötrona sahiptir. 
 
3. Sonuç 
 
Sonuç olarak yukarıda da açıkladığımız gibi kütle değerleri 1839 değil 1836 dır .Buradaki çarpıtmadan 
ziyade birde işaret edilen cümlenin çevirisini yapacak olursak 
 
ِنْ  َنا َتَرنِ  إ َ َقلَّ  أ َ ِمْنكَ  أ  
 
“in terani ena ekalle minke malen ” şeklinde bir kelime çıkıyor ve iddia edildiği gibi nötron kelimesini 
oluşturacak harfleri içermiyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vuruşlu Yıldızlar: Pulsarlar 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
 
Göğe ve Tarık’a andolsun, Tarık’ın ne olduğunu sana bildiren nedir? (Karanlığı) Delen yıldızdır. 
(Tarık Suresi, 1-3)  
 
Kuran’ın 86. suresi olan “Tarık”, “tark” kökünden türeyen bir kelimedir. Kelimenin asıl manası, bir ses 
işitilecek şekilde şiddetle vurmak, çarpmak anlamlarına gelir. Kelimenin en temel anlamı olan, 
“vuruş”, “şiddetle vuran” anlamları dikkate alındığında, bu surede çok önemli bir bilimsel gerçeğe 
dikkat çekildiği görülecektir. Bu bilgiye değinmeden evvel ayette bu yıldızları tarif eden diğer 
kelimeler şöyledir: 
 



Yukarıdaki ayette geçen “ettariki” ifadesi, geceyi delen, karanlığı delen yıldız, gece doğan, delip 
geçen, vuran, döven, çalan, keskin yıldız anlamlarına gelir. Ayrıca ayette geçen “vav” ifadesi ile yemin 
edilerek, yemin edilen şeylerin -göğün ve Tarık’ın- önemine dikkat çekilmektedir. 
 
Jocelyn Bell Burnell, 1967 yılında İngiltere Cambridge Üniversitesi’nde yaptığı araştırmalar esnasında, 
düzenli bir radyo sinyali yakalamıştı. Ancak o döneme kadar kalp çarpmasındaki gibi düzenli 
vuruşların kaynağı olabilecek bir gök cismi bilinmiyordu. Fakat 1967 yılında astronomlar, kendi ekseni 
etrafında dönen çekirdekteki madde yoğunlaştıkça yıldızın manyetik alanının da yoğunlaştığını ve 
böylece yıldızın kutuplarında Dünya’nın manyetik alanından 1 trilyon kat daha fazla kuvvet 
oluştuğunu belirlediler. Bu derece hızla dönen ve bu kadar güçlü bir manyetik alana sahip bir 
nesnenin, yıldızın her dönüşünde, koni şeklinde seyreden çok güçlü radyo dalgalarının oluşturduğu bir 
ışın yaydığını fark ettiler. Bir süre sonra söz konusu sinyallerin kaynağının, nötron yıldızlarının çok 
büyük bir hızda dönmeleri olduğu anlaşılmıştır. Keşfedilen bu nötron yıldızlarına “pulsar” adı verilir. 
Süpernova patlamalarıyla ölerek “pulsar” haline gelen bu yıldızlar, evrenin en ağır kütleli, en parlak ve 
en hareketli cisimleridir. Bazı yaşlı pulsarlar kendi çevrelerinde saniyede 600 kez dönerler. 
 
Pulsar kelimesi, İngilizcede “pulse” fiilinden türetilmiştir. American Heritage Sözlüğü’ne göre söz 
konusu fiil “düzenli ve ritmik vurma” anlamına gelir. Webster Sözlüğü ise aynı kelime için “hızla 
vurmak, kalp gibi atmak” anlamlarını verir. Yine American Heritage Sözlüğü’ne göre benzer köke ait 
bir başka fiil olan “pulsate” ise “ritmik olarak genişlemek ve büzülmek, vurmak” anlamlarını taşır. 
 
İşte bu keşiften sonra Kuran’da “tarık” yani “vuruş” kelimesi ile ifade edilenin, pulsar ismi verilen 
nötron yıldızları ile büyük bir benzerlik gösterdiği anlaşılmıştır. 
 
Süper dev yıldızların çekirdekleri çökerek nötron yıldızlarını oluşturur, bu küçük ve aşırı yoğunlukta, 
hızla dönen küre şeklindeki madde, yıldızın ağırlığının ve manyetik alanının çoğunu hapseder ve 
sıkıştırır. Hızla dönen bu nötron yıldızının oluşturduğu kuvvetli manyetik alanın, Dünya’dan tespit 
edilebilen güçlü radyo dalgalarının yayılmasına neden olduğu anlaşılmıştır. 
 
Tarık Suresi’nin üçüncü ayetinde ise, delen, delip geçen, delik açan, aydınlatan anlamlarına gelen 
“ennecmu essakibu” ifadesi ile Tarık’ın karanlığı delip geçen parlak yıldız olduğu belirtilmiştir. Tarık 
Suresi’nin ikinci ayetinde de, “Tarık’ın ne olduğunu sana bildiren nedir?” sorusundaki “edrake” ifadesi 
kavramayı, anlamayı ifade eder. Güneş’in birkaç misli olan yıldızların sıkışmasıyla oluşan pulsarlar, 
kavranması güç gök cisimleri arasındadır. Ayetteki soru ifadesiyle bu vuruşlu yıldızın kavranmasının 
zor olduğu vurgulanmaktadır. (Doğrusunu Allah bilir.) 
 
Görüldüğü gibi Kuran’da Tarık olarak tarif edilen yıldızlar, 20. yüzyılın sonlarında keşfedilen pulsarlarla 
büyük bir benzerlik içindedir ve bizlere Kuran’ın bir başka bilimsel mucizesini göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Sahtekârlık Örneği 
 
Son paragrafı tekrar okuyunuz: 
 
“Görüldüğü gibi Kuran’da Tarık olarak tarif edilen yıldızlar 20. yüzyılın sonlarında keşfedilen 
pulsarlarla büyük bir benzerlik içindedir ve bizlere Kuran’ın bir başka bilimsel mucizesini 
göstermektedirler.” 
 
Oysa aynı mucize iddiacıları ayeti hem de aynı internet sitesinde bambaşka bir mucize iddiası için de 
istismar etmekteler. (bkz: Karadelikler) 
 
Orada bu ayette Tarık olarak adlandırılan yıldızın astronomi biliminin “karadelik” olarak adlandırdığı 
olguya bir işaret olduğunu söyleyen aynı zevat burada da Tarık adlı yıldızın pulsarlara işaret ettiğini 
söylemekte… 
 
“Tarık” kelimesi karadelikleri mi işaret etmektedir yoksa pulsarları mı? Yoksa “Tarık” kişinin işine 
geldiği zaman istediği gibi kullanacağı joker olarak nitelendirilebilecek bir mucize kaynağı mıdır? 
Anlaşılan ya mucize iddiacılarının kafası karışmıştır ya da ”nasıl olsa temel düstur düşünmeden 
inanmaktır; ben atayım da nasıl olsa kabul edilir!” diye düşünmektedirler. 
 
Birbirini takip eden iki iddiada bu kadar çelişki az rastlanır bir şeydir. 
 
3. Ayetin Yorumu 
 
Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, Tarık/1-3 
 
TÂRIK, aslında “tark” kökünden ism-i fâildir. Tark, bir ses işitilecek şekilde şiddetle vurmak, 
çarpmaktır. Bu asıl mânâsından genişletilerek bunun gerektirdiği birçok mânâda kullanılmıştır. 
“Çekiç” ve “çomak” mânâsına “mıtraka” bu köktendir. Yol mânâsına gelen “tarîk” da bundan 
türetilmiştir. Zira yolcular ona ayak vururlar. Buna göre “târîk”, esasen “tokmak vurur gibi şiddetle 
vuran” demek olduğu halde sonra ayak vurmak, yol tepmek mânâsıyla lügat örfünde yola giden 
yolcuya isim olmuş ve bu mânâda yaygın şekilde kullanılarak hakikat olmuştur. Sonra “gece gelen” 
mânâsında özelleşmiştir ki geceleyin gelip kapı çalan veya gönül hoplatan ziyaretçi mânâsını ifade 
eder. Mastarı “tark” ve “turuk”tur. Sonra bu mânâdan genişletilerek her ne olursa olsun geceleyin 
ortaya çıkıp göze, gönüle çarpan her şeye, hatta hayalî görüntülere dahi târık denilmiştir.Nitekim Şair: 
“O hayal gördü ve hiçbir tarafa meyletmedi. Oysa kervanlarımızı hızlandırma açısından gece kadar 
etkili bir şey yoktur.” demiştir. 
 
Bizim zihne çarpmak tabirimiz de bu türdendir. Bir de Târık, özellikle sabaha karşı doğan 
sabahyıldızına da denir. 
 
(…) 
 
İlk akla gelen Sabahyıldızı olmakla beraber Târık manevi şeyler için de kullanılabildiğine ve “yıldızla da 
yol bulurlar”(Nahl, 16/16) mânâsınca yıldızda bir hidayet ve yol gösterme mânâsı olduğuna göre 
“Necm-i Sâkıb”tan maksadın geceleyin gökte doğan herhangi bir parlak yıldızın göze çarpması halinde 
ışığın şuurumuzda parlayışı gibi manevi semadan nefislerimize gelip vicdanımıza işleyen ve zihnimize 
nakşedilerek bizi içimizdeki ve dışımızdaki karanlıklardan çıkaran iman ve kesin inanç nurlarıyla 
manevi kalbe doluşları ve ilâhî irşatları kapsaması daha uygundur. Yani, göğe ve sizi karanlıklardan 
aydınlatmak için yıldız gibi şuurunuza çarpan ve maddenizi delip gönüllerinize işleyen hak nuruna 
yemin olsun. 
 



(Kur’an Yolu – Türkçe Meâl ve Tefsir, Heyet: Prof.Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Çağırıcı, 
Prof. Dr. İ. Kafi Dönmez, Prof. Dr. Sadrettin Gümüş, Ankara/2007, Tarık/1-4) 
 
“Gece çıkıp görünen” şeklinde çevirdiğimiz “Tarık”, sözlükte “gece gelen, şiddetle vuran, çarpan” 
anlamlarına gelir. Yıldızlar gece görünüp gündüz kaybolduğu için onlara da “Tarık” denmiştir. 
Müfessirler buradaki “Târık”ın özel bir yıldız mı yoksa genel anlamda yıldız mı olduğu konusunda 
farklı görüşler ileri sürmüşlerse de ışınlan gecenin karanlığını delip yeryüzüne ulaştığı için 3. âyette 
“delen yıldız” anlamında “en-necmü’s-sâkıb” tamlamasıyla tarif edilmiştir. Bu tariften “târık”ın genel 
anlamda yıldız olduğu anlaşılmaktadır. Bu âyetlerde söze göğe ve yıldıza yemin edilerek 
başlanmasının sebebi, 4. âyette belirtilen asıl konunun, yani insanın dünyadaki hayatının daima bir 
denetleyicinin, koruyucunun kontrolünde olduğu gerçeğinin önemine dikkat çekmektir. 
 
Görüldüğü üzere Kuran müfessirleri de kelimenin etimolojisinden haberdardır; ancak ayetin somut 
bağlamı gibi hermenötik ilkeleri göz önünde bulundurarak makûl yorumlar getirmektedirler. 
 
Mucize yalancılarının yaptığı tamamen keyfi bir eğip bükmeden ibarettir. Örneğin Türkçe’deki 
”müracaat” anlamı taşıyan ”başvuru” kelimesini etimolojik açıdan incelediğimizde (en temel anlam) 
olarak “başı/kafayı bir yere vurmak/çarpmak” manâsına kavuşabiliriz. Fakat mesela ”Ali bu konuyla 
ilgili olarak belediyeye başvurdu” cümlesindeki ”başvurdu” sözcüğünün bu en temel anlamla olan 
ilgisizliği aşikârdır. “Başvuru” kelimesi ‘başı bir yere vurmak’tan gelir; demek ki Ali belediyeye kafa 
atmıştır.” gibi bir yorum gülünç ve saçma olur. Mucize yalancılarının yapmaya çalıştığı da bundan 
farksızdır. 
 
Bizzat konunun uzmanlarının yaptığı tefsir ve açıklamalar da bunu teyit eder niteliktedir. 
 
4. Sonuç 
 
Mucize iddiacıları söz konusu ayetteki sözcüğü -hem de aynı sitede- başka bir mucize yalanı metninde 
Karadelikler‘e işaret ediyor şeklinde yorumlamış olmakla ne denli ciddiyetsiz ve samimiyetsiz 
olduklarını göstermişlerdir. 
 
Aslında bu başlıkta fazla söze gerek olmamakla birlikte yukarıda ayrıca neden ayetten pulsarlara ilgili 
herhangi bir işaret çıkmayacağı açıklanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dağ ve Deprem Mucizesi(!) 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Aşağıda verilen Kuran ayetlerinden anlaşılacağı üzere iddia açık olup dağların depremlere engel 
olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda ayetlerde dağların “sabit” olduğu da söyleniyor. Bu ayetler: 
 
(Allah), Gökleri, dayanak olmaksızın yarattı, siz onu görüyorsunuz. Sizi sarsmasın diye, Arz’a, dağlar 
bıraktı ve orada her canlıdan yaydı. Biz Gök’ten su indirdik, böylece orada, her kerim(güzel) çiftten 
bitki bitirdik. (Lokman 10) 
 
Yeryüzünde onları sarsmasın diye sabit dağlar yarattık… (Enbiya Suresi 31) 
 
Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik. (Hicr 19) 
 
Sizi, sarsmasın diye, Arz’a dağlar bıraktı. Irmaklar ve yollar (kıldı). Umulur ki doğru yolu bulursunuz. 
(Nahl 15) 
 
2. İddianın Geçersizliği 
 
Depremler de aynı şekilde tektonik hareketler sonucu levhaların çarpışması ve volkanik faaliyetler 
sonucu oluşur, aslında dağ ve deprem arasında çok doğru bir orantı vardır, bilimsel olarak bunu 
görmek zor değildir. Levhaların sınırlarını olduğu yerler fay hatlarının ve depremlerin olduğu yerlerdir, 
aynı zamanda dağ sistemlerinin olduğu yerlerdir. Japonya, Şili, Hindistan gibi ülkelerdeki depremlerin 
nedeni de budur. Aslında dağların nedeni tektonik hareketler olup bu tektonik hareketler sonucunda 
depremler oluşur diyebiliriz. 
 
 
 
 



3. Türk Mitolojisinde Dağlar 
 
Konudaki araştırmalara başlamadan önce bir tespit yapalım; herhangi bir bilimsel veri olmadan da 
insan aklı şu basit bir yorumu yapabilir; “deprem yeri sarsar ve üzerindekileri yıkar ancak dağ gibi 
büyük ağırlıklar bu sarsıntıyı emebilir veya sarsıntının şiddetini azaltabilir“. Dümdüz bir ova hayal 
edelim. Bu ovada deprem olursa bu ova ikiye bölünebilir ama aynı ovada dağ olursa hem sarsıntıyı 
emebilir, azaltabilir, hem de bu ikiye ayrılan ovada çatlağın boyutunu düşürebilir. 
 
Bunlar bilimsel bir veri olmadan empirik bilgilerle, gözlemle veya mantık yürüterek yapılabilecek basit 
tespitler olup titreşim soğurma bilgileridir. Muhammed bunları düşünüp dağlarla ilgili sarsıntı önleyici 
özellik olduğunu söylemiş olabilir. Yani bunlar ”Mucize” tanımına giren birşeyler değil. Ayrıca yapılan 
yargının yanlış olduğunu aşağıda, aynı bilgi ve düşüncelerin zaten Muhammed zamanından önce de 
var olduğunu ve bilindiğini belirterek de göstereceğiz. 
 
“Tengri, tag birle yerig basurdı”. Yani “Tanrı, dağ ile yeri bastırıp daha sağlam yaptı”. “Yeri basan, 
tutan dağdır; Halkı basan, tutan Handır!“ 
 
Bunlar Orta Asya Türklerinin atasözleridir. Ayrıca Çin, Hint, İran, Sami mitolojilerinde de dağın 
haşmetinden ve özelliklerinden bahseder. 
 
4. Tevrat’ta Dağlar 
 
Bunlar, büyük bir ihtimalle Muhammed dönemi Arap yarımadasında da biliniyordu. Bunu, Tevrat’taki 
ayetlerde geçen bilgilerden de anlıyoruz. 
 
Ey dağlar ve yeryüzünün sarsılmaz temelleri, RAB’bin suçlamasını dinleyin. Çünkü RAB halkından 
davacı, İsrail’den şikâyetçi. (Tevrat: Mika 6:2) 
 
 O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı, Titreyip sarsıldı dağların temelleri, Çünkü RAB öfkelenmişti. (Zebur: 
Mezmur 18: 7) 
 
Çünkü size karşı öfkem ateş gibi tutuşup. Ölüler diyarının derinliklerine dek yanacak.Yeryüzünü ve 
ürününü yutup yok edecek.Ve dağların temellerini tutuşturacak. (Tevrat: Yasanın Tekrarı 32:22) 
 
Yeryüzünü temeller üzerine kurdun, Asla sarsılmasın diye. (Zebur: Mezmur 104: 5) 
 
Dağların köklerine kadar battım,Dünya sonsuza dek sürgülendi arkamdan; Ama, ya RAB, Tanrım, 
Canımı sen kurtardın çukurdan. (Tevrat, Yunus 2: 6) 
 
Genelde birçok Müslüman” kazık gibi çakılı dağ” fikrinin Kur’an dışı bir yerde geçmediğini söylerler 
fakat Tevrat ve Zebur’da da bu fikirler geçmektedir. Bunun yanında Zebur’da ”yeryüzünün temelleri”  
dahi geçmektedir. Aslına bakarsanız sadece Tevrat ve Zebur değil, Hindu metinlerinde ve İslam öncesi 
şiirlerde de bahsedilmiştir kazık dağlardan. 
 
5. Çin Mitolojisinde Dağlar 
 
Son olarak şunu belirtmek gerekir ki eski inanışa göre dağların iki işlevi vardı. Birincisi göğü düşmesin 
diye tutarlardı, ikincisi ise yeri sağlamlaştırırlardı. Kuran’dan 900 sene önce kaleme alınan Çin yaratılış 
metnine göre ana tanrıça Nugua oluşan tayfun ve sel felaketin engellemek için dağları ve taşları yer 
kabuğu üzerinde meydana gelen çatlakları bertaraf etmek için kullanmıştı. Bu bilgi Kuran’dan 
neredeyse 1000 sene kadar eski olduğuna göre bir mucize aramak gerekiyorsa eğer eski Çin 
metinlerine bu onuru vermek gerekir, Kuran’a değil. 



6. İslam Öncesi Şiirlerde Dağlar 
 
İslam öncesinin “hutbe”lerinde, yani “söz ustalığı”na örnek gösterilen seslenişlerde de dağların görevi 
hakkında düşüncelere yer verildiğini görüyoruz. Bunun yanında Muhammed öncesi de Allah adında 
bir Tanrıya inanılıyordu. Muhammed öncesinde de dağların sağlamlaştırıcı bir etkisi olduğu var 
sayılıyordu. Yani Muhammed’in dedikleri bu insanlar için ne yeni ne de mucizevimsi idi. Buna dair 
İslam öncesi bir şiire, Turan Dursun’un “Allah” isimli kitabında yer verilmiştir: 
 
“Ey halk! Dinleyin, belleyin: Yaşayan ölür. Başa gelen gelir. Gece, karanlık; gündüz, durağan; gök, 
burçları olan; yıldızlar parlar; denizler kabarır; dağlar birer çivi; yer yayılıp döşenmiş; ırmaklar 
akağında akmakta. Gökte haber, yerde ‘ibret’ var. İnsanlar gidiyorlar (ölüyorlar) ve dönmüyorlar. Öyle 
istedikleri için mi kalıyorlar, yoksa uyusunlar diye mi bırakılıyorlar? Ey güçlü topluluk! Nerde Semûd 
(toplumu), nerde Ad(toplumu)? Nerede babalar, atalar? Şükürle karşılanmayan iyilik nerede, ne oldu? 
Yadırganmayan zülüm nerede, ne oldu? Kus gerçek ve içinde günah bulunmayan bir antla ant içer ki, 
üzerinde bulunduğunuz dininizden daha sevgili bir din vardır ‘Allah kalında.’ (Ali Muhammed Hasen, 
e’t-Tarihu’l.Ebedi, 1964, s.115.) 
 
İkinci şiir ise yazar Father Zakaria Boutros’un “Sources of Islam, The Pre-Islam poetry, Hanifian, 
Sabians Rites” isimli kitabında geçiyor. Şiirde Ümeyye Bin Ebi Salt, şöyle diyor: 
 
Evrenin, yeryüzünün ve dağların Rabbi, Gökleri yarattı. 
Görebileceğimiz direkler üstünde olmadan 7 tane yarattı. 
Yeryüzünü yarattı ve oraya sizler sarsılmayın diye sabit dağlar yerleştirdi. 
Onları mükemmelleştirdi ve parlayan güneş ve ayın ışıklarıyla süsledi. 
Karanlıkta üstlerine parlayan yıldızlar koydu ki, 
Onların ışıkları oklardan da yücedir. 
Onları mükemmelleştirdi ve parlayan güneş ve ayın ışıklarıyla süsledi. 
Karanlıkta üstlerine parlayan yıldızlar koydu ki, 
Onların ışıkları oklardan da yücedir. 
 
7. İslam’da Dağlara Dair Mitolojik Anlatım 
 
Bunun yanında depremlerde sağlamlaştırıcı etkisi olduğu düşünülen dağların sarsmaması fikri de tıpkı 
Güneş’in secdeye gitmesi fikri gibi tamamen mitolojiye dayalı bir düşünüştür. Kutub-i Sitte’de 
Muhammed’e sorulan sorular ve verdiği cevaplar bunu düşündürmektedir. Kuttubi Sitte’den sahih bir 
hadis; 
 
3238 - Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Allah 
arzı yarattığı zaman, arz sallanmaya (tıpkı bir hurma ağacı gibi sağa sola) yalpalar yapmaya başladı, 
bunun üzerine dağlarla onu sabitleştirdi ve böylece arz istikrarını buldu. Melekler dağların şiddetine 
hayrette kaldılar. 
 
“Ey Rabbimiz, dediler, dağlardan daha şiddetli bir mahluk yarattın mı?” 
 
“Evet, buyurdu. Demiri yarattım.” 
 
“Demirden daha şiddetli bir şey yarattın mı?” dediler. Hak Teâla: 
 
“Evet! dedi. Ateşi yarattım.” 
 
“Ateşten daha ağır bir şey yarattın mı?” diye yine sordular. Hak Teala: 
 



“Evet, dedi, suyu yarattım! ” 
 
“Sudan daha şiddetli bir şey yarattın mı?” dediler. Hak Teala tekrar cevap verdi: 
 
“Evet, rüzgârı yarattım.” 
 
“Rüzgârdan daha şiddetli bir şey yarattın mı?” diye yine sordular. Hak Teâla: 
 
“Evet insanoğlunu yarattım” dedi ve devam etti: “Eğer o, sağ eliyle sadaka verir, sol eli görmeyecek 
kadar gizlerse (daha şiddetlidir).” 
 
Tirmizi, Tefsir, Muavvizateyn 2, (3366). 
 
8. Depremler ve Dağ Oluşumu Arasındaki Jeolojik İlişki 
 
Öncelikle dağ ve deprem nedir, bunlar arasında nasıl bir jeolojik bağ ve ilişki vardırdır bunları 
inceleyelim. Dağlar bilindiği gibi tektonik hareketler sonucu levhaların birbirine yaklaşması veya 
volkanik hareketler sonucu oluşur. İki levha çarpışır ve bu levhalardan biri üste çıkıp yükselerek dağı 
oluşturur veya volkanik faaliyet sonucu volkan dağları oluşur (Bunun dışında akarsu biriktirmesi 
sonucu dağlar oluşabilir, heyelan sonucu dağlar oluşabilir, buzul dağları bambaşka oluşur zaten). 
 
Bunun yanında depremler de aynı şekilde tektonik hareketler sonucu levhaların çarpışması ve 
volkanik faaliyetler sonucu oluşur. Aslında dağ ve deprem arasında çok doğru bir orantı vardır, 
bilimsel olarak bunu görmek zor değildir. 
 
9. Fay Hatları ve Deprem İlişkisi 
 
Yukarıdaki linklerde de görebileceğiniz gibi levhaların sınırlarını olduğu yerler fay hatlarının ve 
depremlerin olduğu yerlerdir, aynı zamanda dağ sistemlerinin olduğu yerlerdir. Japonya, Şili, 
Hindistan gibi ülkelerde ki depremlerin nedeni de budur. Aslında dağların nedeni tektonik hareketler 
ve tektonik hareketler sonucunda depremler oluşur diyebiliriz.  
 
Sibirya, Kanada, İç Afrika ve Brezilya bunların yanı sıra okullarda Coğrafya derslerinde öğretildiği gibi, 
Grönland, Suudi Arabistan, Kanada gibi ülkeler de masif sınıfına girer. Bu ülkeler dağlık değildir ancak 
deprem oranı en düşük ülkelerdir. Bu ülkelerin altındaki levhalar yaşlıdır ve genç tektonik 
hareketlerin olduğu ülkeler gibi değillerdir, deprem riskleri bu yüzden azdır, sağlamlaşmış ve yerine 
oturmuşlardır. 
 
10. Dağların Jeolojik Yapıları ve Deprem Şiddeti 
 
Bunların yanı sıra depremde zemin etkisi asıl depremin şiddetini belirler. Eğer yer kayalıksa veya dağ 
kayalıksa depreme karşı direnci fazladır, kayalık olmayan; alüvyon toprak, killi toprak gibi 
topraklarda veya heyelan sonucu oluşmuş dağlarda veya kayalık olmayan horizan a,b,c 
katmanlarından oluşmuş dağlarda, deprem şiddetli olur. 
 
Eğer dağ kayalık olmayan bir dağ ise ve yanı başında ki ova kayalık sağlam bir yer ise, dağ eteğine 
yapılan yerleşim yeri çökerken kayalık düzlükteki yer sağlam kalır, çünkü depreme karşı zemin etkisi 
önemlidir, dağların jeolojik yapıları aynı değildir. 
 
Japonya ve Suudi Arabistan’ı bu şekilde düşünebilirsiniz. Biri dağlık ve depremlerin çok olduğu bir 
ülke, diğeri ise dağlık değil ama deprem riski az olan bir ülke. Kuran’ın bu hükmü genel kabul 



edilmemelidir. Eğer dağlar depremi önlüyorsa, bu durumda Japonya’da deprem olmamalıydı ama 
Suudi Arabistan’da depremler olmalıydı. 
 
Çarpıcı bir örnek daha verelim; Mesela toprak yapısı güçlü olmayan bir düzlük ile kayalık bir düzlük 
hayal edelim. İki alanda da levha hareketi olduğunu hayal edelim. Bu levha hareketi kayalık olmayan 
toprağı hemen katlayacaktır ve fay kırığı oluşturacaktır, bunun sonucunda bu bölgede depremle 
birlikte dağ oluşacaktır. 
 
Ama Kayalık alan levha hareketi sonucu katlanmayacak, kırılmayacak direnç gösterecektir, bu 
durumda ne dağ oluşur ne deprem, bkz.Masifler ( Zemin etkisi ). 
 
Depremlerin hepsi aynı türde olmaz, örnek olarak çöküntü depremleri vardır. Bu depremler, yer 
altındaki büyük mağaraların tavanının çökmesi sonucu oluşur, mesela zaman zaman bu tür çöküntü 
depremleri maden ocaklarında olur. Bu durumda, dağ silsilelerinden bağımsız oluştukları için yörede 
dağların bolca oluşu da bu depremlere pek etki etmez ve depremlerden korumaz. 
 
11. Dağlar Sabit Olmayıp Değişkendir 
 
Dağların sabitlik meselesine gelirsek, örnek olarak Toroslar, Alpler veya Everest dağının tepesinde 
bulunan ve Dünya tarihinin çok eski tarihlerinden kalma deniz canlısı fosilleri ile Everest’in her sene 1 
cm yükselmesi dağların da kıta hareketleri gibi sabit olmadığını gösteriyor, zira levhaların birbirine 
yaklaşması ve uzaklaşması dağların hareketlerine neden olmaktadır. Daha doğrusu bu durum tüm 
kıtaların hareket etmesine neden oluyor ve uzun yıllar sonra dünya haritası yine değişecektir. Burada 
Kuran ayetlerinde bahsedildiği şekilde herhangi bir sabitlikten de söz edemeyiz. 
 
12. Sonuç 
 
Sonuç olarak Kuran ayetlerinin dağların düzenleyici etkilerinden bahsettiğini varsaysak bile Tevrat, 
Zebur gibi Kuran’dan yüzlerce yıl önce yazılmış eserlerde dağların dinsel inanışlardaki konumları, 
kutsal özellikleri veya diğer özel niteliklerine dair ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Ayetlerde mucizemsi 
hiçbir yön yoktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yedi Kat Yer ve Yerküre’nin Katmanları 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
 
Kuran’da yeryüzü ile ilgili olarak verilen bilgilerden biri “yeryüzünün, yedi kat olan gökyüzüne 
benzerliği”dir: Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında 
durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın herşeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle herşeyi 
kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. (Talak Suresi, 12)  
 
Yukarıdaki ayette dikkat çekilen bu bilgiye bilimsel kaynaklarda da yer verilmekte ve yeryüzünün yedi 
katmandan oluştuğu açıklanmaktadır. Bilim adamlarının sıraladığı bu katmanlar şöyledir: 
 
1. Kat: Litosfer (su) 
2. Kat: Litosfer (kara) 
3. Kat: Astenosfer 
4. Kat: Üst manto 
5. Kat: Alt manto 
6. Kat: Dış çekirdek 
7. Kat: İç çekirdek 
 
(…) 
 
Ancak 20. yüzyıldaki teknoloji ile tespit edilebilen yeryüzü katmanlarının gökyüzü ile olan bu 
benzerliğinin Kuran’da bildirilmiş olması, kuşkusuz Kuran’ın pek çok bilimsel mucizesinden biridir. 
 
 
 
 
 



2. Mucizecilerin ‘Katman Şeması’ndaki Hatalar  
 
Mucize yalancıları yukarıdaki ayetle yeni bir çarpıtma örneği sunuyor bizlere.. Tek bir yöntemleri var 
aslında: Kuran’ın bir ayetini ya da bir cümlasini alıp ona uygun bir kılıf aramaya başlıyorlar. Ve 
sonunda muhakkak bir şeyler uydurup bunu bize mucize olarak yutturmaya kalkıyorlar. 
 
Mucizecilerin katman şemasına kendi sitelerindeki resmi de ekleyerek bir bakalım: 
 

 
 
1. Kat: Litosfer (su) 
2. Kat: Litosfer (kara) 
3. Kat: Astenosfer 
4. Kat: Üst manto 
5. Kat: Alt manto 
6. Kat: Dış çekirdek 
7. Kat: İç çekirdek 
 
Bu şemada ilk gördüğüne hemen inanmayıp ansiklopedilere, bilimsel kitaplara veya bilimsel sitelere 
bakacak herkesin açıkça görebileceği iki bariz hata var: 
 
(a) Yerkabuğu anlamına gelen litosfer katmanı ”litosfer su” ve ”litosfer kara” olarak ikiye ayrılmakta; 
burası doğru. Fakat bu iki yerkabuğu bölümü farklı katmanlar olarak ele alınamaz. Çünkü yerkabuğu 
katmanı arasındaki bu ayırım dikeyine bir ayırım değildir. Dolayısı ile, katmanları sayarken su ve kara 
yerkabuğunu iki farklı katmanmış gibi listelemek saçmalığın da ötesindedir. Üstelik bunun saçma 
olduğu kendi sitelerindeki resimde de açıkça görülmekte. Su ve kara yerkabuğu (litosfer) aynı 
düzlemde (yani aynı katmanda) yer almaktadır. 
 
(b) Listede 3. katta ”astenosfer”, 4. katta ”üst manto” ve 5. katta ”alt manto” tanımları bulunuyor. 
Böyle bir ayırım kesinlikle mümkün değil. 
 
Şöyle ki: Manto yerkürenin 10-40 km’den 2.900 km’ye kadar olan derinliğini kapsar. Bilimsel 
modellerde manto ya “üst ve alt manto” olmak üzere iki katmana veya “üst-orta ve alt manto” olarak 
üç katmana ayrılır. 
 
İkiye ayırdığımızda üst manto 10-40 km’den 900 km’ye, alt manto ise 900 km’den 2900 km’ye kadar 
gider. 
 



Mantoyu üç alt katmana ayıran modelde ise üst manto 10-40 km’den 400 km’ye, orta manto 
(transition region) 400 km’den 650 km’ye ve alt manto da 650 km’den 2900 km’ye ulaşır. 
 
Astenosfer terimi ise her türlü tanıma göre 10-40 km’den 400 km’ye kadar varabilen derinlik için 
kullanılır. Yani eğer mantoyu ikiye ayıran modeli esas alırsak astenosfer üst mantonun bir parçasıdır. 
Üç alt katmana ayıran modele göre ele alırsak ise astenosfer “üst manto” demektir. 
 
Her iki durumda da astenosfer kesinlikle listede üst mantoyla aynı sütunda yer alamaz. 
 
3. Doğru Şema(lar) 
 
Yerkürenin üç ana katmanı vardır: 
 
1. Kabuk (= litosfer) 
2. Manto 
3. Çekirdek 
 
Bu katmanları tekrar alt katmanlara bölmek mümkündür. Örneğin manto için: 
 
2.a. Üst manto (üst mantonun bir parçası olarak astenosfer). 
2.b. Alt manto 
 
veya 
 
2.a. Üst manto = astenosfer 
2.b. Orta manto 
2.c. Alt manto 
 
Çekirdek de genelde iç ve dış çekirdek olarak iki katmana ayrılır. 
 
Yahut farklı kombinasyonlar oluşturabiliriz. Mesela: 
 
1. Kabuk (= litosfer) 
2. Üst Manto 
3. Alt Manto 
4. Çekirdek 
 
veya 
 
1. Kabuk (= litosfer) 
2. Üst Manto 
3. Orta Manto 
4. Alt Manto 
5. Çekirdek 
 
veya  
 
1. Kabuk (= litosfer) 
2. Üst Manto 
3. Orta Manto 
4. Alt Manto 
5. Dış Çekirdek 



6. İç Çekirdek 
 
Bu tasniflerin hepsi bilimsel açıdan doğrudur. Hatta daha ince kriterleri esas alarak bazı alt katmanları 
tekrar alt katmanlara bölerek vs. 7, 9, 10, 15 veya herhangi bir rakama ulaşabiliriz. 
 
Bilimsel literatürde en çok kullanılan sınıflandırma ise 4 katmanlı olanıdır: 
 
(1) Kabuk 
(2) Manto 
(3) Dış Çekirdek 
(4) İç Çekirdek 
 
Çünkü iç çekirdekle dış çekirdek arasındaki farklılıklar mantonun alt katmanları arasındaki farklardan 
çok daha belirgindir. 
 
Şema örnekleri: 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
Bununla birlikte mantoyu iki veya üç alt katmanla ele alan modeller de yaygındır. 
 
Fakat bütün bu seçeneklerde yerküre katmanları 4 ile 6 arasında bölümle sınırlanmaktadır. Yedi 
katmanlı bir şemaya ders kitaplarında, bilimsel makalelerde ve ansiklopedilerde rastlamak pek olası 
değildir. Elbette farklı kriterler belirleyerek bilime uygun olarak yerküreyi istediğimiz sayıda katmana 
bölme imkânımız vardır. Fakat yedi rakamının burada en ufak ayrıcalığı söz konusu değildir. 
 
4. Sonuç 
 
Mucizecilerin kullandıkları şema bariz bilimsel çarpıtmalar içermektedir. Yerkürenin katman sayısının 
mutlak anlamda 7 olduğunu söylemek gülünçtür. Belirleyeceğimiz kriterlere göre yerküreyi 
istediğimiz sayıda katmana bölebiliriz. 
 
Fakat bilim tarafından genel kabûl gören tasnif, kabuk, manto ve çekirdek olmak üzere üç ana katman 
olduğudur. Literatürde dört, beş veya altı katmanlı modellere de rastlanılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yedi Kat Gök ve Atmosferin Katmanları 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Halk arasında yaygın olarak bilinen bu mucize yalanını önce orijinal haliyle okuyalım: 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
 
Kuran ayetlerinde evren hakkında verilen bilgilerden biri gökyüzünün ‘yedi kat’ olarak 
düzenlendiğidir. 
“Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O’dur. Sonra göğe istiva edip de onları yedi gök olarak 
düzenleyen O’dur. Ve O, herşeyi bilendir.” (Bakara Suresi, 29) 
“Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi…” (Fussilet Suresi, 11) 
“Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti…” (Fussilet 
Suresi,12) 
 
Kuran’da pek çok ayette kullanılan gök kelimesi tüm evreni ifade etmek için kullanıldığı gibi Dünya’nın 
göğü de bununla ifade edilir. Sözcüğün bu anlamı düşünüldüğünde Dünya göğünün -bir başka deyişle- 
atmosferin 7 katmandan oluştuğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 
(…) 
1- Troposfer 
2- Stratosfer 
3- Mezosfer 
4- Termosfer 
5- Ekzosfer 
6- İyonosfer 
7- Manyetosfer 
(…) 
 



Aşağıdaki ayetler ise bize atmosferin 7 katmanının görünümü ile ilgili bilgi vermektedir. 
 
“Görmüyor musunuz; Allah yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır?” (Nuh 
Suresi, 15) 
 
“O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum’ (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır…” (Mülk Suresi, 3) 
 
Bu ayetlerde Türkçe’ye “uyum” şeklinde çevrilen Arapça “tibakan” sözcüğü aynı zamanda “tabaka, bir 
şeyin uygun olan kapağı ve örtüsü” anlamlarına da gelir ki üst katın alt kata uygunluğunu vurgular. 
Kelimenin çoğul kullanımında ise “tabaka tabaka” anlamı mevcuttur. Ayette tarif edilen tabaka 
tabaka halindeki gök kuşkusuz atmosferi en mükemmel şekilde ifade eden açıklamalardır. 
 
20. Yüzyıl teknolojisi olmadan tespit edilmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bu bilgilerin 1400 yıl 
önce indirilmiş olan Kuran-ı Kerim’de açıkça bildirilmesi de elbette çok büyük bir mucizedir. 
 
2. Ayet Yorumundaki Keyfilik ve Çarpıklık 
 
”Yedi Gök” (seb’a semâvât) tabiri yukardaki mucize yalanı metninde verilen Bakara/29, Fussilet/12, 
Nuh/15, Mülk 3 ayetlerinin yanısıra Talak/12, İsra/44, Müminun/86 ve farklı biçimleriyle Nebe/12, 
Müminun/17 ayetlerinde de yer almaktadır. 
 
Önce ”yedi gök” tabirinin yorumunu bir de Elmalılı’dan okuyalım: 
 
“Bu “yedi sema”nın tefsir ve yorumunda başlıca iki düşünce vardır: 
 
Birisi yerden Venüs’e kadar bir; Venüs’ten Merkür’e kadar iki; Merkür’den Güneş’e üç; Güneş’ten 
Merih’e yahut yine yerden Merih’e dört; Merih’ten Jüpiter’e beş; Jüpiter’den Satürn’e altı; 
Satürn’den daha ilerisine kadar yedidir ki sonradan keşfedilmiş olan Üranüs ve Neptün gezegenleri ve 
daha keşfedilmesi mümkün olanlar hep bu yedinci hudud içinde demektir. Çünkü bu takdirde bu 
“yedi sema” özellikle yerin yaratılması üzerine tesviyeye dahil olanlardır. Bugün bu tesviyenin daha 
ileri gittiği ispat edilemez. Bu düşünce çoğunlukla astronomi ilmi görüşünü takip edenlerindir (…). 
 
Yedi semâ’daki diğer düşünceye gelince: Dünyanın üstünde bütün yıldızların süslediği maddî âlemin 
hepsi bir semadır. Yedi semanın birincisidir. (…) Ve İslâm’da tefsir âlimlerinin en büyüklerinin 
kanââtleri budur. Sonra mi’rac hadiselerinde de semaların böyle ruhanî mânâlarına işaret vardır. 
Cenab-ı Hak her an bunların çeşitli durumlarını tesviye etmektedir. Ve bu tesviye maddî şeylere bağlı 
değildir ve hiç şüphesiz yeri yaratması üzerine de bunlara bir özel tesviye vermiş ve arz üzerinde 
yaratacağı insanların yaratılması ve sonra onların faydalanmaları için meleklerine emirler vermiş, 
tesirler yaptırmış, alemin fezasında cereyan eden yeni bir sünnet açmıştır.” (…) 
 
(Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, Bakara/29) 
 
Görüldüğü gibi Elmalılı ”yedi gök” ifadesinin iki farklı yorumundan bahsetmektedir ve burada mucize 
yalancılarının ayetleri ilişkilendirmeye çalıştıkları ”Dünya’nın göğü/atmosfer” geçmemektedir! Birinci 
görüş, göklerin her birinin Güneş Sistemi’ndeki gezegenler arasındaki mesafe olduğu; -Elmalılı’ya göre 
daha muteber olan- ikinci görüş ise bu göklerden birincisinin -zaten- tüm evreni/kâinatı oluşturduğu, 
diğer altısının da ”manevi alem”e ait bulunduğu yorumunu savunulmaktadır. 
 
Fakat biz yine de mucize yalancılarının yorumuna göre 7 gökten atmosferin kastedilmiş olması 
ihtimali üzerine duralım. 
 



İlk dikkat çeken husus mucize iddiacılarının ayet yorumunda sergiledikleri pervasızlıktır. Kuran’da 
geçen ”gök” sözcüğünü işlerine geldiği zaman evren/kainat, işlerine geldiği zaman Dünya’nın 
göğü/atmosfer anlamında yorumluyor oldukları yukarıya alıntılanan metinde açıkça görülüyor. Üstelik 
bunu yaparken ne zaman ”evren”, ne zaman ”atmosfer” anlamı kastedilmiş olduğuna dair herhangi 
bir objektif-hermenötik kriter sunmaya da gerek duymuyorlar. Adeta ”Hangisi işimize gelirse onu 
kullanırız” demekteler… 
 
Hadi bunu da kabul edelim! Yani diyelim ki, tefsir alimlerinin yazdıkları yanlış ve Kuran’da ”gök”ten 
bahseden ayetlerin -aynen mucize yalancılarının iddia ettikleri gibi- bazılarında ”evren/kainat” ve 
bazılarında da ”Dünya’nın göğü/atmosfer” kastedilmekte. 
 
Bu durumda şunu da unutmamalıyız ki hangi anlam yüklenirse yüklensin ”7 gök” denince her 
halükarda Dünya’nın göğü (yani atmosfer) kastedilmiş oluyor. O halde mucize iddiacılarının savunuları 
olan Mülk/3 ayeti ile devamındaki ayetlere bir göz atalım: 
 
 “O ki, birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk 
göremezsin. Gözünü çevir de bir bak; bir bozukluk görebiliyor musun?” (Mülk 3) 
 
Yukarda alıntıladığımız metinde görüldüğü üzere bu ayette geçen ”yedi gök” mucizeciler tarafından 
atmosfer olarak yorumlanmaktadır. Şimdi devamındaki ayetleri okuyalım: 
 
Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) aciz ve bitkin halde sana 
dönecektir. (Mülk 4) 
 
Andolsun ki biz (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri 
yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. (Mülk 5) 
 
Mucizecilerin genel yorumunu (bazan ”evren” bazan ”atmosfer” şeklini) kabul etsek bile bu bağlamda 
-yorumlar açısından bakıldığında- belli ki evrenden değil atmosferden bahsedilmekte. Ayetin 
devamında bahsi geçen tanıma birden bire ”en yakın gök” ifadesi giydiriliyor. Dolayısıyla mucize 
iddiacılarına göre en yakın gök olan atmosferin ilk tabakasının kandillerle (yani yıldızlarla) dolu olması 
gerekir. Yıldızlar bu kadar yakın yer almadığına göre bu iddia zaten bu ayetle kendiliğinden çürümüş 
olmaktadır. Yıldızlar en yakın gök olan troposferde bulunamayacağına göre, gök kelimesinden 
kastedilenin atmosferin katmanı olamayacağı son derece açıktır. 
 
Bu, mucize iddiacılarının her zamanki çarpıtmaları için güzel bir örnektir. Onlar öncelikle Kuran 
ayetlerini istedikleri gibi eğip bükmekte, daha sonra da bazı bilimsel gerçeklerle diledikleri gibi 
uyarlayarak ortaya tezler koymaya çalışmaktadırlar. 
 
3. Atmosferin Katmanları 
 
Atmosferin 7 katmanı olduğu iddiası tamamen iradi bir tasniftir. Yani mesele, dünyada kaç kıta olduğu 
ya da Güneş Sistemi’nde kaç gezegen bulunduğu gibi objektif kriterlere dayalı olarak tespit edilemez. 
Konu, hangi kıstası/kriteri esas aldığımıza göre şekillenebileceği gibi ne kadar detaylı anlatmak 
istediğimize göre de değişecektir. Başka bir deyişle bu sınıflandırmalar tamamen insan ürünüdür. 
 
Atmosfer katmanlarının belirlenmesinde havanın yoğunluğu, nem oranı, gazların çeşitliliği ve oranları, 
güneş ışınlarının kırılması-dağılması ve havanın sıcaklığı gibi kriterler birer ayrım unsuru olarak kabul 
edilir; bunlara göre bir sınıflandırma-ayrım yapma yoluna gidilir. Bu sınıflandırmalar da farklı her 
parametrik tespite göre farklılıklar gösterecektir. 
 



Örnegin Ana Brittanica Ansiklopedisi, “atmosfer” maddesini el aldığı bölümde onu şu bölümlere 
ayırır: 
 
1. Troposfer 
2. Tropopoz 
3. Stratosfer 
4. Stratopoz 
5. Mezosfer 
6. Mezopoz 
7. Termosfer 
8. İyonosfer 
9. Homosfer 
10. Heterosfer 
11. Egzosfer 
 
Gene nefes almamız için gereken katmanları ayıracak olursak atmosfer şu bölümlerden meydana 
gelir: 
 
1 – Troposfer 
2 – Stratosfer 
3 – Mesosfer 
4 – Thermosfer 
5 – Exospfer 
6 – Tropopause 
7 – Stratopause 
8 – Mesopause 
9 – Exobase 
10 – Ionospfer 
11 – Exosfer 
12 – Magnetosfer 
13 – Ozon tabakası 
14 – Üst Atmosfer 
15 – Van Allen radyasyon kemeri 
 
Günümüz bilm dünyasında genellikle 5 katman modeli kabul edilir. Örneğin Amerikan NASA (Ulusal 
Havacılık ve Uzay Dairesi Kuruluşu) atmosferi 5 katmana ayırır. 
 
Batı üniversiteleri de genellikle 5 katmanı kabul eder. 
 
4 Ve 6 katmanlı modeller de oldukça yaygındır. Bunlar dışında da farklı kullanım amaçlarına yönelik 
çok sayıda sınıflama bulunur. Örneğin bir meteorolog 0.1 derecelik sıcaklık farkını ve gaz 
oranlarındaki %1′lik oynamayı -ve başka çok detaylı farklılıkları- birer ayırt edici unsur olarak kabul 
ederek atmosferi 120 katmana ayırmayı da başarabilir. 
 
Dolayısıyla elbette ki bu kıstaslarda amaca yönelik olarak istikrarlı bir şekilde oynayınca 7 katmanlı bir 
atmosfer modeli de bir şekilde bilime uygun olarak oluşturulabilir. Fakat bu, ne tek mümkün olan 
sınıflandırmadır ne de bilim dünyasında veya meteoroloji gibi pragmatik disiplinlerde yaygın olan 
sınıflandırmadır. Atmosferin mutlak anlamda 7 katmanlı olduğu sadece Müslüman çevrelerce -o da 
Kuran’da yazıyor diye- dile getirilmektedir. 
 
 
 



4. Kuran Öncesi Atmosfer Modelleri 
 
Tüm bu savunmalar Kuran’dan ve Muhammed’den çok önceki medeniyetler tarafından da 
araştırılmaya, irdelenmeye çalışılmıştır. Sümerlerde ve eski Mısır’da da bu konuda başarılı 
araştırmalar olmasına rağmen günümüz biliminin kabul ettiğine en yakın araştırmayı eski 
Hindistan’da yaşamış bilimci Vimana Shastra yapmıştır. 
 
Hem de Kuran’dan yaklaşık 1100 yıl kadar önce. 
 
Vimana Shastra çeşitli unsurları dikkate alarak farklı farklı sınıflandırmalar yapmıştır. Ancak bunlar 
arasında en göze çarpanı Avarthascha olarak adlandırdığı 5 katmanlı olandır. Kuran’dan yaklaşık 1100 
yıl önce yapılan bu katmanlama sistemi hava yoğunluğunu esas belirleyici kabul etmesi bakımından 
günümüz havacılığında da aynen kabul edilen (her pilotun bilmesi gereken) sistemdir ve katmanları 
şöyledir: 
 
1. Rekha patha – Shaktyavarta 
2. Mandal – Vatavarta 
3. Kaksha – Kiranavarta 
4. Shaktipatha –Shaityavarta 
5. Kendramandal – Gharshanavarta 
 
5. ”Yedi Gök” Efsanesinin Kaynakları 
 
Kuran’da ”yedi gök” ifadesinin yer almış olmasının o dönemin efsaneleri, bilgileri ve inançları 
bağlamında anlaşılabilir, makûl ve tarihi sebepleri vardır. 
 
Nitekim eski İbrani geleneğindeki efsanelere göre göğün 7 kat olduğu, altıncı katta meleklerin, yedinci 
katta ise Tanrı’nın bulunduğu bilinmektedir. 
 
6. Sonuç 
 
Müslümanlar arasında çok yaygın olan bu mucize iddiasının savunulabilir hiçbir yanı yoktur. 
 
Evvela ayetlerde geçen ”Yedi Gök” tanımını atmosfer olarak yorumlamak tefsir ilmine aykırıdır ve 
benzer ifadeleri kullanan diğer ayetlerle uyuşmamaktadır. 
 
Hepsinden önemlisi atmosfer zaten 7 katmanlı değildir. Tamamen keyfi iradeyle oluşturulmuş bu 
sınıflama günümüzün teorik bilimlerinde, havacılık-meteoroloji gibi pragmatik disiplinlerinde, 
üniversitelerde, ders kitaplarında, ansiklopedilerde yer alan bir tasnif değildir. 
 
Ayrıca Kuran ve Muhammed’den çok önceki medeniyetlerin atmosfer hakkındaki araştırmaları ve 
modellemeleri günümüzün bilimine Kuran’daki ifadelere nazaran çok daha uygun ve gerçekçidir. 
 
Bu konudaki çok önemli ayrıntı da Kuran’daki ”7 Gök” ifadesi İbrani gelenekten devralınmış bir 
efsanenin kutsal kitapta devam ettirilmesinden ibarettir. 
 
 
 
 
 
 
 



Denizlerin Birbirine Karışmaması 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Önce bu meşhur mucize yalanını orijinal haliyle okuyalım: 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
  
Denizlerin araştırmacılar tarafından çok yakın bir geçmişte tespit edilen bir özelliği Kuran’ın Rahman 
Suresi’nde şöyle bildirilir: 
 
Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını 
geçmezler. (Rahman Suresi, 19-20) 
 
Birbirine açılan fakat suları kesinlikle birbiriyle karışmayan denizlerin ayette bildirilen bu özelliği 
okyanus bilimciler tarafından çok yakın bir zaman önce keşfedilmiştir. “Yüzey gerilimi” adı verilen 
fiziksel bir kuvvet nedeniyle komşu denizlerin sularının karışmadığı ortaya çıkmıştır. Denizlerin farklı 
yoğunluklarından kaynaklanan yüzey gerilimi adeta bir duvar gibi sularının birbirine karışmasını 
engeller. Elbette ki insanların fizikten, yüzey geriliminden, okyanus biliminden haberdar olmadıkları 
bir devirde bu gerçeğin Kuran’da bildirilmiş olması son derece dikkat çekici bir durumdur. 
 
2. Ayetlerin Yorumu 
 
Mucize iddiacılarının dayandığı ayet -yukarda görüldüğü üzere- Rahman 19 ve 20′dir. 
 
Rahman 19/20 
İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır; birbirine geçip 
karışmazlar. 
 
Yukarıdaki mucize iddiasında geçmeyen fakat konu ile doğrudan ilgili olan diğer bir ayete de yer 
vermek gerekir: 
 
Furkan/53 



Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, 
aşılmaz bir sınır koyan O’dur. 
 
(Ayrıca bkz. Fatır 12) 
 
İslam âlimlerince bu iki ayetin çok farklı yorumları yapılmıştır. Kimisi Furkan/53′e uygun olarak 
Rahman/19-20′de de karışmayan denizlerin tatlı ve tuzlu sular olduğunu söylemiş kimisi Rahman/19-
20′yi diğer ayetten bağımsız ele alarak bu ayette belli ve somut bir coğrafi noktanın kastedildiğini 
yazmıştır. Tefsir edenin yorumuna göre ”birbirine karışmayan denizler” somut iki ırmak, somut bir 
ırmak ile belli bir deniz veya genel olarak tatlı ve tuzlu sular olabilmiştir. 
 
Birçok alim ise her iki ayeti de mecazi olarak ele almıştır. Örneğin Abdullah b. Abbas’a göre iki 
denizden kasıt ”göklerdeki deniz ile yerdeki denizdir”. Yine farklı bir yoruma göre iki denizden aslında 
”hayır ve şer yolları” kastedilmiştir ve aralarındaki engel ilahi tevfiktir. (1) 
 
Kısacası ayetlerin anlamı ve yorumu hiç de mucize iddiacılarının ima etmek istedikleri gibi açık ve net 
değildir. Daha da ilginci mucize iddiacılarının yukarda alıntıladığımız metinde tam olarak neyi 
kastettiklerini söylemeyişleridir. Tam olarak hangi iki deniz birbiriyle karışmıyor bu iddiaya göre? Veya 
genel olarak tatlı ve tuzlu sulardan mı bahsedilmekte? Bu sorulara somut yanıt vermekten itinayla 
kaçınılmış ve sadece ”denizlerin farklı yoğunluklarından kaynaklanan yüzey gerilimi” gibi ifadeler 
kullanarak bilimsel bir kesinlikten bahsediliyor izlenimi verilmek istenmiştir. 
 
Ancak aşağıda görüleceği üzere ister somut iki deniz için ister genel olarak tatlı ve tuzlu sular için ele 
alalım bu iddianın bilimsel açıdan hiçbir geçerliliği yoktur. Aksine eğer ayeti gerçekten de mecazi değil 
de lafzi manâsıyla ele alırsak bu iddia Kuran’ı çürütmektedir. Çünkü Dünya’nın hiçbir yerinde 
aralarında ”adeta bir duvar” varmışçasına birbirine karışmayan denizler yoktur. 
 
 3. Bilimsel Açıdan ”Denizlerin Karışmaması” İddiası 
 
a) İddianın Geçersizliği 
 
Yüzey gerilimi su moleküllerinin birbirine çekim kuvveti uygulamasıyla oluşur. Üç boyutlu düşünürsek 
suyun ortalarındaki bir molekül her yönden çekim kuvvetine maruz kalır ve dengededir. Ancak su 
yüzeyindeki moleküller iç kısımdan çekilirken dıştan kuvvet etkimediğinden -hattâ hava basıncını da 
eklersek- içeri doğru çekilir ve itilirler. Dolayısı ile tüm sıvılarda olan bu yüzey gerilimi sıvılara toplu 
durma eğilimi kazandırır. Bir su damlasının boncuk gibi durmasının, birbirine çok yakın iki su 
damlacığının hemen birleşmesinin, deniz yüzeyinin bir jelatin gibi durmasının, ince kaplarda suyun 
bombeli durmasının (kapilarite) nedeni budur. 
 
Eğer tuz, su ile kimyasal reaksiyona girip bileşik oluştursaydı ve bu madde suda çözünmeseydi suyun 
yüzey gerilimi ve oluşan maddenin (sıvı olduğunu varsayarak) yüzey gerilimi durgun suda(!) önem arz 
edecekti. Ancak denizler arasındaki güçlü akıntılar ve dalgalar sebebiyle bu farazi durumda bile bir 
sınır oluşmazdı. Denizleri dalgasız ve akıntısız düşünürsek de oluşan sınır, dünya yüzeyine dik değil 
oluşan maddenin ve suyun yoğunluklarına göre biri altta diğeri üstte olacak 2 sıvının ayrı ayrı kendi 
yüzey gerilimlerinden oluşan hat, bu sıvılar arasında yer yüzeyine yatay bir sınır olacaktı. Yani 
denizlerin üstü tatlı su, altı da tuzlu su olacaktı. (bardaktaki su-yağ heterojen karışımı gibi) Ancak su 
ile tuz zaten bileşik oluşturmaz! Tuz, su içerisinde sadece iyonik olarak çözünür. Bu sebeple denizlerin 
içerisinde tuz, homojen olmak için sürekli difüzyon eder. Bu difüzyonun en yoğun olduğu yerler tuz 
oranı düşük ve yüksek olan suların buluştuğu yerlerdir. Ancak bunu keskin bir sınır ile ifade 
edemezsiniz. 
 



Eğer denizlerin birbirine karışmadığını iddia ediyorsanız denizler arası akıntıları da inkâr 
ediyorsunuz demektir. Ama denizler arası akıntılar bilinen bir gerçektir. Denizler arasındaki akıntıların 
(yani karışmalarının) başlıca nedenleri aşağıdadır. 
 
 1.Gelgitler, 
 2.Denizler arasındaki yükseklik farkı (yağışlar, buharlaşma ve akarsular nedeniyle), 
 3.Denizler arasındaki sıcaklık farkı, 
 4.Denizler arasındaki tuzluluk farkı, 
 5.Rüzgâr, 
 
Denizlerdeki tuz sürekli difüzyon halinde olmasına ve sürekli dalga ve akıntılarla karışmasına 
rağmen neden tuzluluk oranlarında ufak da olsa fark vardır? Çünkü denizlere sürekli bir su girdisi ve 
çıktısı vardır. Örneğin Karadeniz... Akarsuların bolluğu, yağışın fazla ve buharlaşmanın az olması 
nedeniyle tuzluluk düşüktür. Ancak Kızıldeniz’e baktığımızda akarsuların azlığı, yağışların çok düşük 
olması ve buharlaşmanın çok fazla olması nedeniyle tuzluluk diğer denizlere göre yüksektir. Eğer 
denizler karışmasaydı Kızıldeniz’in kuruyup bitmesi gerekirdi. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tuzluluğu etkileyen etmenler şunlardır: 
 
 1. Akarsular, 
 2. Buharlaşma, 
 3. Yağışlar, 
 4. Eriyen Buzullar, 
 5. Denizler arası akıntılar, 
 
İşte denizlerin tuzluluğu bu yukarıda sayılan etmenler ve tuzun difüzyonu etkisiyle belli bir tuzluluk 
oranında dengelenir. Bu, o denizin ortalama tuzluluk oranıdır. 
 
Sonuç olarak: Denizlerin birbirine karışmadığını iddia etmek fizik, kimya, coğrafya bilimlerine tecavüz 
anlamına gelir. Birbirine karışmayan komşu denizler yoktur. Ancak yukarıdaki sebeplerden bu karışım 
bazı bölgelerde daha yavaş ve daha düşük oranda gerçekleşmektedir. Fakat karışmama, ”görünmez 
duvarla birbirinden ayrı durma” gibi olgular kesinlikle söz konusu değildir. 
 
b) Cebelitarık Boğazı 
 
Mucize iddiacılarının ”denizlerin karışmaması” konusunda verdikleri meşhur örneklerden biri de 
Akdeniz ile Atlas Okyanusu’nu birleştiren 60 km uzunluğundaki Cebelitarık Boğazıdır. 
 
TÜBİTAK’ın bu soru üzerine resmi internet sitesinde verdiği kısa ve net cevap: “Karışmama diye bir 
olayın varlığı kesinlikle doğru değildir.” olmuştur. 
 
Bugün Cebelitarık Boğazın’nın sadece su yüzeyinden Atlas Okyanusu’ndan Akdeniz’e saniyede 1 
milyon metre küpten fazla akış olduğu bilinmektedir. 
 
Dünyaca ünlü Ana Britannica Ansiklopedisi’ nin “Cebelitarık Boğazı” maddesini işleyen kısmına 
bakalım (cilt 3, sayfa 426): 
 
“…Boğazda önemli bir su değişimi gerçekleşir. Doğu rüzgârlarınca engellenmez ise boğazın 
merkezinden doğuya doğru iki kol halinde bir yüzey akıntısı akar. Bu yüzey akıntısı su yüzeyinden 
yaklaşık 100 m. aşağıda batıya doğru akan daha yoğun, soğuk ve tuzlu bir akıntının üstünde yer alır. 
Böylelikle boğaz Akdeniz’ in giderek küçülen bir tuz gölüne dönüşmesini önler.”  
 
Anlaşıldığı üzere yüzeyde bir akıntı olduğu gibi derin kısımlarda da ters yönde bir akıntı vardır. Ayrıca 
Akdeniz eğer Atlas Okyanusu’nun bu suları ile beslenmeseydi sıcaktan buharlaşacak ve bir tuz gölüne 
dönüşecekti. 
 
Atlantik Okyanusu, Akdeniz’den aldığı tuzlu sularla tuz oranı yükselemeyecek kadar büyüktü. 
Akdeniz’in tuz oranı ise Atlantik’ten gelen sular nedeniyle azalmıyordu. Çünkü kapalı ve sıcak bir deniz 
olması nedeniyle buharlaşma miktarı durumu dengeliyordu. 
 
“Kuran Mucizeleri” adlı bir sitede ise daha değişik bir tez ileri sürülmektedir. Cebelitarık bölgesindeki 
suyun alt ve üst kısımlarının birbirine karışmadığını iddia etmekte ve aşağıdaki şemayı 
göstermektedirler. 
 
Oysa yüzey suyunun bir kısmı alt taraftaki suya karışarak geldiği yöne doğru (Atlantik yönüne) devam 
etmektedir. Bu durum Ana Britannica Ansiklopedisi’nde şöyle anlatılmaktadır: 
 



“Yüzey akıntısıyla Atlas Okyanusu’ndan gelen suyun bir bölümü alt akıntıyla yeniden okyanusa 
döndüğünden Akdeniz “soluk alıp veren deniz” olarak da tanımlanmıştır.” (Ana Britannica 
Ansiklopedisi, 1. cilt, “Akdeniz” maddesi, sayfa 257).  
 
Bu bilgiler doğrultusunda düzenlediğimiz şema aşağıdaki şekildedir… 
 

 
 
4. Kuran’dan daha Eski Kaynakların Varlığı 
 
Tekrarlamak gerekirse “denizlerin karışmaması” diye birşey kesinlikle söz konusu değildir, olamaz. 
Ancak tatlı ve tuzlu suyun karışması yukarıdaki sebeplerden ötürü daha yavaş ve düşük oranda 
gerçekleşir. Bu gözlem milattan önceki bazı bilim insanlarını tatlı su ile tuzlu suyun hiç karışmadığı gibi 
yanlış bir varsayıma sevk etmiştir. 
 
Muhammed’den yaklaşık 550 yıl önce yaşayan Romalı bir bilgin olan Gaius Plinius Secundus (M.S. 23-
79), Naturalis Historia adlı eserde bu varsayıma şu şekilde yer vermiştir: 
 



…Denize bir borudan akar gibi karışan tatlı suyun özellikleri daha da ilginç ve harikadır. Çünkü suda 
hayret edilecek özellikler vardır. Kendisi daha ağır olan deniz suyu, kendisinden daha hafif olan tatlı 
suyu üzerinde taşır. Dolayısıyla tatlı su, deniz suyundan hafif olduğu için deniz suyuna karışmaz ve 
denizin üzerinde yüzer. (Gaius Plinius Secundus, Naturalis Historiae II, CVI 224) 
 
5. Kaptan Coustea’nun Müslüman Olduğu Yalanı 
 
Konuyla ilgili olarak uydurulan bir diğer iddia da Kaptan Cousteau’nun Cebelitarık’ta gördüğü bu 
bulgu üzerine Müslüman olduğudur. 
 
Fakat bu iddiayı destekleyecek hiçbir kanıt ya da herhangi bir işaret olmadığı gibi aksine Cousteau’nun 
Hıristiyan geleneklerine göre defnedildiği bilinmektedir. İddia sadece bazı İslami kitaplarda herhangi 
bir ciddi kaynak vermeden veya karşılıklı birbirini kaynak göstererek tam manâsıyla ”ortalıkta 
dolaşmaktadır”. 
 
Cousteau Vakfı, yazılı olarak bu iddianın doğru olmadığını açıklamıştır. 
 

 
 
Çeviri: 
 
Cousteau Kurumu 
 
 Sayın Charles TUCKER 
 11A Chemin de Pennachy 
 69230 ST GENIS LAVAL 
 FC/DC 
 Paris, Kasım 2, 1991 
 
Sayın ilgili, 
Mektubunuzu aldık ve etkinliklerimizle ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. 
Saygıdeğer Cousteau, Müslüman olmamıştır ve bu söylentinin aslı yoktur. 
Yüksek Saygılarımla.. 
 
 Didier CERCEAU (chargé de mission)(Kurum Sorumlusu/Yetkilisi) 
 



6. Sonuç 
 
Sonuç olarak denizlerin karışmaması gibi birşey söz konusu değildir. Sıkça konu edilen Cebelitarık 
Boğazı’nda da karışım gerçekleşmektedir. 
 
Tatlı su ile tuzlu su da birbirine karışmaktadır. Fakat bu karışma daha yavaş ve kısıtlı oranda 
gerçekleşmektedir. 
 
Bu husus, eski zamanlarda yaşamış bazı bilim insanlarını tatlı su ile tuzlu suyun hiç karışmadığı gibi 
yanlış bir varsayıma sevk etmiştir. Ancak biz bugün bu varsayımın yanlış olduğunu bilmekteyiz. 
Karışımın olmadığı hiçbir yer yoktur. 
 
Fakat bunu bugün bilmiyor olsaydık bile yine de Kuran’da bu varsayımın geçmiş olmasına ”mucize” 
diyemezdik. Çünkü bu varsayım zaten Muhammed’den 550 yıl önce yaşamış olan Romalı bilgin Gaius 
Plinius Secundus’un yukarda alıntılanan eserinde de geçmektedir. 
 
Kaptan Cousteau’nun bu sözde mucizeye şahit olup Müslüman olduğu iddiası ise kaynağı ve mesnedi 
olmayan Müslüman efsanelerindendir. 
 
Dipnotlar: 
 
(1) bkz. Taberi Tefsiri, Rahman/19-20; Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Rahman/19-
20; İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Bakara/178. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Petrol Mucizesi 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
 
Rabbinin Yüce ismini tesbih et, ki O, yarattı, ‘bir düzen içinde biçim verdi’, takdir etti, böylece yol 
gösterdi, ‘yemyeşil-otlağı’ çıkardı. Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu. (A’la Suresi, 1-5)  
 
Bilindiği gibi petrol, denizlerdeki bitki ve hayvanların çürüdükten sonraki kalıntılarından oluşur. Bu 
kalıntılar deniz yatağında milyonlarca yıl boyunca çürüdükten sonra, geriye yalnızca yağlı maddeler 
kalır. Çamur ve büyük kaya katmanları altında kalan yağlı maddeler de petrol ve gaza dönüşür. 
Yerkabuğundaki hareketlenmeler bazen denizlerin kara parçaları haline gelmesine ve petrol içeren 
kayaların binlerce metre derine gömülmesine yol açar. Oluşan petrol de bazen kaya tabakalarındaki 
gözeneklerden sızarak kilometrelerce derinden yüzeye çıkar ve burada buharlaşarak (gaz haline 
dönüşerek) geriye zift birikintisi bırakır. 
 
Ala Suresi’nin ilk dört ayetinde dikkat çeken üç husus petrolün oluşum aşamalarıyla son derece 
paralellik içindedir. Öncelikle otlak, kır, çayır anlamlarına gelen “elmer’a” ifadesi ile petrolün 
oluşumundaki organik kökenli maddelere işaret olması son derece muhtemeldir. Ayette ikinci dikkat 
çekici kelime ise siyaha çalan yeşil, yeşile çalan siyah, karamsı, esmer, isli renkleri tarif etmek için 
kullanılan “ahva” kelimesidir. Bu kelime de yer altında biriken bitki atıklarının zaman içinde siyaha 
dönüşmesi olarak düşünülebilir. Çünkü bu kelimeler üçüncü bir kelime ile -”gusaen”le- 
desteklenmektedir. Kimi meallerde çer-çöp, süprüntü olarak çevrilen “gusaen” kelimesi, sel suyunun 
otları, çöpleri birbirine katarak sürükleyip getirdiği ve derelerin etrafına fırlattığı ot, çöp, yaprak ve 
köpük gibi karışım anlamına da gelmektedir. Bu kelime, içerdiği “kusma, istifrağ etme” anlamından 
ötürü kimi kaynaklarda “sel kusuğu” olarak tercüme edilmekte ve toprağın petrolü kusması olarak 
tarif edilmektedir. Nitekim petrolün oluşumu, ortaya çıkış şekli, köpüklü görünümü, rengi göz ününde 



bulundurulduğunda, ayetlerde kullanılan kelimelerin ne kadar hikmetli olduğu daha iyi 
anlaşılmaktadır. 
 
Görüldüğü gibi ayetteki bitkinin kara ve akışkan bir sıvıya dönüşmesi petrolün oluşumu ile son derece 
benzerdir. Petrolün oluşumu hakkında bilgi sahibi olunmadığı bir dönemde, böylesine uzun yılları 
kapsayan bir oluşumun tarif edilmesi, kuşkusuz Kuran’ın Allah’ın vahyi olduğunun bir başka delilidir. 
 
2. İddianın Geçersizliği 
 
“Bu ayetlerde petrolle ilişkili bir ifade var mı?” sorusunu okuyucunun hayal gücüne bırakıp ayetlerde 
gerçekten de petrolden bahsedildiğini varsayarak mucize iddiasını inceleyelim: 
 
İddianın dayanak noktası petrol hakkındaki söz konusu bilgilerin Kuran’ın ”nüzlü” döneminde kimse 
tarafından bilinmiyor olması. Ama bu ne yazık ki doğru değil… 
 
“Petrol” sözcüğü Latince ‘taş’ manâsına gelen “petra” ve ‘yağ’ manâsına gelen “oleum” 
kelimelerinden oluşur; Latince “oleum petrinum” olarak adlandırılır. 
 
Petrol antik çağda ünlü tarihçi Herodot’ta (M.Ö. 484-430) bile geçmektedir. Yani tarihi en az Kuran’ın 
yazılışından 1100 sene öncesine kadar dayanır. Petrol kandillerde yanıcı bir yağ olarak kullanıldığı 
gibi nerelerde bulunduğundan kokusundan rengine kadar bütün özellikleri o zamanlarda tarif 
edilmiştir. Birçok konuda olduğu gibi bu mucize yalanı da hiçbir bilgisi olmayan, ufacık bir araştırma 
dahi yapmayan ve anlatılanı peşinen kabul etmeye hazır olanlar için yazılmıştır. 
 
Herodot, Book VI., 119. paragrafta, 273 ve 275. sayfalarda petrol konusu geçmektedir. 273. Sayfada 
adı geçen Susa eski İran’da bir şehirdir. 
 
275. Sayfanın 4. satırında geçen “oil” sözcüğü dip notta “petroleum” olarak belirtilmiştir. 
 
M.Ö. 23 ve 79 yılları arasında yaşamış olan Caius Plinius’ ait “Naturalis Historia” adlı 37 ciltlik 
kitaptaki Book XXXV 179′da önce çamura benzeyen bir zift türünden bahsedilerek petrol şu şekilde 
anlatılır: 
 
“Ayrıca Babil’de oldugu gibi, bir Yunan adası olan Zakynthos’ta akıcı bir yer zifti vardır ki 
buradakinin rengi daha açıktır. Apollonia’dan çıkan da akıcıdır ve Yunanlılar bunun tüm çeşitlerini 
“pissaasphaltos” olarak adlandırmaktadırlar. (Asphaltos eski Yunanca’da zift, Pissa ise katran 
manasındadır. ) Sicilya’da, Agrigentum yakınlarındaki bir kaynakta da yağlı yer reçinası cinsi bir 
madde bulunur ki bu madde suya bir derenin rengini vermektedir. 
 
(Derenin renginin yeşilimsi olduğu göz önünde bulundurulursa bunun da petrol olduğu anlaşılacaktır.) 
Burada yaşayan insanlar deste haline getirdikleri sazların uçlarındaki çiçeklerin yardımıyla suyun 
yüzeyinden sazlara hemen yapışan bu maddeyi toplayıp kandillerde yağ yerine yakmak ve büyükbaş 
hayvanlardaki uyuz hastalığını tedavi etmek için kullanmaktadırlar. Bazıları ise yer zifti çeşitlerini 
benim 2. kitapta sözünü ettiğim “Naphta” olarak adlandırmaktalar. Ancak çok çabuk tutuşur bir 
özelliği olmasından dolayı genelde ateşe yakın yerlerde kullanılması zorlaşmaktadır. Gerçek yağ zifti 
pırıl pırıl parlaması, ağır olması, siyah ve parlayan bir renge sahip olması gibi özellikleri ile ayırt 
edilebilir. Bazı özellikleri kükürt’e benzemektedir; dindirme, dağıtma, çekme ve birbirine yapışma gibi 
etkilere sahiptir. Yakıldığında dumanı yılanları kaçırır. Gözlere kan durmasına, vücuttaki beyaz 
lekelere ve kaşınmaya karşı Babil’de elde edilen zift iyi gelir.” 
 
330 -395 yılları arasında yaşamış Yunan asıllı bir Latin tarihçisi olan Ammianus Marcellinus da Book 
XXIII, 6. Bölüm, 37. ve 38. paragraflarda oil’in ne şekilde hazırlandığını; M.Ö. 64 ve M.S. 23 yıllarında 



yaşamış Yunanlı tarihçi ve coğrafyacı Strabon da 17 ciltlik “Geographika” adlı yapıtında Book 16, 1. 
bölüm, 15. paragraf’ta Babil’de ki asfalt üretimini anlatır. 
 
3. Sonuç 
 
Sonuç olarak A’la/1-5 ayetlerinin petrolden bahsettiğini varsaysak bile Kuran’dan yüzlerce yıl önce 
yazılmış eserlerde petrolün varlığı, rengi, kullanımı ve diğer niteliklerine dair çok daha ayrıntılı bilgiler 
yer almaktadır. Ayetlerde mucizemsi hiçbir yön yoktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aerodinamik Kuvvetler ve Kuşlardaki Programlanmış 
Uçuş 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
İddia sahibi, aşağıda görülen ayeti temel alarak gerçek dünyada kuşların yaşamı ve göç etmeleri 
konusunda önceden bilgi verildiğini ve bunun da bir mucize olduğunu söylemekte. 
 
Göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş (musahhar kılınmış) kuşları görmüyorlar mı? Onları (böyle 
boşlukta) Allah’tan başkası tutmuyor. Şüphesiz, iman eden bir topluluk için bunda ayetler vardır. 
(Nahl Suresi, 79) 
 
Bu ayetten yola çıkılarak, iddia sahibinin vardığı sonuçlar ise aşağıdaki gibidir: 
 
- Kuşların uçuşlarında, akıl ve şuurdan yoksun bu canlıların kendi kendilerine başaramayacakları 
hesaplar söz konusudur. Bugün bilim adamları arasında kuşlardaki bu olağanüstü yeteneklerin 
önceden “programlanmış” olduğu görüşü kabul görmektedir. Bu durum Science dergisinde 
yayınlanan bir makalede şöyle aktarılmaktadır: 
 
Genç kuşların, kendilerine kaç gün veya gece ve ne yönde uçmaları gerektiğini söyleyen içsel göç 
programlarıyla donanmış olduğuna dair sağlam kanıtlar bulunuyor. 
 
- Sonuç olarak, bilim adamları tam olarak açıklama getirememekle birlikte, göçlerin önceden 
programlanmış, doğuştan itibaren var olan davranışlar olduklarını kabul etmektedirler. Binlerce 
kilometre süren uçuşlar, bu uçuşlar için önceden yapılan hazırlıklar, uçuş sırasındaki yön bulma ve 
navigasyon yetenekleri, tüm bunlar ayette de dikkat çekildiği gibi Yüce Rabbimiz’in dilemesiyle, O’nun 
vahyiyle gerçekleşmektedir. Kuran’da verilen tüm bilgilerin ilmen doğruluğu, bu ilimleri yaratan 
Allah’ın vahyi olduğunu gösteren önemli delillerden biridir. 
 



- Kuşlar ise aerodinamik biliminin prensiplerine olan uyumlarıyla bilim adamlarını hayranlık içinde 
bırakmaya devam etmektedirler. Bu canlılar hiçbir deneme-yanılma yapmadan, havadaki 
aerodinamik kuvvetlerin en mükemmel şekilde üstesinden gelerek uçarlar. Ayette kuşların uçuşu için 
“musahharatin” kelimesinin kullanılması son derece hikmetlidir. Çünkü bu kelime “teshir edilmişler, 
belli bir hedefe zorla sevk edilmişler, bir şeyi yapmak zorunda bırakılmışlar, emir altına alınmışlar, 
boyun eğdirilmişler, hizmetine verilmişler, (Allah’ın) kendisine bağlanmışlar, (Allah’ın) kanunlarına 
boyun eğdirilmişler” anlamlarına gelmektedir. Bu bakımdan ayette aerodinamik kuvvetlerin kuşların 
uçuşu üzerindeki belirleyici etkisine işaret ediliyor olması muhtemeldir… 
 
- …Aerodinamik, uçuş mekaniği gibi bilimlerin var olmadığı bir dönemde, Kuran’da böylesine detaylı 
bilgileri kapsayan ifadelerin yer alması, bir kez daha Kuran’ın İlahi bir kitap olduğunu ortaya 
koymaktadır. 
 
2. İddianın Geçersizliği 
 
a) Kuşların Göç Etmesi 
 
İddiada, kuşların özellikle göç ederken izledikleri rotanın, ilahi bir kudret tarafından belirlendiği ve bu 
belirlenmiş rotaya göre göç olayının gerçekleştiği söylenmektedir. Peki durum gerçekte de bu şekilde 
mi? 
 
Konuyu daha iyi anlamak için, öncelikle kuşları göç etmeye neyin sevk ettiğini bilmek gerekir. Göçün 
sebebi, ilahi bir kudretin bunu emretmesi mi yoksa çevresel etkenler mi? Mevsimsel göçlerin farklı 
çeşitleri mevsimlere bir yanıt(tepki) olarak geliştirilmişlerdir. Bunun en basiti, coğrafik olarak 
sınırlandırılmış çevrede meydana gelen dikey göçlerdir. Pek çok ilkel hayvan, örneğin toprak 
solucanları, salyangozlar ve cırcır böcekleri, sıcak yaz aylarında yüzeyde yaşarken, kışın gelmesiyle 
birlikte alt tabakalara çekilirler. Buna benzer bir mantık aynı zamanda pek çok omurgalı için de 
geçerlidir(balıklar, yılanlar, kurbağalar vb.)[1]. 
 
Buradan da anlaşılmaktadır ki, göç etme, canlıların mevsimlerin değişmesiyle ortaya çıkan sıcaklık 
değişimlerinden olumsuz etkilenmemek için geliştirmiş olduğu bir savunma mekanizması olarak 
görülebilir. Bu nedenle, göç etmenin temelinde ilahi bir emrin olmadığı rahatlıkla söylenebilir. 
 
Yine bilinmektedir ki kuşlar da mevsimlerin değişmesi ile birlikte göç etmeye başlarlar. Ancak, kuşların 
farkı coğrafi sınırlar ile kısıtlanmadan, geniş coğrafi bölgeleri aşarak göç edebilmeleridir. Bu da, bilgi 
eksikliğine dayalı olarak bir mucizenin varlığını gündeme getirebilir. Ancak, yapılan pek çok çalışma, 
göçmek kuşların büyük çoğunluğunun, dünyanın manyetik alan çizgilerini kullanarak göç etmekte 
olabileceklerini göstermiştir. Burada bilinmesi gereken, manyetik alan çizgilerinin kuzey-güney 
şeklinde değil, kutup-ekvator şeklinde takip edildiğidir[2]. Bu nedenle, kuşların göç yollarının bir 
bilgisayar gibi önceden programlanarak kendilerine yüklenmiş olması iddiası geçersizdir. Yukarıda da 
görüldüğü gibi, kuşlar biyolojik bir mekanizma ile göç yollarını tayin edebilmektedirler. 
 
Göç yollarının belirlenmesinin ilahi bir tasarım olmadığına yönelik bir diğer destekleyici kanıt ise, 
kuşların yönlerini bulmada kullandıkları yöntemin manipüle edilerek işlevsizleştirilebilir olmasıdır. 
Avustralya son baharı zamanında kırmızı, beyaz, mavi ve yeşil ışıklarla yapılan bir deneyde, kırmızı ışık 
altında, kuşların göç sırasında yaptıkları gibi kümelenerek değil rastgele şekilde uçtukları 
gözlemlenmiştir[3]. Bu deneye ilişkin şekil ise aşağıda görülmektedir: 
 



 
 
Peki, kuşlar gitmesi gereken doğrultuyu biyolojik olarak belirleyebilirken, geldiklerini nasıl 
anlamaktadırlar? Gerçekten de ilahi bir güç tarafından bu koordinatlar kendilerine verilmiş midir 
yoksa basit bir hafıza mı söz konusudur? 
 
Burada, “True Navigation” adı verilen bir durum belirleyici rol oynamaktadır. True Navigation aynı 
zamanda “Harita Temelli Uçuş/yuvaya dönüş(Map-Based Homing)” olarak da bilinmektedir ve bir 
canlının tanıdık yer şekilleri ya da ipuçları bulunmadan eve dönebilmesini ifade eder. Bu yetenek 
harita ya da coğrafik konum duyusu ve bir pusula gerektirir[4]. 1985 yılına kadar yapılan çalışmada, 
bu özelliğin, kuşlarında içinde bulunduğu, omurgalılara has bir özellik olduğu düşünülmekteydi 
(Walcott&Schmidt-Koenig 1973; Rodda 1984a, b, 1985). Ancak yapılan son çalışmalara göre, bazı 
omurgasızların da bu özelliğe sahip oldukları tespit edilmiştir [5]. 
 
 
 
 
 
 
 



b) Aerodinamik 
 
Kuşların uçuşunda baskın olan aerodinamik kuvvetler kaldırma ve sürüklenmedir. Bur kuşun 
uçuşundaki temel prensip; kanatların altından ve üstünden geçen hava akımı farkının kaldırma etkisi 
yaratmasıdır. Havadaki bir kuş, kanatlarını belirli bir açıyla tuttuğunda, kanatların üstünden geçen 
hava, kanatların altından geçen havadan daha hızlı akacaktır. Bu da kanatlar üzerinde daha az baskı 
oluşmasına ve dolayısıyla yükselmeye sebep olacaktır. 
 
Peki kuşların uçuşundaki teoriyi açıklayan aerodinamik nedir? Aerodinamik, literatürde “hareket 
halindeki hava” olarak geçer ve akışkan dinamiklerinin geniş bir kolunu ifade eder. Aerodinamik 
kelimesi ise 1837 yılına kadar resmi olarak herhangi bir yerde geçmemiştir. Buna rağmen, akışkanlar 
ve cisimler üzerine olan etkilerinin gözlemleri, Yunan filozof Aristoteles’e kadar uzanır ve bu da tarih 
olarak “Milattan Önce” 350 yılına tekabül eder. Aristoteles, havanın da bir ağırlığı olduğu kavramını 
ve hareket halindeki vücudun akışkanın(gaz ya da sıvı) direnci ile karşılaştığı fikrini geliştirmiştir. 
 
Yine bir başka Yunan filozofu Archimedes de aerodinamik tarihinde yer almaktadır. Aristoteles’den 
100 yıl sonra MÖ 250 yılında havadan hafif araçların temel prensibini oluşturan yüzen gövdeler 
yasayı(Kaldırma Kuvveti) sunmuştur. Bir akışkanın sıvı ya da gaz olabileceğini belirtmiştir. 
 
3. Sonuç 
 
Buraya kadar olan bilgiler bir bütün olarak ele alındığında, mucize iddiasının geçersiz olduğu rahatlıkla 
görülmektedir. Çünkü kuşların hem göç yolları hem de göç edecekleri yerler, önceden programlanmış 
olmaktan çok uzaktır. Ayrıca sözü edilen özelliklerin farklı canlılarda da bulunması, mucizeye işaret 
ettiği iddia edilen ayetin güvenilirliğini sarsmaktadır. Bunun nedeni, diğer canlılara herhangi bir 
şekilde değinilmemesidir. Zorlama ifadelerle ayette yer aldığı iddia edilen ve zamanın koşullarına göre 
bilinemeyeceği söylenen aerodinamik prensiplerinin ise MÖ 350 yılından bu yana bilindiği yine 
yukarıda verilen açıklamalarda görülmektedir. 
 
Dipnotlar: 
 
1. Peter Berthold, “Bird Migration: A General Survey”, Oxford Ornithology Series (1993). 
2. Wolfgang Wiltschko, Roswitha Wiltschko, “Magnetic Orientation in Birds”, The Journal of 
Experimental Biology (1996). 
3. Wolfgang Wiltschko, Ursula Munro, Hung Ford, Roswitha Wiltschko “Red Light Disrupts Magnetic 
Orientation of Migratory Birds”, Letters to Nature Vol 364, p525-527 (1993). 
4. J. B. Phillips, K. Adler, S. C. Borland, “True Navigation by an Amphibian”, Animal Behaviour Vol 50, 
p855-858, (1995). 
5. Larry C. Boles, Kenneth J. Lohmann, “True Navigation and Magnetic Maps in Spiny Lobsters”, 
Letters to Nature, Vol 421, p60-63, (2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Baldaki Şifa Mucizesi 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
 
“Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler 
edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-uçuver. 
Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz 
düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.” (Nahl Suresi, 68-69)  
 
Bal, yukarıdaki ayetlerde vurgulandığı gibi “insanlara şifa” olma özelliği taşımaktadır. Bilimde en ön 
sıraları alan ülkelerde balın insan sağlığı açısından öneminden ötürü arıcılık ve arı ürünleri artık başlı 
başına bir sektör ve araştırma alanı olmuştur. Balın yararları genel hatlarıyla şöyle sıralanabilir: 
 
 Kolayca sindirilir. (…) 
 Süratle kana karışır; hızlı bir enerji kaynağıdır. (…) 
 Kan yapımına destek olur. (…) 
 Antimikrobiktir. (…) 
 Antioksidandır. (…) 
 Vitamin ve mineral deposudur. (…) 
 Yaraların tedavisinde kullanılır. (…) 
 
Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi bal “şifa” yönü son derece güçlü bir besindir. Kuşkusuz bu da 
sonsuz kudret sahibi Allah’ın indirmiş olduğu Kuran’ın mucizelerinden biridir. 
 
 
 
 
 



2. İddianın Geçersizliği 
 
Mucize yalancılarının sunduğu gülünç iddialardan biri de yukarıya alıntıladığımız ”baldaki şifa 
mucizesi”dir. Dikkat ediniz, burada ”mucize” olarak adlandırılan balın özellikleri değil Kuran’da 
bunların geçiyor olmasıdır. Uzun uzun, bilimsel terimler kullanarak balın gıda özellikleri sıralanmış ve 
bu bilgiler ayetten çıkıyormuş gibi bir izlenim oluşturulmak istenmiştir. Oysa ayetten çıkan tek bilgi 
balın şifalı oluşudur. 
 
Balın şifalı olduğunun henüz günümüzde tespit edildiğini, bunun da Kuran’da 1400 yıl önceden 
bildirilmiş olduğunu söylemek doğru olabilir mi? Balın tarihine baktığımız zaman 4000 yıl önceden 
şifasının bilindiğini ve hastalıklarda kullanıldığını görüyoruz. 
 
Araştırmalar, mağaranın duvarında bal toplayan kızın resminin 16 bin yıl önce yapılmış olduğunu 
göstermektedir. 7.000 Yıl önce orta Anadolu’da insanların planlı bir şekilde arıcılıkla uğraştığı 
bilinmektedir. Eski Mısırlılarda 4.000 yıl önce çok gelişmiş bir arıcılık kültürü mevcuttu. Yanı sıra 
günümüzde ilkel olarak yaşayan kabilelerin balın kutsallığına inandıklarını, dini törenlerde önemli yer 
verdiklerini izliyoruz. Hititlerin, Sümerlerin, Mısırlıların, Eski Yunanlıların, Romalıların ve daha birçok 
eski kültürün balı ilaç olarak kullandığını, tarihte ün yapmış hekimlerin her derde deva olarak kabul 
ettiklerini görmekteyiz. Hititlerin çivi yazısıyla yazdıkları toprak levhalardan günümüzden 4000 yıl 
önce arıcılığı tanıdığını öğreniyoruz. Levhalardaki reçeteler Sümerler ve Hititlerin balı hastalıklarda 
kullandıklarını göstermektedir. Papyrus Smith’de balla hazırlanmış birçok reçeteyle karşılaşmaktayız. 
Piramitlerde ağızları hava geçirmeyecek biçimde kapatılmış bal küpleri ve Kraliçe Hepçesut’un 
armasında arı bulunması Mısırlıların bala büyük değer verdiğini gösteren delillerdir. Romalı hekimler 
balın çok güçlü bir panzehir olduğuna inanıyorlardı. Mısırlı, Yunan, Romalı ve Arap hekimler balı göz 
hastalıklarında kullanmışlardır. Hippokrates hava ve suyla eş değerli görüyor, tüm hastalıklara karşı 
kullanıyordu. Asklepiades ise ruhi ve sinirsel hastalıklarda kullanıyordu. Plinius, Dioskorides ve 
birçok hekimin çeşitli hastalıklara karşı yalnız bitkilerle karıştırarak veya şurup-merhem olarak da 
kullandıklarını görüyoruz. 
 
Bal, Muhammed’in yaşadığı dönemin Arap toplumunda da çok yaygındı. Hem şifa amaçlı yiyecek 
olarak kullanılırdı, hem de baldan türlü şerbetler yapılır ve içilirdi. Muhammed’in kendisi de birçok 
hadisinde baldan ve balın şifalarından bahsetmiştir. Kısacası Kuran’da balın ”şifalı” olarak 
vasıflandırılmasından herhangi bir mucize çıkarmaya çalışmak ancak okuyucunun zekâsına hakaret 
olarak adlandırılabilir. 
 
Bütün bunların yanı sıra balın bir de ”şifalı” olmayan yönlerini dikkate almak da gerekir. 
 
Örneğin yukarda kısaltarak alıntıladığımız mucize yalanı metninde uzun uzun balın antibakteriyel 
özelliği vurgulanmış fakat önemli bir gerçek de bu arada hasıraltı edilmiştir: 
 
Bal 1 yaşından küçük çocuklara niçin tavsiye edilmemektedir? 
 
Nedeni balda Clostridium Botulinum bakterisinin bulunma ihtimalinin olması ve bu bakterinin 
bebeklerde “bebek botulizmi” denilen bir hastalığa neden olmasıdır. Bu bakterinin sporları 
çevremizdeki havada, toprakta, tozda ve ham tarımsal ürünlerde bulunmaktadır. Bu sporlar erişkinler 
ve çocuklardaki gelişmiş bağışıklık ve sindirim sisteminden dolayı problem teşkil etmezken 1 yaşından 
küçük bebeklerde bağırsak mikroflorasının yeterince gelişmemiş olmasından dolayı botulizme neden 
olabilmektedir. 
 
Ayrıca günümüzün bilimi, halk arasında hala yaygın olan, balın şeker hastalarına (diabet) iyi 
geleceğine dair inanışın yanlış olduğunu da göstermektedir. Aksine balın her türlüsünün, hiç şeker 
katkısı olmayan, gerçek kara kovanlarda oluşan balın bile şekeri yükseltici etkisi vardır. 



3. Sonuç 
 
Balın şifalı bir gıda olduğu henüz son yıllarda keşfedilmiş değil aksine zaten Kuran’dan çok önceki 
medeniyetler tarafından da bilinen ve kullanılan bir özelliktir. Günümüzün bilimi sadece bu şifa 
özelliğinin sebeplerini çözümleyebilmiştir fakat bunun yanı sıra hiç de ”şifalı” olmayan etkilerini de 
bulmuştur. 
 
Her halükârda Kuran’da balın şifalı olarak geçmesinin ”mucize” olarak adlandırılabilecek yanı yoktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dişi Bal Arısı Mucizesi 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Mucize yalancılarının kaleminden: 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler 
edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-uçuver. 
Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz 
düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. (Nahl Suresi, 68-69) 
 
Her arının çok fazla görevinin olduğu arı kolonilerindeki tek istisna erkek arılardır. Erkek arılar ne 
kovanın savunmasına ne temizliğine ne besin toplamaya ne de petek veya bal yapımına katkıda 
bulunur. Erkek arıların kovan içindeki tek fonksiyonu ‘Kraliçe Arı’yı döllemektir. Çiftleşme organları 
dışında diğer arılarda bulunan özelliklerin hemen hemen hiçbirine sahip olmadıkları için erkek arıların 
Kraliçe Arı’yı döllemekten başka bir iş yapmaları da mümkün değildir. 
 
Koloninin tüm yükünü sırtlamış işçi arılar ise Kraliçe Arılar gibi dişi olmalarına rağmen yumurtalıkları 
gelişmemiştir; yani kısırdırlar. Kovanın temizliği, arı larvalarının ve yavrularının bakımı, Kraliçe Arı ve 
erkek arıların beslenmesi, bal yapılması, peteklerin inşası ve onarım işleri, kovanın havalandırılması, 
kovanın güvenliği, nektar (bal özü), polen (çiçek tozu), su, reçine gibi malzemelerin toplanması ve 
bunların kovanda depolanması gibi görevleri vardır. 
 
Arapça’da iki çeşit fiil kullanımı vardır ve bu kullanımlardan öznenin erkek mi yoksa dişi mi olduğu 
anlaşılabilmektedir. Nitekim yukarıdaki ayetlerde arı için kullanılan fiiller (altı çizili kelimeler), fiilin dişi 
için olan şekliyle kullanılmıştır. Böylece Kuran’da bal yapımında çalışan arıların dişi olduğuna işaret 
edilmektedir. 
 
Unutulmamalıdır ki arılarla ilgili bu gerçeğin bundan 1400 sene önce bilinmesi mümkün değildir. Ama 
Allah bu gerçeğe dikkat çekerek Kuran’ın bir mucizesini daha bize göstermiştir. 
 
 



2. İddianın Geçersizliği 
 
Yukarıdaki ayette arı kolonilerinde bütün işi yapan işçi arıların dişi olduğuna dair herhangi bir bilgi 
yoktur. 
 
Herşeyden önce bu emir kipleri, eylemi yapması istenen öznenin dişi olduğuna işaret etmiş olsaydı 
bile sadece ”evler edin” ve ”yürü, uçuver”den ibaret. Bu fiillerde ‘İşçi Arı’nın somut işlevlerine hiçbir 
gönderme yok. İşçi Arılar, erkek arılar ve ana arılar (kraliçeler) zaten hep birlikte ‘evler edinmekte’ ve 
‘yürüyüp uçuvermektedir’. 
 
Ama daha da önemlisi mucize yalancılarının bu yorumu dilbilgisini çarpıtarak yapmalarıdır. 
 
Arapçada adlar eril ve dişil olarak ikiye ayrılır. Bu, Türkçe veya -mesela- İngilizce’de karşılığı olmayan 
bir özelliktir; Arapça’nın gramer yapısından kaynaklanır. 
 
Örneğin Almanca’da ise adlar eril, dişil ve yansız olmak üzere üç cinstir. Buradaki gramer cinslerinin 
biyolojik cinslerle bir ilgisi yoktur. Örneğin ‘masa‘nın gramer cinsi Almancada eril (der Tisch), ‘kapı‘nın 
dişil (die Tür) ve ‘kitap‘ın ise yansızdır (das Buch). Aynı şekilde ‘köpek‘in gramer cinsi eril (der Hund), 
‘kedi‘nin dişil (die Katze) ve ‘at‘ınki yansızdır (das Pferd). Bu, biyolojik cinsiyetle ilgisi olmayan 
dilbilgisel bir tasniftir. 
 
Aynı şekilde Arapça’da da bütün adlar eril (müzekker) ve dişil (müennes) olmak üzere -dilbilgisi 
açısından- iki cinse ayrılır. Canlı-cansız bütün nesnelerin adları ya eril ya dişildir. Üstelik Arapça’da fiil 
çekimleri de cümlenin öznesini teşkil eden adın cinsine göre eril veya dişil olarak gerçekleşir. 
 
Ayette ‘bal arısı’ için kullanılan ‘an-nahl’ sözcüğü Hicaz Arapçası’nda -yani Kuran’ın indirildiği dilde- 
dişildir (müennestir). 
 
Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları: 14/276 (Nahl Suresi, 68-69)Bu 
kelime (nahl) Hicazlılara göre müennestir. İşte bundan ötürü Allah Teâlâ onu ayette müennes 
saymıştır. 
 
Yani Hicaz Arapçası’nda kelimenin dilbilgisel cinsi dişildir. Ve bundan ötürü Kuran’da dişil olarak 
geçmiştir. Tıpkı Almanca’da arı anlamına gelen ‘die Biene’ kelimesinin dişil olması ve dolayısıyla söz 
konusu bilimsel bulgulardan önce yazılmış Almanca metinlerde de kelimenin dişil olarak geçmesi gibi. 
 
Kısacası kelimenin dilbilgisel cinsiyle biyolojik cinsiyeti arasında böylesi bir bir bağlantı kurmak 
mümkün değildir. 
 
Zaten 1400 yıl boyunca hiçbir İslam alimi ayetten arı kolonilerinde iş yapan (işçi) arıların dişi olduğu 
gibi bir manâ çıkarmamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Kuran Öncesi Bilgi ve Varsayımlar 
 
Yukarda alıntıladığımız mucize iddiası metninde ayrıca şu denilmektedir: 
 
”Unutulmamalıdır ki arılarla ilgili bu gerçeğin bundan 1400 sene önce bilinmesi mümkün değildir.” 
 
Oysa -“Bal Şifası Mucizesi” bahsinde de açıkladığımız gibi- 7.000 yıl önce orta Anadolu’da insanların 
planlı bir şekilde arıcılıkla uğraştığı bilinmektedir. Eski Mısırlılarda 4.000 yıl önce çok gelişmiş bir 
arıcılık kültürü mevcuttu. 
 
Planlı bir şekilde arıcılıkla uğraşan insanların arılar hakkında detaylı bilgilere sahip olmaması 
beklenemez. 
 
Aristo, Kuran ve Muhammed’den 1000 yıl önce kaleme aldığı Historia animalium adlı zoolojik 
eserinde arıların özelliklerinden bahsetmiş ve arı kolonilerinde gözlemlediği yüksek düzeyli görev 
dağılımı ve iletişim sebebiyle arı türünü tıpkı insan gibi ”zoon politikon” olarak sınıflandırmıştır. 
Milattan önce 270 yıllarında yaşayan arı bilimci Soloili Aristomachos ömrünün 58 yılını arıların 
davranışlarını incelemekle geçirmiştir. Meşhur Romalı Şair Vergilius milattan önce (tarımcılık ve 
hayvancılık üzerine) kaleme aldığı Georgicalar Destanı’nın dördüncü bölümünün tamamını arılara 
ayırmış ve 566 mısrada arıların davranışlarını, görev dağılımlarını, koloni yaşamlarını şiirsel bir dille 
betimlemiştir. 
 
Yine Aristo yukarda bahsettiğimiz Historia animalium adlı eserinin 5. kitabının 21. bölümünde çalışan 
ve çalışmayan arıların cinsiyetleri üzerine farklı hipotezleri aktarır ve bunları tartışır. Bu eserde 
Kuran’dan 1000 yıl önce çeşitli gözlemlerden hareketle çalışan arıların dişi olduğunu savunan doğa 
bilimcilerinin olduğunu okuyabilmekteyiz. Dolayısı ile böyle bir eserden 1000 yıl sonra yazılan 
Kuran’da çalışan arıların dişi olduğu yazsaydı bile (ki yukarda gösterildiği üzere yazmıyor) bunun 
mucizevi hiçbir yanı olmazdı. 
 
4. Sonuç 
 
İlgili ayetten arı kolonilerinde bütün işi yapan İşçi Arılar’ın dişi olduğuna dair hiçbir işaret yoktur. 
Zaten ”evler edin” ve ”yürü, uç” fiilleri bütün arıların davranışlarını kapsar. Söz konusu ‘dişillik’ de 
tamamıyla dilbilgisel bir özelliktir ve biyolojik cinsiyetle ilgisi yoktur. Üstelik Kuran’dan 1000 yıl önce 
“iş yapan arıların dişi olduğu” hipotezini savunanlar olmuşken -bu bilgi Kuran’da bulunuyor olsa dahi- 
(ki yok) bunda mucize aramak yersiz ve gereksizdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İnsanlardaki Organların Gelişim Sırası 
 
1. Mucize İddiası 
 
O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir; ne az şükrediyorsunuz. (Mü’minun Suresi, 78) 
 
Allah, sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, 
görme (duyularını) ve gönüller verdi. (Nahl Suresi, 78) 
 
De ki: “Düşündünüz mü hiç; eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alıverir ve kalplerinizi mühürlerse, 
onları size Allah’tan başka getirebilecek ilah kimdir?”… (En’am Suresi, 46) 
 
Şüphesiz Biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten 
ve gören yaptık. (İnsan Suresi, 2) 
 
Yukarıdaki ayetlerde Allah’ın insana bahşettiği birtakım duyulardan bahsedilmektedir. Dikkat edilirse, 
Kuran’da bu duyulardan hep belli bir sıra ile bahsedilmektedir: Duyma, görme, hissetme ve anlama. 
 
Embriyolog Dr. Keith Moore, Journal of Islamic Medical Association’da yayınlanan bir makalesinde, 
embriyonun gelişim sürecinde iç kulakların ilk halinin belirmesinden sonra gözün oluşmaya 
başladığını ifade etmektedir. Hissetme ve anlama merkezi olan beynin ise, kulak ve gözün ardından 
gelişimine başladığını söylemektedir. 
 
Anne karnındaki çocuk fetus halindeyken, hamileliğin yirmi ikinci günü gibi erken bir dönemde 
kulaklar gelişir ve hamileliğin dördüncü ayında kulak tam olarak fonksiyonel hale gelir. Fetus bundan 
sonra annenin karnındaki sesleri duyabilir. Dolayısıyla yeni doğan bir bebek için işitme duyusu, diğer 
yaşamsal fonksiyonlardan önce oluşur. Kuran ayetlerindeki öncelik sırası bu bakımdan dikkat 
çekicidir. 
 
2. İddianın Geçersizliği 
 
İddiada, duyuların işitme, görme ve hissetme şeklinde sıralanmasının bir kerameti olduğu ve 
embriyonun da gelişimini bu sıraya göre yaptığı söylenmektedir. Devamında, beynin, kulak ve gözün 
oluşmaya başlamasının ardından ortaya çıktığı iddia edilmiştir. Yazının sonunda ise işitme duyusunun, 
diğer yaşamsal organlardan önce meydana geldiği iddia edilmiştir. 
 
Mucize iddiası modern embriyoloji biliminden elde edilen verilerin ışığında incelenecek olursa, baştan 
sona yanlış olduğu açıkça görülecektir. 
 
3. Göz ve Kulak 
 
Göz ve kulak, embriyonun 4 ve 5. Haftalarında oluşmaya başlamaktadırlar. Göz ve kulağın oluşmaya 
başladığı bu dönemde aynı zamanda omurga, alt çene ve gırtlağın da oluşmaya başladığı görülür[1]. 
Daha geriye gidilerek, göz ve kulak için ilk belirtilerin oluşmasını ifade eden ve sırasıyla optik oluklar 
ve otik taslaklar(otic placode) olarak adlandırılan yapılar da yine ilk defa embriyonun 3. Haftasında 
görülürler[2, 3]. Bu bakımdan, göz ve kulağın oluşmaya başlaması aynı zamana denk gelmektedir. 
 



 
 
4. Beyin 
 
İddiada öne sürülen bir diğer durum, beynin kulak ve gözün ardından oluşmaya başladığıdır. 
Yukarıdaki tablo incelenecek olursa, merkezi sinir sisteminin, göz ve kulaktan önce oluşmaya başladığı 
görülecektir. Buna bağlı olarak, beynin de yine göz ve kulaktan daha önce gelişmeye başlaması 
beklenir. 
 
Beynin gelişimi 10 aşamaya ayrılabilir (Joseph, 1996a). Bunlardan; 
 
- Ektodermden nöroektodermin oluşması ve nöral preplate’nin oluşması. 
- Preplate’nin yayılması ve böylece nöral tabakanın oluşması. 
- Nöral tüpün oluşması. 
 
Şeklinde sıralanabilecek olan ilk 3 aşama, embriyonun ilk 16 gününde meydana gelir [4]. Bu da, hem 
gözün, hem de kulağın oluşmaya başlaması olarak gösterilebilecek erken aşamalarından daha önceki 
bir zamana tekabül etmektedir. 
 
5. Hayati Organlar 
 
İddianın son bölümünde, bir bebeğin işitme duyusunun, diğer hayati fonksiyonlardan önce oluştuğu 
belirtilmiştir. Bu bakımdan, işitme duyusunun gelişiminin, diğer hayati organların gelişiminden daha 
önce tamamlanmış olduğunun iddia edildiği anlaşılmaktadır. Kulak, anatomik olarak işlevselliğini 20. 
Haftada tamamlamaktadır [5]. Ancak, hayati olarak belki de en önemli diyebileceğimiz organ olan 
kalp, embriyonun 8. Haftasında bölümlenmesini tamamlar ve fetüsün kalbi oluşmuş olur [6]. 
Oluşumunu 8. Haftada tamamlamasına rağmen embriyoda ilk kalp atışı 3-4. Haftalarda ortaya çıkar. 
 
 
 
 



6. Sonuç 
 
Bilimsel kanıtların incelenmesiyle de görülmüştür ki, yukarıda ortaya atılan iddianın bir geçerliliği 
yoktur. Ayrıca, ortaya atılan iddiada, gelişim zamanlarının tam olarak verilmemesi, en baştan iddianın 
güvenilirliğini sarsmaktadır. Gelişim olarak ifade edilmek istenilenin ne olduğu tam olarak anlaşılır 
olmaması nedeniyle, okuyucu, işitme organının oluşmaya başladığı zaman ile beynin fonksiyonel 
olarak çalışmaya başladığı zaman karşılaştırılarak yanıltılmaktadır. Hayati organ olarak hangi 
organlara atıfta bulunulduğu ise açıklanmamıştır. Ancak bilimsel veriler göstermiştir ki, belki de en 
hayati organ olan kalp, gelişimini işitme ve görme duyularından çok önce tamamlamaktadır. 
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Kandaki Oksitlenme 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Asla, hayır; onların kazandıkları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur. (Mutaffifin Suresi, 14) 
 
Mutaffifin Suresi’nin 14. ayetinde kalpler için kullanılan “pas tutma” ifadesi, kalpte gerçekleşen 
biyokimyasal bir reaksiyona işaret ediyor olabilir. (Doğrusunu Allah bilir.) Pas bilindiği gibi, demirin 
oksijenle reaksiyona girmesi -okside olması- sonucu oluşur. Havadan aldığımız oksijen de, kandaki 
hemoglobinde bulunan demir sayesinde vücutta taşınır. Bu esnada oksijen, kandaki demir ile 
reaksiyona girer. Böylece insan vücudundaki kanda -dolayısıyla dolaşım sisteminin merkezi olan 
kalpte- sürekli olarak paslanmaya benzer bir reaksiyon oluşur. 
 
Hatta vücuttaki demir fazlalığı, aynen paslanma benzeri oksitlenme yaparak, tüm vücut hücrelerinin 
erken yaşlanmasına neden olur.1 Vücutta aşırı demir birikmesi sonucu oluşan “hemokromatoz” 
hastalığında da, demir zehirli bir etki meydana getirerek, kalp, karaciğer gibi organların iflasına sebep 
olur. Bu olay, demirin oksitlenmesi sonucu oluştuğu için, organlarda “pas birikmesi” ya da organların 
“paslanması” olarak tarif edilir. 2 Science News dergisinde Dr. Sharon McDonnell, demirin organları 
oluşturan hücreleri okside etmesini “Bu paslanmadır.” ifadesiyle tanımlamaktadır.3 
 
Bir başka kaynakta ise, bu hastalıkla ilgili şöyle aktarılmaktadır: … hemokromatozu olanlar demirin 
emilimini, organlarında depolayarak gerçekleştirirler. Zaman içerisinde bu, toksik miktarlarda 
birikerek, organların iflasına sebep olur; çünkü kelimenin gerçek anlamıyla paslanırlar.4 
 
Vücuttaki demirin oksijenle reaksiyonunu -kandaki oksitlenmeyi- tespit edebilmek, ancak ileri 
düzeyde teknolojik donanıma sahip laboratuarlarda mümkün olmaktadır. Kuran’da, bilimsel verilerle 
uyumlu böyle bir benzetmenin yer alması, Kuran’ın indirildiği dönem düşünüldüğünde açık bir 
mucizedir. Ayrıca Kuran’da bunun gibi, modern bilimle uyum içinde sayısız bilginin yer alması, 
Kuran’ın her şeyin bilgisine sahip, her şeyi yaratan Rabbimiz’in vahyi olduğunun göstergelerinden 
biridir. 
 
2. İddianın Geçersizliği 
 
İddiada, oksijenin taşınması ile görevli olan kan hücresi hemoglobinin yapısında bulunan demirin, 
kendisine bağlanan oksijen ile tepkimeye girmesi sonucunda pas oluşturduğu ve bu pasın da, dolaşım 
sisteminin merkezi olan kalpte sürekli olarak paslanmaya neden olduğu öne sürülmektedir. Ayrıca, bu 
iddiaya ek olarak, vücuttaki demir fazlalığının da bu oksitlenmeye katkı yaptığı ve hücrelerde erken 
yaşlanmaya neden olduğu da öne sürülmektedir. 



a) Solunum, Hemoglobin, Demir ve Oksijen 
 
Hemoglobin, balık ailesinden olan Channicthyidae dışında tüm omurgalılarda, kırmızı kan 
hücrelerinde bulunan, oksijenin taşınmasında görevli demir içeren bir metalloproteindir. 
 
Lisede biyoloji eğitimi almış herkes bu paslanma diye tabir edilen oksidasyonun akciğerlerimizde 
gerçekleştiğini ve nasıl gerçekleştiğini bilir. Lisede böyle bir eğitim almamış insanlar için kısa bir özet 
geçelim. 
 
İnsan solunumunun amacı havadaki oksijeni alıp, hücrelere gönderilebilecek hale getirmek ve 
hücrelerden gelen karbondioksiti alıp, havaya karıştırmaktır. Bunu yaparken önce havayı ciğerlerimize 
alırız, ciğerlerimizden kana, kandaki hemoglobin bileşiği sayesinde aktarırız. Bu aktarım sırasında 
hemoglobindeki demir elementi ile oksijen bir tepkimeye girer ve hemoglobine bağlanır. İddia 
sahiplerinin paslanma dedikleri kısım burada gerçekleşir. Bundan sonrasında paslanma dedikleri kısım 
gerçekleşmez. 
 
Kan kalbe gelince, kanda değişiklik olmaz ama kalpten pompalanıp tekrar kalp kaslarını besleyen 
damarlara gelince bu oksijen tutan hemoglobinler (oksihemoglobinler) hücrelerden kana geçmiş 
karbondioksiti alıp oksijenlerini bırakırlar. Yani iddiada tabir edilen paslanmış hemoglobin pasını 
çözer. 
 
Canlı vücutlarında gerçekleşen oksitlenme ile doğadaki demirin oksijen ile tepkimeye girmesi 
(doğadaki oksitlenme) tamamen farklıdır, birbirleriyle alakasızdır. 
 
İlk olarak, hemoglobinin ve dolayısıyla yapısındaki demirin oksijen ile olan tepkimesini inceleyecek 
olursak; Hemoglobinde, her alt birim bir heme grubu barındırır (Şekil 1). Her bir heme grubu ise bir 
oksijen molekülü (O2) ile bağ kurabilen bir demir atomu (Fe) içerir. Hemoglobinin dört heme grubu 
barındırması nedeniyle de her bir hemoglobin proteini sadece dört oksijen molekülü ile bağ kurabilir. 
Oksijen molekülünün, heme grubundaki demir atomu ile kurduğu bağ ise şekil 2’de görüldüğü gibidir 
(1). 
 

 
 
Yukarıda açıklandığı ve şekillerde de açıkça görüldüğü üzere, hemoglobinde dört adet demir atomu 
bulunur ve bu dört demir atomundan her biri bir oksijen molekülü ile bağ kurar. Ancak, doğada 
paslanma olarak adlandırılan demirin oksitlenmesi ise çok daha farklı bir kimyasal tepkimedir. Bu 
kimyasal tepkimede, dört demir atomu ve 3 oksijen molekülü bulunmaktadır ve; 
 



 
 
eşitliği ile ifade edilir (2). Bu eşitlikten de açıkça görüldüğü üzere, kandaki hemoglobinin 
oksidasyonunun, doğada bulunan demirin oksitlenmesi ve küf üretmesi ile herhangi bir ilgisi yoktur. 
Bu nedenle de kanda ya da kalpte bir küflenme oluşması söz konusu değildir. 
 
b) Ayet İncelemesi 
 
Asla, hayır; onların kazandıkları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur. (Mutaffifin Suresi, 14) 
 
Ayeti, bilimsel verileri görmezden gelerek, gerçek bir paslanmanın olduğunu varsayarak incelediğimiz 
zaman da bazı mantıksal hatalar ortaya çıkacaktır. Bunun nedeni, ayetin inkâr edenlerden 
bahsetmesidir. Bu durumda, ayete göre yalnızca inkâr edenlerin kanları oksitlenmektedir 
(paslanmaktadır). Ancak, oksitlenme ya da oksidasyon denilen olay, vücudun doğal işleyişinin bir 
sonucudur ve kişinin inancından, ırkından ya da renginden bağımsız olarak gerçekleşir. Örneklersek, 
bir Müslüman’ın, bir Hıristiyan’ın, Hindu’nun ya da bir ateistin ve hatta Muhammed’in kanında 
gerçekleşen oksitlenmenin (oksidasyonun) bir diğerinden hiçbir farkı yoktur. 
 
Ayetin konusu ve yer alan kelimeler incelendiğinde ise mucize iddiası sahibinin, kelimeleri bilerek 
çarpıttığı görülmektedir. Ayet açıkça ”inkar edenlerin işledikleri günahlar ve inkar etmeleri nedeniyle 
kalplerinin örtüldüğünden ve bu nedenle gerçekleri göremediklerinden” bahsetmektedir. Zaten 
ayette “pas” kelimesi bile geçmez; 
 
 1.kellâ : hayır 
 2.bel : aksine, bilâkis 
 3.râne : kapladı, örttü. 
 4.alâ : üzerini 
 5.kulûbi-him : onların kalpleri 
 6.mâ : şey 
 7.kânû : oldular 
 8.yeksibûne : kazanıyorlar 
 
Ayetin tam çevirisi şöyle; 
 
Hayır aksine kazandıkları onların kalplerini kaplamıştır (örtmüştür). 
 
Kurtubi de aynen böyle çevirmiştir; 
 
“Hayır Aksine onların kazandıkları kalplerini örtmüştür” buyruğundaki: Hayır!” red ve azardır. Yani o 
geçmişlerin masalları değildir. el-Ha-scn: Gerçekten “onların… kalplerini örtmüştür” anlamındadır, 
demiştir. 
 
Bir açıklama da şöyledir: Tirmizi’de Ebu Hureyre’den gelen rivayete gö*re, Raşûlullah (sav) şöyle 
buyurmuştur: “Kul bir günah işlediği’ takdirde onun kalbine siyah bir nokta konulur. Bu işten 
vazgeçer, Allah’tan mağfiret dileyip tevbe ederse, kalbi cilalanır. Eğer (tevbe ve istiğfar etmeyip) 
tekrar o günahı işlerse bu nokta daha da arttırılır. Ta ki kalbinin tamamını Örtünceye kadar. İşte yüce 
Allah’ın; “Hayır! Aksine onların kazandıkları kalp*lerini örtmüştür” buyruğunda sözkonusu ettiği “er-
Ra’n (Örtüp, bürümek)” budur.” (Tirmizi) dedi ki: Bu hasen, sahih bir hadistir. (El Camiul Ahkamul 
Kur’an:Mutaffifin 14. Ayet Tefsiri)(3) 
 



3. Sonuç 
 
Ayet, hem bilimsel verilerin ışığında, hem de anlamı ve konusu bakımından incelendiğinde, iddia 
sahibinin öne sürdüğü gibi bir mucizenin bulunmadığı görülmektedir. 
 
Kandaki hemoglobine oksijenin bağlanması sırasında meydana gelen oksitlenme ile pas oluşumunu 
sağlayan oksitlenmenin kimyasal olarak birbirinden farklı tepkimeler olduğu açıktır. Bu nedenle, 
mucize iddiasında öne sürüldüğü gibi kalpte bir paslanma meydana gelmesi imkânsızdır. Kaldı ki, 
ayette herhangi bir paslanmadan bahsedilmediği ve ayette bulunan kelimelerin bilerek çarpıtıldığı da 
tefsirde açıkça görülmektedir. 
 
Kısacası ayet bilimsel olarak yanlıştır, hatta bunu bilime yamamaya çalıştığımızda Allah’ı insan 
vücudunun işleyişini bilmemekle itham etmiş oluruz, şöyle ki; 
 
Oksitlenme kalpte değil akciğerler de gerçekleşir. Sadece inkârcılarla günahkârların vücutlarında değil, 
putperestinden Müslüman’ına kadar her inançtan insanda vuku bulan bir olaydır. 
 
Ve iddia sahiplerine ayeti ayık kafayla tekrar okumalarını önererek yazımızı sonlandırıyoruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kuran’daki Embriyoloji 
 
1. Mucize İddiası 
 
Toronto Üniversitesinde bir dönem anatomi uzmanlığı yapmış olan eski Prof. Keith Moore’ın 
1980′lerin başında yazdığı, özel baskı embriyoloji ders kitabı, dünyadaki tıp okullarında yaygın olarak 
kullanıldı. Anlaşılan, Moore,  insan embriyo gelişimine ilişkin neler anlatıldığına bilmek için ilk kez 
Kuran’ı ele alıp okuduğunda, embriyoloji bilimi oluşmadan önce, insan embriyolojisi gelişimine ilişkin 
ifadelerin 7. yüzyılda, eksiksiz olarak kaydedildiğini hayretle karşılıyordu [1]. Çok sonradan 
Müslümanlar, Allah’ın son vahyinin, embriyonun rahim içinde gelişimine dair ifadeler içerdiği ve o 
dönemde bunun bilinmesinin mümkün olmadığı, bunların Muhammed’e vahyedildiğini ispatlama 
girişiminde bulundular. Gerçekten yakın zamandaki bu kitap büyük oranda iddiayı teyit ediyordu; 
 
“Dubai tıp okulu son zamanlarda, tüm öğrenciler için zorunlu olan bir İslami tıp kursu başlattı; 
Program, genetiğin de dahil olduğu tüm modern tıbbın Kuran’a bağlanmasını ve linklenmesini 
istiyordu. Bu kurslar, Suudi Arabistan’ın dinsel yaratılış doktrinine uygundu. Suudiler, hatırı sayılır 
ölçüde büyük paralar harcayarak, tıp konferanslarında önde gelen batılı bilim adamlarına, hatta bu 
meslekten olmayan belirsiz kişilere, modern bilimin prodüktörlerine Kuran ayetlerinin doğru olup 
olmadığını onaylamak için sordular. Bu konferanslardaki video ve broşürler, Suudiler tarafından İslam 
dünyasında elden ele dolaştırıldı.” [2]. 
 
Eğer 7.yüzyılda test edilmesi mümkün olmayan malum ayetler ve bu kehanet, gerçekten doğru ve 
modern bilimin fikirlerine uygun olsaydı bu, Kuran’ın tanrısal olması gerektiği anlamına gelirdi. Bu 
sayfanın düzenlenme amacı, Muhammed zamanında insan embriyosuna ilişkin kesin olarak nelerin 
bilindiğini, Kuran ayetlerinin doğru mu, yoksa gerçekten daha öncesinde (Muhammed öncesinde) 
pekala bilinip bilinmediğini mi göstermektir. 
 
2. Kuran’a Yöre Yaşamın Kökeni 
 
Kuran’da, insanın çoğalma, yaratılış ve gelişimine ilişkin açıkça en az 60 ayet vardır. Ancak bu ayetler 
Kuran’da dağınık şekilde bulunurlar ve bu ayetlere ait temalar, kitabın genelinde yaygın olarak birden 
fazla kez tekrar edilmişlerdir. Hangi malzemeden yaratıldığımıza ilişkin ayetlerden başlamak konuya 
girişte faydalı olacaktır. Yeni başlayan biri, Kuran’ın tartışmasız, açıkça yazılmış bir kitap olduğu ümit 
edebilir ancak ayetler listelendiğinde, insan kökenine ilişkin ifadelerin ne kadar belirsiz olduğu ve 
kesinlik içermediği görülmektedir. Özel olarak belirtildiği durumlar hariç, kullanılan Kuran mealinin 
Yusuf Ali’nin (Suudi Revize Edition) çevirisi olduğunu unutmayın (Dipnot: biz burada Türkçe’ye 
çevirirken Diyanet mealini kullanmayı uygun bulduk). 
 
Topraktan yaratılmış olabilir miyiz? 
 
Hud Suresi 61: “O sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı” 
 
Veya Arapça’da “Salsaal” olarak geçen kuru çamurdan mı? 
 
Hicr Suresi 26, 28, 33: “Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan yarattık” 
 
İsra Suresi 61: “Senin çamur halinde yarattığın kimse..” 
 
Secde Suresi 7: “İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı” 
 
 



Hiç’ten mi geldik? 
 
Meryem Suresi 67: “İnsan, daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattık” 
 
Hayır, yokluktan da yaratılmadık! 
 
Tur Suresi 35: “Yoksa onlar, hiç bir şey olmaksızın mı yaratıldılar?” (Ali Bulaç Meali) 
 
Balçıktan mı geldik? (Arapça: sulâletin min tîn)  
 
Müminun Suresi 12: “Andolsun ki biz insanı, balçık mayasından yarattık” (Abdülbaki Gölpınarlı meali) 
 
Munimun Suresi 12: “And olsun ki, insanı süzme çamurdan yarattık” (Diyanet meali – eski) 
 
Sad Suresi 71: “Rabbin meleklere demişti ki, “Balçıktan bir insan yaratacağım” (Edip Yüksel meali) 
 
Veya sudan? 
 
Furkan Suresi 54: “O, sudan bir insan yaratıp” 
 
Yoksa toz zerresinden mi? (Arapça turâbin śümme) 
 
Al-i İmran Suresi 59: “Allah onu topraktan yarattı.” 
 
Rum Suresi 20: “Sizi topraktan yaratması, O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir” 
 
Fatır Suresi 11: “Allah sizi topraktan yarattı.” 
 
Belki de tek bir nefisten veya ölüden yaratıldık? 
 
Rum Suresi 19: “Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır” 
 
Zümer Suresi 6: “O, sizi bir tek nefisten yarattı” 
 
Bu büyük ölçülerdeki belirsizliği ve tam olarak hangi maddeden yaratıldığımızı çözmek için, yukarıdaki 
açıklamalar öne sürülerek, aynı yolla bir ekmeğin hamur, un, karbonhidrat ve molekülle yapıldığı da 
söylenebilirdi. Bununla birlikte, bu kaçamak ifadeler bir sorundur. Allah’ın insanı yaratırken, kullandığı 
toz zerresi ve toprak gibi metaforik tanımlamalar, Kuran’dan önceki binlerce yıllık antik dönemlerden 
kalmadır ve aynı ifadeler İncil’in, Genesis (yaratılış) 2:7 bab’ında da bulunmaktadır. Bu ifadeler tam 
olarak, yaşamın okyanusların dışında karada başladığını ve kendiliğinden devam ettiğini ileri süren, 
bilimsel evrim teorisi/ya da bunu savunanlarla ile çelişiyorsa, Müslümanlar da hem okyanuslardan, 
hem de karadan (hem sudan, hem topraktan) yaratıldığımızı söylüyor. 
 
3. Su Veya Meni Damlası 
 
Kuran’da birçok yerde insanın bir damla sıvıdan (meni, tohum ya da spermden) oluştuğu bildirilir: 
 
Nahl Suresi 4: İnsanı nutfeden (bir damla sudan) yarattı (Diyanet meali) 
 
Nahl Suresi 4: O, insanı [sadece] bir sperm damlasından yarattı (Muhammed Esed) 
 
Secde Suresi 8: Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. 



 
Fatır Suresi 11: …sonra da az bir sudan (meniden) yarattı. 
 
Necm Suresi 46: bir sudan (meniden) yaratmıştır. 
 
Vakıa Suresi 58: Attığınız o meniye ne dersiniz? 
 
Kıyame Suresi 35: O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? 
 
İnsan Suresi 2: Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattık 
 
Mürselat Suresi 20: Biz sizi bayağı bir sudan (meniden) yaratmadık mı? 
 
Abese Suresi 19: Az bir sudan (meniden). 
 
Tarık Suresi 6-7: Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. 
 
Bunlardan her biri altıncı yüzyılda, Muhammed zamanında Müslümanlar tarafından da bilinebilir 
miydi? Şüphesiz ki, üremenin bir damla sıvı emisyon içerdiği uygarlığın ilk günlerinden beri 
bilinmektedir. Eski Ahit, Yaratılış 38: 9′de “Ama Onan ne zaman kardeşinin karısıyla yatsa, kardeşine 
soy yetiştirmemek için menisini yere boşaltıyordu” demekte. Dolayısıyla dışarı atılan sıvı damlasından 
yaşamın kökenini açıklayan ayetler, cinsel ilişki esnasında serbest bırakılan şeylerin doğrudan 
gözlemlenmesi olayından başka bir şey değildir. Bu basit gerçeği bilebilmek için herhangi bir vahiye 
veya ilahi bir bildirime ihtiyacımız olmadığı da açık. 
 
Nufta hakkında yukarıda sırlanan ayetler, cinsel ilişki sırasında fışkırtılan sıvıyı tanımlamak için 
kullanılır ve açık bir şekilde meniye atıfta bulunmaktadır. Ancak, Prof. Moore İnsan Suresinin 2. 
ayetinde geçen “nufta”yı “karışık sıvı” olarak çevirmeyi yeğlemektedir ve bu Arapça terimin, 
gametleri (erkek spermi ve dişi yumurtası) içeren erkek ve dişi sıvılarına atıfta bulunduğunu 
söylemektedir. Eski Yunanlıların sadece mikroskop altında gözlemlenebilecek olan sperm ve 
yumurtaları tek tek gözleriyle görmüş olmaları ihtimal dışı olduğu gibi Kuran ayetleri de özel olarak 
sperme veya yumurtaya vurgu yapmamaktadır;  basitçe ‘nufta’ demektedir.  Makul olarak bu ‘meni’ 
olarak da çevrilebilir veya Hipokrat’ın da daha erken bir zamanda kullanmış olduğu [4], bununla erkek 
ve dişi üreme sıvılarını kast ettiği, oluşum aşamasındaki “jerminal sıvı” olarak da çevrilebilir (ama 
açıkçası Hipokrat da bu sıvıların içinde hücreler olduğunu bilememiştir). Eğer Moore nufta kelimesini 
germinal sıvı olarak çevirmek isterse, aynı zamanda Kuran’ın bu terimi Yunanlılardan aşırmış 
olduğunu da pekiştirir. 
 
Tarık Suresinin 6. ayeti, insan oluşmadan önce gerçekleşen cinsel ilişkide “fışkıran suyun” veya 
meninin, bel ile kaburga kemikleri arasından çıktığını iddia ettiği için ilginçtir. Görünüşe göre, meni, 
böbrek ve bel arasında kalan bir bölgeden çıkmakta ve bu da gerçek bir sorun teşkil eder, zira  
spermlerin -bu konuda eski Yunanlılar ikna olmasa da-  testislerde üretildiğini biliyoruz . Örneğin 
Aristotales, matrak bir şekilde testislerin cinsel ilişki sırasında seminal geçişleri açık tutmak için ağırlık 
olarak işlev gördüklerine inanıyordu [5]. 
 
Sure içinde yer alan bu garip ifadenin Müslümanlar tarafından sunulan açıklaması ise [6], spermin 
fışkırdığı erkeğin kendisi henüz embriyo iken testislerin başlangıçta böbreklerin yer aldığı bölgelerdeki 
dokulardan oluştuğu gerçeği ile ilgilidir. Diğer bir deyişle, hem de çok dolambaçlı bir yoldan, 
başlangıçta spermlerin üretildiği testisler o bölgede olduğu için spermin bel ile kaburga kemikleri 
arasındaki bölgeden kaynaklandığı söylenir. 
 



Elbette bu, bahsedilen ayet için çok daha az karmaşık olan bir açıklamadır. Yunan hekimi Hipokrat ve 
onun öğrencileri M.Ö. beşinci yüzyılda, meninin tüm vücut sıvılarından geldiğini ve meninin beyinden 
omurilik içine dağılmadan önce böbreklerden ve testisler aracılığıyla da penisten geçtiğini 
öğretiyorlardı [7]. Bu görüşe göre, doğal olarak spermlerin böbreklerin olduğu bölgeden 
kaynaklandığı düşünülür, bu artık günümüz bilgilerin besbelli bir maddesi olmadığı halde, 
Muhammed döneminde iyi biliniyordu ve Kuran’ın bu tür hatalı bilgiler içerebileceğini de 
göstermektedir. 
 

 
(Hipokrat’ın bir büstü) 
 
Tabi ki tüm bunlara karşı, meninin belden geldiği ile ilgili bağ aslında mecazi bir anlam taşıyor gibi 
argümanlar da ileri sürülebilir. Buna dair Araf Suresi 172. ayette “hem Rabbin Ademoğullarının 
bellerinden zürriyetlerini alıp…” ve Nisa Suresi 23. ayette “size şunlarla evlenmek haram kılındı; 
kasıklarınızdan gelen oğullarınızın eşleri..” örnekler bulabiliriz. Ama eğer öyleyse, o zaman bu mecazlı 
anlatım tarzının Orta Doğu kültürleri için ortak bir kullanım tarzı olduğu da kabul edilmelidir [8]; 
Tevrat’ta Tanrı Yakup peygambere (Yaratılış 35: 11), “…senin sulpundan ve belinden krallar çıkacak” 
diye vaat veriyor. Daha sonra Eski Ahit’te benzer bir vaat Davud’a yapılır, “senin sulpundan (belinden) 
gelecek oğlun…” (1. Krallar 8: 19) ve İncil’de Yeni Ahit’te Peter aynı kişiye “onun sulpundan ve 
belinden gelen birisi…” diyerek ona atıfta bulunuyor (Yunanca osphus). Ancak, bu “bel” (Arapça; sulp) 
kelimesinin mecazi anlamdaki kullanımları için örnekler vardır. Tarık Suresi, 6. ayeti açıkça fiziksel 
olarak cinsel birleşimden bahseder, ‘fışkıran su’ ve ‘bel ile kaburga kemikleri arası’ (Arapça; tar a’ib) 
her ikisi de çok fiziksel olgulardır ve bu ayetteki bağlamıyla açıkça Hipokrat tarafından yanlış öğretilen 
bilgi olan meninin üretildiği bölgeye atıfta bulunurlar. Böylece Kuran’da yeniden ortaya çıkan yanlış 
bir antik Yunan fikrinin ilk örneği de bulmuş olduk. 
 
4. Kuran’da Embriyolojik Gelişme 
 
Hacc Suresi 5. ayet şöyle der; “Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe 
içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra bir 
“alaka”dan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir “mudga”dan yarattık ki size (kudretimizi) apaçık 
anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak 
çıkarıyor, sonra da (akıl, temyiz ve kuvvette) tam gücünüze ulaşmanız için (sizi kemale erdiriyoruz)”. 
Mu’minun Suresinin 13-14. ayetlerinde aynı düşünce Kuran’ın Tanrısı tarafından yine tekrarlanır: 
“Sonra bu az suyu “alaka” hâline getirdik. Alakayı da “mudga” yaptık. Bu “mudga”yı da kemiklere 
dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya 
çıkardık“. Kıyame Suresinin 38. ayetinde insanın ”alaka”ya dönüştüğü söylenirken, Alak Suresi’nin 2. 
ayetinde ise insanın alakadan geldiği iddia edilir. 
 
Ancak Moore bu konuda daha da ileriye gidiyor ve kitabının bir sonraki baskısında inanılmaz bir 
şekilde Kuran’da; “ortaya çıkan organizmanın, başlangıçtan 6 gün sonra, bir tohum gibi rahime 
yerleştirildiğinin” yazılmış olduğunu iddia ediyor [9]. Bu gerçekten doğru olsaydı çok şaşırtıcı bir 
durum olabilirdi. Kuran’da ise aslında böyle bir şey yazmıyor. 
 



Biz bu kelimelerin kesin anlamlarının ne olduğunu, Moore ve diğerlerinin iddia ettiği gibi, ayetlerin 
yakın zamanlarda keşfedilen önemli bilimsel evreleri gerçekten içerip içermediğini ortaya çıkarmak 
amacıyla sorular sormak zorundayız. Arapça olarak geçen Nufta’nın ne anlama gelebileceği ile 
karşılaştırıldığında, “alak”ın ne anlama gelebileceğini anlamak daha zordur. Alak’ın ne anlama 
gelebileceğine dair birçok değişik görüşler ileri sürülmüştür;  pıhtı (Pickthall, Maulana Muhammed 
Ali, Muhammed Zafrulla Khan, Hamidullah), küçük kan yumrusu (Kasimirski), sülük gibi pıhtı (Yusuf 
Ali) ve sülük, asılıp-tutunan şey ya da kan pıhtısı (Moore, op. cit.). Moore oldukça tartışılabilir 
olmasına rağmen embriyonun, hamileliğin 24. gününde bir sülüğe benzediğini iddia ediyor. Yan 
görünümde, embriyonun genetik bir parçası olarak gelişmekte olan umblikus (tıpta göbek ve göbek 
kordonunun adı) hemen hemen insanın içinde geliştiği “sülük” şeklindeki kısmın büyüklüğü kadarken, 
anne ve cenine ait iki dolaşım sistemini birbirinden ayıran organ olan plesanta ise (plesanta aynı 
zamanda embriyodan genetik olarak gelen dokuları oluşturur) embriyonun kendisinden çok daha 
büyüktür. Antik Yunan bilginlerinin 3mm boyundaki bir embriyoyu görebilmelerinin mümkün 
olmadığı ve bu yüzden embriyoyu “sülük şekilli” olarak tanımladıkları iddia edilmiştir, fakat Aristo 
hâlihazırda M.Ö. IV. yüzyılda, hem de doğru bir şekilde göbek kordonunun fonksiyonunu 
tanımlayarak embriyonun da bu göbek kordonu sayesinde uterusa yani rahim duvarına yapıştığını 
belirtmiştir [10]. Bachir Torki’nin [11] bir iddiası olan, ‘Alak Suresinin 2. ayetinde geçen Arapça “alak” 
kelimesinin, DNA’nın genetik kodu ile ilişkilendirebileceği veya “gen kodu” anlamına gelebileceği 
iddiası ise, bu kelimelerin kullanıldığı diğer ayetleri de anlamsız kılacağından bu iddiaya inanmak 
imkânsızdır. Buna örnek olarak Arapça “alak” yerine “gen kodu” ifadesini Hacc Suresi 5. ayete 
uyarladığımızda: ‘‘Biz insanı bir damla spermden sonra ”gen kodundan” ve sonra küçük bir et 
yumrusundan yarattık” gibi bir anlam çıkar ki, bu da sadece ayeti daha da mantıksızlaştırır. 
 

 
(24/25 günlük bir embriyo “alaqa” aşamada, yaklaşık. 2 mm uzunluğunda) 
 
Alaka’nın anlamını saptayabilmek için Muhammed İbn-Yakub al-Firuzabadi‘nin en önemli Arap 
sözlüklerini derleyerek oluşturduğu Qamus al-Muheet isimli eserine bakabiliriz (M.S. 1329-1415) [12] 
. Firuzabadi,  Alaka’nın ”kan pıhtısı” ile aynı anlama geldiğini söylüyor. Alak Suresi 2. ayette “Alak” 
kelimesi hem kollektif çoğul ek, hem de bir isim fiili olarak kullanılmıştır. Alak kelimesinin ayetteki 
ikinci kullanımında ise, insani anlayışa göre, Eski Ahit’te Adem’in topraktan ve tozdan yaratılması ve 
yukarıda sayılan diğer bazı Kuran ayetleri ile uyumlu bir şekilde (Tekvin 2: 7), insanın yapışkan bir 
maddeden ya da muhtemelen balçıktan yaratıldığını ifade ediyor . Buna karşın Kuran çevirmenlerinin 
hepsi,  ”alaka” kelimesinin başka yerde tekil olarak kullanımı, onları bu ayette de “pıhtı”  kelimesini 
kullanmaya zorlayacağı için, hepsi meallerinde Alak Suresinin 2. ayetinde geçen “alak” kelimesini, -
”yapışan” veya “sülük gibi” cazibeli kelimeler bilimsel olarak daha doğru olduğu halde-  ”yapışkan 
madde” yerine devamlı “pıhtı” olarak çevirirler. 
 
Bu konuda başka bir bilgi kaynağı ise erken dönem Müslüman tefsirci ve yorumcularıdır. İbn Kathir’in 
yazdıklarına göre, su damlası (nutfe) rahme yerleştiğinde orada 40 gün kalır ve sonra kırmızı bir 
pıhtıya (alak) dönüşür, daha sonra şekilsiz bir et parçası mudga’ya dönüşmeden önce de bir 40 gün 
daha bekler. Bunlardan sonra nihayet sonunda bir şekil ve form almaya başlar. Hem “ar-Razi” hem de 
“as-Suyuti“‘ye göre [13] “toprak” kelimesi, hem Adem’in yaratılışına hem de erkeğin boşalması 
anlamlarına atıfta bulunurken “nutfe” kelimesi ile erkekten gelen meni yani sperm, “alaka” kelimesi 



ile de katılaşmış kan pıhtısı parçası kastedilmektedir. İbn Qayyim al-Jawziyya (ölüm tarihi: M.S 1350), 
‘bazen kesilen hayvanların rahimlerinde bulunan fetus, yaşayan ya da ölü bir hayvan yavrusu olup 
kanları katı ve sıkışıktır” diye yazar [14] . Tanınmış başka bir büyük hekim olan İbn al-Quff, 60 
bölümden oluşan  ”Sağlığın Korunması Üzerine” eserinin 13 bölümünde embriyoloji ve gebelik 
konusunda yazmıştır. İbn al-Quff, ek olarak gebelikten bir hafta sonra, “köpük evresi” ya da 
Arapçasıyla “raghwah” olarak adlandırdığı bir aşama gelişmesi daha ilave etmiştir. Buna göre, 
embriyo 16 güne kadar ”alak” (pıhtı) idi ve bu pıhtı 27 günden 30 gün sonrasına kadar bir et parçasına 
yani mudga’ya dönüşüyordu [15] . Gelişim evrelerini anlatan bu mühletlere aşağı yukarı olarak riayet 
edilmelidir, zira daha sonra da göreceğimiz gibi, en güvenilir hadis-i şeriflerin, fetal gelişim hakkında 
söyledikleri ile karşılaştırıldıklarında verilen bu mühletler yine de önemli bir gelişme olarak kabul 
edilebilir. 
 

 
(26/27 günlük bir embriyo. Etten bir lokmaya benzediği söylenen embriyo bu aşamada sadece 3 mm 
uzunluğundadır.) 
 
Gelişimin bir sonraki aşaması olan “mugda”yı Razi, “etin insan ağzında çiğnenebilecek kadar küçük 
parçası” olarak tanımlar. Mugda’nın çiğnenmiş et parçası anlamına geldiği fikri, aslında bu kelimenin 
daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan bir çevirisi olup daha az doğru bir tercümesidir. Böyle olduğu 
halde, bu fikir omurganın ve diğer gövde yapılarının geliştiği somitlerin (embriyo yaşamın üçüncü 
haftasının sonundan başlayarak embriyon mezoderminden gelişen ve notokordun her iki yanında 
ortaya çıkan oluşumların) modelleme hamuru plastisindeki diş izleri implantasyonları ile sadece üstün 
körü benzerlikler taşıdığı iddia edildiği için yine de süre gelmiştir. Bunun sadece hayali bir yorumlama 
olmadığını, aynı zamanda Moore’un mugda’nın 26-27 gün sonra meydana geldiğini iddia 
edemeyeceğini de, çünkü bu dönemde embriyonun sadece 4 mm küçüklüğünde olduğunu söylemek 
gerekir. Embriyonun çiğnenmiş bir et boyutuna ulaşabilmesi için (zira bir et parçası ancak 20-30 mm 
genişliğe ulaştığı zaman ağız dolusu olarak tanımlanabilir) bir kişinin yaklaşık 8 hafta kadar beklemesi 
gerekecektir ki mugda’nın anlatımlardaki gerçek anlamı da budur.  Buhari ve Müslim tarafından 
nakledilen aşağıdaki hadise göre ise Muhammed peygamber, Mudga’nın 80 ve 120 gün arasında 
meydana geldiğini söylemektedir. Ancak bu aşamadaki bir embriyo, hâlihazırda bir insanın 
çiğneyebileceği et yumrusundan önemli ölçüde daha büyük olup insana çok benzer ve tamamen bir 
etten farklı görünür. 
 
- “Abdullah ibn Mesud rivayet etmiştir ki Rasulullah şöyle buyurur “Şüphesiz ki sizin herhangi birinizin 
yaratılması, ana karnında kırk gün nutfe, sonra bunun gibi bir kan pıhtısı, sonra bunun gibi bir parça et 
olarak devam eder daha sonra Allah ona bir melek gönderir” (Buhari, Ebu Davut, İmam Ahmed) 
 
Böylece Muhammed’e göre bir damla sperm 40 gün rahimde kalır sonra bir 40 günlük zamanda da 
kan pıhtısına dönüşür ve bir 40 gün daha geçince et parçasına dönüşür [16]. Erkek sperminin kadının 
üreme yolunda en fazla 7 gün hayatta kalabileceği gösterilmiştir, bunun yanında 80 gün sonra 
embriyo çok açık bir şekilde insan şeklini alır ve bu dönemde halihazırda çok gelişmiş olduğu için artık 
ne bir kan pıhtısına ne de ağız dolusu çiğnemlik ete benzer. 
 



 
(On bir haftalık bir fetus, gerçek boyutu 7.5 cm, ancak Muhammed’e göre hala “alak” aşamasında 
olan bir kan pıhtısı) 
 
İnsan gelişiminin son evresinde Kur’an’a göre kemikler oluşur ve kemikler et ile kaplanır. Ancak Prof. 
Moore’nin de dahil olduğu modern embriyologlar kemiklerin oluştuğu ve mezoderm diye bilinen 
dokunun, kasların (“et”) oluştuğu doku ile aynı dokular olduğunu söylerler [17]. Böylece kemikler ve 
kaslar sırayla değil eş zamanlı olarak aynı anda gelişim gösterirler. Sahip olduğumuz kas dokularının 
çoğu doğumdan önce belirlenirken kemikler kalsiyum ile güçlenerek gelişimini ve kalkerleşmelerini 
gençlik yıllarına kadar devam ettirirler. Bu anlamda kemikler et ile kaplanmaz,  eğer Kur’an kemiklerle 
kasların aynı anda gelişmeye başladığını ve kasların daha önce gelişimlerini tamamladığını söyleseydi 
çok daha fazla bilimsel doğruluğu olacaktı. Kemiklerin etle giydirilip kaplandığı düşüncesi sadece 
bilimsel açıdan tamamen yanlış değil, aynı zamanda, biraz sonra göreceğimiz gibi, doğrudan antik 
Yunan hekimi Galen’in eserlerinden kopyalanmıştır. 
 
5. Bazı Olası Açıklamalar 
 
Aristo, insanların erkeğin sperminin kadının adet (regl) kanı üzerindeki faaliyeti sonucu oluştuğuna 
inanıyordu ki [18] , bu da bizi bir ikilemde bırakır. Eğer ”alak” kelimesini pıhtı olarak çevirirsek bu, 
Kur’an’ın anne karnındaki insanın gelişimi hakkındaki verdiği bilgilerin tamamen yanlış olduğu 
anlamına gelir, zira embriyonun oluşumu sırasında kesinlikle ”kan pıhtısı” evresi yoktur. Embriyonun 
kan pıhtısına benzer bir görünüme sahip olabileceği tek durum düşükler olup bu durumda kanın 
pıhtılaştığı (pıhtının büyük bir bölümü anneden gelmek üzere) görülebildiği gibi bu pıhtı katılaşmıştır 
ve tanımı gereği artık hayatta da değildir. Eğer bir embriyonun görünümü pıhtıya benziyorsa bu onun 
asla gelişememiş ve insan haline dönüşememiş olduğu anlamına geldiği gibi bu embriyo ana 
rahminden düşmüş bir et parçası ve ölü bir kitle olacaktır. Muhammed birden çok eşe sahip olduğu 
için büyük bir olasılıkla düşüklerin ona tanıdık gelmesi gerekir. Alternatif olarak, Aristoteles’in, 
embriyonun, erkek spermi ile kadının menstrüel (adet) kanının kombinasyonu sonucu ortaya çıktığına 
dair olan yanlış inancı Kuran’daki yanlış bilgilerin dayandığı bir ipucu olabilir. 
 
Moore, embriyonun gelişiminde ”kan pıhtısı” evresi olmadığını farkettiğinden beri ”alak” kelimesini 
sülük olarak çevirerek bu problemden kaçınır. Ancak gördüğümüz gibi, bu sadece embriyonun 24-25. 
günlerde ”yapışkan sülüğe” , 26 ve 27.  günlerde ise diş izlerine sahip ”mudga’ya benzediği” 
yorumunu haklı çıkarabilmek için alak ve mudga kelimelerinin anlamlarıyla oynamasından ve 
çarpıtmasından öte başka bir anlam ifade etmez. Bunun yanında eğer ”alak” kelimesini rahim 
duvarına tutunduğu için ”sülük” olarak çevirirsek ortaya bir problem daha çıkar  ki, bu da cenin 
sadece bir kaç gün için mi rahim duvarına tutunduğu sorusunu ortaya çıkarır. Kesin olarak biliyoruz ki 
fetus sadece birkaç gün değil, gebeliğin sonuna kadar 9 ay boyunca rahim duvarında yapışık olarak 
kalır. 
 
Moore’nin yorumunda başka problemler de var. Sorun sadece Muhammed’in 24-25 gün ve 26-27 gün 
yerine iddia ettiği alak ve mudga’nın gebelik sırasında sırasıyla 40-80 gün (alak) ve 80-120 (mudga) 
günlük dönemlerde oluşması ile ilgili tarihler değil,  asıl sorun aynı zamanda eğer Kur’an insan 
gelişimine dair yüksek kesinlikte bilimsel hesaplar verdiği iddia ediliyorsa neden  “nutfe, alak, mudga 



ve sonraki kemiklerin etle giydirilmesi” gibi sadece 4 evreden bahsettiği sorusudur. Örnek olarak 
Moore kitabında döllemenin başlangıcı ile 28. gün arasında en az 13 evre daha sayar. Kur’an neden 
bu evreler hakkında hiçbirşey söylemiyor? Gerçek şu ki, Arapça terimlerin anlamları daha 
belirsizleştikçe ve belirli olan kelimelere de daha fazla anlam yükledikçe bunların da daha az ikna 
edecek ölçüde hassas bilimsel terimler olduğu söylenebilir. 
 
Ancak en ikna edici açıklama ve Kur’an’ın Allah’ın bozulmamış ve herhangi bir insanın müdahalesi 
olmadan yazılmış sonsuz sözleri olduğunu iddia edenler için en endişe veren şey, Kuran’ı Kerim’in 
büyük nüfus sahibi olan Yunanlı hekim Galen’in öğretilerinin bir tekrarı olduğudur. Bu durumda, 
sadece Kuran’ın kendisi yanlış değil, ama aynı zamanda antik Yunan edebi eserlerinden yapılan 
aşırmalar da yanlış olacaktır! 
 

                                                                                         
(Galen’in bir resmi)                                                                               Bergama’daki sağlık tapınağı (Türkiye) 
 
Kur’an’da tanımlanan embriyolojideki farklı evrelerin varlığını ar-Razi ve al-Quff, Yunan Fizikçi 
Galen’in M.S 150 yılında Bergama’da (şimdiki Türkiye) yazdığı öğretileriyle aynı şekilde açıklıyor. 
Galen, aşağıda ayrıntılı olarak embriyonun dört aşamada geliştiğini öğretir. 
 
Galen’in Yunanca eserinden alıntı: 
 

 
 
Türkçe çevirisi: 
 
Hesaplarımızı temiz ve düzenli hale getirmek için bir hayvanın ilk biçimlendiği döneme geri dönelim 
ve fetusun oluştuğu bu dönemi dört farklı devreye ayıralım. İlk evrede, hem düşükte hem de otopside 



görüldüğü gibi, meni formları hâkimdir (Arapça nufta). Bu noktada, muhteşem Hipokrat da, hayvanın 
şeklini henüz fetus olarak tanımlamayıp meni formu aşamasının 6. günde sona erdiğini duyduğumuz 
halde bu formu hala meni olarak tanımlar. Ama eğer bu oluşum kan (Arapça alaqa) ile doluysa ve 
kalp, beyin ve karaciğer henüz tam olarak belirginleşip şekillenmediği halde belli bir dayanışma 
gösteriyor ve önemli bir boyuta ulaşmışsa bu da ikinci evredir ve fetus bir et formuna sahip olup artık 
meni formdan çıkmıştır. Buna göre, siz de Hipokrat’ın böyle bir formu artık meni olarak 
tanımlamadığını ama bahsettiği gibi fetus olarak tanımlayacağını düşünebilirsiniz. Anlatıldığı gibi, eğer 
önde gelen bu 3 parça diğer parçalardan açıkça, bir siluet şeklinde ayrılmaya ve belirgin bir biçimde 
görünmeye başladığında da bu dönemi üçüncü evre takip eder (Arapça mudga). Bu evrede önde 
gelen 3 parçanın şeklini de açık seçik görebileceğiniz gibi mideyi oluşturan parçaların bunlardan daha 
koyu, hele hele dış uzuvların ise hepsinden de daha koyu olduğunu izleyebilirsiniz. Dallara benzerlik 
gösterdiği için Hipokrat’ın da tanımladığı ifade ile bu kısımlar daha sonra “dalları” oluşturacaktır. 
Dördüncü ve son evre ise, bacak ve kol gibi dış uzuvların tüm parçalarının ayırt edilebildiği aşamadır. 
Bu evrede muhteşem Hipokrat, fetusu artık embriyo olarak da tanımlamaz, bilakis artık kasılma 
hareketleri gösterdiği ve ana rahminde canlı bir hayvan gibi hareket ettiği için bu tamamlanmış 
oluşuma “çocuk” der (Arapça Yeni bir Yaratılış) … 
 
… Bu aşamada doğanın organları tam olarak belirleme ve tüm parçaları tamamlama zamanı gelmiştir. 
Bu da etin kemikler etrafında büyümesine sebep olur ve aynı zamanda… kemik uçlarını birbirine 
bağlayan bantları meydana getirir ve tüm uzunluğu boyunca periost denilen ince membranların 
yerleşmesine ve burada etin gelişmesine neden olur.[19] 
 
Karşılaştırmak için Kur’an, Mü’minun Suresi, 13-14. ayetleri Arapça olarak verilmiştir: 
 

 
 
Türkçe meali: 
 
Sonra onu az bir su (meni) hâlinde sağlam bir karargâha (ana rahmine) yerleştirdik. Sonra bu az suyu 
“alaka” hâline getirdik. Alakayı da “mudga” yaptık. Bu “mudga”yı da kemiklere dönüştürdük ve bu 
kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en 
güzeli olan Allah’ın şânı ne yücedir! 
 
İnsanın meydana gelmesindeki ilk evre meni damlasıdır ve Arapça ”nutfe” kelimesine karşılık gelir; 
ikinci evre şekilsiz (henüz şekil almamış) beyin, karaciğer ve kalbe sahip kanlı damarlanmış fetusdur 
ve kan ile dolduğunda Arapça ”alak” kelimesine karşılık gelir yani kan pıhtısı; üçüncü evrede ”ete 
dönüşmüştür” ve Arapça ”mudga” kelimesine karşılık gelir, yani ağızda çiğnenebilir, bir çiğnemlik et 
parçası. Ve en son evre olan dördüncü evrede organlar iyice şekillenmiştir, eklemler rahatça hareket 
edebilir ve fetus hareket edebilecek hale gelmiştir [20]. Eğer Galen’in öğretileriyle Kur’an açıklamaları 
karşılaştırılması hakkında şüphe içindeyseniz aralarında İbn-Qayyim’in de olduğu erken dönem 
Müslüman doktorların açıklamalarına bakabilirsiniz. Cambridge Üniversitesi’nin Orta Doğu Merkezi 
Yöneticisi Basim Musallam konuyu şu şekilde bağlamaktadır: 



 
“Kur’an ve Hadislerdeki Müslümanların kabul ettiği gelişim evreleri Galen’in hesaplarıyla tamamen 
aynıdır. Hiç şüphesiz Orta Çağ düşüncesi Kur’an ve Galen’in öğretileri arasındaki benzerliği anladı, 
Arap bilimi Kur’an’daki aynı terimleri Galen’in evreleri ile açıklama işine koyuldu”.[21] 
 
6. Gelişim Evreleri – Modern Bir Fikir mi? 
 
Aşama evrelerindeki embriyo gelişimin modern bir fikir olduğu ve Kur’an’ın insan gelişimindeki 
aşamaları anlatan modern embriyoloji önceden tahmin ederek hesapladığı söylenir. Fakat insan 
gelişiminin farklı evrelerle olduğunu söyleyen Galen dışında bir yığın antik dönem yazarı daha vardı. 
Örnek olarak embriyonun gelişimini altı evrede tamamladığını yazan Yahudi Talmud’unu verebiliriz. 
Samuel ha-Yehudi 2. yüzyılda yaşamış olan Yahudi bir hekimdi ve embriyoloji ile de ilgileniyordu [22]. 
Embriyoya ”peri habbetten” (vücudun meyvesi) diyordu ve gelişimini şu evrelere bölmüştü; 
 
1. golem (şekilsiz, dürülü şey), 
 
2. shefir meruqqam (işlenmiş fetus - shefir “amniyon kesesi” anlamına gelir) 
 
3. ‘ubbar (hamile kalınmış şey) 
 
4. v’alad (çocuk) 
 
5. v’alad shel qayama (asil ya da yaşayabilir çocuk) 
 
6. ben she-kallu chadashav (gelişim aylarını tamamlanmış çocuk) 
 
Bugün modern bilim sayesinde, insanın anne karnında oluşumunun doğuma kadar kesintisiz bir 
şekilde devam eden süreç olduğunu biliyoruz, zaten bu nedenle çağımızda kürtaj ve embriyo 
araştırmaları hakkında çok fazla kafa karışıklığı vardır. Eğer biz anne karnında hiç duraksamaksızın 
gelişiyorsak hayatın başlangıcı hakkında kesin ve katı sınırlar çizmemiz de imkânsızlaşır. Bu durum 
bizlere “‘O, sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır’’ (Nuh Suresi, 14) diyen Kur’an ayetlerinin anlamsız 
olduğunu gösteriyor. 
 
7. Yunan Yazarlardan Alıntılara Daha Fazla Örnek 
 
Eğer antik dönem Yunanlıların öğretilerine bakarsak Kuran ve hadislerdeki embriyolojiye dair tüm 
kaynakların Antik Yunan öğretilerine dayandığını ve bunların geriye doğru takip edilebildiğini açıkça 
görürüz. Örnek olarak Muhammed’e  ”neden bir kırmızı deve grubunun arasında gri bir deve var” 
diye sorulduğunda Muhammed’in “gizli bir özelliği nedeniyle’‘ diye cevap verdiği hadisi verebiliriz. 
Ancak Aristo doğan yavruların ebeveynlerinden birisi yerine daha çok büyük anne veya babalarına 
benzediklerini ve şimdi resesif karakter veya çekinik gen olarak bildiğimiz karakteristik özelliklerin bir 
kuşağı atlayarak bir sonraki kuşağa aktarılabileceğini tespit etmiştir [23] . Bunun yanında Aristo bize 
bir de siyah tenli bir koca ile evlenen Elis isimli bir kadından bahseder, çiftin kızı siyah tenli 
olmamasına rağmen ancak onların kızlarının kızı -Muhammed’in de tam olarak aynı şekilde 
tanımladığı gibi bir kuşağı atlayan bir gen gösterecek şekilde- siyah tenli olarak dünyaya gelmişti [24]. 
 
Başka bir hadise göre: “Bu ikisinin birleşmesi sırasında erkeğin menisi kadınınkine galip gelirse, 
Allah’ın emriyle oğlan doğar. Kadının menisi erkeğinkine galip gelirse Allah’ın emriyle kız doğar” [25]. 
Elbette bu hadiste baskın özelliklerden (baskın karakter) ve resesif (çekinik) genlerden bahsedilmiyor, 
bazı Müslümanlar bunu iddia ettilerse de [26] bu hadiste anlatılanlar basit bir şekilde Hipokrates‘in 
yanlış inancını tekrarlamaktan öteye gitmemektedir. Hipokrates, yanlış olarak erkeklerin ve de 



kadınların hem dişi ve hem de erkek spermler ürettiğini ve doğan çocuğun cinsiyetinin miktar ve güç 
bakımından anne ve babanın sıvısından hangisi baskın gelirse ona göre belirlendiğini sanıyordu. 
 
“… Kadın ve erkek çiftler eşit şekilde hem erkek hem de dişi spermler içerirler (Kadından daha güçlü 
olan erkek ancak güçlü bir spermden geliyor olmalıdır). Bir diğer nokta da; a) eğer çiftlerin her ikisi de 
güçlü sperm üretirse o zaman çocuk erkek olur, oysa b) eğer çiftin her ikisi de zayıf (güçsüz) sperm 
üretirse bu durumda çocuk kız olur. Ancak c) eğer çiftlerden her biri değişik sperm üretirse (biri güçlü 
biri güçsüz) bu durumda miktar bakımından kimin spermi baskın gelirse çocuk ona göre cinsiyet alır. 
Varsayalım güçsüz sperm, daha güçlü spermden miktar olarak daha çok olsun; o zaman daha güçlü 
sperm kaybeder ve güçsüz spermle karışır, bu durumda doğacak çocuk kız olacaktır. Eğer bunun tam 
aksi olursa yani daha güçlü sperm güçsüz sperme miktar olarak baskın gelirse bu durumda güçsüz 
sperm kaybeder ve sonucunda doğan çocuk erkek olur” [27]. 
 
Eski bir hadiste, Muhammed, “Erkeğin suyu beyazımtırak ve kadınınki sarımtırak olur” der. Bu daha 
çok, gelişmekte olan civciv-yumurtası içinde bulunan ve Aristoteles‘in incelediği için bildiği, 
yumurtanın beyaz ve sarı içerikleri gibi duyuluyor [28]. 
 
Sonra aynı hadise göre, görünüşe göre embriyoya şeklini vermesi için Allah tarafından bir melek 
yollanıyor ve melek Allah’a ”bu bebeğin cinsiyeti ne olacak” diye soruyor. Hadiste anlatılanlara 
bakmaksızın, aslında cinsiyet sonradan değil, tam olarak ilk döllenme esnasında önceden 
belirlenmiştir. Eğer döllenmiş yumurta iki tane X kromozumu içeriyorsa doğacak çocuk kız veya bir X 
ve bir Y kromozomuna sahipse erkek olur. Bunun yanında hadiste meleklerin embriyo gelişiminin 
kaçıncı gününde gönderildikleri de belirsizdir (Hudhaifa bin Usaid, Muhammed peygamberin bu süre 
hakkında “40 ya da belki de 50. günde, 42 değil” dediğini rivayet ederken Abu Tufail ise Muhammed 
peygamberin Hudhaifa bin Usaid’a spermin anne karnında 40 gün kaldığını rivayet ettiğini iddia eder). 
Hipokrates ise erkek üreme organlarının gelişiminin 30 günde ve kadın üreme organlarının ise 42 
günde tamamlandığını düşünüyordu [29]. Bu nedenle meleğin anne karnındaki çocuğun cinsiyetini 
öğrenmek için 42 gün beklemesine şaşmamalıyız. Gerçekte ise önce gebeliğin 7. haftasında 
yumurtalıklar ve testisler özdeş olarak ortaya çıkar ve dış genital organlar sadece 9 hafta civarında 
farklılaşmaya başlar. 
 
Zümer Suresi 6. ayette;  ”O sizi annelerinizin karnında, bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla 
(halden hale geliştirip dönüştürerek) üç karanlık içinde yaratır” denilir. Bu ayetin birçok yorumu 
vardır, Suyuti‘nin de dahil olduğu bazı yorumcular fetusu çevreleyen 3 tane zarın olduğunu, 
birincisinin bebeğe besin taşıdığı, ikincisinin idrarı emerken üçüncüsünün de atık maddeleri emdiği 
şeklinde yorumlarlar. Bir diğer görüşe göre ise bu 3 karanlık fetusun oturduğu karın duvarı, rahim 
duvarı ve amniyon kesesi olarak yorumlanır. Bunlar, Hipokrates‘in rahim içindeki amniyon kesesinde 
bulunan yavruları gözlemlemek için hamile dişi köpekler üzerinde yaptığı otopsisinde de açıkladığı 
gibi [30] tamamen çıplak gözle gözlemlenebilecek şeylerdir.  Hem rabbini geleneklerinin ve hem de 
büyük bilim adamı Gaius Plinius Secundus‘un anlatımına göre [31]  bundan oldukça daha korkutucu 
bir yöntemi ise Kraliçe Kleopatra fetuslarını görmek istediği hamile kadın kölelerinin (cariyelerinin) 
rahimlerini yarıp açarak uygulamıştır. Ayrıca, Romalılar bebeğini doğuramadan ölen hamile kadınların 
rahmini açmak için özel yöntem bulmuşlar ve kadın ile ölü bebeğini geleneklere göre yan yana 
gömerlerdi, böylece bu doğuma “Sezeryan Ameliyatı” ismi verildi ve bu tıpta kullanılan bir terim oldu. 
 
Müslümanlar Abese Suresi’nin 20. ayetinde anlatılanların Allah’ın bebeğin doğumunu nasıl 
kolaylaştırdığı ile ilgili olduğunu vurgular fakat bu Ahkaf Suresinin 15. ayetiyle çelişir (”Annesi onu 
güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu”). Aslında Abese Suresi’nin 19. ayeti insanın bir damla 
meniden veya spermden yaratıldığından bahseder ve 21. ayet insanın ölümünden ve defnedilerek 
gömülmesinden bahseder, bu yüzden 20. ayetin doğum sürecine atıfta bulunmaması, bunun yerine 
insanın bütün hayatının Tanrı tarafından kolaylaştırılmış olmasına atıfta bulunması tamamen 
mantıklıdır. Bu bağlamda ayet daha mantıklı bir hal alıp Ahkaf Suresinin 15. ayetiyle de çelişmeyeceği 



gibi çocuk doğurmanın bir kadının hayatında yapabileceği en tehlikeli şeylerden biri olduğu gerçeğine 
de karşı olmaz (Mozambik’de kadınlar arasında en sık görülen 7. ölüm nedeni çocuk doğurma 
vakalarıdır ve dünya genelinde her 53 dakikada bir kadın iş yerinde çalışırken ölmektedir). Bu 
anlamda İncil’deki öğreti, kadınların ağrı çekerek doğum yapması (Yaratılış 3: 16), çok daha 
gerçekçidir. 
 
Ahkaf Suresi 15. ayette, ”ve onun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır” denilirken 
Lokman Suresi 14. ayette ise ”onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur” denilir.  Bu normal bir 
hamilelik süresinin 6 ay olduğu anlamına gelir. Günümüzde yeni doğan bebekler için geliştirilmiş 
yoğun bakım üniterleri sayesinde gebeliğin 24. haftasında erken doğan bebeklerin sadece küçük bir 
oranı -her ne kadar birçok durumda ağır derecede özürlü olarak olsa da- hayatta kalabiliyor. 
Muhammed’in verdiği süre sonunda (6 ay) doğan bebekler ise hayatta kalamaz, zira bu çok erken bir 
yaştır ve Kur’an normal hamilelik süresi için ön gördüğü tarihle çılgınca bir hata yapmıştır. 
 
Ahzab Suresinin 4. ayeti ”Allah, hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır” der. Ancak bugün tıpta 
kalbin duplikasyon ile çoğaltılması onaylanarak buna izin verilmiş ve her ne kadar isteksizlikle de olsa 
Geoffrey-Saint-Hilaire ve Littre, Meckel, Colomb, Panum, Behr, Paullini, Rhodius, Winslow ve Zacutus 
Lusitanus gibi ünlü anatomistlerin de dahil olduğu herkes bunu kabul etmiştir [32]. 
 
Kur’an’da başka yerlerde fantastik gelişmiş ve çok anlamlı emirlerin var olduğu iddia edilmiş olsa da 
aslında bunlar da daha önceden biliniyor ve çok daha eski uygarlıklar tarafından da uygulanıyordu. 
Bakara Suresinde 222. ayette Alllah Muhammed’e “Aybaşı (adet-regl) bir rahatsızlıktır. Ay hâlinde 
kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlarla cinsel ilişkide bulunmayın” der. Oysaki bundan 
2000 yıl önce Musa, “‘Âdet gördüğü için kirli sayılan bir kadınla cinsel ilişki kurmayacaksın” diye emir 
almıştır (Tevrat-Tora Kitabı=Levililer 18: 19), ancak ama bu emir kesinlikle sağlık nedenlerinden ötürü 
olmayıp tamamen dinsel ve ritüelsel nitelikli bir emirdir. Bazı Müslümanlar ellerinde bilimsel deliller 
olmadan adet döneminde kadınla cinsel ilişkiye girmenin, her ne kadar bu döenmde cinsel birleşim 
bir çift için rahatsız edici olabilse de, erkeklerde kısırlığa yol açacağını veya endometriozis ile fallop 
tüplerinin hasar görmesine neden olabileceğini iddia etmişlerdir. Ama en önemlisi aybaşı bir hastalık 
olmayıp aksine yararlıdır; gerçekten de endometrium tabakasının dökülmesi rahmin rahim 
kanserinden korunmasına yardımcı olur. Hormon preparatı Progesteron,  postmenopozal kadınlarda 
(yani menopoz sonrası dönemine giren kadınlarda) endometrium tabakasının birikerek onu kanser 
etmesini engellemek için kadının her ay olması gereken yapay ay başına ikna etmek için hormon 
replasman tedavisine dahil olmak zorundadır aksi taktirde bu kadında kansere yol açabilir! 
 
8. Ama Muhammed Bu Şeyleri Nasıl Bilebilir? 
 
Kur’an’da tekrarlanan embriyolojik bilgilerin aynılarını ve ayrıntılı açıklamalarını eski Yunanlarda 
buluyoruz ama Yunanlıların bu öğretilerinin Muhammed’in zamanındaki Araplarca da bilindiğinden 
nasıl emin olabiliriz? Kur’an’ın söylediği bir çok şey Galen‘in öğretileri üzerine kurulu olduğundan 
Galen’in yazdığı eserlerden 26 kitabının hâlihazırda 6. yüzyıl gibi erken bir zamanda Reş ‘Aina Sergius 
(Ra el-Ain) tarafından Süryanice’ye tercüme edildiğini bilmek önemli olabilir. Sergius, İskenderiye’de 
tıp eğitimi görmüş, Mezopotamya’da çalışmış ve M.S 532 yılında İstanbul’da hayata veda etmiş bir 
Hristiyan Rahipti [33]. Sergius, Başpiskopos Gregorius, al-Rahawy, al-Taybuti, Patrik Theodorus ve 
al-Sabakti‘nin de dahil olduğu Yunan tıp Külliyatının eserlerini Süryanice’ye çeviren Nesturi (Süryani) 
Hristiyanlardan biriydi [34]. 
 
Nesturiler, o dönemde ana akım kilisesinden zulüm gördükleri için İran’a kaçtılar ve gittikleri her yere 
çevirdikleri Yunan doktorların eserlerini de beraberinde götürerek bunları birçok okulda 
öğretmişlerdir. Nesturilerin öğretim verdikleri okulların en ünlüsü İran’ın güneydoğusunda bulunan, 
M.S 555 yılında Pers (İranlı) Kralı Büyük Kisra (Kisra Anuşirvan ya da Nuşirvan olarak da bilinir)  



tarafından kurulan Cundişapur‘daki tıp ve filozofi okuluydu ve varlığını M.S 531 ile 579 yılları arasında 
sürdürmüştür. 
 
- İslam tıp bilimi ile Yunan tıp bilimleri arasındaki en önemli bağlantı, İskenderiye yerine geç Sasani 
dönemindeki tıpta, özellikle Cundişapur okulunda aranmalıdır. İslam’ın yükseliş döneminde 
Cundişapur en önde geliyordu. O zamanlarda Cundişapur en önemli tıp merkezi olup Yunan, Hint ve 
İran’ın tıbbi geleneklerini kozmopolit bir atmosferde birleştirerek ve İslam tıbbına zemin hazırlamıştı. 
Farklı tıp ekollerinin kombinasyonu, daha sonra İslami tıp alanında elde edilecek sentezin ilk belirtileri 
olacaktı. [35] 
 
- Arap tıbbı bu sorunun sadece bir tarafı ile başa çıkmak için birçok kaynaktan ödünç almıştır. En çok 
da Yunanlılara borçludurlar. Cundişapur tıp okulu ağırlıklı olarak Yunan öğretilerine sahipti. Araplar 
İran’a gelmeden çok önce tıp okulunun kütüphanesi büyük oranda Süryanice çeviriler içermiş olması 
gerekiyor. İbn Abi Usaybi’ye göre Yunan tıp ve felsefi eserlerini ilk olarak Sergius of Ra’s-al-`Ayn 
Süryanice’ye çevirdi. Büyük olasılıkla o, Büyük Kisra için çalışıyordu ve kesinlikle onun çevirileri 
Cundişapur’da kullanılmaktaydı. [36] 
 
Müslüman tarihçilere göre, özellikle İbn Abi Usaybia ve al-Qıfti‘ye göre [37]  Cundişapur’un en ünlü 
mezunu Harith İbn Kalada isimli Muhammed’in yaşıtı olan bir doktordu. İbn Kalada büyük olasılıkla 6. 
yüzyılın ortalarında Taif Şehri’nde, Banu Thaqif kabilesinde doğdu.  Yemen’e ve daha sonra İran’a 
seyahat etti ve bu dönemde İran’da Cundişapur’daki büyük tıp okulunda tıp eğitimi aldı, böylece 
Aristo, Hipokrates ve Galen’in öğretileriyle yakından tanışmış oldu [38]. 
 
O, kısmen Kral Kisra ile bir istişare sonucu olarak meşhur oldu [39] . Daha sonra da peygamber 
Muhammed ile yoldaş oldu ve Muhammed İslam geleneğine göre aslında ondan tıbbi tavsiyeler 
alıyordu [40]. Hatta o Muhammed ile akrabalık bağı kurmuş da olabilirdi ve onun öğretileri şüphesiz 
Muhammed’i de etkiledi [41]. Bunun yanında Muhammed tıbbi bilgiler konusunda sahip olduğu 
tecrübeleri bir süre çölü terkedip tıp öğrenmek için Cundişapur’a gittiğini söyleyen bir Araptan, Haris 
Bin Kalda’dan da öğrenmiş olabilir. Geri döndüğünde Mekke’ye yerleşen Haris bin Kalda, çöldeki 
Arapların en önde gelen hekimi oldu. Müslüman olup olmadığı belirsizdir ama bu Muhammed’in 
hasta arkadaşlarını danışmak için ona yollamasına engel değildi [42]. 
 
Çocuk sahibi ve baba olamayan Harith İbn Kalada’nın Muhammed’in kuzeni olan Harith al-Nasar‘ı 
(Nadr olarak da bilinir) evlat edindiğini ve onun da meslek olarak bir hekim olduğu söylenir [43].  
İlginçtir ki Nadr, Kur’an’daki hikayelerin kendisinin içinde büyüdüğü eski Fars masallarından daha da 
eğlenceli ve eğitici olmadığını söyleyerek Muhammed ile alay etmiştir. Belki de o, Kur’an’daki bazı 
hikayelerin aslında insan kaynaklı olduğunun farkına mı varmıştı? Bunun sonucu olarak Muhammed 
onun yeminli düşmanı oldu ve Peygamber sonraki günlerde 624 yılında yapılan Bedir Savaşı’nda onu 
yakalayarak öldürdü [39]. 
 
Şimdi Sergius’un Süryanice çevirileriyle Cundişapur’a nasıl etki ettiğini göstermeye ihtiyacımız olan 
bağlantılara da sahibiz. 7. yüzyılın ilk yıllarında (daha büyük olasılıkla 6. yüzyılın sonlarında), Harith 
Bin Kalada Cundişapur’da tıp eğitimi gördü ve Muhammed tıp bilgilerinin bir kısmını Harit’den edindi. 
Bu nedenle, hem bu olayla hem de diğeriyle, biz kolayca Yunan tıbının izlerini gözlemleyebiliyoruz 
[44]. Sergius, aşağı yukarı Büyük Kisra’nın saltanatı başladığında öldü ve bu dönem içinde Kisra 
tarafından özel olarak Galen’in eserlerini Yunanca’dan Süryanice’ye çevirmek için bile 
görevlendirilmiş olabilir. Kisra, saltanatının ortalarında, yarısına doğru Galen’in el yazmalarının 
elbette korunuyor olduğu Cundişapur’u kurdu. Kisra’nın saltanatının sonlarına doğru, sonra 
Muhammed ile ilişkiye giren Harith İbn Kalada, Kisra’nın huzuruna kabul edildi. 
 
Bunun yanında biz, Müslüman inanışına göre insan gelişiminden bahseden Kur’an ayetlerinden en az 
birinin insan dudağından geldiğini de biliyoruz:  Muhammed, Mu’minûn Suresi’nin 14. ayetini 



Abdullah Ibn Abi Sarh’a yazdırırken Abdullah Ibn Abi Sarh, Muhammed’in insanın yaratılışı hakkındaki 
bütün söylediklerinden güzelce büyülenir ve o anda Muhammed tam ”bambaşka bir yaratık olarak 
ortaya çıkardık” sözünü vahiy alırken arkadaşı (Abdullah Ibn Abi Sarh) ”Yaratanların en güzeli olan 
Allah’ın şânı ne yücedir” diye bağırır ve Muhammed vahiy devam etmesine rağmen bu sözü de, ne 
Allah’ın ne de Muhammed’in kendi sözü olmamasına rağmen kabul ederek Ibn Abi Sarh’ın o sözünü 
de Kur’an’a yazdırır [45]. 
 
Gerçekten şu soru bir cevap arıyor: Kur’an’ın en az bir ayetinin insan sözü olduğunu biliyoruz, peki 
Kur’an’ın başka ayetlerinde de peygamberin dışındaki başka insanların sözlerinin olmadığından nasıl 
emin olabiliriz? 
 
İskenderiye’nin M.S 642 yılında çöküşünden sonra Yunan tıp bilgileri bütün Arap dünyası boyunca 
daha hızlı birşekilde yayıldı. 9. yüzyılda Hunain İbn Ishak (M.S 809-873) belki de kesin olarak 
Hipokrates ve Galen’in öğretilerini Arapça’ya çevirdi [46], [47], [48] ve al-Kindi özellikle Hipokrates’in 
de dahil olduğu bilginler üzerine 20 bilimsel eser yazdı. 
 
Gerçekten de, Arap tıp literatürünün yazarları kaynaklarının büyük oranda Hint ve Yunan tıp 
gelenekleri olduğunu kabul ediyorlar. Örnek olarak 850′li yıllarda Hristiyanlıktan İslam’a giren Ali at-
Tabari‘nin Mezopotamya’nın Samarra kentinde yazdığı en erken Arap tıp özeti olan ‘‘Bilgeliğin 
Cenneti” [49], [50] isimli eserini verebiliriz. O kitabında, tezini yazarken Hipokrates ve Aristo 
tarafından belirlenen kuralları izlediğini söyler. Bilgeliğin Cenneti toplam 360 bölüm ve 40 tez içerir, 
325. bölümün başlangıcının ismi ise ”Hindi Kitapların Özetlerinden” adını taşır. Bölüm 330, 
Sushruta‘dan (Eski Hint Cerrahı) ”Embriyo ve Uzuvlarının Oluşumu”, Embriyo’nun sperm ile adet 
(regl) kanlarının karışması sonucu oluştuğunu söyler (aynı Aristo gibi!) ve embriyonun çeşitli 
bileşenlerini açıklar. Tıp tarihçisi Arthur Meyer, Arap embriyoloji geleneğinin tümünü özetlerken at-
Tabari’nin büyük ölçüde Yunan geleneklerine bağımlı olduğunu, bu konuda Araplardan çok az bilgi 
edinilebildiğini ima eder. Ayrıca Aristotales ve Galen öğretilerinin bin yılı aşkın bir süre, hiçbir bilinen 
Arap meslektaşı olmadan yan yana hayatta kalmış olması nedeniyle herhangi bir Arap tıpçısının 
olduğu şüphelidir [51]. 
 
Ortaçağ filozofu Ibn Qayyim al-Jawziyya‘nın yazılarından olağanüstü bir pasaj sonraki Arap 
yazarlarının Yunan doktorlara ne denli bağlı kaldıklarını gösterir; sürekli bir müzakerede [52] 
Hiopkrates’in eserlerinin ve sözlerinin Kur’an ve Hadisleri açıkladığını söylenirken başka seferde 
Kur’an ve hadisler Hipokrates’i açıklamak için kullanır. Örnek olarak: 
 
… Hipokrates,  ’bazı membranlar (zar) başlangıçta oluşur, diğerleri ikinci aydan sonra ve diğerleri 
üçüncü ayda oluşur‘ der. Bu Allah’ın neden ”sizi de annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, bir 
yaratışın ardından diğerine çevirerek yaratıyor” dediğinin açıklamasıdır. Bu membranların her biri 
kendi karanlığına sahip olduğu için, Allah yaratılış aşamalarını ve bir evreden diğerine dönüşümünden 
bahsettiğinde, aynı zamanda zarların karanlıklarından da bahsetmiş oluyor. Çoğu tefsirciler ise bu üç 
karanlığı; ‘karın karanlığı, rahim karanlığı ve plasenta karanlığı‘ diye açıklar …  Hipokrates ”kulaklar ve 
gözler berrak sıvı ile dolduklarında açılır (oluşur)” der. Peygamber de ”ben yüzümü yapıp şekil verene 
ve bana görme yeteneği ile duyma yeteneği verene taparım” der. vs.vs.[53] 
 
Bu paragraftaki italik yazı Hipokrates’in öğretileri, altı çizili italik yazılar Kur’an ayeti ve Hadis ve ince 
italik yazı ise çoğu İslam yorumcusunun görüşüdür. Elbette Muhammed’in zamanında aydınlar da 
Yunan ve Hint tıbbına aşikârdı. 
 
Bilinen diğer embriyologlar da Galen’in çalışmalarına yeni hiçbirşey eklemediler, örnek olarak Canon 
Medicinae (İbni Sina’nın Galen’in öğretilerini derlediği ansiklopedisi) isimli eseri yazan Abu Ali al-
Hasan Ibn ‘Abdallah Ibn Sina. İskenderiyeli Clement de bu konuda tanıdık bilgilere sahipti ve 



embriyonun erkeğin spermi ile kadının adet (regl) kanlarının birleşiminden oluştuğunu düşünüyordu. 
Nicomedia’lı Lactantius ise M.S 325′de açtığı yumurtaların değişik gelişim evrelerini incelemiştir. 
 
9. Sonuç 
 
Prof. Moore bile Kur’an’daki bilimsel gerçekler konusunda yeterince tatmin olmamış görünüyor, son 
derece saygın bir anatomi profesörü olduğu için ününü riske atmaktan korkuyor. Kitabının İslami 
basımı mevcut değil, ne British Kütüphanesi’nde ne de Amerika Kongre Kütüphanesi’nde, hele kaldı ki 
diğer Batı ülkelerinin tıp kütüphanelerinde [54]. Muhtemelen Moore, sadece İslami öğretilerin bilinen 
bilimle çeliştiğinin değil, bilimin kitabının standart versiyonunda yazdıklarıyla da çeliştiğinin farkında 
olmalı. Ve ironik bir şekilde kitabının ilk bölümü olan “Embriyoloji Tarihi“nin kaynakçası olarak hem 
Standart hem de İslami Versiyonlarının her ikisinde de, Needham‘ın embriyoloji tarihi hakkındaki 
önemli eserini gösterir [55]. Ancak Needham Arapların embriyolojiye dair iddialarından hiç 
etkilenmemiştir ve hemen hemen 60 sayfa eski Yunan, Hint ve Mısır embriyolojisi hakkında yazmıştır. 
O bir sayfadan daha az bir yazıda bütün Arap tıp geleneğini reddeder, sonuç olarak ”Arap bilimi haklı 
olarak optik ve astronomi gibi başarılı olduğu belli alanlarda ünlüdür, ancak embriyolojiye katkıları 
büyük değildi” der. Embriyoloji hakkında Kuran’da bazı ayetleri listeledikten sonra, sadece 
“Aristoteles ve Ayerveda’nın yedinci yüzyıldaki yankıları” [56] diyerek onları reddeder, başka bir 
deyişle Yunan ve eski Hint öğretilerinin bir karışımı olarak bahseder. ”İnsanın Gelişimi” isimli kitabının 
en son basımında (1998) Moore da okuyucularını Basim Musallam‘ın Kur’an’ın emriyoloji bilimiyle 
Galen’in öğretilerinin ne kadar benzer olduğuna dikkat çektiği başka bir denemesini içerdiği bir kitaba 
yönlendirir ve bu ilişkinin ne derece yakın bir ilişki olduğu da eski İslam bilginleri tarafından hiçbir 
zaman sorgulanmamıştır [57]. 
 
Sonuç olarak Kuran’da Modern embriyoloji ile ilgili hiçbir açıklama yer almamaktadır, Kuran, direk 
olarak kendisinden birçok yüzyıl önce eski Yunan ve Hint doktorlarının gözlemlerle ortaya attıkları 
yanlış teorileri içermektedir. Bırakın bilimsel olmayı Kuran aksine bilimle çelişmektedir. Eski hekim ve 
doktorların eserleri Muhammed’den sadece bir önceki yüzyılda Süryanice’ye çevrilmiştir, bu nedenle 
de Yunanca bilmeyenler de bu eserleri okuyup anlayabilmiştir. Biz Sahabelerden Yunan çevirilerinin 
korunup öğretildiği, aynı tıp okulunda eğitilmiş doktorlar olduğunu biliyoruz. Ve hatta Kur’an’ın 
embriyoloji hakkındaki en az bir ayetinin, Mu’minun Suresi 14. ayetin, Muhammed’in sözünden başka 
birilerinin yani onun arkadaşlarının sözleri olduğunu da biliyoruz. Zorunlu olarak Kur’an’ın iddia edilen 
ilahi kimliğinin kanıttan uzak olduğu, embriyolojik açıklamaların aslında Tanrı değil de insan kaynaklı 
olduğu sonucuna varıyoruz. 
 
Bu yazı Dr. Lactantius’un 1999 tarihli  ”Embryology in the Qur’an” isimli İngilizce makalesinin Türkçe 
çevirisidir. 
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Mucize(!) Kelime “Retina” 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Retina, görmemizi sağlayan hücrelerin bulunduğu göz tabakasıdır. Kuran’ın indirildiği dönemde 
görme işlevini sağlayan bu tabaka bilinmiyordu ve retina kelimesi de kullanılan bir terim değildi. 
Ancak Kuran’da “Retina” kelimesini oluşturan harfler, tek bir ayette -Fatır Suresi’nin 8. ayetinde- yan 
yana gelmektedir. Üstelik bu ayette “görmekten” ve “göstermekten” bahsedilmektedir; dolayısıyla 
retinaya işaret olması kuvvetle muhtemeldir. (En doğrusunu Allah bilir.) 
 
Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse (güzeli güzel, çirkini çirkin gören 
kimse gibi midir?) Şüphesiz Allah, dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir… (Fatır Suresi, 8) 
 

 
 
2. İddianın Geçersizliği 
 
Yukarıdaki ayetin okunuşu şöyle; ‘‘aleyhim haseratin innnellahe aliim” 
 
Gerek HY ve ekibi gerekse Ömer Çelakıl, Kuranı bir mucize pınarıymış gibi göstermek adına yine hileli 
yollara başvurmuş ve bu iddiayı dile getirmiştir. İddia edildiği gibi ayette RETİNA yazmıyor, altı çizili 
cümlenin okunuşu ”ratin innne”dir… 
 
Cümlenin içinden bir parçayı cımbızlayıp Latince bir kelime olan retina ile bağdaştırılmış ve bir 
mucizeymiş gibi gösterilmiş bu komedi, teslim olmuş zihniyetleri teselliden öte değildir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 – Sonuç 
 
Arapça sessiz harflerden oluşan bir alfabedir. Elif harfi Arapça’daki kelimelerin okunuşuna etki etmek 
suretiyle kullanılır. 
 
Görmeyi sağlayan retina kelimesinin geçtiği bu ayette, “görmek” anlamına gelen Arapça “raa” 
fiilinden bahsedilmektedir. Sonraki ayetlere bakıldığında, aynı surenin 19. ayetinde “Kör ve gören bir 
olmaz.” cümlesi geçmektedir. Bilindiği gibi retina hasarları kalıcı körlüğe neden olmaktadır. Sonraki 
20. ayette ise “Karanlıklarla aydınlık bir olmaz.” ifadesi geçmektedir ki; bu anlatım retinanın ışığa 
duyarlı hücrelerden oluşması bakımından çok manidardır. Bu saydığımız ayetlerdeki görmeyle ilgili 
ifadeler tüm Kuran’da çok nadir geçmektedir. Dolayısıyla “retina” kelimesinin binlerce ayetin 
arasında, sadece bu ayetlerle birarada denk gelmesi, Allah’ın Kuran’daki mucizelerinden biridir. 
 
HY ve tayfası, Fatır suresi 19. ayetin tefsirini doğru vermiş ancak eğip bükerek mucizevi bir anlam 
çıkarmaya çalışmışlardır. “Raa” fiilini retinaya bağlamak aczin göstergesi olmuş. 
 
Gözden kaçırılmaması gereken bir konu daha var kısaca onada değinelim; 
 
Arapça’da 3 türlü noktalama vardır. 
 
1- Cümle sonu (nokta) bitişi belirtir. 
2- Cezm ve Şedde 
3- Sıralı cümleleri ayırmada tırnak işareti. 
 
Cezm: Tek çekimde durulması gereken harf ve sözcük sonu manzubların durağını belirtir. 
Arapçada bazı kelime sonundaki harfleri sâkin okumak gerekir. Kur’ân-ı Kerim okurken harfleri 
yerlerine vaz’edip mahrecinden çıkarırken tâne tâne, fesahat, beyan, teenni ve sükûnet üzere 
okumak icab eder. 
 
Şedde: Çift okunması gereken Sâfî harfleri bütünler. Kur’an-ı Kerim okurken tek sessiz harfin iki defa 
okunmasına yarayan işaret de diyebiliriz. 
 
Sonuç olarak üstteki resmin cümlesinde geçen sözcük noktalama işaretleri (Şedde)dahilinde “Retina” 
değil ratin innne’dir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osteoporoz Hikayesi 
 

       
               Sağlıklı Kemik                               Osteoporotik Kemik 
 
1.  Mucize İddiası 
 
Meryem Suresi’nin 4. ayetinde geçen “vehene” kelimesi, “gevşedi, zayıf düştü, yetersiz kaldı” 
anlamlarına gelmektedir. Bu ayette yaşlılıkla birlikte, kemikte olan değişimi tarif etmek için kullanılan 
kelime son derece hikmetlidir. Ancak günümüz teknolojisiyle detaylı ölçümleri yapılabilen kemik 
taramaları, “kemik erimesi” olarak bilinen hastalığın görüntülenmesini mümkün kılmıştır. 
 
2.  İddianın Geçersizliği  
 
”Yaşlı insanlardaki kemik ağrıları, güçsüzlükleri, kolay kırılmaları, bellerinin bükülmeleri vs. 
kemiklerinin zayıfladığı düşüncesini uyandırmıştır tarihten beri. Henüz osteoporoz ve osteomalasi gibi 
hastalıklar ve bunların nedenleri bilinmiyorken de, ‘kemiklerin zayıflaması/gevşemesi’ fikri her zaman 
vardı. Nasıl eski eserlerde geçen bir ”baş ağrısı” olayını, yüzyıllar sonra adı konulacak olan ”migren” 
hastalığına dair mucizevi bir işaret olarak yorumlayamazsak, ”kemik gevşemesi” tabirini de 
osteoporoz veya osteomalasi hastalıklarına bir işaret olarak yorumlamak ancak gülünç olur. Zaten 
Kuran’dan daha eski örneğin edebi eserlerde de ”kemikleri gevşemişti/zayıflamıştı”, ”başı ağrıyordu”, 
”beli bükülmüştü” gibi onlarca ifade bulmak mümkündür. ” 
 
Bkz: Osteoporoz,kemik metabolizmasındaki bir bozukluk sonucunda kemiğin sert dolgu dokusunun 
azalmasıyla ortaya çıkan hastalık.. 
(AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi Cilt 17 sf.235) 
 
Bkz: Kemik yumuşaması,Osteomalasi olarak da bilinir,erişkinde,özellikle yaşlılıkta ya da çok sayıda 
gebelik geçirenlerde kemiklerdeki kalsiyum ve fosfor miktarının azalmasıyla ortaya çıkan 
bozukluk.Sonuçta kemik yumuşar ve eğrilir,kolayca kırılabilecek duruma gelir.. 
(AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi Cilt 13 sf.172) 
 
Bir an için ayet’in hastalıktan bahsettiğini düşünsek bile durum mucize olarak görülemez. Bugün 
geleneksel Çin tıbbının kemik erimesine karşı kullanıldığı bilinmektedir. Kemik erimesi çağımızda 
keşfedilen bir rahatsızlık değil yüzyıllar öncesinden bilinen bir gerçektir. Çinliler uzun yıllar geleneksel 
karışımlarını kemiklerini güçlendirmek için kullanmış ve kullanmaya da devam etmektedirler. Buradan 
da anlıyoruz ki kuran kemik erimesinden bahsediyor olsa dahi bu bir mucize olarak görülemez çünkü 
rahatsızlık yüzyıllar öncesinden zaten biliniyordu. 
 
bkz: Current Topics in Osteoporosis sayfa 513 
bkz: Alternative medicine: the definitive guide sayfa 844 
 
 
 
 



Ayeti inceleyecek olursak; 
 
O, şöyle demişti: “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım 
dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım.” 
 
Diyanet İşleri Meali 
 
Bu ayette “kemiklerim gevşedi” ifadesi Zekeriya’ya aittir, şayet bu osteoporoz hastalığın dile 
getirilmesi ise tespit Zekeriya’ya aittir. Kur’an veya Allah ile alakası yoktur. Dikkat edilirse Zekeriya bu 
durumun (kemiklerinin gevşemesinin) nedenini sormuyor sadece yaşlılıktaki belirtileri ifade etmeye 
çalışıyor. Bunu sıragelen ayetlerden de anlayabiliyoruz. 
 
Meryem 7: 
(Allah şöyle buyurdu Ey Zekeriyya! Biz sana bir oğul müjdeleriz ki, onun adı Yahya’dır. Daha önce ona 
kimseyi adaş yapmadık. 
 
Meryem 8: 
Zekeriyya: “Rabbim!” dedi, “Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim 
nasıl oğlum olabilir?” 
 
3. Sonuç 
 
Adnan Oktar ve ekibinin gözünden kaçan(!), bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi Zekeriya sadece 
yaşlılığın belirtileri olan “Kemiklerdeki zayıflık, saçların ağarması” gibi basit bir deyim kullanmıştır. 
 
İddia edilen ayette Zekeriya, yaşlılığına bağlı sorunlarını dile getirip nasıl çocuk sahibi olabileceğini 
sormuştur. Zorlama da olsa başka anlam çıkmamaktadır. Oktar ve ekibinin bu ayetleri eğip bükerek 
bilimsel bir hava katmaya çalışması ise komedi ve aczin göstergesi olmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parmak İzi Hikâyesi 
 
1. Mucize İddiası 
 
Kuran’da, insanları ölümden sonra diriltmenin Allah için çok kolay olduğu anlatılırken, insanların 
özellikle parmak uçlarına dikkat çekilir: 
 
Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip (yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz. (Kıyamet 4) 
 
Ayette parmak uçlarının vurgulanması, son derece hikmetlidir. Çünkü parmak izindeki şekiller ve 
detaylar, tamamen kişiye özeldir. Şu an dünya üzerinde yaşayan ve tarih boyunca yaşamış olan tüm 
insanların parmak izleri birbirinden farklıdır. Dahası, aynı DNA dizilimine sahip tek yumurta ikizleri 
dahi farklı parmak izine sahiptirler. 
 
Parmak izi doğumdan önce cenin üzerinde son şeklini alır ve kalıcı yara olması dışında ömür boyu 
sabit kalır. İşte bu nedenle parmak izi, herkese özel çok önemli bir “kimlik kartı” sayılmakta ve parmak 
izi bilimi ise insanlar tarafından bilinen tek değişmez ve yanılmaz kimlik tespit yöntemi olarak 
kullanılmaktadır. 
 
Ancak önemli olan, parmak izinin özelliğinin ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru keşfedilmiş olmasıdır. 
Ondan önce, insanlar parmak izini hiçbir özelliği ve anlamı olmayan çizgiler olarak görmüştür. Fakat 
Kuran’da, o dönemde kimsenin dikkatini dahi çekmeyen parmak izleri vurgulanmakta ve bu izlerin 
ancak çağımızda fark edilen önemine dikkat çekilmektedir. 
 
2. Ayetin İçeriği ve Yorumu 
 
Mucizeciler, bir ayette ”parmak ucu” ifadesinin geçmiş olmasını, parmak ucuyla ilgili bütün tıbbi 
bilgilere bir işaretmiş gibi satmaya çalışmaktalar. Oysa ayette, parmak ucu veya parmak izi ile ilgili tek 
bir bilgi yok! Sadece ”parmak ucu” ifadesi var. Bu mantıkla eski dönemlerden kalma her türlü yazılı 
eserde geçen herhangi bir uzvun, organın ismini, günümüz biliminin o uzuv veya organla ilgili bulduğu 
bilgilere ‘mucizevi’ bir işaret olarak yorumlayabiliriz. 
 
Kaldı ki ayeti, bir önceki ayetle (Kıyamet 3) birlikte okuduğumuzda, ”parmak ucu” ifadesinin bağlamı 
da anlaşılıyor. Denilmek istenen: “Allah ahiret gününde değil insanların kemiklerini, kemiklerden çok 
daha ince/hassas olan parmak uçlarını bile yeniden ‘toparlamaya’ kadirdir.” Yani burada ‘parmak ucu’ 
ifadesi sadece insan bedeninin ince/teferruatlı bir uzvuna örnek olarak verilmiştir. Aynı şekilde ”tırnak 
uçlarını”, ”saçlarının telini” de denilebilirdi. Bu sefer de mucizeciler bu ifadeleri tırnak veya saç 
telleriyle ilgili bilinen bütün bilgilere ‘mucizevi’ bir işaret olarak yorumlardı. 
 
Her halükarda, ayette sadece ”parmak ucu” ifadesi geçmektedir ve mucizecilerin ilişkilendirmeye 
çalıştıkları diğer bütün bilgiler ayette ima dahi edilmemektedir. 
 
(bkz: Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları, 22/287, Kıyamet/4) 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. İddianın Geçersizliği 
 
Ayetleri eğip bükerek Kuran’ı bilimsel ve mucizelerle dolu bir kitapmış gibi göstermede HY ve ekibinin 
üstüne yok gibi görünüyor. 
 
Bu sure adını birinci ayetteki ”el kıyâme” kelimesinden almıştır, surede başlıca ölümden sonra 
dirilme, ceza, insanın durumu ve karşılaşacağı zorluklar konu edilmektedir. Kıyamet gününde Allahın 
insanları parmak ucuna kadar tekrar yaratabileceği yani kudreti vurgulanmaktadır, görüldüğü gibi 
surede açıkça parmak izinden bahsedilmez. 
 
İddiadan bir alıntı yapacak olursak; 
 
“Ancak önemli olan, parmak izinin özelliğinin ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru keşfedilmiş olmasıdır. 
Ondan önce, insanlar parmak izini hiçbir özelliği ve anlamı olmayan çizgiler olarak görmüştür. Fakat 
Kuran’da, o dönemde kimsenin dikkatini dahi çekmeyen parmak izleri vurgulanmakta ve bu izlerin 
ancak çağımızda fark edilen önemine dikkat çekilmektedir.” 
 
Okuyup araştırmayan insanları hemen ikna edebilecek olan bu paragrafta büyük bir yalana şahit 
oluyoruz. 19.yy’dan önce insanlar parmak izini hiçbir özelliği ve anlamı olmayan çizgiler olarak 
görmüştür deniliyor, belki çağın gerisinde kalmış Arap kabileleri için durum böyle olabilir ancak 
parmak izinin tarihçesine bakacak olursak tarih öncesi devirlerde bile kullanılmakta olduğunu 
görebiliriz.. 
 
M.Ö. 5000’li yıllara ait tarihi kalıntılarda parmak izi figürlerin rastlanmıştır, M.Ö 1750’li yıllarda 
Babiller ve M.Ö 600’lü yıllarda Çinlilerin özellikle sahtecilik olaylarını önlemek amacıyla parmak 
izlerini kullandıklarına dair tarihi vesikalar vardır. Bilimsel anlamda parmak izlerinin kimlik tespiti ve 
suçluların teşhisi amacıyla kullanılabileceği M.S 1860’lı yıllarda anlaşılmıştır. 
 Şimdiye kadar en eski parmak izi resmi (Aşağıda) 1939 yılında bulunan, Fransa’nın Britanya 
Yarımadası açıklarında neolitik devirden kalma (M.Ö. 5000) dolmenlerin üzerindeki resimlerdir.  
(F.B.I., 1986) Eski Amerika’da “Nova Skotia” da kızıl derililer de el figürleri ve parmak izleriyle 
ilgilenmişlerdir. Bu döneme ait kayalar üzerine oyulmuş bir mezarda el figürlerine ve bu figürlerdeki 
parmak uçlarında parmak izini oluşturan papil hatlarını gösteren çizgilere rastlanmıştır. 
(R.L.Gaensslen, 1991) 
 
Sahtecilik olaylarını engellemek için parmak izinin imza yerine kullanımı M.Ö. 1742-1750 yıllarında 
Babil Krallığının Hammurabi yönetimi dönemine kadar uzanmaktadır.(Aylmer, 1987) Bu döneme ait 
çivi yazılarının bulunduğu topraktan yapılmış tabletler üzerinde parmak izi resimleri bulunmuştur. Bu 
şekilde insanlar eserin kendilerine ait olduğunu ispatlamaya çalışmış ve bu konuda olabilecek 
sahtecilik olaylarının önüne geçmeyi hedeflemişlerdir. Parmak izlerinin bu şekilde kullanılışı, 
babillilerin parmak izinin “kişiye özel” olduğunu ve “değişmezlik” özelliklerini bildiklerini 
göstermektedir. Bu döneme ait çivi yazılarından Babillilerin gelişmiş bir medeniyete sahip oldukları, 
kamu yönetimi, matematik, astronomi, fizik, kimya ve diğer bazı bilimlerle ilgilendikleri 
anlaşılmaktadır. (Aylmer, 1987) 
 
Babillilere ait çivi yazısı tabletlerine Mısır’da da rastlanmıştır. Bu tabletlerde matematik, astronomi, 
tarih, tıp ve hukuk ile ilgili yazıtlar bulunmuştur. Bu nedenle parmak izinin Babillerden Mısır’a ve diğer 
çevre ülkelere yayılmış olması ihtimali yüksektir. Fakat bu konuda bir kesinlik yoktur. 
 
M.Ö. 600-300 yıllarında Çin’de parmak izinin kimlik tespiti amacıyla kullanıldığına dair tarihi 
dokümanlar vardır (Şekil 1). Ayrıca parmak izi ve el izlerinin bu tarihlerde Çinliler tarafından 
kullanıldığı Çin’in resmi tarih belgelerinde geçmektedir. M.S. 200’lü yıllarda kağıt ve ipek kumaş, 
topraktan yapılmış tabletlerin yerine geçtikten sonra, parmak izi ile ilgili dokümanlar mürekkep yazısı 



kullanılarak çivi yazısı tabletlerinden kağıt ve ipek kumaşlara aktarılmıştır. Bu tarihi vesikalardan, 
Çinlilerin arazi satışlarında ve bazı resmi belgelerde parmak izini imzayla birlikte kullandıkları ortaya 
çıkmıştır. (Sagem-Morplo, 1998) Bu belgelerin birinde “annenin parmak izi, doğumu” gibi kişisel 
bilgiler geçmektedir. Parmak izinin anneye ait olduğunun belirtilmesi, parmak izinin “Kişiye özel” 
olduğu ve “Değişmezlik” özelliklerinin Çinliler tarafından da bilindiğini göstermektedir. 
 

 
(Çin’de kullanılan ve güvenlik için parmak izleri içeren mühürler) 
 
4. Sonuç 
 
Sonuç olarak ayetlerde mucizemsi bir yön olmamakla beraber iddia yanıltıcı ifadelerle doludur, 
parmak izinin kimlik tespiti amacıyla kullanımı Kur’an’dan yüzlerce yıl öncede biliniyor ve de 
uygulanıyordu… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yaratılıştaki Çiftler 
 

 
(Çift cinsiyetli antik bir Yunan heykeli) 
 
1. Mucize İddiası 
 
Kur’an’da her canlının erkek ve dişi olarak iki cinste yaratıldığı söylenir, buna karşın doğada bazı 
canlılar ve türler çift cinsiyetli veya cinsiyetsiz olabilmektedir. Buna dair ilk olarak Kuran’da geçen 
ayetlere bir göz atalım; 
 
Hucurat Surasi 13. Ayet - Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve 
birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı 
gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır. 
 
Necm Suresi 45 ve 46. Ayet – Şüphesiz O iki eşi, erkeği ve dişiyi, (rahme) atıldığında az bir sudan 
(meniden) yaratmıştır. 
 
Zâriyât Suresi 49. Ayet - Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık. 
 
Ayetlerde de görüldüğü gibi Kur’an’ın birçok yerinde bu konuya vurgu yapılmış ve İslamın içerisinde 
bunun tersine bir tez çıkmasını ve bunu kabullenilmesini de engellemiştir. Bu yanlış bilgiler 
İslamiyetin günümüzde evrim olgusunu reddetmesindeki temel sebeplerden birisini de 
oluşturmaktadır. 
 
2. İddianın Geçersizliği 
 
Doğada bazı canlılar ve türler çift cinsiyetli veya cinsiyetsizdir. Bunun yanında çifti olmayan ve eşeysiz 
olarak da üreyen canlı türleri olduğu gibi ikiden fazla cinsiyetlerin var olduğu veya bireylerin sonradan 
cinsiyet değiştirdiği türler de bulunmaktadır. 
 
O dönemki şartlara ve bilimin ancak erişebildiği seviyeye baktığımız zaman normal olarak böyle bir 
şey bilinemeyeceği için canlıların istisnasız olarak erkek ve dişi olmak üzere çiftler halinde oluştuğu ve 
tüm canlıların eşeyli olarak çoğaldığı düşünülmüş ve böyle bir hataya düşülmüştür. Tam olarak o 
dönemki şartları göz önünde bulundurduğumuzda bu dönemde, dünya üzerindeki tüm biyolojik 



türleri ve de henüz keşfedilmemiş olan kıtalar ile daha uzak coğrafyalardaki tüm canlıları tespit edip 
incelemek veya onları sistematik bir şekilde sınıflandırmanın imkansız olduğu görülür. Bu gün bile 
hala bütün canlılar ve bütün türler bulunup incelenmiş değildir. Hala her bir gün Dünyanın çeşitli 
bölgelerinde ve habitatlarında yaşayan, bilmediğimiz yeni türler bulunmaya devam ediliyor. 
 
3. Doğada Hermafroditzm (Çift cinsiyetlilik) 
 
Yunan mitolojisindeki Hermes ve Afrodit’in isimlerinin birleşmesi ile adlandırılan, genital organlarda 
hem dişinin hem erkeğin karakteristik özelliklerini taşıma durumudur. Doğanın bir hatası, genetik 
mutasyon olarak değerlendirilebilir. Normal şartlarda cinsiyet 2 kromozomun eşleşmesiyle belirlenir. 
Bu kromozomların biri anneden diğeri babadan gelir. Üretilen her yumurta bir adet X kromozomu 
ihtiva eder. Erkeğin spermi ise X veya Y kromozomu taşıyabilir. Döllenme esnasında bu 2 kromozom 
XX olarak eşleşirse fetus dişi olarak, XY olarak eşleşirse erkek olarak gelişir. Kromozom eşleşmesi 
esnasında şekillenen anormallikler çift cinsiyete (hermafroditizm) sebep olur. 
 
Döllenmeyle oluşan tüm embryolarda erken evrede cinsel salgı bezlerinin testis mi yoksa yumurtalık 
mı olduğu belli değildir. Eşleşen kromozomlar XX ise testosteron hormonu salgılanmaz, cinsel salgı 
bezleri yumurtalık formu alır ve embryo dişi olarak gelişimini sürdürür. Eşleşen kromozomlar XY ise 
testosteron hormonu salgılanmaya başlar, cinsel salgı bezleri testis formu alır ve embryo erkek olarak 
gelişimine devam eder. Yeterli testosteron salgılanmayan durumlarda testisler tam gelişmez, hata 
olarak yumurtalık gelişir. Çift cinsiyet vakalarında genellikle kromozom eşleşmesi XX olan; fakat hem 
testis hem yumurtalık bulunması formu hakimdir. Çok nadir olarak, gelişen fetusta hem XX hem XY 
kromozomunun beraber bulunduğu vakalar da görülebilir. 
 
Hermafroditizm genellikle 3 formda şekillenir: 
 
- bir tarafta bir yumurtalık + bir testis; öbür tarafta ya tek yumurtalık ya da tek testis (toplam 3 cinsel 
salgı bezi) 
- bir tarafta bir testis, öbür tarafta bir yumurtalık 
- her iki tarafta da birer testis + birer yumurtalık (toplam 4 cinsel salgı bezi) 
 
Hermafrodit vakalarda testicular dokunun miktarı hayvanın ne kadar erkek veya ne kadar dişi 
olduğunu belirler. Rahim gelişimi bu olguya bağlıdır. Çift cinsiyet vakalarının %25’i gerçek 
hermafrodizm olarak sınıflandırılır. Bu vakalarda köpek normal dişi genital organlarının yanı sıra fazla 
gelişmiş bir klitorise veya ufak bir penise sahip görünümündedir. Sıklıkla testisler ve yumurtalıklar 
yerlerine inmemiş, karın içerisinde saklıdır. 
 
Çift cinsiyet vakalarının %75’ini ise pseudohermaphrodit vakaları oluşturur. 
 
PSEUDOHERMAPHRODİTİZM 
 
Kromozomlar ve cinsel salgı bezleri birbirine uyumlu olmasına rağmen dış genital organlar bu verilere 
uyumlu değildir (örn: kromozom eşleşmesi XX ve yumurtalıklar da mevcut ama hayvanın bir de penisi 
var) . Minyatür Schnauzers, Kaniş ve Pekingnese ırkı köpekler bu anomaliye yatkın ırklardır. 
 Pseudohermaphroditizm 3 formda görülür: 
 
*Erkek pseudohermaphroditizm—Kromozom eşleşmesi XY, testisler mevcut fakat dişi genital 
organlara sahip hayvanlar. Bazı vakalarda yumurtalık kanalı ve rahim mevcuttur fakat dış genital 
organlar erkek organlarıdır. Normal penis ve testislere sahip bazı vakalarda dişi genital organlarının 
farkına dahi varılmayabilir. 
 



*Dişi pseudohermaphroditizm—XX kromozom eşleşmesi ve yumurtalıklar olmasına rağmen yüksek 
testosteron salgılanmasından dolayı iç ve dış genital organlarda erkek organları görülür. Bazı 
vakalarda aşırı gelişmiş bir klitoris görüntüsü, bazı vakalarda ise normal görünümlü bir penis vardır. 
Penisin yanı sıra prostat bezleri de görülebilir. Bu tip vakalara genellikle hamilelik esnasında 
testosteron/progesteron içeren ilaç tedavisi uygulanan köpeklerin yavrularında rastlanır. Bu 
hayvanları rahim ve yumurtalık hastalıklarından korumak için kısırlaştırmak gerekir. Çift cinsiyetli 
hayvanlar genellikle kısırdır (çok istisnai olarak doğum yapan birkaç vaka bilinmektedir). Yine de bu 
hayvanları çiftleştirmek önerilmez. 
 
*Sınıflandırılmamış vakalar—Yukarıdaki 2 sınıflandırmanın dışında kalan vakalardır. 
 
Deniz Hıyarları: Yumurtlayarak ürerler, erkek ve dişilerinin şekli birbirine çok benzer. Bâzıları 
hermofrodit (çift cinsiyetli)dir. Tentakülleriyle yakaladıkları plankton ve çamurlardaki organik 
maddelerle beslenirler. Çeşitli renkte veya cam gibi saydam olanları da vardır. 
 
4. Doğada Cinsiyet Değiştiren Canlılar 
 
Orfoz: Orfoz (Epinephelus guaza), Serranidae familyasından bir balıktürü. Orfoz hermafrodit olup, 
cinsel olgunluğa eriştiği zaman dişi cinsiyet organlarına sahiptir. Hayatının belirli bir dönemini dişi 
olarak geçirdikten sonra 18. yaşına geldiğinde dişi cinsiyet organları kaybolarak yerine erkek cinsiyet 
organları gelişir ve hayatının geri kalanını erkek olarak yaşar. 
 
Diğer dişileştirilmiş balıklar: ABD’de Potomac Nehri’nde yapılan araştırmalarda balıkların nehre 
atılan doğal hormonlar içeren atıklardan etkilendiği ortaya çıkarılmıştır. Balıkların yüzde 42’sinde 
yumurtalık benzeri dokular oluştuğu gibi yüzde 79’unda cinsel anormallikler görülmüştür. Balıkların 
antidepresan içeren atıklardan da etkilendikleri ve bu atıkların balıkların dişileşmesine yol açabileceği 
anlaşılmıştır. 
 
Common Reed Frog - Kamış kurbağası (Hyperolius viridiflavus): Hyperolius viridiflavus 
kurbağalarının cinsel organlarını kadından erkeğe (vajinadan penise) değiştirmekte oldukları 
gözlemlendi. Eğer popülasyon içerisinde erkek yok ise dişilerden bazıları bazı kimyasal tepkimeler 
sonucunda cinsiyet değiştirip erkek olurlar. Sürü içerisinde erkek nüfusunun yetersiz olması sebebi ile 
üremeye imkân olmamasından dolayıyla ne zaman kimyasal tepkimeler aktifleşse dişilerin cinsiyet 
geni parçalanır ve erkek cinsel organı olarak gelişir. 
 
Afrika Kurbağaları: Bazı öldürücü tarım ilaçları erkek kurbağalar üzerinde etkili olduğu gibi onların 
yumurtlamasına da sebep olabiliyor. 40 Afrika kurbağası üzerinde yapılan son deneylerde atrazinli 
(tarım ilacı) suda yaşayan kurbağaların yüzde 90’nın testosteron seviyelerinde ve sperm sayılarında 
azalma oldu. Yüzde 10’u ise tamamen cinsiyet değiştirdi ve yumurtlamaya başladı. 
 
Tavukgiller: İngiliz bilim adamları, ender rastlanan, erkek ve dişi özelliklerini birlikte taşıyan 
(jinandromorf/karmaeşeyli) Sam adı verilen yarı tavuk, yarı horoz örneği üzerinden giderek 
tavukgillerde cinsiyetin memelilerden farklı şekilde belirdiği sonucuna varmışlardır. Araştırmacılar 
Sam isimli tavuk/horozun kromozomunda anormallik olmasını beklediler ancak yanıldılar, zira Sam’in 
“tavuk tarafının” büyük oranda dişi kromozomlarla normal dişi hücrelerinden, “horoz tarafının” ise 
erkek kromozomlarla normal erkek hücrelerinden meydana geldiği, iki tarafın da tamamen aynı 
hormondan etkilendiği görüldü. “Nature” dergisinde yayımlanan araştırmada bilim adamları, 
hormonların horoz ve tavukta cinsiyetin belirlenmesinde asıl rolü oynamadığı, bu hayvanların 
hücrelerinin üreme organları gelişmeden önce “cinsel kimliğe” sahip olduğu sonucuna vardı. 
Bunun yanında bir travma sonucu (tilki saldırısı) dişiye dönüşen ve yumurtlamaya başlayan horoz 
Gianni’nin hikayesi de araştırmacılara bu konuda yol gösterdi. Uzmanlar değişime yol açan şeyin, ilkel 



çağlara ait, bugüne kadar gelebilmiş bir gen olabileceğini belirtiyor. Bu görüşe göre Gianni tüm 
dişilerin gidişine şahit olunca soyunu sürdürmenin yolunu karşı cinse geçmekte buldu. 
 
Transeksüel kertenkele (Augrabies kertenkelesi): Araştirmacılar, Güney Afrika’da dişi kılığına giren 
ve dişileri imite eden ilginç bir kertenkele türü buldu. Witwatersrand Üniversitesi bünyesinde yapılan 
çalışmalarda “Augrabies” cinsi erkek kertenkelelerin, büyüklerin hışmından korunmak için renklerini 
değiştirerek dişi kılığına girdiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, dişilerin rengine bürünen küçük erkek 
kertenkelelerin yaşam şansının attığını gösterdi. 
 
Deniziğnesi balığı: Birkaç yıl önce araştırmacılar erkeklerde kuluçka kesesinin oluşmasını 
tetikleyebilecek bir geni keşfetti. Bu gen yardımı ile kuluçka kesesindeki yumurtalar için tuz miktarını 
ayarlayabiliyor. Deniziğnesi familyasının denizatı dışındaki bir diğer üyesi deniziğnesi balığı da doğum 
yapmadan önce yumurtaları kuluçka kesesinde bir süre taşır. 
 
Denizatları: Dişi denizatı yumurtalarını erkek denizatlarına aktarır. Erkek denizatlarında doğuştan 
kuluçka kesesi bulunur. Bu kesede yumurtaları kendi spermleriyle döllerler. Ortalama 3 hafta süren 
hamileliğin ardından denizatı üç gün süren doğum sancısı sonucu yaklaşık 200 bebeği denize bırakır. 
 
Homo sapiens (İnsanlar): Bunun yanında insanlarda da bir gen defektine bağlı olarak, örneğin 
Karayipler’de Hispaniola adasında bazı çocukların kız olarak dünyaya geldiğini, ancak 12 yaşına 
geldiklerinde erkeğe dönüştükleri biliniyor. Burada doğan bazı çocukların cinsel organları dahil tüm 
özellikleri kızları andırıyor. Aileleri tarafından da kız olarak yetiştirilen çocuklar ergenliğe girdiklerinde 
bir anda boy atıyor, kıllanıyor ve erkek cinsel organı oluşuyor. 12 yaşına geldiklerinde vajinaları bir 
anda penise dönüşen bu çocukların çoğu hayatlarına erkek olarak devam edip çocuk sahibi bile 
oluyor. 5-alpha-reductase deficiency sendromu olarak da bilinen bu sendromda genetik bir bozukluk 
enzimlerin salgılanmasını etkileyerek çocukların penisinin zamanında oluşmasına engelliyor. 
 
5. Partenogenez ve Eşeyi Olmadan Üreme 
 
Lezbiyen Aşkın Ürünleri: Cnemidophorus isimli kertenkelelerde erkek yoktur ve bunlar lezbiyen bir 
aşkın ürünü olan canlılardır. Rock lizzards kertenkelesi de benzer şekilde lezbiyenlikten başka bir 
cinsiyetin olmadığı türdür. Dişi kertenkeleler pseude seks yapma suretiyle birbirlerine sürtünürler ve 
erkeği imite ederler. Sonucunda herhangi bir döl alışverişi olmadan dişilerde yumurta oluşumu 
meydana gelir. 
 
Ramphotyphlops braminus: Bu yılan türü partenogenez bir şekilde yani döllenmesiz olarak ürer ve 
şimdiye kadar bulunan tüm örnekleri dişidir. Yumurtlayabildikleri gibi yavrularını canlı da 
taşıyabilirler. Sekize kadar yumurtlayabilirler. Doğan yavruların hepsi anneleri gibi dişidir ve hepsi 
genetik olarak özdeştir. 
 
Karahindiba: Karahindiba isimli çiçekli bitkinin üreme organları var olduğu halde işlevini yitirmiştir. 
Tüm çiçekler gibi karahindibalarında üreme organları vardır, ama bunları kullanmazlar. Zira bu 
çicekler eşeyli olarak üremezler; kendilerini kopyalarlar. 
 
Mycocepurus smithii: Güney Amerika’da Amazonlar’ya yaşayan bu karınca türü çiftleşmeden çoğalan 
ve tamamı dişi olan bir karınca türüdür. Bu türdeki kraliçe karıncalar kendilerini kopyalayarak genetik 
açıdan benzerlerini üretirler. Eşsiz üredikleri tespit edilen bu karınca türü, hiç çiftleşme olmaksızın 
bahçe mantarı gibi ürediği görülen ilk böcek türü olduğu da bilinmektedir. Proceedings of the Royal 
Society B. dergisinde yayımlayan araştırmada, “Mycocepurus smithii” türü karıncaların DNA’larının 
“parmak izini” inceleyen Biyolog Anna Himler, tüm karıncaların koloninin kraliçesinin kopyaları 
olduğunu ve “sekssiz bir dünyada” yaşadıklarını tespit etmiştir. Dişi karıncalar parçalanıp 
incelendiklerinde bunların fiziksel olarak doğuramayacak durumda oldukları ve “midye organı” olarak 



bilinen üreme sistemlerinin özelliğini yitirmiş bir durumda oldukları fark edilmiştir.  Araştırmacılara 
göre, erkeklerin döllenmemiş yumurtadan eşeysiz üremelerinin bazı böcek türleri için normal 
olduğunu, ancak dişilerin eşeysiz üremelerinin “karıncalarda fazlasıyla ender” olduğunun altını 
çizmekteler. Araştırmacı Himler’e göre, “Karınca toplumunda, değişik tiplerde üreme şekilleri 
görüldüğü, ama bu türün kendi görülmemiş üreme şeklini geliştirtiği” vurgulanmıştır. 
 
6. Hem Eşeyli Hem Eşeysiz Üreyebilen Canlılar 
 
Komodor Ejderi: Bu türün özelliği, doğada hem erkeği hem de dişisi olmasına rağmen dişi komodo 
ejderlerinin içinde gerektiğinde erkek üreme hücresi oluşturacak bir kısmın bulunması.Bu kısım 
üremeye dair zor durumlarda devreye girer ve dişinin kendi kendine üreyebilmesini de sağlar. 
 
Asma bitleri (Grape phylloxera veya Daktulosphaira vitifoliae): Genelde yaz mevsimi çiftleşmezler, 
bunun yerine yazları herhangi bir döl alışverişi olmadan doğrudan yumurtlayıp yavrular doğururlar. 
Kış mevsiminde ise daha dayanıklı yumurtalar oluşturabilmek için erkeklerle çiftleşmeyi tercih 
ederler. 
 
Whitespotted bamboo: Beyaz benekli bambu olarak adlandırılan bir köpekbalığı türü normalde erkek 
ve dişi birleşimi ile üreyerek doğarlar. Ama 2002 yılında Belle Isle Aquarium parkında sadece iki 
dişinin bulunduğu bir akvaryumda bu köpekbalıklarından birinin yavrulaması bakıcıları olduğu gibi 
bilimcileri de hayretler içinde bırakmıştır. 
 
Çekiçbaşlı köpekbalıkları: Hem eşeyli hem eşeysiz üremeye diğer bir örnek de, yedi yıl önce 
Macaristan’ın Nyiregyahaza bölgesindeki bir akvaryum havuzunda doğan ve Ibolya isimli bir çekiçbaşlı 
anne köpekbalığının hiçbir erkek köpekbalığıyla cinsel ilişkiye girmeden hamile kalarak doğum 
yapması olayının gözlenmiş olmasıdır. DNA çalışmaları sonucunda çekiçbaşlı köpekbalığının 
kendiliğinden doğurduğu saptanmıştı. Dişi köpekbalığının erkek köpekbalıklarından ayrı bir bölümde 
tutulduğunu söyleyen hayvanat bahçesi yetkilisi ve uzmanlar cinsel birleşim olmadan doğum 
yapmasının inanılmaz olduğunu kaydettiler. (9) 
 
Boğa yılanları: Doğada hem erkeği hem de dişisi bulunduğu halde Kuzey Karolina Devlet 
Üniversitesinden Dr. Warren Booth yaptığı çalışmalar sonucunda eşeysiz olarak üreyen bir boğa yılanı 
türü keşfedilmiştir. “Süper anne” boğa yılanının oluşturduğu yavruların hiçbiri erkek bir yılana ait 
etkiler göstermiyor – gen düzeyinde erkek yılanın üreme sürecinde hiçbir katkısının olmadığı 
görülüyor. Ayrıca tüm yavrular anneye ait çekinik renk mutasyonunu da taşıyor. Bu şimdiye kadar 
sürüngenler dünyasında eşeysiz üremenin gözlendiği ilk bulgu olarak da biliniyor. Erkek yılan hücreleri 
iki Z kromozomu içerirken dişi yılan hücreleri Z ve W kromozomları içeriyor. Dr. Booth yaptığı 
çalışmada eşeysiz üreme sonucu oluşan tüm dişi yavruların WW kromozomlarını içerdiğini 
gözlemledi. Bu şimdiye kadar görülmemiş ve imkânsız kabul edilen bir durum. Böyle bir sonuç ancak 
laboratuvar koşullarında kompleks müdahaleler sonucunda elde edilebilir, o da sadece balık ve 
kurbağalarda. Daha ilginç olanı bu süper anne boğa yılanının bundan önceki dönemlerinde eşeyli 
üreme de gerçekleştirmiş olması. Boğa yılanlarının her iki şekilde de üreyebiliyor olmasının evrimsel 
açıdan bir avantaj sağlayabileceği ve bu özelliğin sürüngenlerde şimdiye kadar bilinenlerin aksine 
daha yaygın olabileceği düşünülüyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. İkiden Fazla Cinsiyeti Olan Canlılar 
 
Tetrahymena thermophila:  
 
Biri erkek, biri dişi… Bilinen gelişmiş türlerin hemen hemen hepsi iki cinsiyet barındırıyor. Peki, bu 
sayının ötesi var mıdır? Bir canlı türü en fazla kaç cinsiyeti içinde barındırabilir? 3 mü? 5 mi? 
 
Tetrahymena thermophila ile tanışın! Bu tek hücreli, 7 farklı cinsiyete ev sahipliği yapıyor. Uygun 
olarak I, II, III, IV, V, VI ve VII olarak adlandırılan cinsiyetler, tür içi çiftleşmeleri o kadar karmaşık hale 
geliyor ki, T. thermophila, sırf bu amaçla ekstra bir çekirdek taşıyor. 
 
Ana çekirdek, hücrenin temel fonksiyonlarından sorumlu iken, küçük çekirdek, hücreler arası 
konjügasyon iletişimini sağlıyor. 
 
T. thermophila popülasyonları içindeki bu 7 cinsiyetin oranı da birbirinden farklı! University of 
Houston‘dan Rebecca Zufall‘ın gerçekleştirdiği çalışmalar da, bu cinsiyet oranlarındaki asimetriye ışık 
tutuyor. 
 
Zufall, cinsiyetlerin neden farklı oranlarda bulunduğunu çözmek için, bu canlıların popülasyonlarını, 
matematik modellemeler kullanarak tekrar oluşturmuş. Bu modellemeler sonucunda, belirli bir genin 
farklı versiyonlarının (yani allellerin) farklı cinsiyetlere çoğunluk kazandırdığını gözlemlemiş. 
 
Bilindiği üzere, biz insanların, cinsiyeti tamamen genler tarafından belirleniyor. Ancak, bizim aksimize, 
T. thermophila‘da cinsiyet seçimi biraz farklı şekilde gerçekleşiyor. Bu canlıdaki bazı genler, o canlının 
hangi cinsiyete sahip olacağının sadece bir kısmını belirliyor. Diğer kısmında ise çevre sıcaklığı gibi 
çevresel faktörler bulunuyor. 
 
Bu canlılarda, cinsiyeti etkileyen önemli genetik faktörlerden biri mat adlı bir gen. Bu genin farklı 
versiyonları (alelleri), bazı cinsiyetlerin diğerlerine göre daha fazla görülmesine neden oluyor. Örneğin 
mat2 aleli ile doğan bir T. thermophila‘nın hiç bir şekilde tip I olma ihtimali bulunmazken, %15 
ihtimalle tip II, %9 ihtimalle tip III olabiliyor. Kolaylık olması açısından, mat2 ve aynı genin diğer 13 
aleli, Ave B adlı gruplara bölünmüş. A grubu aleller, tip I, II, III, V ve VI cinsiyetlerine; Bgrubu aleller ise 
II, III, IV, V, VI ve VII cinsiyetlerine dönüşümde görev alıyor. 
 
Ancak, temel soru hala cevaplanmış değil! Bir canlı neden 7 cinsiyete sahip olmak ister? Evrimsel 
avantaj açısından bakıldığında, araştırmacıların gerçekleştirdiği modellemeler, 7 cinsiyetin, iki 
cinsiyete karşı avantajlı ortaya koyuyor. Ancak, modellemeler bazı durumlarda gerçeği 
yansıtmayabiliyor ve çoğu araştırmacı, “çeşitlilik güzeldir” savını tatmin edici bir cevap olarak 
görmüyor. 
 
Konu üzerinde yapılan önceki bir çalışma, farklı cinsiyetlerin olmasının, bir organizmanın, karşı-cins 
bulma ihtimalini artıracağını, bu şekilde bir artışın da avantajlı olacağını öne sürüyor. Ancak, bu 
sayının neden 7 ile sınırlandığı konusunda kimsenin cevaplayamadığı bir soru. Çalışmayı 
gerçekleştiren Tiago Paixão, “T. thermophila popülasyonlarının tipik olarak destekleyebileceği 
maksimum cinsiyet sayısı 7 olabilir. Bundan yüksek sayılarda cinsiyet olması, hayatta kalma açısından 
yarar getirmiyor olmalı.” diyerek düşüncelerini özetliyor. 
 
 
 
 
 
 



8. Eşcinsellik 
 
İNSANLARDA EŞCİNSELLİK: 
 
Eşcinsellik, kişinin cinsel, duygusal ilgi ve isteğinin (cinsel yöneliminin) kendisiyle aynı cinsten kişilere 
dönük olmasıdır. Eşcinsellik doğuştan mı, yoksa kültürel şartlarla gençlerin sonradan özenmesiyle mi 
oluşmaktadır, bu soruya bilimsel verilerle yanıtlamak gerekirse, Sigmund Freud tarafından 
tanımlanan kurama göre, eşcinselliğin, erkeklerde koruyucu bir anne ve ona uzak duran bir babadan 
tetiklenen bir durum olduğuna dair fikrin günümüzde tamamen yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. 
Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), 1973 yılında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) da 1 Ocak 1993 tarihinde, 
objektif ve iyi planlanmış bilimsel çalışmalar ve klinik literatür doğrultusunda, eşcinselliği “Uluslararası 
Hastalıklar Sınıflandırması”ndan ve “Akıl Hastalıkları Teşhis ve İstatistikleri Klavuzu”ndan 
çıkarmışlardır. ICD-10 maddesi “cinsel yönelim, tek başına, bir rahatsızlık/hastalık olarak kabul 
edilemez” şeklindedir. 
  
Günümüzdeki araştırmalar sonucu eşcinselliğin, erkek çocukların doğum sırası ile ilgili olduğu artık 
neredeyse kesin gibidir. Her erkek çocuğun doğumu, kendisinden sonra doğacak erkek çocuğun 
eşcinsel olma ihtimalini yaklaşık olarak % 3 – 4 oranında artırmaktadır. Daha önce erkek çocuğa 
hamile kalmış, bir annenin, doğuracağı yeni bir erkek çocuğun eşcinsel olma ihtimalinin kuramsal 
olarak ilk erkek çocuğa göre daha fazla olduğunu bilinmektedir. Erkek embriyo Y kromozonundaki üç 
adet Gen Anti-müller hormonu şifreler. Anne de buna karşı Histocombatibliyt antikoru oluşturur. 
Annenin her erkek çocuğa hamileliğinde vücudundaki Histocombatibilyt Antikorunun konsantrasyonu 
artar. Annenin oluşturduğu Antikor erkek çocuk embriyosunun beyninin erkekleşmesini engeller. 
Genital olarak erkektir ama beyinsel olarak erkekleşemez. Bu durum da onların diğer erkeklerden 
hoşlanmasını, kadınlara karsı ilgisiz kalmasını sağlar. Bunun yanında eşcinsellik, dünyadaki her 
toplumda, her sosyal grupta, her din, her kültürde aşağı yukarı aynı orandadır. Kimi toplumlarda çok, 
kimilerinde az görünür olması, aslında sadece toplumun eşcinselliğe toleransı ile ilgili bir durumdur. 
 
Sonuç olarak, inanış şekillerindeki Tanrının bir insanı genetik olarak günah işlemeye -homoseksüel 
ilişkiye- meyilli yarattığına inanmak, bir anlamda Tanrının hile yaptığını onaylamak olacağı gibi etiksel 
açıdan da böyle bir düşünüş tarzı bir üçkâğıtçılıktır ve insana saygısızlıktır. 
 
DOĞADA EŞCİNSELLİK: 
 
Hayvanlarda eşcinsel davranışlar, insan türü dışındaki hayvanlarda gözlemlenen ve belgelenmiş 
eşcinsel, biseksüel ve transeksüel davranışlardır. Bu davranışlar cinsellik, kur yapma, etkilenme, 
duygusal bağ kurma, eş olma ve ebeveynliği içerir. Araştırmacı Bruce Bagemihl, “hayvanlardaki cinsel 
çeşitliliğin – buna eşcinsellik, biseksüellik ve çoğalmaya dayanmayan cinsellik de dahil olmak üzere – 
bilim çevrelerinin daha önceleri kabul etmek istediğinden çok daha fazla olduğunu iddia eder. 
Belirlenen eşcinsel davranış gösteren türler arasında, koyundan, kediye ve ata, kediden, köpeğe ve 
muhabbet kuşuna kadar bilinen tüm evcilleştirilmiş hayvanları da kapsamaktadır. 
 
Lezbiyen solucanlar: Doğada eşcinselliğin biyolojik temelli olduğu, ABD’lı araştırmacıların solucanlar 
üzerinde yaptığı deneylerle de anlaşıldı. Dişi solucanların beyinlerindeki genlerle oynayan ABD’li bilim 
adamları solucanların cinsel alışkanlıklarını değiştirmeyi başardılar. Genleri bozulan dişi solucanlar 
kendi cinslerine yöneldiler. Bilim adamları solucanların beynindeki dengeyi tersine döndürerek algı 
yanılgısı yarattılar. Bu işlemi yaparken solucanların sadece beyinlerindeki genlerle oynadılar. Yani 
diğer bir deyişle bu solucanlar dışarıdan bakıldığında dişi görünürken, erkek gibi davranıp düşünmeye 
başladılar. Deneyi gerçekleştiren Utah Üniversitesi Beyin Araştırmaları Bölümün Başkanı Erik 
Jorgensen yaptığı açıklamada eşcinsellik gibi cinsel davranış ve yönelimlerin insanın geninde 
şifrelendiğini belirtti. 
 



İspinozlar: Eşcinsel İspinozlar da ömür boyu seviyor. Bütün ömrünü tek bir eş ile geçiren zebra 
ispinozunu inceleyen araştırmacılar, eşcinsel çiftlerin en az heteroseksüel çiftler kadar birbirine bağlı 
ve sadık kuşlar olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmanın sonuçları, Behavioural Ecology and 
Sociobiology (Davranış Ekolojisi ve Sosyobiyoloji) adlı dergide yayımlandı. California Berkeley 
Üniversitesi ekibi, aynı cinsiyetten zebra ispinozlarının da çift oluşturduğunu ve bu kuşların birbirine 
gösterdiği özen ve dikkatin en az dişi-erkek çiftler kadar güçlü olduğunu söylüyor. Aynı yuvayı 
paylaşan zebra ispinozları bir çift olarak bağlılıklarını birbirine şarkı söylemenin yanısıra, gagalarıyla 
karşılıklı tüy temizleyerek de kanıtlıyor. 
 
Koçlar: Koçların yaklaşık %8′i koyunlarla çiftleşmeleri için bir şans verildiğinde bile koçlarla 
çiftleşmeye devam etmektedirler. Bir deney gurubunun iç, görme lobu önüdeki hipotalamus bölgesi 
koçlarda, aynı yaş gurubundaki koyunlara oranla çok daha büyük çıkmaktadır. 
 
Siyah Kuğular: Kabaca bir hesapla siyah kuğu çiftlerinin dörtte biri eşcinsel çiftlerdir ve, ya yuva 
çalarlar ya da daha sonra yumurtayı çalış dişiyi yuvadan uzaklaştırmak üzere geçici bir üçlü aile 
kurarlar. Büyük olasılıkla, ebeveynleri daha geniş bir yaşam alanını savunabildikleri için, eşcinsel 
çiftlerin yavrularının daha fazlası, farklı cinsten ebeveynleri olanlara oranla yetişkinliğe ulaşmaktadır. 
Aynı mantık erkek flamingo çiftlerinin yavrularında da yürümektedir. 
 
Martılar: Araştırmalar dişi batı martılarının %10 ila 15inin doğada eşcinsel davranış sergilediklerini 
göstermektedir. 
 
Yaban ördekleri: Erkek-dişi yaban ördeği çiftleri sâdece dişi yumurtlayana kadar oluşur, daha sonra 
erkek, dişiyi terkeder. Yaban ördeklerindeki erkek eşcinselliği, kuşların geneline oranla daha fazladır. 
Bu oran bâzı durumlarda tüm nüfusun %19′u kadardır. 
 
Penguenler: New York Timesın 2005 Şubat başında yaptığı bir habere göre New York Central Park 
hayvanat bahçesinde bir erkek Miğfer pengueni çifti kuluçkaya yatıp, yumurtadan çıkarttıkları bir dişi 
pengueni evlat edinmişlerdir. Roy ve Silo ile yavruları Tango’nun gerçek yaşam hikâyeleri üzerine And 
Tango Makes Three isimli bir çocuk kitabı yazılmıştır. Tango adlı dişi penguen, daha sonra başka bir 
dişi penguenle birlikte olmuştur. New York’ta bulunan diğer penguenlerin de hemcinsleriyle eş 
oldukları kayıtlara geçmiştir. 
 
Dişi grizzly ayıları: Dişi grizzly ayılarının bazen birlikte seyahat ettikleri, birbirlerini savundukları, 
yavrularını beraber büyüttükleri ve sanki daha uzun süre beraber kalabilmek için kış uykusunu 
erteledikleri beraberlikler kuruyorlar. 
 
Erkek devekuşlarının % 2′si dişileri görmezden gelerek sadece erkeklere kur yapıyor. Erkek deve 
kuşları yine erkek flamingolar gibi gerçekten seks yaparken görülmeseler de yuva yapıp bazen de 
yetimleri büyütme görevini üstleniyorlar. 
 
Şişe burunlu yunuslar erkekli dişili çiftler oluşturmasalar da çoğu, diğer erkeklerle ömür boyu süren 
çiftler oluşturuyorlar. Bazıları sadece erkeklerle ilgileniyor; fakat diğerleri biseksüel ve burun ile 
genital uyarıma hepsi hevesle katılıyor. 
 
9. Sonuç 
 
İlgili ayetlerden doğadaki tüm canlıların sadece dişi ve erkek olmak üzere çiftler halinde 
yaratıldıklarına dair hiçbir işaret yoktur. Canlılar çok çeşitli ve farklı üreme, çiftleşme ve cinsel 
davranışlar gösterir ve doğada çift değil çok cinsiyetlilik mevcuttur. Kuran, bu gerçeği görmezden 
gelmiştir ve bu biyoloji bilgilerine dönemi gereği sahip olmadığı gibi bunda mucize aramak yersiz ve 
gereksizdir. 



Elektrik Kullanımı 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
…Erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık… (Sebe Suresi, 12) Allah’ın Hz. Süleyman’ın emrine 
verdiği büyük nimetlerden biri “erimiş bakır madeni”dir. Bu ayeti, farklı şekillerde yorumlamak 
mümkündür. Erimiş bakırın kullanılması ile, Hz. Süleyman döneminde elektrik kullanılan yüksek bir 
teknolojinin varlığına da işaret ediliyor olabilir. Bilindiği gibi bakır, elektriği ve ısıyı en iyi ileten 
metallerden biridir ve bu yönüyle elektrik sanayinin temelini oluşturmaktadır. Dünyada üretilen 
bakırın önemli bir bölümü elektrik sanayinde kullanılmaktadır. Ayette geçen “sel gibi akıttık” ifadesi 
de elektriğin çok geniş alanlarda kullanılabileceğine işaret ediyor olabilir. 
 
2. Ayet Yorumundaki Çarpıtma 
 
Aynen alıntıladığımız mucize yalanı metninde okuyabileceğiniz üzere okuyucu ile adeta alay 
edercesine ayette geçen ”bakır madenini ona sel gibi akıttık” ifadesinde elektrik kullanımına dair bir 
işaret olabileceği söylenmektedir. 
 
Bu ifade tek başına ele alındığında bile böyle bir ‘işaret’ (!) çıkarmak olası hayâl gücünü aşar. Ayeti 
somut bağlamı içerisinde ele aldığımızda mucizecilerinin yorumunun ne kadar samimiyetsiz bir 
çarpıtmadan ibaret olduğu rahatlıkla görülür: 
 
Ve Süleyman’a da rüzgarı ram ettik, sabahleyin bir aylık yol alırdı, akşamleyin bir aylık yol ve ona bakır 
madenini, sel gibi akıttık ve cinlerden, huzurundan iş işleyenler vardı Rabbinin izniyle ve onlardan, 
emrimizden çıkana yakıp kavuran azabı tattırırdık. (Sebe 12) 
 
Kalelerden, heykellerden, büyük havuzlara benzer çanaklardan ve sağlam, yerinden kalkmaz 
kazanlardan ne isterse yaparlardı ona; ey Davud soyu, şükredin ve kullarımdan pek azı şükreder. 
(Sebe 13) 
 
Açıkça görüldüğü gibi bu ayetlerde Süleyman’a verilen bolluklar, nimetler, kolaylıklardan 
bahsedilmektedir. Bu bağlamda kaleler, heykeller, çanak ve kazanların yapımında kullanmak üzere 
bolca bakır madeni de verildiği söylenmektedir. Yani ayette kastedilen hem lafzından -hem de 
bağlamından anlaşıldığı üzere- bakır madeninin bolca verilmiş olmasından başka birşey değil. Bu 
durum herhangi bir muteber tefsire bakarak da teyit edilebilir. 
 



3. Ayetin Kökeni 
 
Davud’un oğlu Süleyman’ın Kuran’da geçen diğer bütün kıssaları gibi kaleler, heykeller, büyük 
havuzlar, yerinden kalkmaz kazanlar barındıran görkemli bir tapınak inşa ettirmesi hikayesi de 
Tevrat’tan alıntıdır. Hikâye, Tevrat’ta çok daha ayrıntılı bir şekilde yer alır (bkz. 1. Krallar 7). Tevrat’ta 
Süleyman’ın 20 yıl süren bu inşaat sırasında ne kadar bolca maden, işçi ve yardımcı kullandığı da 
anlatılır. Yukarıdaki Kuran ayetleri ise bu hikâyenin özetlenmiş bir versiyonundan ibarettir. 
 
4. Bakır Kullanımı 
 
Ayetten çıkan tek manâ Süleyman’a bakır madeninin oluk oluk/bolca verildiği rivayetidir. Bunda da 
”mucizevi” hiçbir yan bulunmaz. 
 
Bakır insanların kullandığı ilk madenlerdendir ve yaklaşık 10.000 yıldır kullanımdadır. Hatta en çok 
yararlanıldığı dönem olan M.Ö. 5.000 ile M.Ö. 3.000 yılları arası “Bakır Devri” olarak da adlandırılır. 
Kısacası bakır Kuran’dan ve -elbette ki- elektrik kullanımından da önce binyıllardır bilinmekte ve 
kullanılmaktadır. 
 
5. Mucize Yalancılığında Son Nokta 
 
Görüldüğü üzere söz konusu ayetten elektrik kullanımına dair bir işaret çıkarmak abes, gülünç ve 
saçmadır. Ne var ki mucize iddiacılarımız bu noktadan daha da ileri gidebilmektedirler! 
 
Yukarda alıntıladığımız mucize yalanı metninin bir bölümünü tekrar okuyalım: 
 
”Erimiş bakırın kullanılması ile Hz. Süleyman döneminde elektrik kullanılan yüksek bir teknolojinin 
varlığına da işaret ediliyor olabilir.” 
 
Yanlış okumadınız! Gerçekten de Süleyman dönemi -yani milattan binyıllar öncesindeki bir dönem- 
için elektrik kullanımından söz ediliyor. Üstelik bu akıl almaz iddia sadece yukarıdaki ayet bağlamında 
ağızdan kaçmış bir ifade de değil. Harun Yahya, Yaratılış Atlası adlı kitabında aynı iddiayı farklı 
argümanlarla da desteklemeye çalışıyor: 
 
”Dendera’daki Hathor Tapınağı’nda bulunan bazı duvar resimlerinde yer alan figürler antik 
Mısırlılar’ın elektriği bildiği ve kullandığı ihtimalini gündeme getirmiştir. Söz konusu resim dikkatlice 
incelendiğinde tıpkı günümüzdeki gibi yüksek voltaj yalıtımının o günlerde de kullanıldığı görülür. 
Ampûl görünümündeki şekil dikdörtgen bir sütun (bu sütun izolatör olarak kullanıldığı tahmin edilen 
ve ced sütunu olarak adlandırılan bir sütundur) tarafından desteklenmektedir. Resimdeki şeklin 
günümüz elektrik lambalarıyla olan bu şaşırtıcı benzerliği çok dikkat çekicidir. Mısır hiyerogliflerinde 
sıkça rastlanan ced sütunu bir tür elektrik malzemesini sembolize ediyor olabilir. Ced sütunu 
jeneratör görevi görüyor ve bu şekilde aydınlatma sağlanıyor olabilir.” (Yaratılış Atlası C. 2 sf. 560.) 
 
Eski Mısır duvar resimlerinde günümüzün bazı teknolojik aletlerinin resmedilmiş olduğu iddialarını 
gündeme getiren Erich von Däniken bilim dünyasında sahtekâr olarak tanınan İsviçreli bir fantezi 
yazarıdır ve bu resimlerin kökeninin uzaylılar olduğunu iddia eder. 
 
”Bilimsellik” ve ”akla uygunluk” maskesi takmaya çalışan Harun Yahya ve diğer mucizecilerin aslında 
bilim çevrelerinde ancak alay konusu olabilecek kişilerin iddialarına sarılması ve kendi gayretlerine 
uyarlaması (uzaylılardan Süleyman’a ve Kuran’a) bilimselliğin sadece maskesinin bile onlara ne denli 
ağır geldiğinin açık göstergesidir. 
 
 



6. Sonuç 
 
Sebe/12 ayetinde elektrik kullanımından değil Süleyman’a bol bol bakır madeni verildiğinden 
bahsedilmektedir. Ayetin lafzı ve bağlamından açıkça görülen bu gerçek herhangi bir muteber Kuran 
tefsirine bakılarak rahatlıkla teyit edilebilir. Zaten Süleyman’ın kaleler, büyük havuzlar, türlü 
heykeller, kazanlar barındıran görkemli bir tapınak yaptırdığı ve 20 yıl süren bu inşaatta bol maden, 
yardımcı ve işçi kullandığı hikâyesi de çok daha ayrıntılı olarak Tevrat’ta yer almıştır. Kuran ise 
özetleyerek ve cinlerle de süsleyerek oradan alıntılamıştır. 
 
Bakır, elektrik kullanımından çok önceleri insanlar tarafından bilinen ve kullanılan bir madendir. 
Ayetten hiç bir şekilde elektrik kullanımına dair bir işaret çıkmaz. Mucize yalancılarının Süleyman 
döneminde -yani milattan binyıllar öncesinde- insanların elektrik kullanıyor olabileceğini söylemesi 
ciddiye alınacak bir yönlerinin olmadığının en belirgin göstergesidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uçak Teknolojisi 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Aşağıdaki mucize yalanı hem Harun Yahya’ya ait bir sitede hem de yine Harun Yahya’ya ait ”Yaratılış 
Atlası” adlı kitapta dile getirilmektedir: 
 
“Hz. Süleyman döneminde de, bu kutlu peygamber vesilesiyle bilim, sanat ve teknolojide çok önemli 
ilerlemeler sağlanmıştır. Örneğin Kuran’da Hz. Süleyman döneminde uçak gibi hızlı ulaşım araçlarının 
kullanıldığına işaret edilmektedir: 
 
Süleyman için de, sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay (mesafe) olan rüzgara (boyun eğdirdik)… 
(Sebe Suresi, 12) Bu ayet-i kerimede ulaşılması oldukça uzak olan mesafelere, Hz. Süleyman 
döneminde kısa sürede ulaşılabildiğine dikkat çekilmektedir. Bu, günümüzdeki uçak teknolojisine 
benzer bir teknoloji kullanılan, rüzgarla hareket eden vasıtalara işaret etmektedir. (Yaratılış Atlası cilt 
2 sf 529) 
 



Geçmiş medeniyetlere ait kalıntılar incelendiğinde, hava ulaşımının bildiğimiz tarihten çok daha 
eskilere kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Mayaların kalıntılarında, Mısır piramitlerindeki resimlerde, 
Sümer yazıtlarında ve Japonya’da bulunan kalıntılarda çeşitli uçak, planör, helikopter benzeri 
araçlara, pilot giysili heykellere sıkça rastlanmaktadır. (Yaratılış Atlası cilt 2 sf 554) 
 
Geçmiş medeniyetlerinin hava ulaşımını kullandıklarına işaret eden delillerden biri, Mısır’da bulunan 
planör modelidir. 1898 yılında arkeologlar tarafından bulunan bu planör modelinin MÖ 200 yıllarında 
yapılmış olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bundan yaklaşık 2200 yıl öncesine ait bir planör modelinin ortaya 
çıkarılması elbette olağanüstü bir durumdur. Bu, evrimci tarih anlayışını temelden sarsan arkeolojik 
bir buluştur. Söz konusu modelin teknik özellikleri incelendiğinde ortaya çok daha ilginç bir manzara 
çıkmaktadır. Bu ahşap modelin kanatlarının şekli ve oranları, günümüzün en ileri teknolojisiyle yapılan 
Concorde uçaklarda olduğu gibi, hızdan minimum kayıpla maksimum kaldırma kuvveti sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Bu durum, Antik Mısırlıların çok iyi aerodinamik bilgisine sahip olduklarını da 
göstermektedir (Yaratılış Atlası cilt 2 sf 554) 
 
Abydios Tapınağı’nın duvarlarında Dr. Ruth Hiver tarafından bulunan bu resimlerdeki araçların, 
günümüzde de kullanılan helikopter, jet ve uçak gibi araçlarla olan benzerliği dikkat çekicidir. 
(Yaratılış Atlası cilt 2 sf 555)” 
 
2. İddianın Saçmalığı 
 
Bu mucize yalanı hakkında fazla söz söylemeye gerek yok. Yukarıda aynen alıntıladığımız metni 
okuyup gülmek yeterlidir. 
 
Dikkat ediniz; binyıllar öncesindeki medeniyetlerden kalma duvar ve hattâ mağara resimlerinde 
modern uçak, helikopter (ya da benzerleri) vs… bulunduğu söyleniyor. İşin ilginç yanı o toplumlar 
tarafından ne olduğu bilinmeyen bu teknolojik araçların geleceği gören birileri tarafından resmedildiği 
değil de bu araçların yüzyıllar öncesinde o toplumlar tarafından kullanılıyor olduğunun -
muhtemelen- iddia ediliyor olması… 
 
Örneğin Eski Mısırlıların -Concorde modeli uçaklarda olduğu gibi- hızdan minimum kayıpla maksimum 
kaldırma kuvveti sağlayacak şekilde tasarlanmış araçlar kullandığı söyleniyor... Ama o zamandan 
bugüne yapılan araştırmalar konuya dair hiç bir kalıntı ve bulguya rastlanmadığını gösteriyor. Ele 
geçen sadece -bu medeniyetlerin kullandığını bildiğimiz-bugüne göre ilkel sayılabilecek aletlerdir. Bu 
medeniyetlerin böylesi üstün bir teknolojiye sahip olmadığı ortadadır. 
 
Diyelim ki -birebir olarak- günümüz helikopterini/uçağını resmeden bir Eski Mısır kalıntısı bulundu. Ve 
diyelim ki bu resimlerin başka hiçbir makûl açıklaması yok; olanca netlikle günümüzün teknolojik 
ulaşım araçları resmedilmiş. 
 
Böyle bir durumda bir insan 
 
- Bu resimlerin dünya dışı canlılar tarafından yapılmış olabileceğini veya bu canlıların o dönemlerde 
Dünya’yı ziyaret ettiğini, insanların da onlara ait araçları resmettiklerini… 
 
- Günümüzden veya gelecekten birilerinin o zamana giderek bu resimleri yaptığını… 
 
- O dönemde geleceği görebilen varlıklar olduğunu ya da normal insanların tanrı ilhamı ile bu 
resimleri yapmış olabileceğini… 
 
Hattâ hayal gücünü biraz daha zorlayarak… 
 



- Gizli bir grup insanın o zamanlarda bu teknolojiyi elde ettiğini ve kullandığını düşünebilir… 
 
Ama eski toplumların (Mısır medeniyetinin, Mayaların, Sümerlerin) topyekûn olarak helikopter ve 
uçak teknolojisini bildiğini-tanıdığını-kullandığını düşünebilir mi hiç? Elbette ki hayır… Çünkü bu 
medeniyetlerin bunları kullanmış olduğuna dair bir kanıt yok. Üstelik bu medeniyetlere ait tonlarca 
kalıntı, kullandıkları teknik bilginin düzeyini bize açıkça gösteriyor. Ama Harun Yahya bizleri, en 
zengininden fakirine ‘at arabası’ kullanan bir medeniyetin (kendi argümanını payelendirmek 
maksadıyla) aynı zamanda helikopter de kullanıyor olabileceği savuyla avutmaya çalışıyor. 
 
Daha da fenası tüm bunları Kuran’la ilişkilendiriyor, ayetlere dayandırıyor ve sadece kendisini değil 
kutsal saydığı dini de gülünç duruma düşürüyor. 
 
Belirtmeliyiz ki mucizecilerin sözünü ettiği Eski Mısır resimlerinde konu edilen teknolojik araçlar da 
resmedilmiyor. 90′lı yıllarda bir-iki bilim insanının spekülasyonlarına dayanarak medya tarafından 
bolca şişirilen bu tür haberlerin tutarsızlığı bütün ayrıntılarıyla bugün açıklığa kavuşturulmuş ve kabul 
edilmiş durumdadır. 
 
Örneğin ”Abydos: Fahrzeuge der Götter” adlı Almanca makalede söz konusu şekillerin iki farklı 
dönemden kabartmanın üstüste gelmesiyle oluştuğu (medyada yer alan çoğu resimler bilgisayarda 
rötuşlanarak söz konusu ”teknolojik şekiller” daha belirgin hale getirilmiştir), her iki katmanın da 
bugün deşifre edildiği, hangi anlama geldiğinin ve hangi döneme ait olduğunun bilindiği gibi bütün 
ayrıntılar kaynaklarıyla anlatılmaktadır. 
 
3. Sonuç 
 
Mucizeciler bu tür saçma iddialarla ciddiyetten ne denli uzak olduklarını göstermekte ve bu gibi 
uydurmalarla toplumların inançlarını açıkça sömürmeye çalışmaktadırlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



365 Gün 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Bu iddia, hem Harun Yahya hem Ömer Çelakıl’da geçmektedir: 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: 
 
Kuran’da “gün (yevm)” kelimesi 365 defa geçmektedir. Bildiğiniz gibi Dünya’nın Güneş etrafında 
dönüşü 365 gün sürer. Dünya, Güneş’in etrafında dönerken kendi etrafında da tam 365 defa döner. 
Kuran’da “gün” kelimesinin 365 defa geçiyor olması, Dünya yörüngesi hakkında bize yüzyıllar 
öncesinden bilgi vermesi açısından çok önemli bir bulgudur. Kuran’da “gün” kelimesinin 365 defa 
tekrarlanması, Dünya ile Güneş arasındaki 365 günlük astronomik olaya işaret ediyor olabilir. 
 
Ömer Çelakıl’a ait siteden: 
 
Kur’an-ı Kerim’de “Bir Gün (yevm)” kelimesi 365 defa geçmektedir. Bildiğiniz gibi Dünya’nın Güneş 
etrafında tam bir kez dönüşü 365 gün sürer. Kur’an’da 365 defa “bir gün (yevm)” kelimesinin geçiyor 
olması çok önemli bir bulgudur. Çünkü Dünya yörüngesi hakkında bize yüzyıllar öncesinden bilgi 
vermektedir. Kısacası Dünya ile Güneş arasındaki 365 günlük astronomik döngü Kuran’da açık bir 
şekilde belirtilmektedir. 
 
2. Kuran’da ”yevm” sayısı 
 
Mucize İddiacıları, ‘gün’ anlamına gelen ‘yevm’ sözcüğünün Kuran’da tam olarak 365 yerde geçtiğini 
iddia ederken bir takım gramatik oyunlara başvurur, aynı kelimenin çoğul halini veya belli durum 
hallerini listeye eklemezler. Sözcüğün hangi dilbilgisel hallerinin Kuran’da tam olarak kaç kez geçtiğini 
çok önemseyen okuyucumuz lütfen mucize iddiacılarının sayısız site ve forumlardaki iddialarını 
peşinen kabul etmeyip vakit ayırarak kendileri incelesin ve tatmin olsunlar.  Aşağıda görüleceği gibi, 
bu mucize iddiasının çarpık olduğunu anlamak için tam rakamın bir önemi de yok. Mucizecilerin iddia 
ettikleri sayıyı varsayacak olsak bile, iddianın bir çarpıtmadan ibaret olduğu ortada. 
 
 
 



3. Astronomi, Takvim ve 365 Gün 
 
Bu mucize iddiasındaki basit çarpıtmaları inceleyelim: 
 
Dikkat ediniz; her iki mucize yalanı metninde de herhangi bir takvim değil astronomik bir olgu olan 
“Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi” referans alınmaktadır. Oysa takvimden bağımsız olarak salt 
astronomik olguyu ele alacak olursak bu süre 365 değil 365,25 gündür. Madem bir ”mucize” 
iddiasında bulunuluyor ve herşeyi bilen, herşeye gücü yeten mükemmel yaratıcının mucize olarak 
Kuran’a böyle bir rakam yerleştirdiği söyleniyor o halde bu mucizenin ”tam ve kesin” olmasını talep 
etmek hakkımız olmalı. 
 
Bugün kullandığımız (Güneş’i baz alan) Gregoryen takvimine göre bir yıl üç defa 365, dördüncü yılda 
ise 366 gün sürer. Yani bu takvimi esas alacak olursak mucizemiz yine eksiktir. Ama zaten mucize 
iddiasında esas alınan nokta herhangi bir takvim (yani insanların kararlaştırdığı zaman birimleri) değil 
astronomik olgunun kendisi. Yani Dünya’nın Güneş’in etrafında bir kez dönmesi esnasında kendi 
ekseninde kaç kez döndüğü… Bu rakam 365,25′tir. 
 
Keza mucize iddiasında esas alınan herhangi bir takvim olsa iddia zaten baştan suya düşmüş olurdu. 
Çünkü kullanılan takvim sistemine göre tanım gereği bir yıl içindeki gün sayısı da değişir. Örneğin 
İslam Dünya’sının kullandığı (Ay’ı baz alan) takvimde Hicri Yıl 354 gündür. Tarih boyunca kullanılmış 
olan farklı medeniyetlerin takvimlerinde de bir yıl farklı sayıda gün içermiştir. Yani bir yılın 365 gün 
olması mutlak değil sadece günümüzün çoğunluğu tarafından kullanılan (Güneş bazlı) Gregoryen 
Takvimi’ne göre (4 senede bir 366 gün çektiği için) kısmen doğrudur. Dolayısıyla mucizeciler 
mecburen ”yıl/sene” birimini değil astronomik olgunun kendisini esas almaktalar. İşte bu noktada da 
diğer bir çarpıtma su yüzüne çıkmakta: 
 
Farzedelim ki bugün Muhammed Peygamber’den beri İslam Dünyası’nda kullanılmakta olan (Ay’ı baz 
alan) Hicri Takvim’i kullanıyoruz. Yani bir yıl 354 gün çekmekte. Farz edelim ki Dünya bu takvimi 
kullanıyor. Bu durumda Kuran’da ”gün” kelimesinin 365 kere geçmesinin ilginç hiçbir yanı olur 
muydu? Olmazdı elbette… Söz konusu astronomik olguya işaret etmeleri de anlamsız olurdu. Çünkü 
konuyla ilgili ayetlerde Dünya’dan, Güneş’ten, astronomiden değil herhangi şeylerden bahsediliyor. 
Yani iddianın bütün ”büyüsü/çekiciliği” bizim bugün -hasbel kader- 365 gün çeken bir takvim 
kullanıyor olmamızda. 
 
Şundan emin olabiliriz ki eğer halâ Hicri Takvim kullanıyor olsaydık bu sefer de 354 rakamına uygun 
bir mucize yaratırlardı. 
 
4. Kuran Öncesi Astronomi ve Takvim 
 
Dikkat ediniz her iki mucize iddiacısı da ayrıca ne diyor? 
 
Harun Yahya 
Kuran’da “gün” kelimesinin 365 defa geçiyor olması, Dünya yörüngesi hakkında bize yüzyıllar 
öncesinden bilgi vermesi açısından çok önemli bir bulgudur. 
 
Ömer Çelakıl’a ait siteden: 
Çünkü Dünya yörüngesi hakkında bize yüzyıllar öncesinden bilgi vermektedir. 
 
Hangi bilgi ”yüzyıllar öncesinden” verilmekte burada? 
 



Dünya’nın 365(,25) günde Güneş etrafında döndüğü zaten Kuran’dan yüzyıllar önce de biliniyordu. 
Yunan Astronomu Meton milattan önce 432 yılında (yani Kuran’dan 1.000 yıl önce) Dünya’nın 365,25 
günde Güneş etrafında döndüğünü hesaplamıştı. 
 
Ayrıca daha sonra Gregoryen reformuna uğrayan ama temel olarak bugün halâ kullanmakta 
olduğumuz takvim İskenderiyeli Sosigenes tarafından Kuran’dan yaklaşık 7 asır önce bir yılın günlerini 
365,25 olarak hesaplanarak oluşturulmuş; bu takvim M.Ö. 46 yılında “Jülyen Takvimi” olarak kabul 
görmüş ve batı dünyasında Kuran’dan önce yüzyıllar boyunca kullanılmıştır. 
 
5. Sonuç 
 
Kuran’da “yevm” sözcüğünün 365 kere geçtiğini iddia edenler, sözcüğün dilbilgisel bazı hallerini 
listeye alıp, diğerlerini ise dışarda bırakarak tamamen keyfî davranmaktalar. Ayrıca bir yılın 365 gün 
olduğu mutlak ve sabit bir gerçek değil esas alınan takvim sistemine göre değişken ve izafidir. Örneğin 
İslam Dünya’sının kullandığı (Ay’ı baz alan) Hicri Takvim’de bir yıl 354 gündür. Esas alınan takvim değil 
de Dünya’nın Güneş etrafında dönerken kendi ekseninde kaç kez dönüyor olduğu ise bu rakam 
365,25′tir. Hepsinden önemlisi de bütün bunların Kuran’dan -zaten- yüzyıllar önce biliniyor olmasıdır. 
Bu bilgilere dayanan bugün kullanmakta olduğumuz takvim bile Kuran’dan yüzyıllar önce kabul 
edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ay’a Çıkış Tarihi 
 

 
 
1. Mucize İddiası 
 
Harun Yahya (Adnan Oktar)’ya ait sitelerden:  
 
Saat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve Ay yarıldı. (Kamer Suresi, 1) 
 
“Kamer” kelimesinin Türkçedeki karşılığı “Ay”dır ve Kamer Suresi’nde “Ay” kelimesi birinci ayette yer 
almaktadır. Bu ayetten itibaren Kuran’ın sonuna kadar tam 1390 ayet bulunmaktadır. Hicri Takvim’de 
1390 yılı Miladi Takvim’e göre 1969 yılına denk gelmektedir ki bu da Ay’a çıkış tarihidir. Bu surede 
insanlık tarihinin en önemli gelişmelerinden birine 14 yüzyıl evvel işaret edilmektedir. (Doğrusunu 
Allah bilir.) 
 
2. Sayısal Saptırmalar 
 
a) Kamer/1′den Kuran’ın Son Ayetine Kadar 1390 Ayet 
 
Ay kelimesinin yer aldığı Kamer Suresi’nin birinci ayetinden Kuran’ın son ayetine kadar 1390 ayet 
mevcuttur. Saymak isterseniz otomatik sayan herhangi bir yazılım kullanabilirsiniz.(Excel, Openoffice 
calc, vs.) Elbette ki önemli olduğunu düşünüyorsanız elinizle teker teker saymanızın bir sakıncası yok. 
 
Ayetlerin toplamının 1389 olduğunu söyleyen Ömer Çelakıl ise daha baştan yanılmıştır. Biz ayet 
sayısını doğru veren fakat olayları çarpıtan Harun Yahya ile devam edelim… 



b) Hicri 1390 yılı Miladi 1969′a denk gelmiyor 
 
Hicri 1390 yılını Miladi takvime çevirirsek -iddia edildiği gibi- Ay’a çıkış tarihi olan 1969′u değil bir 
sonraki yılı -yani 1970′i- verecektir. Elbette ki bu hesap “1390 1 Muharrem” üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Zira son ay üzerinden gidersek doğal olarak Miladi 1971′e ulaşmak mümkündür. 
Yine tablo ve yazılımların yardımıyla sağlamasını yaparak görebileceğimiz gibi mucize üreticilerinin 
hesabı, tarihi tutturma konusunda da kaza yapmaktadır. Görüldüğü gibi bu mucize ne aritmetik ne de 
tarihsel olarak “hiçbir şey” ifade etmemektedir. 
 
c) Ay’a Çıkış Tarihi (20.7.1969) Hicri 1390′a denk gelmiyor 
 
İstediğiniz herhangi bir yöntemi kullanarak teyit edebileceğiniz üzere Ay’a çıkış tarihi olan 20.7.1969 
zaten Hicri 1390′a denk gelmez. Miladi 20.7.1969′un Hicri karşılığı tam olarak 5. 5 (Cemaziyelevvel) 
1389′dur. 
 
Hangi açıdan bakarsak bakalım mucizeciler açıkça sayıları saptırmaktadır. 
 
3. Kuran Sırası ve Nüzul Sırası 
 
Üstelik mucizecilerin baz aldığı ve şu an kullanımda olan surelerin sırası da İslam’ın kabûl ettiği 
surelerin gerçek nüzul -yani iniş- sırasıyla da uyuşmaz. Bu gibi sayısal mucizeleri Allah’ın öngördüğü 
sıraya göre değil de daha sonra gerçekleşen tertibe göre uyarlamaları başlı başına amaçlarının 
saptırma olduğunu göstermektedir. 
 
4. Sonuç 
 
Harun Yahya’nın ‘Ay’ anlamına gelen ‘Kamer’ isimli surenin ilk ayetinden Kuran’ın son ayetine kadar 
1390 ayet olduğu iddiası doğrudur. Ne var ki burada baz alınan sıra zaten ayetlerin Müslümanlarca 
kabul edilen gerçek nüzul sırası değildir. 
 
Gerçek nüzul sırasını değil de mucizeciler gibi şu anki Kuran tertibini baz alsak bile sayıların bariz 
şekilde çarpıtıldığını görürüz. Hicri 1390, Miladi 1969′a tekabül etmez. Ay’a ilk çıkış tarihi olan Miladi 
20.7.1969, tam olarak hicri 5.5.1389′a denk gelir. 
 
“Allah’ın insanları ‘doğru yola’ davet etmek için indirdiği” varsayılan ve kutsal kabul edilen kitabında 
bu gibi “çocukça” sayısal şifre ve göndermelere başvurduğu tezinin saçmalığı bir kenara, istendikten 
sonra bu gibi sayısal şifre ve kodlar her türlü edebi eserden de -hem de sayısal açıdan doğru olarak- 
çıkarılabilir. Gelin görün ki mucize yalancıları bunu bile başaramamıştır. 
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