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YENÝÞEHÝR

iri Yeniþehirli Fennî ve Yeniþehirli Nusret
Ali sayýlabilir.
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I. KUR’AN ve HADÝS

Ýslâmî literatürde insanlarýn üstünde ya-
þadýðý fizikî dünya genellikle arz kelimesiy-
le ifade edilir. Yerküre için Türkçe’de kul-
lanýlan dünyâ ise Kur’an’da, hadislerle ve
diðer kaynaklarda insanýn ölümden önce-
ki hayatýný, bu hayat boyunca yararlandý-
ðý dünya nimetlerini ifade eder (bk. DÜN-
YA). Eski sözlüklerde arz, “semanýn muka-
bili olan cisim” veya “insanlarýn üzerinde
bulunduðu yer” þeklinde açýklanýr (Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “arç” md.; Lisâ-
nü’l-£Arab, “arç” md.); ayný kelime “ülke,
toprak, kara parçasý, arazi” gibi sýnýrlý yer-
ler için de kullanýlýr. Felsefî eserlerde arz,
hem yeryüzü hem de maddî evreni oluþ-
turduðu düþünülen dört unsurdan top-
rak anlamýnda geçer (meselâ bk. Ýbn Sî-
nâ, s. 288-291, 306, 586, 595). Dünyanýn
yaratýlýþýyla ilgili bir hadiste geçen tirbe
kelimesiyle de yeryüzünün kastedildiði be-
lirtilir (Ýbnü’l-Esîr, I, 185). Kur’ân-ý Kerîm’-
de arz kelimesi 468 yerde geçer; bunlarýn
çoðunda yeryüzü, bazýlarýnda toprak (Yâ-
sîn 36/33; Nûh 71/17) ve ülke (el-A‘râf 7/
110; Tâhâ 20/57) karþýlýðýnda kullanýlýr; ba-
zýlarýnda da Mýsýr, Mekke, Filistin, kutsal
topraklar (el-arzu’l-mukaddese) gibi þehir ve-
ya coðrafî bölgeleri ifade eder (el-Mâide
5/21; Yûsuf 12/21, 56; Ýbrâhîm 14/14; el-Ýs-
râ 17/104). Bu âyetlerde yeryüzü anlamýn-
daki arz çeþitli baðlamlarda kullanýlýr.

Kýrký aþkýn âyette gökleri ve yeri Allah’ýn
yarattýðý bildirilerek ilâhî kudretin sýnýrsýz-
lýðýna dikkat çekilir, bunlarýn bazýlarýnda
göklerle yerin altý günde yaratýldýðý belir-
tilir. Fussýlet sûresinde ise (41/9-12) Al-
lah’ýn arzý iki günde halkettiði, ardýndan
yeryüzüne daðlarý yerleþtirip orayý çeþitli
nimetlerle donattýðý ve bunlarý dört gün-
de yaptýðý, ardýndan kaos (duhân “duman”)
halindeki semaya yükselip (istevâ) iki gün-
de de gökleri yarattýðý ifade edilir. Ýlk ba-
kýþta bu son âyetlerde anlatýlanlarýn sekiz
günde gerçekleþtiði ve bunun göklerle ye-
rin altý günde yaratýldýðýna dair bilgiyle çe-
liþtiði gibi bir intiba uyansa da müfessir-
ler dünyanýn yaratýldýðý iki günün de dört
güne dahil olduðunu söyler. Ayrýca henüz
dünyanýn yaratýlmadýðý bir dönemde yir-
mi dört saatlik bir günden söz edilemeye-
ceði için bu tür âyetlerde geçen “gün” kav-
ramý da “devir, zaman dilimi” olarak yo-
rumlanýr. Nitekim benzer konularda za-
manýn izâfîliðine iþaret eden âyetler de
vardýr (bk. SEMA). Allah’ýn yedi göðü ve “on-

ta dursa da herhangi bir mimari özelliði
kalmamýþtýr ve kýrk yýldan beri yerel mü-
ze olarak hizmet vermektedir. XV ve XVI.
yüzyýl camilerinden bazýlarýnýn içindeki gü-
zel hat eserleri (XIX. yüzyýlýn sonunda ya-
pýlmýþtýr) hâlâ muhafaza edilmektedir. Ta-
rihî eserler içerisinde Bizans dönemi Ye-
niþehir’inin bulunduðu yerde, 1484 ve 1506
yýllarýnda inþa edilen büyük altý kubbeli
Turahanoðlu Ömer Bey Bedesteni’nin sa-
dece gövde kýsmý ayaktadýr; 1980’lerin so-
nunda yeni eklentileri kaldýrýlmýþ ve içi te-
mizlenmiþtir. Bedestenin altý kubbesini ta-
þýyan iki yekpâre / aðýr sütunun temelle-
ri kemerlerin yaylarýnda görünür hale ge-
tirilmiþ ve 2007’de altý kubbeli ana giriþin
tekrar onarýlmasýna karar verilmiþtir. Ye-
niden tamir edilen bedesten þehre renk-
li ve ilginç bir ayrýcalýk katmaktadýr. Ýkin-
ci önemli harabe, eski þehrin pazar bölge-
sinin ortasýndaki Pappa Flessas sokaðýn-
da yer alan Kadý Muhyiddin Bayraklý Ca-
mii’nin kalýntýsýdýr. Tarzýna ve inþa ediliþ bi-
çimine bakýldýðýnda 1387-1420 yýllarý arasý
bir döneme gider; bu da Evrenosoðlu Ba-
rak Bey’in idareciliði zamanýna denk dü-
þer. 1993’te caddedeki bir pasta dükkâ-
nýnda çýkan yangýn neticesinde harabele-
ri gün yüzüne çýkmýþ ve tarihî eser olarak
devlet korumasýna alýnmýþtýr. II. Dünya Sa-
vaþý’ndan sonra, 1828 yýlýndan kalma bü-
yük þehir duvarlarý parça parça yýkýlmýþ
ve hendek de doldurulmuþtur. Akropolis
kýsmýnýn güney eteklerinde kültürel önem
taþýyan, milâttan önce IV. yüzyýldan kalma
büyük bir tiyatro bugüne ulaþmýþtýr. Ar-
keoloji müzesiyle etnografya müzesinde
birkaç Osmanlý mezar taþý ve binalarýn ki-
tâbeleri muhafaza edilmektedir. Günümüz-
de önemli bir ticaret ve endüstri merkezi
olan, 2011 yýlýna ait verilere göre 138.000
nüfusa sahip þehirde ipekli kumaþ, kâðýt
ve þeker fabrikalarý baþlýca sanayi kuru-
luþlarýdýr. Yunanistan’ýn millî içkisi olan
“uzo” Yeniþehir’de üretilir. Yeniþehir pek
çok Osmanlý þairinin, âlim ve yazarýnýn doð-
duðu, yaþadýðý ya da hizmet verdiði yer-
dir. Bursa’da Emîr Sultan’ýn yerine geçen
Hasan Hoca XIV. yüzyýlýn sonunda Yeniþe-
hir yakýnlarýndaki Hasanlar köyünde doð-
muþtur. Meþhur Osmanlý tarihçisi Selâni-
kî Mustafa Efendi Yeniþehir’de bulunmuþ
ve orada vefat etmiþtir. Mekke’de yedi yýl
kaldýðý için “Cârullah” lakabýyla tanýnan Ve-
liyyüddin Efendi ve 1758-1759’da eski Zað-
ra kadýsý olan Mehmed Emin Belîð de bu-
rada yetiþmiþtir. XVIII ve XIX. yüzyýllarda
Yeniþehir’den çýkan þairler arasýnda Nak-
þibendî derviþi Hasan Dede, Mevlevî þey-
hi ve þair Yeniþehirli Avni Bey, Bektaþî þa-
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leri eksiksiz yerine getirmeleri þeklinde açýk-
lamýþlardýr.

Birçok âyette diðer kozmik varlýklar gibi
arz ve içindeki varlýklarýn ve olaylarýn ya-
ratýlýþýna, düzenli iþleyiþine, arzýn içerdiði
nimet ve imkânlara dikkat çekilerek bun-
larda açýk deliller, iþaretler (âyet) bulundu-
ðu bildirilir ve insanlar bunlarýn üzerinde
düþünmeye, doðru sonuçlar çýkarmaya,
ders ve ibret almaya çaðýrýlýr: “Göklerin ve
yerin yaratýlýþýnda, geceyle gündüzün ar-
darda geliþinde, Allah’ýn gökten indirdiði
yaðmurla yeryüzünü canlandýrmasýnda,
orada canlýlarý yaymasýnda, rüzgârlarý ve
bulutlarý evirip çevirmesinde aklýný kulla-
nanlar için nice iþaretler vardýr” (el-Bakara
2/164). Dünyanýn göklerden koparak için-
de yaratýlan su sayesinde canlýlarýn üreme-
sine uygun duruma gelmesi, sabit dað-
larýyla, geçit veren vadileriyle yeryüzünün
jeolojik yapýsýnýn yaþamaya elveriþli kýlýn-
masý, semanýn kuþatýcý koruyuculuðu ve
geceyle gündüzün düzenli biçimde birbi-
rini izlemesi, üzerinde düþünülmesi gere-
ken iþaretlerdendir (el-Enbiyâ 21/30-33).
Kur’an’da arzýn yaratýlýþý, özellikleri, arzda-
ki ilâhî rahmetin tecellileri (er-Rûm 30/50)
zikredilerek bunlardaki mâna ve hikmet-
leri düþünüp yaratýlýþýn anlamýný kavrayan-
lar övgüyle anýlýrken (Âl-i Ýmrân 3/189-
191) inkârcýlardan da bunlar hakkýnda dü-
þünmeleri istenir. Ayrýca ölü topraða ha-
yat veren Allah’ýn insanlarý yeniden dirilt-
meye muktedir olduðuna dikkat çekilerek
yine inkârcýlar imana davet edilir (el-Ýsrâ
17/98-99; en-Neml 27/60-69; Yâsîn 36/77-
83).

Ýlk yaratýlýþa dair bir âyette (el-Bakara
2/29) Allah’ýn baþlangýçtan beri yeryüzün-
deki her þeyi insanlar için yarattýðý, baþ-
ka bir âyette de (er-Rahmân 55/10-12) ye-
ri canlýlarýn yaþamasýna elveriþli kýldýðý bil-
dirilir. Diðer birçok âyette “döþek”, “beþik”,
“sergi” (el-Bakara 2/22; Tâhâ 20/53; Nûh
71/19) gibi nitelemelerle yeryüzüne insan-
larýn yerleþmesine, beslenip barýnmasýna
uygun bir düzen verildiði bildirilir. Ayrýca
insan, hayvan ve bitkilerin beslenmesi için
gökten indirilip yeryüzüne hayat veren yað-
muru; daðlarý, vadileri, doðal yollarý, ne-
hirleri, bað ve bahçeleri Allah’ýn insanlara
verdiði lutuflar olarak gösteren, insanla-
rýn bütün bunlardan dolayý Allah’a þükret-
meleri gerektiðine vurgu yapan çok sayý-
da âyet vardýr (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“arç” md.).

Kur’ân-ý Kerîm’de insanýn yeryüzüyle ilk
iliþkisinin Âdem’in cennetten çýkarýlmasýy-
la baþladýðý bildirilir. Ýlk günahýn ardýndan
Allah insanlarýn fani dünyaya inip oraya

yerleþmelerini ve orada barýnmalarýný, ora-
da yaþayýp orada ölmelerini irade etmiþ-
tir (el-A‘râf 7/24-25). Ancak insanoðlu dün-
yada özel bir konuma sahiptir. Kur’an bu-
nu “halife” kelimesiyle ifade eder. Esasen
Allah, Âdem’i ve Havvâ’yý yaratmadan ön-
ce meleklere yeryüzünde bir halife yara-
tacaðýný bildirmiþti (el-Bakara 2/30). Bu
muhtevadaki âyetlerden söz konusu hali-
feliðin hem bir rütbe hem de bir sýnav ol-
duðu, dolayýsýyla ödev içerdiði ve bütün in-
sanlara tevcih edildiði anlaþýlmaktadýr (el-
En‘âm 6/165; el-A‘râf 7/69; Yûnus 10/14).
Kur’an, halife oluþunun insana yüklediði
sorumluluðu, onun Allah’ýn düzenli ve hu-
zurlu bir yer olarak yarattýðý yeryüzünde
fitne ve fesat çýkaran, can alan deðil yer-
yüzünde hayat, barýþ ve huzur kaynaðý bir
varlýk olmasýyla açýklar (el-Mâide 5/32; el-
A‘râf 7/56). Fahreddin er-Râzî’ye göre öl-
dürme, yaralama, gasp ve hýrsýzlýk gibi in-
sanlara verilen zararlar; inkâr ve bid‘at-
larla dine verilen zararlar; zina, livâta, if-
tira gibi insan onurunu zedeleyen ve aile-
ye verilen zararlar; sarhoþ edici þeylerle
akla verilen zararlar son âyetteki “düzeni
bozma” kapsamýna girer. Bütün bunlar di-
nin nihaî amaçlarýdýr (makasýdü’þ-þerîa)
ve caný, malý, nesebi, dini, aklý korumakla
ilgilidir (Mefâtî¼u’l-³ayb, XIV, 133). Râgýb
el-Ýsfahânî de bu âyetlerden hareketle in-
sanýn dünyadaki var oluþ hikmetlerini yer-
yüzünün imarý, Allah’a kulluk ve Allah’a
halifelik þeklinde sýralar. Yeryüzünün ima-
rý kiþinin dünyayý kendisinin ve baþkalarý-
nýn daha iyi yaþayacaklarý hale getirmesi,
Allah’a kulluk O’nun emir ve yasaklarýna
riayet etmesi, Allah’a halifelik de O’nun
evreni yönettiði gibi hikmet, adalet, hilim,
ihsan gibi erdemlere dayalý bir yönetim
tarzý izlemesidir. Allah’ýn halifesi olmanýn
temel þartý ise ruhun arýndýrýlmasýdýr; çün-
kü ruhu temiz olmayanýn sözü ve iþi de
temiz olmaz (e×-¬erî£a, s. 90-96). Çeþitli
âyetlerde insanlarýn yeryüzünde gezerek
eski kavimlerden kalan harabeleri incele-
meleri, aslî görev ve sorumluluklarýný ye-
rine getirmeyerek hakikatleri inkâr eden,
yaptýklarý kötülükler içinde boðulan bu top-
luluklarýn âkýbetinden ibret almalarý iste-
nir (meselâ bk. Âl-i Ýmrân 3/137-138; en-
Neml 27/69; er-Rûm 30/42).

Kýyametin tasvir edildiði, içinde arz ke-
limesinin geçtiði yirmi kadar âyette yerin
uðrayacaðý kozmik deðiþikliklerden söz
edilmektedir. Buna göre kýyamet günün-
de -temsilî bir ifadeyle- yer bütünüyle “Al-
lah’ýn avucundadýr; gökler de O’nun kud-
ret elinde dürülüp bükülmüþtür” (ez-Zü-
mer 39/67). M. Tâhir Ýbn Âþûr’a göre bu

larýn mislince” arzý yarattýðýný bildiren âye-
tin (et-Talâk 65/12) tefsiri üzerinde durul-
muþtur. Bazý yorumlara göre âyette yerin
yedi tabakadan veya yedi bölgeden oluþ-
tuðuna iþaret edilmektedir. Bir kýsým mü-
fessirler ise bu cümlenin öðelerini dikka-
te alarak burada sayý denkliði söz konusu
olmayýp, yerküreyle gök cisimlerinin mad-
dî unsurlarý arasýndaki tür benzerliðine ya
da küre biçiminde olma, güneþten ýþýk al-
ma gibi baþka benzerliklere dikkat çekil-
diðini belirtirler. M. Hamdi Yazýr, âyetteki
“min” edatýnýn anlamýndan hareketle bu-
rada arz kavramýyla insanýn aslýna iþaret
edildiði, dolayýsýyla insanýn beþ duyu, akýl
ve vahiyden teþekkül eden yedi bilgi kay-
naðýnýn kastedildiði ihtimali üzerinde du-
rur (Hak Dini, VII, 5081). Daha ziyade çað-
daþ müfessirlerin benimsediði diðer bir
yoruma göre âyetteki asýl gaye evren hak-
kýnda bilgi vermek deðildir; asýl amaç, o
dönemde Araplar’ca da benimsenen hâ-
kim âlem telakkisi üzerinden insanlarý ilâ-
hî kudret ve hikmetin yüceliðini anlamaya
yöneltmek, týpký gökler gibi yerkürenin de
tecellilerle dolu olduðunu açýklamak, so-
nuçta yeryüzünde en deðerli varlýk olan
insanýn kozmik düzendeki hikmetleri kav-
rayarak bu düzen içinde kendi konumuna
uygun bir sorumluluk bilinci geliþtirmesi-
ni saðlamaktýr (M. Tâhir Ýbn Âþûr, XXVIII,
334-340; Karaman v.dðr., V, 396-399).

Yeryüzü için iki âyette “Allah’ýn arzý”, bir
âyette “benim arzým” ifadesi geçer. Bir-
çok âyette göklerin ve yerin mülkünün ve-
ya mirasýnýn, göklerde ve yerde bulunan
her þeyin Allah’a ait olduðu bildirilir (M. F.
Abdülbâký, el-Mu£cem, “arç” md.): “Gök-
lerde ve yerde bulunanlar O’na aittir; hep-
si O’na boyun eðmiþtir” (er-Rûm 30/26). Al-
lah’ýn hükümranlýðý doðusuyla batýsýyla bü-
tün yeryüzünü kapsamaktadýr ve ibadet
eden kiþi hangi yöne dönerse dönsün Al-
lah’a dönmüþ olacaktýr (el-Bakara 2/115;
krþ. Taberî, I, 548-549). Bazý âyetlerde gök-
lerde ve yerde mevcut olanlarýn Allah’ý
tesbih ettiði ve O’na secde ettiði bildirilir.
Ýsrâ sûresinde (17/44), “Yedi gök, yer ve
bunlarýn içerisinde bulunanlar Allah’ý tes-
bih eder. O’nu hamd ile tesbih etmeyen
hiçbir varlýk yoktur; fakat siz onlarýn tes-
bihini anlayamazsýnýz” buyurulur. Daha çok
ilk dönem müfessirleri, bu tür âyetleri yo-
rumlarken tabiattaki her þeyin ruh taþýdý-
ðýný ve kendi diliyle Allah’ýn þanýný yücel-
tip O’na tâzimde bulunduðunu belirtmiþ-
lerdir (Taberî, VII, 360; VIII, 84-85). Bazý
âlim ve düþünürler ise bu varlýklarýn tes-
bih ve secdesini, evrenin düzenli iþleyiþin-
de Allah’ýn kendileri için takdir ettiði iþlev-
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Nesâî, “Kýyâmü’l-leyl”, 9; Dârimî, “Salât”,
33, 69). Bir hadiste Hz. Âdem’den, “yeryü-
zü ehline gönderilmiþ ilk peygamber” þek-
linde söz edilir (Buhârî, “Tefsîr”, 17/5; Tir-
mizî, “Kýyâmet”, 10). Kýyamet gününde Al-
lah’ýn yeri avucunun içine alacaðý, göðü dü-
rüp bükeceði þeklindeki temsilî ifadeye
hadislerde de rastlanýr. Bir hadiste kýya-
met gününde arzýn bir ekmek kadar ufa-
lacaðý bildirilir (Buhârî, “Rikak”, 44; Müs-
lim, “Münâfýkýn”, 30). Bir rivayete göre
âhir zamanda önce yeryüzünü zulüm ve
haksýzlýk kaplayacak, ardýndan Hz. Pey-
gamber’in Ehl-i beyt’inden biri gelecek ve
onun sayesinde yeryüzü adalet ve insafla
dolacaktýr (Müsned, III, 28, 36). Deccâlin
zuhuru ve Îsâ’nýn nüzûlüyle ilgili olarak
bazý hadis kaynaklarýnda aktarýlan rivayet-
lere göre Hz. Îsâ’nýn çabalarý sonucu ka-
býn su ile dolmasý gibi yeryüzü barýþ ve
güvenlikle dolacaktýr (Ýbn Mâce, “Fiten”,
33). Hz. Peygamber, “Yeryüzü bana mes-
cid yapýldý ve temiz kýlýndý” buyurmuþ, ka-
birler ve helâlar dýþýnda bütün yeryüzü-
nün mescid olduðunu bildirmiþtir (Buhârî,
“Salât”, 56; Tirmizî, “Salât”, 119; Müsned,
V, 145, 148, 248, 256). Resûlullah, Mekke’ye
karþý sevgisini, “Sen hiç þüphesiz Allah’ýn
arzýnýn en hayýrlýsý ve en sevgilisisin” söz-
leriyle dile getirmiþtir (Tirmizî, “Menâkýb”,
68; Ýbn Mâce, “Menâsik”, 103; Dârimî, “Si-
yer”, 66).

Grekçe geographia kelimesini ilk Ýslâm
coðrafyacýlarýndan Muhammed b. Mûsâ
el-Hârizmî (ö. 232/847’den sonra) “sûre-
tü’l-arz”, Ali b. Hüseyin el-Mes‘ûdî (ö. 345/
956) “kat‘u’l-arz” (yeryüzü araþtýrmasý) ter-
kipleriyle karþýlamýþ, daha sonraki dönem-
lerde “geografia”nýn Arapçalaþtýrýlmýþ þek-
li olan coðrâfiyâ kullanýlmýþtýr. Ýslâm âlim-
leri eski Yunan, Roma, Hint, Ýran astrono-
mi ve coðrafya kültüründen Ýslâm dün-
yasýna intikal eden bilgilerden faydalana-
rak Ýslâm coðrafyasýyla ilgili zengin bir li-
teratür geliþtirmiþlerdir. Bu alanda yer-
yüzü ölçümleri, harita çizimleri, yeryüzü
þekilleri, kýtalar, iklimler, enlem ve boylam-
lar, depremler, denizler, ýrmaklar, med ce-
zir, yanardaðlar, beþerî coðrafya vb. konu-
lara dair el-Mesâlik ve’l-memâlik, Me-
sâlikü’l-memâlik, Kitâbü’l-Büldân, Taš-
vîmü’l-büldân, Øuverü’l-ešålîm, Øuve-
rü’l-ar², Kitâbü’l-Cu£râfiyye, Kitâbü’l-
Co³râfiyâ, Ma£rifetü’l-ešålîm, £Acâßi-
bü’l-ešålîm gibi isimlerle birçok eser ya-
zýlmýþtýr (bk. COÐRAFYA).
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II. COÐRAFYA

Güneþ sistemindeki dokuz gezegenden
biri olan yer Merkür ile Venüs’ten sonra
güneþe en yakýn ve Merkür, Venüs, Mars
gibi güneþ sisteminin iç kýsmýnda yer alan
küçük bir gezegen olup tek uydusu aydýr.
Çapý 12.756, ekvator çevresi yaklaþýk 40.077
kilometredir. Güneþin çevresinde eliptik
bir yörüngede dolanýr; bir yýllýk dolanýmý-
ný 365,256 günde tamamlar. Güneþe or-
talama uzaklýðý 149,6 milyon kilometredir.
Yer, batýdan doðuya doðru kendi etrafýn-
daki dolanýmýný 23 saat 56 dakika 4 sani-
yede tamamlar. Güneþ çevresindeki dola-
nýmýyla mevsimler, kendi çevresindeki do-
lanýmýyla gündüz ve gece meydana gelir.
Ekseni ekvatora göre 23 derece 27 daki-
ka eðimlidir. Yer taþküre (litosfer), suküre
(hidrosfer) ve havaküreden (atmosfer) olu-
þur. Yer yüzeyinin % 71’i su ile kaplýdýr; et-
rafýný, yer çekimine baðlý olarak uzay boþ-
luðuna daðýlmadan duran yaklaþýk 10.000
km. kalýnlýðýndaki havaküre kuþatýr. Yer-
kürenin yüzölçümü yaklaþýk 510.000.000
km², hacmi ise yaklaþýk 1.083.000.000.000
km³’tür. Kuzey kutup çevresinde karalar-
la çevrilmiþ bir deniz, güney kutup çevre-
sinde denizlerle kuþatýlmýþ bir kara par-
çasý vardýr. Son araþtýrmalara göre yeryü-
zünün yaþý 5-5,5 milyar yýldýr. Güneþ sis-
temi, muhtemelen ömrünü tamamlamýþ
bir yýldýzýn daðýlan artýklarýnýn ve yýldýzlar
arasý maddenin bir merkez etrafýnda dö-
nerek yoðunlaþmasýyla teþekkül etmiþtir.
Merkezde hidrojen ve helyum yoðunlaþýp
güneþi meydana getirmiþ, çevre diskler-
deki yoðunluklu bölgelerde ise gezegen-
ler ve yer oluþmuþtur. Dünya, oluþum sü-
recinde ve sonrasýnda aðýr gök taþý çar-
pýþmalarýna sahne olmuþ, gök taþlarý ya-
pýsýndaki donmuþ buzlar, silikat ve metal
yapýlar karalarýn ve okyanuslarýn teþekkü-
lünü saðlamýþ, merkezde yoðunlaþan aðýr
demir ve nikel elementleri yerkürenin çe-
kirdeðini teþkil etmiþtir. Jüpiter’in güçlü
çekim etkisi sonucu asteroit kuþaðýnýn da-

âyet, kýyametin kopmasý üzerine yerin ve
göklerin tamamen yok olmayýp varlýðýný
sürdüreceðine, ancak bilinen þekil, sistem
ve iþleyiþinin son bulacaðýna iþaret etmek-
te, bazý hadisler de bunu desteklemekte-
dir (et-Ta¼rîr ve’t-tenvîr, XXIV, 63). Diðer
bazý âyetlere göre de kýyamet gününde
yer baþka bir yere, gökler baþka göklere
dönüþtürülecek (Ýbrâhîm 14/48; el-Kehf
18/47); yer þiddetle sarsýlacak, daðlar par-
çalanýp toz haline gelecek (el-Vâkýa 56/4-
6); daðlar yerinden yürütülecek, yeryüzü
dümdüz edilecek ve yer, içinde bulunan-
larý atýp boþaltacak (el-Kehf 18/47; el-Ýnþi-
kak 84/3-4); yer yarýlacak, daðýlýp parçala-
nacak, dehþetle sarsýlýp aðýrlýklarýný dýþarý
atacak (Kaf 50/44; el-Fecr 89/21; ez-Zilzâl
99/1-2); yeryüzü ve daðlar yerlerinden sö-
külüp birbirine çarparak darmadaðýn ola-
cak (el-Hâkka 69/14) ve daðlar savrulan
kum yýðýnlarý haline gelecektir (el-Müz-
zemmil 73/14). Zümer sûresinde (39/69)
bazý kýyamet olaylarýnýn anýlmasýndan son-
ra, “Rabbinin nuruyla yer aydýnlanacak, ki-
tap (amel defterleri) ortaya konacak” buyu-
rulmaktadýr. Bir kýsým müfessirler, bu âye-
tin devamýnda âhiret hesabýna iliþkin bil-
gileri dikkate alarak yerin Allah’ýn nuruyla
aydýnlanmasýný O’nun âdil yargýlamasý þek-
linde yorumlamýþlardýr (Zemahþerî, III, 357;
Fahreddin er-Râzî, XXVII, 19). Buna göre
âyette kýyametin kopmasýndan sonra olu-
þacak kozmik yapýya da yer denmiþtir. Ni-
tekim bir âyette cennetin arzýndan söz
edilmektedir (Âl-i Ýmrân 3/133). Kur’ân-ý
Kerîm’de arz kelimesi deyim niteliðinde-
ki ifadeler içinde de kullanýlýr. Meselâ bazý
savaþlarda müslümanlarýn yaþadýðý aðýr
sýkýntý, “Onca geniþliðine raðmen yeryü-
zü size dar gelmiþti” diye anlatýlýr; sefere
katýlmamak için ayak sürüyenler, “Yere ça-
kýlýp kaldýnýz” sözüyle kýnanýr (et-Tevbe 9/
25, 38, 118); cehennem ve cennet hayatý-
nýn sonsuzluðu, “Gökler ve yer durduðu
sürece onlar orada ebedî kalacaktýr” þek-
linde ifade edilir (Hûd 11/107-108); Firavun
ve çevresindekilerin Kýzýldeniz’de boðulma-
larý anlatýldýktan sonra, “Gök ve yer onla-
rýn ardýndan aðlamadý” denilir (ed-Duhân
44/29).

Arzla ilgili bilgilerin yer aldýðý hadisler-
de de arz hem yeryüzünü hem de sýnýrlý
bir mekâný, arazi, toprak, ülke veya yer-
leþim yerini anlatýr. Bazý hadislerde dün-
yadaki bütün insanlar veya varlýklar için
“ehlü’l-arz” terkibi kullanýlýr (Wensinck,
el-Mu£cem, “arç” md.). Hz. Peygamber’in
uzunca bir duasýnda Allah göklerin ve ye-
rin rabbi, kayyimi, nuru, yerin hükümdarý
diye nitelenmiþtir (Buhârî, “Teheccüd”, 1;


