YENÝÞEHÝR

ta dursa da herhangi bir mimari özelliði
kalmamýþtýr ve kýrk yýldan beri yerel müze olarak hizmet vermektedir. XV ve XVI.
yüzyýl camilerinden bazýlarýnýn içindeki güzel hat eserleri (XIX. yüzyýlýn sonunda yapýlmýþtýr) hâlâ muhafaza edilmektedir. Tarihî eserler içerisinde Bizans dönemi Yeniþehir’inin bulunduðu yerde, 1484 ve 1506
yýllarýnda inþa edilen büyük altý kubbeli
Turahanoðlu Ömer Bey Bedesteni’nin sadece gövde kýsmý ayaktadýr; 1980’lerin sonunda yeni eklentileri kaldýrýlmýþ ve içi temizlenmiþtir. Bedestenin altý kubbesini taþýyan iki yekpâre / aðýr sütunun temelleri kemerlerin yaylarýnda görünür hale getirilmiþ ve 2007’de altý kubbeli ana giriþin
tekrar onarýlmasýna karar verilmiþtir. Yeniden tamir edilen bedesten þehre renkli ve ilginç bir ayrýcalýk katmaktadýr. Ýkinci önemli harabe, eski þehrin pazar bölgesinin ortasýndaki Pappa Flessas sokaðýnda yer alan Kadý Muhyiddin Bayraklý Camii’nin kalýntýsýdýr. Tarzýna ve inþa ediliþ biçimine bakýldýðýnda 1387-1420 yýllarý arasý
bir döneme gider; bu da Evrenosoðlu Barak Bey’in idareciliði zamanýna denk düþer. 1993’te caddedeki bir pasta dükkânýnda çýkan yangýn neticesinde harabeleri gün yüzüne çýkmýþ ve tarihî eser olarak
devlet korumasýna alýnmýþtýr. II. Dünya Savaþý’ndan sonra, 1828 yýlýndan kalma büyük 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. Arkeoloji müzesiyle etnografya müzesinde
birkaç Osmanlý mezar taþý ve binalarýn kitâbeleri muhafaza edilmektedir. Günümüzde 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 kuruluþlarýdýr. Yunanistan’ýn millî içkisi olan
“uzo” Yeniþehir’de üretilir. Yeniþehir pek
çok Osmanlý þairinin, âlim ve yazarýnýn doðduðu, yaþadýðý ya da hizmet verdiði yerdir. Bursa’da Emîr Sultan’ýn yerine geçen
Hasan Hoca XIV. yüzyýlýn sonunda Yeniþehir yakýnlarýndaki Hasanlar köyünde doðmuþtur. Meþhur Osmanlý tarihçisi Selânikî Mustafa Efendi Yeniþehir’de bulunmuþ
ve orada vefat etmiþtir. Mekke’de yedi yýl
kaldýðý için “Cârullah” lakabýyla tanýnan Veliyyüddin Efendi ve 1758-1759’da eski Zaðra kadýsý olan Mehmed Emin Belîð de burada yetiþmiþtir. XVIII ve XIX. yüzyýllarda
Yeniþehir’den çýkan þairler arasýnda Nakþibendî derviþi Hasan Dede, Mevlevî þeyhi ve þair Yeniþehirli Avni Bey, Bektaþî þa476

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

Ýslâmî literatürde insanlarýn üstünde yaþadýðý fizikî dünya genellikle arz kelimesiyle ifade edilir. Yerküre için Türkçe’de kullanýlan dünyâ ise Kur’an’da, hadislerle ve
diðer kaynaklarda insanýn ölümden önceki hayatýný, bu hayat boyunca yararlandýðý dünya nimetlerini ifade eder (bk. DÜNYA). Eski sözlüklerde arz, “semanýn mukabili olan cisim” veya “insanlarýn üzerinde
bulunduðu yer” þeklinde açýklanýr (Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “arç” md.; Lisânü’l-£Arab, “arç” md.); ayný kelime “ülke,
toprak, kara parçasý, arazi” gibi sýnýrlý yerler için de kullanýlýr. Felsefî eserlerde arz,
hem yeryüzü hem de maddî evreni oluþturduðu düþünülen dört unsurdan toprak anlamýnda geçer (meselâ bk. Ýbn Sînâ, s. 288-291, 306, 586, 595). Dünyanýn
yaratýlýþýyla ilgili bir hadiste geçen tirbe
kelimesiyle de yeryüzünün kastedildiði belirtilir (Ýbnü’l-Esîr, I, 185). Kur’ân-ý Kerîm’de arz kelimesi 468 yerde geçer; bunlarýn
çoðunda yeryüzü, bazýlarýnda toprak (Yâsîn 36/33; Nûh 71/17) ve ülke (el-A‘râf 7/
110; Tâhâ 20/57) karþýlýðýnda kullanýlýr; bazýlarýnda da Mýsýr, Mekke, Filistin, kutsal
topraklar (el-arzu’l-mukaddese) gibi þehir veya coðrafî bölgeleri ifade eder (el-Mâide
5/21; Yûsuf 12/21, 56; Ýbrâhîm 14/14; el-Ýsrâ 17/104). Bu âyetlerde yeryüzü anlamýndaki arz çeþitli baðlamlarda kullanýlýr.
Kýrký aþkýn âyette gökleri ve yeri Allah’ýn
yarattýðý bildirilerek ilâhî kudretin sýnýrsýzlýðýna dikkat çekilir, bunlarýn bazýlarýnda
göklerle yerin altý günde yaratýldýðý belirtilir. Fussýlet sûresinde ise (41/9-12) Allah’ýn arzý iki günde halkettiði, ardýndan
yeryüzüne daðlarý yerleþtirip orayý çeþitli
nimetlerle donattýðý ve bunlarý dört günde yaptýðý, ardýndan kaos (duhân “duman”)
halindeki semaya yükselip (istevâ) iki günde de gökleri yarattýðý ifade edilir. Ýlk bakýþta bu son âyetlerde anlatýlanlarýn sekiz
günde gerçekleþtiði ve bunun göklerle yerin altý günde yaratýldýðýna dair bilgiyle çeliþtiði gibi bir intiba uyansa da müfessirler dünyanýn yaratýldýðý iki günün de dört
güne dahil olduðunu söyler. Ayrýca henüz
dünyanýn yaratýlmadýðý bir dönemde yirmi dört saatlik bir günden söz edilemeyeceði için bu tür âyetlerde geçen “gün” kavramý da “devir, zaman dilimi” olarak yorumlanýr. Nitekim benzer konularda zamanýn izâfîliðine iþaret eden âyetler de
vardýr (bk. SEMA). Allah’ýn yedi göðü ve “on-
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larýn mislince” arzý yarattýðýný bildiren âyetin (et-Talâk 65/12) tefsiri üzerinde durulmuþtur. Bazý yorumlara göre âyette yerin
yedi tabakadan veya yedi bölgeden oluþtuðuna iþaret edilmektedir. Bir kýsým müfessirler ise bu cümlenin öðelerini dikkate alarak burada sayý denkliði söz konusu
olmayýp, yerküreyle gök cisimlerinin maddî unsurlarý arasýndaki tür benzerliðine ya
da küre biçiminde olma, güneþten ýþýk alma gibi baþka benzerliklere dikkat çekildiðini belirtirler. M. Hamdi Yazýr, âyetteki
“min” edatýnýn anlamýndan hareketle burada arz kavramýyla insanýn aslýna iþaret
edildiði, dolayýsýyla insanýn beþ duyu, akýl
ve vahiyden teþekkül eden yedi bilgi kaynaðýnýn kastedildiði ihtimali üzerinde durur (Hak Dini, VII, 5081). Daha ziyade çaðdaþ müfessirlerin benimsediði diðer bir
yoruma göre âyetteki asýl gaye evren hakkýnda bilgi vermek deðildir; asýl amaç, o
dönemde Araplar’ca da benimsenen hâkim âlem telakkisi üzerinden insanlarý ilâhî kudret ve hikmetin yüceliðini anlamaya
yöneltmek, týpký gökler gibi yerkürenin de
tecellilerle dolu olduðunu açýklamak, sonuçta yeryüzünde en deðerli varlýk olan
insanýn kozmik düzendeki hikmetleri kavrayarak bu düzen içinde kendi konumuna
uygun bir sorumluluk bilinci geliþtirmesini 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. Birçok âyette göklerin ve yerin mülkünün veya mirasýnýn, göklerde ve yerde bulunan
her þeyin Allah’a ait olduðu bildirilir (M. F.
Abdülbâký, el-Mu£cem, “arç” md.): “Göklerde ve yerde bulunanlar O’na aittir; hepsi O’na boyun eðmiþtir” (er-Rûm 30/26). Allah’ýn hükümranlýðý doðusuyla batýsýyla bütün yeryüzünü kapsamaktadýr ve ibadet
eden kiþi hangi yöne dönerse dönsün Allah’a dönmüþ olacaktýr (el-Bakara 2/115;
krþ. Taberî, I, 548-549). Bazý âyetlerde göklerde 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 tesbih eder. O’nu hamd ile tesbih etmeyen
hiçbir varlýk yoktur; fakat siz onlarýn tesbihini anlayamazsýnýz” buyurulur. Daha çok
ilk dönem müfessirleri, bu tür âyetleri yorumlarken tabiattaki her þeyin ruh taþýdýðýný ve kendi diliyle Allah’ýn þanýný yüceltip O’na tâzimde bulunduðunu belirtmiþlerdir (Taberî, VII, 360; VIII, 84-85). Bazý
âlim ve düþünürler ise bu varlýklarýn tesbih ve secdesini, evrenin düzenli iþleyiþinde Allah’ýn kendileri için takdir ettiði iþlev-

leri eksiksiz yerine getirmeleri þeklinde açýklamýþlardýr.
Birçok âyette diðer kozmik varlýklar gibi
arz ve içindeki varlýklarýn ve olaylarýn yaratýlýþýna, düzenli iþleyiþine, arzýn içerdiði
nimet ve imkânlara dikkat çekilerek bunlarda açýk deliller, iþaretler (âyet) bulunduðu bildirilir ve insanlar bunlarýn üzerinde
düþünmeye, doðru sonuçlar çýkarmaya,
ders ve ibret almaya çaðýrýlýr: “Göklerin ve
yerin yaratýlýþýnda, geceyle gündüzün ardarda geliþinde, Allah’ýn gökten indirdiði
yaðmurla yeryüzünü canlandýrmasýnda,
orada canlýlarý yaymasýnda, rüzgârlarý ve
bulutlarý evirip çevirmesinde aklýný kullananlar için nice iþaretler vardýr” (el-Bakara
2/164). Dünyanýn göklerden koparak içinde yaratýlan su sayesinde canlýlarýn üremesine uygun duruma gelmesi, sabit daðlarýyla, geçit veren vadileriyle yeryüzünün
jeolojik yapýsýnýn yaþamaya elveriþli kýlýnmasý, semanýn kuþatýcý koruyuculuðu ve
geceyle gündüzün düzenli biçimde birbirini izlemesi, üzerinde düþünülmesi gereken iþaretlerdendir (el-Enbiyâ 21/30-33).
Kur’an’da arzýn yaratýlýþý, özellikleri, arzdaki ilâhî rahmetin tecellileri (er-Rûm 30/50)
zikredilerek bunlardaki mâna ve hikmetleri düþünüp yaratýlýþýn anlamýný kavrayanlar övgüyle anýlýrken (Âl-i Ýmrân 3/189191) inkârcýlardan da bunlar hakkýnda düþünmeleri istenir. Ayrýca ölü topraða hayat veren Allah’ýn insanlarý yeniden diriltmeye muktedir olduðuna dikkat çekilerek
yine inkârcýlar imana davet edilir (el-Ýsrâ
17/98-99; en-Neml 27/60-69; Yâsîn 36/7783).
Ýlk yaratýlýþa dair bir âyette (el-Bakara
2/29) Allah’ýn baþlangýçtan beri yeryüzündeki her þeyi insanlar için yarattýðý, baþka bir âyette de (er-Rahmân 55/10-12) yeri canlýlarýn yaþamasýna elveriþli kýldýðý bildirilir. Diðer birçok âyette “döþek”, “beþik”,
“sergi” (el-Bakara 2/22; Tâhâ 20/53; Nûh
71/19) gibi nitelemelerle yeryüzüne insanlarýn yerleþmesine, beslenip barýnmasýna
uygun bir düzen verildiði bildirilir. Ayrýca
insan, hayvan ve bitkilerin beslenmesi için
gökten indirilip yeryüzüne hayat veren yaðmuru; daðlarý, vadileri, doðal yollarý, nehirleri, bað ve bahçeleri Allah’ýn insanlara
verdiði lutuflar olarak gösteren, insanlarýn bütün bunlardan dolayý Allah’a þükretmeleri gerektiðine vurgu yapan çok sayýda âyet vardýr (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“arç” md.).
Kur’ân-ý Kerîm’de insanýn yeryüzüyle ilk
iliþkisinin Âdem’in cennetten çýkarýlmasýyla baþladýðý bildirilir. Ýlk günahýn ardýndan
Allah insanlarýn fani dünyaya inip oraya

yerleþmelerini ve orada barýnmalarýný, orada yaþayýp orada ölmelerini irade etmiþtir (el-A‘râf 7/24-25). Ancak insanoðlu dünyada özel bir konuma sahiptir. Kur’an bunu “halife” kelimesiyle ifade eder. Esasen
Allah, Âdem’i ve Havvâ’yý yaratmadan önce meleklere yeryüzünde bir halife yaratacaðýný bildirmiþti (el-Bakara 2/30). Bu
muhtevadaki âyetlerden söz konusu halifeliðin hem bir rütbe hem de bir sýnav olduðu, dolayýsýyla ödev içerdiði ve bütün insanlara tevcih edildiði anlaþýlmaktadýr (elEn‘âm 6/165; el-A‘râf 7/69; Yûnus 10/14).
Kur’an, halife oluþunun insana yüklediði
sorumluluðu, onun Allah’ýn düzenli ve huzurlu bir yer olarak yarattýðý yeryüzünde
fitne ve fesat çýkaran, can alan deðil yeryüzünde hayat, barýþ ve huzur kaynaðý bir
varlýk olmasýyla açýklar (el-Mâide 5/32; elA‘râf 7/56). Fahreddin er-Râzî’ye göre öldürme, yaralama, gasp ve hýrsýzlýk gibi insanlara verilen zararlar; inkâr ve bid‘atlarla dine verilen zararlar; zina, livâta, iftira gibi insan onurunu zedeleyen ve aileye verilen zararlar; sarhoþ edici þeylerle
akla verilen zararlar son âyetteki “düzeni
bozma” kapsamýna girer. Bütün bunlar dinin 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 insanýn dünyadaki var oluþ hikmetlerini yeryüzünün imarý, Allah’a kulluk ve Allah’a
halifelik þeklinde sýralar. Yeryüzünün imarý kiþinin dünyayý kendisinin ve baþkalarýnýn 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; çünkü ruhu temiz olmayanýn sözü ve iþi de
temiz olmaz (e×-¬erî£a, s. 90-96). Çeþitli
âyetlerde insanlarýn yeryüzünde gezerek
eski kavimlerden kalan harabeleri incelemeleri, aslî görev ve sorumluluklarýný yerine getirmeyerek hakikatleri inkâr eden,
yaptýklarý kötülükler içinde boðulan bu topluluklarýn âkýbetinden ibret almalarý istenir (meselâ bk. Âl-i Ýmrân 3/137-138; enNeml 27/69; er-Rûm 30/42).
Kýyametin tasvir edildiði, içinde arz kelimesinin geçtiði yirmi kadar âyette yerin
uðrayacaðý kozmik deðiþikliklerden söz
edilmektedir. Buna göre kýyamet gününde -temsilî bir ifadeyle- yer bütünüyle “Allah’ýn avucundadýr; gökler de O’nun kudret elinde dürülüp bükülmüþtür” (ez-Zümer 39/67). M. Tâhir Ýbn Âþûr’a göre bu
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âyet, kýyametin kopmasý üzerine yerin ve
göklerin tamamen yok olmayýp varlýðýný
sürdüreceðine, ancak bilinen þekil, sistem
ve iþleyiþinin son bulacaðýna iþaret etmekte, bazý hadisler de bunu desteklemektedir (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 parçalanýp toz haline gelecek (el-Vâkýa 56/46); daðlar yerinden yürütülecek, yeryüzü
dümdüz edilecek ve yer, içinde bulunanlarý atýp boþaltacak (el-Kehf 18/47; el-Ýnþikak 84/3-4); yer yarýlacak, daðýlýp parçalanacak, dehþetle sarsýlýp aðýrlýklarýný dýþarý
atacak (Kaf 50/44; el-Fecr 89/21; ez-Zilzâl
99/1-2); yeryüzü ve daðlar yerlerinden sökülüp birbirine çarparak darmadaðýn olacak (el-Hâkka 69/14) ve daðlar savrulan
kum yýðýnlarý haline gelecektir (el-Müzzemmil 73/14). Zümer sûresinde (39/69)
bazý kýyamet olaylarýnýn anýlmasýndan sonra, “Rabbinin nuruyla yer aydýnlanacak, kitap (amel defterleri) ortaya konacak” buyurulmaktadýr. Bir kýsým müfessirler, bu âyetin devamýnda âhiret hesabýna iliþkin bilgileri dikkate alarak yerin Allah’ýn nuruyla
aydýnlanmasýný O’nun âdil yargýlamasý þeklinde yorumlamýþlardýr (Zemahþerî, III, 357;
Fahreddin er-Râzî, XXVII, 19). Buna göre
âyette kýyametin kopmasýndan sonra oluþacak kozmik yapýya da yer denmiþtir. Nitekim bir âyette cennetin arzýndan söz
edilmektedir (Âl-i Ýmrân 3/133). Kur’ân-ý
Kerîm’de arz kelimesi deyim niteliðindeki ifadeler içinde de kullanýlýr. Meselâ bazý
savaþlarda müslümanlarýn yaþadýðý aðýr
sýkýntý, “Onca geniþliðine raðmen yeryüzü size dar gelmiþti” diye anlatýlýr; sefere
katýlmamak için ayak sürüyenler, “Yere çakýlýp kaldýnýz” sözüyle kýnanýr (et-Tevbe 9/
25, 38, 118); cehennem ve cennet hayatýnýn sonsuzluðu, “Gökler ve yer durduðu
sürece onlar orada ebedî kalacaktýr” þeklinde ifade edilir (Hûd 11/107-108); Firavun
ve çevresindekilerin Kýzýldeniz’de boðulmalarý anlatýldýktan sonra, “Gök ve yer onlarýn ardýndan aðlamadý” denilir (ed-Duhân
44/29).
Arzla ilgili bilgilerin yer aldýðý hadislerde de arz hem yeryüzünü hem de sýnýrlý
bir mekâný, arazi, toprak, ülke veya yerleþim yerini anlatýr. Bazý hadislerde dünyadaki 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 yerin rabbi, kayyimi, nuru, yerin hükümdarý
diye nitelenmiþtir (Buhârî, “Teheccüd”, 1;
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Nesâî, “Kýyâmü’l-leyl”, 9; Dârimî, “Salât”,
33, 69). Bir hadiste Hz. Âdem’den, “yeryüzü ehline gönderilmiþ ilk peygamber” þeklinde söz edilir (Buhârî, “Tefsîr”, 17/5; Tirmizî, “Kýyâmet”, 10). Kýyamet gününde Allah’ýn yeri avucunun içine alacaðý, göðü dürüp bükeceði þeklindeki temsilî ifadeye
hadislerde de rastlanýr. Bir hadiste kýyamet gününde arzýn bir ekmek kadar ufalacaðý bildirilir (Buhârî, “Rikak”, 44; Müslim, “Münâfýkýn”, 30). Bir rivayete göre
âhir zamanda önce yeryüzünü zulüm ve
haksýzlýk kaplayacak, ardýndan Hz. Peygamber’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 rivayetlere göre Hz. Îsâ’nýn çabalarý sonucu kabýn su ile dolmasý gibi yeryüzü barýþ ve
güvenlikle dolacaktýr (Ýbn Mâce, “Fiten”,
33). Hz. Peygamber, “Yeryüzü bana mescid yapýldý ve temiz kýlýndý” buyurmuþ, kabirler ve helâlar dýþýnda bütün yeryüzünün 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” sözleriyle dile getirmiþtir (Tirmizî, “Menâkýb”,
68; Ýbn Mâce, “Menâsik”, 103; Dârimî, “Siyer”, 66).

Grekçe geographia kelimesini ilk Ýslâm
coðrafyacýlarýndan Muhammed b. Mûsâ
el-Hârizmî (ö. 232/847’den sonra) “sûretü’l-arz”, Ali b. Hüseyin el-Mes‘ûdî (ö. 345/
956) “kat‘u’l-arz” (yeryüzü araþtýrmasý) terkipleriyle karþýlamýþ, daha sonraki dönemlerde “geografia”nýn Arapçalaþtýrýlmýþ þekli olan coðrâfiyâ kullanýlmýþtýr. Ýslâm âlimleri eski Yunan, Roma, Hint, Ýran astronomi ve coðrafya kültüründen Ýslâm dünyasýna intikal eden bilgilerden faydalanarak Ýslâm coðrafyasýyla ilgili zengin bir literatür geliþtirmiþlerdir. Bu alanda yeryüzü ölçümleri, harita çizimleri, yeryüzü
þekilleri, kýtalar, iklimler, enlem ve boylamlar, depremler, denizler, ýrmaklar, med cezir, yanardaðlar, beþerî coðrafya vb. konulara dair el-Mesâlik ve’l-memâlik, Mesâlikü’l-memâlik, Kitâbü’l-Büldân, Tašvîmü’l-büldân, Øuverü’l-ešålîm, Øuverü’l-ar², Kitâbü’l-Cu£râfiyye, Kitâbü’lCo³râfiyâ, Ma£rifetü’l-ešålîm, £Acâßibü’l-ešålîm gibi isimlerle birçok eser yazýlmýþtýr (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 dolanýmýný 365,256 günde tamamlar. Güneþe ortalama uzaklýðý 149,6 milyon kilometredir.
Yer, batýdan doðuya doðru kendi etrafýndaki dolanýmýný 23 saat 56 dakika 4 saniyede tamamlar. Güneþ çevresindeki dolanýmýyla mevsimler, kendi çevresindeki dolanýmýyla gündüz ve gece meydana gelir.
Ekseni ekvatora göre 23 derece 27 dakika eðimlidir. Yer taþküre (litosfer), suküre
(hidrosfer) ve havaküreden (atmosfer) oluþur. Yer yüzeyinin % 71’i su ile kaplýdýr; etrafýný, yer çekimine baðlý olarak uzay boþluðuna daðýlmadan duran yaklaþýk 10.000
km. kalýnlýðýndaki havaküre kuþatýr. Yerkürenin yüzölçümü yaklaþýk 510.000.000
km², hacmi ise yaklaþýk 1.083.000.000.000
km³’tür. Kuzey kutup çevresinde karalarla çevrilmiþ bir deniz, güney kutup çevresinde denizlerle kuþatýlmýþ bir kara parçasý vardýr. Son araþtýrmalara göre yeryüzünün yaþý 5-5,5 milyar yýldýr. Güneþ sistemi, muhtemelen ömrünü tamamlamýþ
bir yýldýzýn daðýlan artýklarýnýn ve yýldýzlar
arasý maddenin bir merkez etrafýnda dönerek yoðunlaþmasýyla teþekkül etmiþtir.
Merkezde hidrojen ve helyum yoðunlaþýp
güneþi meydana getirmiþ, çevre disklerdeki yoðunluklu bölgelerde ise gezegenler ve yer oluþmuþtur. Dünya, oluþum sürecinde ve sonrasýnda aðýr gök taþý çarpýþmalarýna sahne olmuþ, gök taþlarý yapýsýndaki donmuþ buzlar, silikat ve metal
yapýlar karalarýn ve okyanuslarýn teþekkülünü saðlamýþ, merkezde yoðunlaþan aðýr
demir ve nikel elementleri yerkürenin çekirdeðini teþkil etmiþtir. Jüpiter’in güçlü
çekim etkisi sonucu asteroit kuþaðýnýn da-

