










Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılın-

da Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı.

Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar

Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim gördü.

1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser

hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddia-

larının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağ-

lantılarını ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır.

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı toplam

55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 72 farklı dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki peygam-

berin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimle-

rinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından kitapların kapağında  Resulullah

(sav)'in mührünün kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise, kitapların içeriği

ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son sözü,

Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da,

yayınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah (sav)'in sünnetini kendine

rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm temel iddialarını

tek tek çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itirazları tam olarak susturacak "son

söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan

Resulullah (sav)'in mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duası olarak kulla-

nılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini dün-

yaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve ahi-

ret gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye sevk etmek ve

inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve sapkın uygulamalarını

gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan

Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna

Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan İtalya'ya,

Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyanın daha

pek çok ülkesinde beğeniyle okunmaktadır. İngilizce,

Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca,

Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça,



Rusça, Boşnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca, Çince,

Kishwahili (Tanzanya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor),

Dhivehi (Maldivlerde kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen

eserler, yurt dışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir. 

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insanın iman

etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapları okuyan,

inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi üslubun, akılcı

ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme,

itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde

ciddi biçimde düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın gö-

rüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan son-

ra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürü-

tülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya Külliyatı karşısında fikren

mağlup olmuşlardır.

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklanmakta-

dır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca Allah'ın hi-

dayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve yayınlanmasında

herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmelerini

sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin de, çok önem-

li bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri karmaşa

meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve keskin bir

etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman kaybına

neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vurgulamaya

yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu olanlar varsa,

Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran ahlakını yaymak

olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların ge-

nel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikleri

eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yolu ise,

dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ahlakı-

nın, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden güne

daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate alındığında bu

hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde yapılması gerektiği açıktır. Aksi hal-

de çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın izniyle,

21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk ve adalete,

güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.



OKUYUCUYA

• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı -
nın ne de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra -
tı lı şı ve do la yı sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın
ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori -
nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu
önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı -
mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her ki ta bı mız da bu ko -
nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

• Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki -
tap la rın da ima ni ko nu lar Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın
ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir ler. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm
ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık -
lan mak ta dır. 

• Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet -
mi şe her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım
sa ye sin de, ki tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di -
ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı -
lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

• Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi,
kar şı lık lı bir soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te -
yen bir grup oku yu cu nun ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve
tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

• Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve
okun ma sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki -
tap la rın da is pat ve ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is -
te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın
teş vik edil me si dir.

• Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se -
bep le ri var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı -
yan ve oku mak tan hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir -
çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir
kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

• Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak -
la ra da ya lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat et me yen üs -
lup la ra, bur kun tu ve ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz -
sı nız. 
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Mater ya lizmin, bi lim sel bir

düşünce ol du ğu nu ar tık kim se

da ha faz la id dia ede mez.

Art hur Ko est ler, ün lü düşünür1

MATERYALİZMİN

BİLİMSEL

ÇÖKÜŞÜ



EVRENİN YARATILIŞI12

çin de ya şa dı ğı mız uç suz bu cak sız ev ren na sıl var ol du?

Bu ev ren de ki den ge, ahenk ve dü zen na sıl or ta ya çık tı? 

Üze rin de ya şa dı ğı mız dün ya, na sıl bi zim ya şa mı mız için bu den li uy gun

bir ba rı nak ola bil di?

İşte bu sorular, tarihin başından bu yana insanların ilgisini çekmiştir. Akıl

ve sağduyu ile bu soruları inceleyen bilim adamlarının ya da düşünürlerin var-

dıkları sonuç ise hep şu olmuştur: Evrendeki bu düzen, tüm evrene hakim, üs-

tün bir Yaratıcı olan Yüce Allah’ın varlığının delillerinden biridir. 

Akıl, vicdan ve deliller yoluyla ulaşabildiğimiz bu sonuç, doğrunun ta ken-

disidir. Allah, insanlara yol gösterici olarak 14 asır önce Peygamber Efendimiz

(sav)’e vahyetmiş olduğu Kuran'da, bu gerçeği insanlara bildirir. Allah,

Kuran’da evreni yoktan yarattığını ve belirli bir amaca göre düzen verdiğini,

evrendeki tüm sistem ve dengeleri insan yaşamı için var ettiğini haber verir.

Allah ayetlerinde insanı bu önemli gerçek üzerinde düşünmeye şöyle ça-

ğırmaktadır:

Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? Onu bi-

na etti.

Boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi.

Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa-çıkardı.

Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi. (Naziat Suresi, 27-30)

Allah ayrıca, evrendeki tüm sistem ve dengeleri insan için ya-

rattığını ve insanın bunu fark ederek, bu gerçek üzerinde

düşünmesi ve ders alması gerektiğini bildirir:

İ
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Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı sizin emrinize verdi; yıldızlar da

O'nun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda, aklını kulla-

nabilen bir topluluk için ayetler vardır. (Nahl Suresi, 12)

Kuran'daki bir diğer ayette ise Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

(Allah) Geceyi gündüze bağlayıp-katar, gündüzü de geceye bağlayıp-

katar; Güneş’i ve Ay’ı emre amade kılmıştır, her biri adı konulmuş

bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bunları (yaratıp düzene ko-

yan) Allah sizin Rabbiniz'dir; mülk O'nundur. O'ndan başka taptık-

larınız ise, 'bir çekirdeğin incecik zarına' bile malik olamazlar.

(Fatır Suresi, 13)

Kuran'da haber verilen bu gerçek, çağdaş astronominin kurucusu olan pek

çok saygın bilim adamı tarafından da kabul edilmiştir. Galilei, Kepler, Newton

gibi isimler, evrenin, Güneş Sistemi'nin yapısını, fiziğin kanun ve dengelerini

keşfettikçe, tüm bunların Allah tarafından yaratıldığını anlamışlardır. 

Materyalizm: 19. Yüzyıl Yanılgısı

Buraya kadar açıkladığımız Yaratılış gerçeği, tarihin eski çağlarından beridir,

bir felsefi görüş tarafından reddedilir. Bu felsefenin adı materyalizmdir, yani

maddecilik. İlk olarak Eski Yunan'da ortaya çıkan, sonra da farklı bazı kültür-

ler ya da kişiler tarafından zaman zaman savunulan bu felsefe, maddenin son-

suzdan beri var olduğunu savunur. Dolayısıyla evrenin de sonsuzdan beri gel-

diği, yani Allah tarafından yaratılmadığı yanılgısındadır. (Allah’ı tenzih ederiz). 

Materyalistler, evrenin sonsuzdan beri var olduğunu savundukları gibi, ev-

rende bir amaç ve özellikle yaratılmış kusursuz bir düzen olmadığını da iddia

ederler. Evrendeki tüm denge, ahenk ve uyumun sadece tesadüflerin bir ese-

ri olduğunu öne sürerler. Bu "tesadüf" iddiası, daha sonra canlıların nasıl or-



taya çıktığı sorusu karşısında da

kullanılmıştır. Evrim teorisi ya da Darwinizm

olarak bilinen iddia, işte materyalizmin bu şekilde do-

ğaya uyarlanmasından ibarettir.

Çağdaş astronominin  kurucularının evrenin Allah tarafından yaratıl-

dığına ve düzenlendiğine iman eden kişiler olduğunu belirtmiştik. Ancak 19.

yüzyılda bilim dünyasının bu yapısında bir değişim olmuştur. Materyalizm, bir-

takım çevreler tarafından kasıtlı olarak bilim dünyasının gündemine getiril-

miştir. 19. yüzyıldaki siyasi ve sosyal birtakım şartlar materyalizme destek sağ-

ladığı için, bu felsefe bilim dünyasında da yaygın bir kabul görmeye başla-

mıştır. Ancak bilimsel bulgular, söz konusu materyalizm yanılgısının ne kadar

gerçek dışı olduğunu bugün ortaya çıkarmış bulunmaktadır.

20. Yüzyıl Biliminin Sonuçları

Materyalizmin evren hakkında az önce belirttiğimiz iki iddiasını hatırlaya-

lım:

Evrenin sonsuzdan beri geldiği, yani yaratılmadığı iddiası.

Evrende hiçbir düzen, plan, amaç olmadığı, her şeyin tesadüf ürünü oldu-

ğu iddiası.

İşte 19. yüzyıl materyalistlerinin, o dönemin ilkel bilim düzeyi içinde bü-

yük hararetle savundukları bu iki iddia da, 20. yüzyıldaki bilimsel bulgular ta-

rafından yıkılmıştır.

Önce, evrenin sonsuzdan beri geldiği iddiası tarihe karışmıştır. 1920'li yıl-

lardan itibaren evrenin yapısı hakkında elde edilen bilgiler, evrenin belirli bir

zaman önce bir "Büyük Patlama" (Big Bang) ile yoktan var hale geldiğini is-

patlamıştır. Yani evren sonsuz değildir, Allah tarafından yoktan yaratılmıştır.

20. yüzyıl biliminin çökerttiği ikinci iddia ise, "tesadüf" iddiasıdır. 1960'lı

yıllardan itibaren yapılan araştırmalar, evrendeki tüm fiziksel dengelerin insan



yaşamı için çok hassas bir biçimde ayarlandığını orta-

ya koymaktadır. Araştırmalar derinleştirildikçe, evren-

deki fizik, kimya ve biyoloji kanunlarının, yerçekimi,

elektromanyetizma gibi temel kuvvetlerin, atomların ve ele-

mentlerin yapılarının tümünün, insanın yaşamı için tam olmaları

gereken şekilde düzenlendikleri birer birer bulunmuştur. Batılı bilim adam-

ları bugün bu olağanüstü düzene "İnsani İlke" (Anthropic Principle) adı-

nı vermektedirler. Yani evrendeki her ayrıntı, insan yaşamını gözeten bir

amaçla var edilmiştir. 

Kısacası günümüzde materya-

lizm bilimsel olarak çökertilmiş du-

rumdadır. 19. yüzyılda bilimsellik

adına ortaya çıkmış, ama kısa za-

manda büyük bir hezimete uğra-

mıştır.

Böyle olması da doğaldır.

Çünkü, Allah'ın "Biz gökyüzünü,

yeryüzünü ve ikisi arasında bu-

lunan şeyleri batıl olarak yarat-

madık. Bu, inkâr edenlerin zan-

nıdır" ifadesiyle buyurduğu gibi

(Sad Suresi, 27), evrenin "batıl", ya-

ni boşu boşuna ve amaçsız olarak

yaratıldığı düşüncesi, gerçek dışı

bir zandan ibarettir. Bu zanna da-

yanan her türlü iddianın ise ger-

çekler karşısında iflas etmesi kaçı-

nılmazdır. 

Bu kitapta bu gerçeklerin delille-

rini birlikte inceleyeceğiz.

Materyalizmin bilim karşısındaki çöküşünü görecek ve evrenin Allah tarafın-

dan ne kadar üstün ve kusursuz bir yaratılışla yaratıldığına şahit olacağız. 

Bilim, ma ter ya list fel se fe yi ge çer siz kı lar ken,

ev re nin Al lah ta ra fın dan ya ra tıl dı ğı ger çe ği ni

de is pat la mak ta dır. Ün lü News we ek der gi si

27 Tem muz 1998 sa yı sın da bu ko nu yu "Bi lim

Al lah'ı Buluyor" baş lığıy la kapak yap mış tı.





EVRENİN 

YOKTAN 

YARATILIŞI

Klasik olarak, Big Bang teorisi, evrenin tüm

parçalarının aniden genişlemeye başladığını

kabul eder. Ama evrenin tüm parçaları

genişlemeye nasıl aynı anda başlaya-

bilmişlerdir? 

Emri veren kimdir?

Andrei Linde, kozmoloji profesörü2



E
v re nin ya ra tı lı şı, bun dan bir asır ön ce, ast ro nom la rın önem li bir bö -

lü mü ta ra fın dan gö zar dı edi len bir kav ram dı. Bu nun ne de ni ise, 19.

yüz yıl da ki bi lim an la yı şı nın, ev re nin son suz dan be ri var ol du ğu

var sa yı mı nı be nim se me siy di. Ev re ni in ce le yen bi lim adam la rı nın

ço ğu, za ten son suz dan be ri var olan bir mad de ler bü tü nüy le kar şı kar şı ya ol -

duk la rı nı sa nı yor ve ev ren için bir "ya ra tı lış", ya ni baş lan gıç ol du ğu nu akıl la -

rın dan bi le ge çir mi yor lar dı.

Bu "son suz dan be ri var olan ev ren" fik ri, Ba tı dü şün ce si ne ma ter ya list fel -

se fe ile bir lik te gir miş ti. Es ki Yu nan'da ge li şen bu fel se fe, mad de den baş ka bir

var lık ol ma dı ğı nı sa vu nu yor ve ev re nin son suz dan ge lip son su za git ti ği ni öne

sü rü yor du. As lın da ma ter ya lizm, Ki li se'nin ha kim ol du ğu dö nem de ra fa kal dı -

rıl mış tı. Ama Rö ne sans'tan son ra Ba tı lı bi lim ve fi kir adam la rı nın ye ni den Es ki

Yu nan kay nak la rı na me rak sar ma la rı ile bir lik te, ma ter ya lizm de ye ni den ka -

bul gör me ye baş la dı. 

Ma ter ya list ev ren an la yı şı nı Ye ni Çağ'da ilk kez sa vu nan

ki şi ise, ün lü Al man dü şü nür Im ma nu el Kant ol du.

Kant, ev re nin son suz dan be ri var ol du ğu nu ve bu

son suz luk için de her ola sı lı ğın müm kün sa yıl ma -

sı ge rek ti ği ni öne sür dü. Kant'ın yo lu nu iz le -

yen ler, son suz ev ren fik ri ni ma ter ya lizm le bir -

lik te sa vun ma ya de vam et ti ler. 19. yüz yı la ge -

lin di ğin de ise, ev re nin bir baş lan gı cı, ya ni

ya ra tı lış anı ol ma dı ğı şek lin de ki yanılgı, ge -

niş bir ka bul gö rür ha le gel miş ti. Karl Marx,

Fri ed rich En gels gi bi di ya lek tik ma ter ya list le -

rin şid det le sa hip len dik le ri bu id dia, 20. yüz yı -

la da ta şın dı. 

Söz  ko nu su "son suz ev ren" fik ri, her za man

için ate izm le içi çe ol du. Çün kü ev re nin bir baş lan gı -

cı ol ma sı, Allah ta ra fın dan ya ra tıl dı ğı an la mı na ge -

li yor du ve bu na kar şı çık ma nın tek yo lu da, hiç bir

bi lim sel da ya na ğı ol ma dı ğı hal de, "ev ren son suz -

dan be ri var dır" id di ası nı öne sür mek ti. Bu id di ayı

ıs rar la sa hip le nen ler den bi ri, 20. yüz yı lın ilk ya rı -
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sın da yaz dı ğı ki tap lar la ma ter ya liz min ve Mark sizm'in ün lü bir sa vu nu cu su ha -

li ne ge len Ge or ges Po lit zer idi. Po lit zer, Fel se fe nin Baş lan gıç İl ke le ri ad lı ki ta -

bın da, "son suz ev ren" mo de li nin sözde ge çer li li ği ne gü ve ne rek Ya ra tı lı ş’a ken-

dince şöy le kar şı çı kı yor du:

Ev ren ya ra tıl mış bir şey de ğil dir. Eğer ya ra tıl mış ol say dı, o tak dir de, ev re nin

Tan rı ta ra fın dan bel li bir an da ya ra tıl mış ol ma sı ve ev re nin yok tan va re dil -

miş ol ma sı ge re kir di. Ya ra tı lı şı ka bul ede bil mek için, her şey den ön ce, ev re nin

va r ol ma dı ğı bir anın var lı ğı nı, son ra da, hiç lik ten (yok luk tan) bir şe yin çık -

mış ol du ğu nu ka bul et mek ge re kir. Bu ise bi li min ka bul ede me ye ce ği bir şey -

dir.3

Po lit zer, Yaratılış’a kar şı son suz ev ren fik ri ni sa vu nur ken, bi li min ken di ta -

ra fın da ol du ğu nu sa nı yor du. Oy sa bi lim, çok geç me den, Po lit zer'in  "eğer öy -

le ol sa, bir Ya ra tı cı ol du ğu nu ka bul et mek ge re kir" de di ği ger çe ği, ya ni ev re -

nin bir baş lan gı cı ol du ğu ger çe ği ni is pat la dı.

Ev re nin Ge niş le me si ve Big Bang'in Do ğu şu

1920'li yıl lar, mo dern ast ro no mi nin ge li şi mi açı sın dan çok önem li yıl lar dı.

1922'de Rus fi zik çi Ale xand re Fri ed mann, Eins te in'in ge nel gö re ce lik ku ra mı -

na gö re ev re nin du ra ğan bir ya pı ya sa hip ol ma dı ğı nı ve en ufak bir et ki le şi -

min ev re nin ge niş le me si ne ve ya bü züş me si ne yol aça ca ğı nı he sap la dı. Fri ed -

mann'ın çö zü mü nün öne mi ni ilk fark eden ki şi ise Bel çi ka lı ast ro nom Ge or -

ges Le ma it re ol du. Le ma it re, bu çö züm le re da ya na rak ev re nin bir baş lan gı cı

ol du ğu nu ve bu baş lan gıç tan iti ba ren sü rek li ge niş le di ği ni ön gör dü. Ay rı ca, bu

baş lan gıç anın dan ar ta ka lan rad yas yo nun da sap ta na bi le ce ği ni be lirt ti. 

Bu bi lim adam la rı nın te orik he sap la ma la rı o za man çok il gi çek me miş ti.

An cak 1929 yı lın da ge len göz lem sel bir de lil, bi lim dün ya sı na bom ba gi bi dü -

şe cek ti. O yıl Ca li for nia Mo unt Wil son göz le me vin de, Ame ri ka lı ast ro nom Ed -

win Hubb le ast ro no mi ta ri hi nin en bü yük ke şif le rin den bi ri ni yap tı. Hubb le,

kul lan dı ğı dev te les kop la gök yü zü nü in ce ler ken, yıl dız la rın uzak lık la rı na bağ -

lı ola rak kı zıl ren ge doğ ru ka yan bir ışık yay dık la rı nı sap ta dı. Bu bu luş, o za -

ma na ka dar ka bul gö ren ev ren an la yı şı nı te mel den sar sı yor du.

Çün kü bi li nen fi zik ku ral la rı na gö re, göz le min ya pıl dı ğı nok ta ya doğ ru ha -

re ket eden ışık la rın tay fı mor yö ne doğ ru, göz le min ya pıl dı ğı nok ta dan uzak -

la şan ışık la rın tay fı da kı zıl yö ne doğ ru ka yar. (Göz lem ci den uzak laş mak ta



olan bir tre nin dü dük se si nin git tik çe in -

cel me si gi bi.) Hubb le'ın göz le mi ise, bu

ka nu na gö re, gök  ci sim le ri nin biz den

uzak laş mak ta ol duk la rı nı gös te ri yor du.

Hubb le, çok geç me den çok önem li bir

şe yi da ha bul du; yıl dız lar ve ga lak si ler sa -

de ce biz den de ğil, bir bir le rin den de

uzak la şı yor lar dı. Her şe yin bir bi rin den

uzak laş tı ğı bir ev ren kar şı sın da va rı la bi le -

cek tek so nuç ise, ev re nin "ge niş le mek te"

ol du ğuy du.

Kı sa bir za man ön ce Ge or ges Le ma it -

re ta ra fın dan öngörülen bu ger çek, as lın -

da yüz yı lın en önemli bi li m a da mı sa yı -

lan Al bert Eins te in ta ra fın dan da da ha

ön ce den di le ge ti ril miş ti. Eins te in 1915

yı lın da or ta ya koy du ğu ge nel gö re ce lik ku ra mıy la yap tı ğı he sap lar da ev re nin

du ra ğan ola ma ya ca ğı so nu cu na var mış tı. An cak bu bu luş kar şı sın da son de re -

ce şa şı ran Eins te in bu sözde "uy gun suz" so nu cu or ta dan kal dır mak için denk -

lem le ri ne "koz mo lo jik sa bit" adı nı ver di ği bir fak tör ila ve et miş ti. Çün kü o sı -

ra lar, ast ro nom lar ona ev re nin sta tik ol du ğu nu söy lü yor lar dı, o da ku ra mı nın

bu mo de le uy ma sı nı is te miş ti. An cak son ra dan bu koz mo lo jik sa bi ti "ka ri ye ri -

nin en bü yük ha ta sı" ola rak ta nım la ya cak tı. 

Hubb le'ın or ta ya koy du ğu ev re nin ge niş le di ği ger çe ği, kı sa bir sü re son ra

ye ni bir ev ren mo de li ni do ğur du. Ev ren ge niş le di ği ne gö re, za man da ge ri ye

doğ ru gi dil di ğin de çok da ha kü çük bir ev ren, da ha da ge ri ye git ti ği miz de "tek

bir nok ta" or ta ya çı kı yor du. 

Ya pı lan he sap la ma lar, ev re nin tüm mad de si ni için de ba rın dı ran bu "tek

nok ta"nın, olağanüstü büyük çe kim gü cü ne de niy le "sı fır hac me" sa hip ola -

ca ğı nı gös ter di. Ev ren, sı fır hac me sa hip bu nok ta nın pat la ma sıy la or ta ya çık -

mış tı. Bu pat la ma ya "Big Bang" (Bü yük Pat la ma) den di ve bu te ori de ay nı

isim le bi lin di.

Big Bang'in gös ter di ği önem li bir ger çek var dı: Sı fır ha cim "yok luk" an la -

mı na gel di ği ne gö re, ev ren "yok" iken "var" ha le gel miş ti. Bu ise, ev re nin
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Edwin Hubble, dev teleskobuyla yaptığı

gözlemlerde evrenin genişlediğini fark
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ilk delilini bulmuş oluyordu.
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bir baş lan gı cı ol du ğu an la mı na ge li yor ve böy le ce ma ter ya liz min "ev ren son -

suz dan be ri var dır" var sa yı mı nı ge çer siz kı lı yor du.

"Sa bit Du rum" De ne me si

Big Bang te ori si, ken di si ni des tek le yen de lil le rin gü cü ne de niy le, kı sa sü -

re de bi lim dün ya sın da ka bul gör me ye baş la dı. An cak ma ter ya list fel se fe ye ve

bu fel se fe nin te me lin de ki "son suz ev ren" fik ri ne bağ lı kal ma ya ka rar lı olan as-

t ro nom lar, Big Bang'e kar şı di ren me ye ve son suz ev ren fik ri ni ayak ta tut ma ya

ça lış tı lar. Bu ça ba nın ne de ni, ön de ge len ma ter ya list fi zik çi ler den Art hur Ed -

ding ton'ın "fel se fi ola rak do ğa nın şu an ki dü ze ni nin bir den bi re baş la mış ol du -

ğu dü şün ce si ba na iti ci gel mek te dir" sö zün den an la şı lı yor du.4

Big Bang te ori sin den ra hat sız olan la rın ba şın da dün ya ca ün lü ateist İn gi liz

ast ro nom Fred Hoy le ge li yor du. Hoy le, bu yüz yı lın or ta la rın da "ste ady-sta te"

(sa bit du rum) adın da, 19. yüz yıl da ki son suz ev ren fik ri nin bir de va mı olan ye -

ni bir ev ren mo de li or ta ya at tı. Hoy le ev re nin ge niş le di ği ni ka bul et mek le bir -

lik te, ev re nin bo yut ve za man açı sın dan son suz ol du ğu nu id dia edi yor du. Bu

mo de le gö re, ev ren ge niş le dik çe mad de, ge rek ti ği mik tar da, bir den bi re, ken -

di ken di ne var ol ma ya baş lı yor du. Tek gö rü nür ama cı ma ter ya list fel se fe nin

te me li olan "son suz dan be ri var olan mad de" dog ma sı nı des tek le mek olan bu

te ori, ev re nin baş lan gı cı ol du ğu nu sa vu nan Big Bang ku ra mıy la ta ban ta ba na

zıt tı.

Sa bit du rum te ori si ni sa vu nan lar uzun ca bir sü re Big Bang'e kar şı di ren di -

ler. Ama bi lim aleyh le ri ne iş ledi.

Big Bang'in Za fe ri

1948 yı lın da Ge or ge Ga mov, Ge or ges Le ma it re'in he sap la ma la rı nı ge liş tir di

ve Big Bang'e bağ lı ola rak ye ni bir tez or ta ya sür dü. Bu na gö re ev re nin bü -

yük pat la ma ile oluş ma sı du ru mun da, ev ren de bu pat la ma dan ar ta ka lan be -

lir li oran da bir rad yas yo nun ol ma sı ge re ki yor du. Üs te lik bu rad yas yon ev re nin

her ya nın da eşit ol ma lıy dı. 

"Ol ma sı ge re ken" bu ka nıt çok geç me den bu lun du. 1965 yı lın da Ar no Pen -

zi as ve Ro bert Wil son ad lı iki araş tır ma cı bu dal ga la rı keş fet ti ler. "Koz mik

Fon Rad yas yo nu" adı ve ri len bu rad yas yon uza yın bel li bir ta ra fın dan ge len



rad yas yon dan fark lıy dı. Ola ğa nüs tü

bir eş yön lü lük ser gi li yor du. Baş ka

bir ifa de ile ye rel kö ken li de ğil di,

ya ni be lir li bir kay na ğı yok tu, ev re -

nin tü mü ne da ğıl mış bir rad yas yon -

du. Böy le ce uzun sü re dir ev re nin

her ye rin den eşit öl çü de alı nan ısı

dal ga sı nın, Big Bang'in ilk dö nem le -

rin den kal ma ol du ğu or ta ya çık tı.

Üs te lik bu ra kam bi li m a dam la rı nın

ön ce den ön gör dük le ri ra ka ma çok

ya kın dı. Pen zi as ve Wil son, Big

Bang'in bu is pa tı nı de ney sel ola rak ilk gös te ren ki şi ler ol duk la rı için No bel

Ödü lü ka zan dı lar.

1989 yı lı na ge lin di ğin de ise, Ge or ge Smo ot ve onun Na sa Eki bi, Koz mik

Ge rip lan Işı ma Ka şi fi Uy du su'nu (CO BE) uza ya gön der di ler. Bu ge liş miş uy -

du ya yer leş ti ri len has sas ta ra yı cı la rın, Pen zi as ve Wil son'ın öl çüm le ri ni doğ -

ru la ma sı yal nız ca se kiz da ki ka sür dü. So nuç lar, ta ra yı cı la rın ke sin lik le ev re -

nin baş lan gı cın da ki bü yük pat la ma nın sı cak, yo ğun ko nu mu nun ka lın tı la rı nı

gös ter di ği ni ka nıt la dı. Bilim adamları CO BE'nin ba şa rı sı nı Big Bang'in ola ğa -

nüs tü bir şe kil de onay lan ma sı ola rak yo rum la dı.

Big Bang'in bir di ğer önem li de li li ise, uzay da ki hid ro jen ve hel yum gaz -

la rı nın mik ta rı ol du. Gü nü müz de ya pı lan öl çüm ler de an la şıl dı ki, ev ren de ki

hid ro jen-hel yum gaz la rı nın ora nı, Big Bang'den ar ta ka lan hid ro jen-hel yum

ora nı nın te orik he sap lan ma sıy la uyu şu yor du. Eğer ev ren, bir baş lan gı cı ol -

ma dan,  son suz dan ge li yor ol say dı, ev ren de ki hid ro jen ta ma men ya na rak

hel yu ma dö nüş müş olur du. 

Tüm bun lar la bir lik te Big Bang bi lim dün ya sın da ke sin bir ka bul gör dü.

Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 sa yı sın da ki bir ma ka le ye gö re, ev -

ren sü rek li, dü zen li ola rak ge niş li yor du ve Big Bang mo de li yüz yı lı mı zın ka -

bul gör müş tek mo de liy di. 

Fred Hoy le ile bir lik te uzun yıl lar sa bit du rum te ori si ni sa vu nan Den nis

Sci ama, ar dı ar dı na ge len ve Big Bang'i is pat la yan tüm bu de lil ler kar şı sın da

içi ne düş tük le ri du ru mu şöy le an la tır:
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Radyasyonu, Big Bang'in kesin bir delili

olarak bilim tarihine geçti.



Sa bit du rum te ori si ni sa vu nan lar la onu test eden ve ben ce onu çü rüt me yi

uman göz lem ci ler ara sın da, bir dö nem çok sert çe kiş me var dı. Bu dö nem

için de ben de bir rol üst len miş tim. Çün kü ger çek li ği ne inan dı ğım için de ğil,

ger çek ol ma sı nı is te di ğim için 'sa bit du rum' te ori si ni sa vu nu yor dum. Te ori -

nin ge çer siz li ği ni sa vu nan ka nıt lar or ta ya çık ma ya baş la dık ça Fred Hoy le

bu ka nıt la rı kar şı la ma da li der rol üst len miş ti. Ben de ya nın da yer al mış, bu

düş man ca ka nıt la ra na sıl ce vap ve ri le bi le ce ği ko nu sun da fi kir yü rü tü yor -

dum. Ama ka nıt lar bi rik tik çe ar tık oyu nun bit ti ği ve sa bit du rum te ori si nin

bir ke na ra bı ra kıl ma sı ger çe ği or ta ya çı kı yor du.5

Ev re ni Yok tan Kim Var Et ti?

Big Bang'in bu za fe ri ile bir lik te, ma ter ya list dog ma nın te me li olan "son -

suz ev ren" kav ra mı da ta ri he ka rış mış olu yor du. Pe ki o za man Big Bang'den

ön ce ne var dı ve "yok" olan ev re ni bü yük bir  pat la ma ile "var" ha le ge ti ren

güç ney di?

El bet te ki bu so ru, Art hur Ed ding ton gi bi di ğer ma ter ya list le rin de ho şu na

git me yen ger çe ği, ya ni ‘ya ra tı lış ger çe ği’ni gös ter mek te dir. Ön ce le ri ate ist

olan fa kat da ha son ra Yaratılış’ı ka bul eden ta nın mış fel se fe ci ler den Ant hony

Flew, geç miş te bu ko nu da şun la rı söy le miş tir:

İti raf lar da bu lun ma nın in san ru hu na iyi gel di ği ni söy ler ler.

Ben de bir iti raf ta bu lu na ca ğım: Big Bang mo de li, bir ate -

ist açı sın dan ol duk ça sı kın tı ve ri ci dir. Çün kü bi lim, di -

ni kay nak lar ta ra fın dan sa vu nu lan bir id di ayı is pat et miş -

tir: Ev re nin bir baş lan gı cı ol du ğu id di ası nı. 6

Ken di si ni ate ist ol mak için kö rü kö rü ne şart lan dır ma -

yan pek çok bi li m a da mı, bu gün ev re nin ya ra tı lı şın da

son suz güç sa hi bi olan Allah'ın var lı ğı nı ka bul et miş

du rum da dır. Ör ne ğin ün lü Ame ri ka lı ast ro -

fi zik çi Hugh Ross ev re nin Ya ra tı cı'sı nın

tüm bo yut la rın üze rin de ol du ğu nu şöy le

açık lar:

"Za man, olay la rın mey da na gel di ği bo -

yut tur. Eğer mad de, pat la may la bir lik te

or ta ya çık mış sa, o za man ev re ni mey da -
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Ünlü astronom Arthur Eddington, "evrenin bir-

denbire başladığı düşüncesi felsefi olarak itici"

sözüyle, materyalistlerin Big Bang'den 

duydukları rahatsızlığı ifade ediyordu. 



na ge ti ren ne de nin ev ren de ki za man ve me kan dan ta ma men ba ğım sız ol ma sı

ge re kir. Bu bi ze Ya ra tı cı'nın ev ren de ki tüm bo yut la rın üze rin de ol du ğu nu gös -

te rir. Ay nı za man da Ya ra tı cı'nın ba zı la rı nın sa vun du ğu gi bi ev re nin ken di si ol -

ma dı ğı nı ve ev re ni kap la dı ğı nı, sa de ce ev re nin için de ki bir güç ol ma dı ğı nı ka -

nıt lar." 7

Ya ra tı lı ş Gerçeğine İti raz lar ve Ge çer siz lik le ri

Bu nok ta ya ka dar in ce le di ği miz gi bi, Big Bang'in ev re nin yok tan var edi li şi

an la mı na gel di ği, ya ni Yaratılış’ı is pat la dı ğı açık tır. Bu ne den le de ma ter ya list fel -

se fe yi be nim se miş olan ast ro nom ve fi zik çi ler, bu ger çe ğe kar şı ko ya bil mek için

ba zı al ter na tif açık la ma lar ge tir me ye ça lış mış lar dır. Bun lar dan bi ri olan "sa bit du -

rum" te ori si ne ön ce ki say fa lar da de ğin miş ve bu te ori nin as lın da "ev re nin ya ra -

tıl ma sı fik rin den fel se fi ola rak ra hat sız lık du yan" bir ta kım bi lim adam la rı nın

umut suz bir ça ba sı ol du ğu nu be lirt miş tik.

Ma ter ya list le rin ge tir me ye ça lış tık la rı di ğer iki al ter na tif ise, Big Bang'i ka bul

eden, ama Big Bang'i Ya ra tı lış gerçeği dı şın da yo rum la ma ya ça lı şan mo del ler dir.

Bun la rın bi rin ci si "açı lır-ka pa nır ev ren mo de li", ikin ci si ise "ku an tum ev ren mo -

de li"dir. Şim di sı ra sıy la bu te ori le ri ve ne den ge çer siz ol duk la rı nı in ce le ye lim.

Açı lır-ka pa nır ev ren mo de li, Big Bang'i ev re nin baş lan gı cı ola rak ka bul et -

me yi bir tür lü haz me de me yen ast ro nom lar ta ra fın dan or ta ya atıl mış tır. Bu mo -

del de, ev re nin Big Bang'den son ra tek rar ken di içi ne çö ke rek tek bir nok ta ya

top la na ca ğı, son ra ye ni den pat la yıp açı la ca ğı, tek rar ka pa na ca ğı ve bu dön gü -

nün son su za ka dar de vam ede ce ği öne sü rü lür. Yi ne bu mo de le gö re Big

Bang'den ön ce de son suz kez ev ren pat la yıp bü zül müş tür. Ya ni id di aya gö re ev -

ren ve mad de son suz dan be ri var dır, ama be lir li za man ara lık la rın da pat la ma lar

ve son ra içi ne çök me ler ya şan mak ta dır. Şu an için de ya şa dı ğı mız ev ren ise bu

kı sır dön gü nün için de yer alan son suz sa yı da ki ev ren den bir ta ne si dir.

Bu mo de li or ta ya atan la rın yap tık la rı şey, sa de ce "Big Bang'i na sıl son suz ev -

ren fik ri ne uyar la ya bi li riz" şek lin de dü şün mek ve bir se nar yo yaz mak tan baş ka

bir şey de ğil dir. Ama bu bi lim dı şı bir se nar yo dur, çün kü son 15-20 yı lın araş tır -

ma la rı, açı lır-ka pa nır bir ev ren mo de li nin müm kün ol ma dı ğı nı or ta ya koy muş tur.

Çün kü, ev ren ken di içi ne çö ke cek ol sa bi le, bi li nen hiç bir fi zik ka nu nu nun böy -

le bir Bü yük Çök me'yi ge ri çe vir me si ve ev re ni ye ni bir Bü yük Pat la ma ile ye ni -

den oluş tur ma sı müm kün de ğil dir.8 
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Bu mo de li ge çer siz li ğe uğ ra tan en önem li fak tör ise, eğer ger çek ten ev ren sü -

rek li ka pa nıp-açı lı yor ol sa bi le, bu çev ri min son su za ka dar sü re me ye cek olu şu dur.

Çün kü he sap la ma lar, çev rim sel ev ren le rin bir bir le ri ne ent ro pi ak ta ra cak la rı nı gös -

ter mek te dir. Ya ni ener ji her ev ren de bi raz da ha ya rar sız ha le ge le cek ve her ye ni

"açı lan" ev ren bi raz da ha ya vaş açı lıp bi raz da ha ge niş bir ça pa sa hip ola cak tır. Bu

ise za man da ge ri gi dil di ğin de gi de rek da ha kü çük ev ren ler ol ma sı nı ge rek ti re cek

ve yi ne bir "ilk ev ren"de ki lit le ne cek tir. Ya ni eğer sü rek li ka pa nıp-açı lan ev ren ler

ol sa bi le, bun la rın ilk baş ta yi ne yok luk tan var ol ma la rı ge re ke cek tir.9

Kı sa ca sı "açı lır-ka pa nır" son suz ev ren mo de li, ger çek leş me si fi zik sel ola rak im -

kan sız bir fan te zi den baş ka bir şey de ğil dir.

Big Bang'i kendilerince Ya ra tı lış gerçeğinin dı şın da açık la ya bil mek için öne

sü rül müş olan ikin ci mo del ise, baş ta be lirt ti ği miz gi bi "ku an tum ev ren mo de -

li"dir. Bu te ori yi sa vu nan lar, ku an tum (atom al tı) fi zi ğin de ya pı lan bir göz le me

da ya na rak bir se nar yo üret miş ler dir. Ku an tum fi zi ğin de, atom al tı par ça cık la rın,

boş luk (va kum) için de ani den oluş tuk la rı ve yok ol duk la rı göz lem len mek te dir.

Bu göz le mi, "mad de ku an tum dü ze yin de yok tan var ola bil mek te dir, bu mad de -

nin ken di ne ait bir özel lik tir" di ye yo rum la yan ba zı fi zik çi ler, ev re nin ya ra tı lı şı sı -

ra sın da mad de nin yok tan var ol ma sı nı da "mad de nin ken di ne ait bir özel lik" ola -

rak ta nım la ma ya ve do ğa ka nun la rı nın bir par ça sı gi bi gös ter me ye ça lış mak ta dır -

lar. Bu ku an tum mo de li için de, bi zim ya şa dı ğı mız ev ren, çok da ha dev bir ev re -

nin bir atom al tı par ça cı ğı gi bi yo rum lan mak ta dır. 

Oy sa ku an tum fi zi ği ne ya pı lan ben zet me, ke sin lik le il gi siz dir ve ev re nin ya ra -

tı lı şı nı açık la mak tan uzak tır. Big Bang, The ism and At he ism (Büyük Patlama,

Tektanrıcılık ve Ateizm) ki ta bı nın ya za rı olan Wil li am La ne Cra ig, bu ko nu yu

şöy le açık lar:

İçin de par ça cık la rın dal ga lan dı ğı (bir be li rip bir yok ol du ğu) me ka nik ku an tum

va ku mu, as lın da ger çek bir "va kum", ya ni "yok luk" kav ra mın dan çok uzak tır.

Bir ku an tum mo de lin de sü rek li ola rak olu şup yok olan par ça cık lar, var ol duk la -

rı kı sa sü re için et raf la rın da bu lu nan ener ji den ça lar lar. Bu "yok luk" de ğil dir ve

do la yı sıy la mad de par ça cık la rı da yok tan var ha le gel me mek te dir ler.
10

Ya ni ku an tum fi zi ğin de de as lın da mad de "yok tan var" ha le gel me mek te dir.

Sa de ce or tam da var olan ener ji, ani bir bi çim de mad de ye dö nüş mek te, son ra bu

mad de da ğı la rak tek rar ener ji şek li ni al mak ta dır. Kı sa ca, "ken di li ğin den yok tan

var ol ma" gi bi bir du rum söz ko nu su de ğil dir. An cak, bü tün bi lim dal la rın da ol -

Harun Yahya (Adnan Oktar) 25



EVRENİN YARATILIŞI26

du ğu gi bi fi zik ala nın da da, ate ist bi lim adam la rı çe şit li kri tik nok ta la rı ve de -

tay la rı gö zar dı ede rek, ger çek le ri ma ter ya list ba kış açı sı na gö re sap tır mak tan

çe kin me mek te dir ler. Çün kü on lar için ma ter ya liz min, do la yı sıy la ate iz min

ayak ta tu tul ma sı bi lim sel ger çek le rin or ta ya çı kar tıl ma sın dan ve açık lan ma sın -

dan çok da ha ha ya ti bir önem ta şır.

Üst te an lat tı ğı mız ger çe ğin an la şıl ma sı, ku an tum ev ren mo de li nin ço ğu bi li m

a da mı ta ra fın dan red de dil me si ne yol aç mış tır; ün lü fi zik çi C. J. Is ham'ın ifa de siy -

le "te ori nin önü ne çı kan ölüm cül zor luk lar ne de niy le, ku an tum ev ren mo de li

yay gın ka bul gör me miş tir".11 Öy le ki bu mo del, bu gün onu ilk kez or ta ya atan

R. Bro ut ve Ph. Spin del gi bi fi zik çi ler ta ra fın dan bi le terk edil miş du rum da dır.12

Ku an tum mo de li nin son yıl lar da ün ka zan mış bir ver si yo nu ise, fi zik çi Step -

hen Haw king'den gel mek te dir. Haw king, Za ma nın Kı sa Ta ri hi ad lı ki ta bıy -

la il gi top la yan mo de lin de, Big Bang'in "yok luk tan var ol ma" an la mı na gel me -

di ği ni id dia et mek te dir. Big Bang ön ce sin de za man ol ma dı ğı ger çe ği kar şı sın -

da ise, "ha ya li za man" gi bi bir ta kım kav ram lar tü ret miş tir. Haw king'e gö re

Big Bang'in 10-43 sa ni ye si ne ka dar sa de ce "ha ya li za man" var dır ve ger çek za -

man bu an dan son ra or ta ya çık mış tır. Haw king'in umu du, bu "ha ya li za man"

kav ra mı ile Big Bang'den ön ce sa de ce "za man sız lık" ol du ğu ger çe ği ni red de -

de bil mek tir.

Oy sa "ha ya li za man", "bir oda da ki ha ya li in san la rın sa yı sı" ya da "bir yol da -

ki ha ya li ara ba la rın top la mı" gi bi ger çek te sı fı ra, yok lu ğa kar şı lık ge len bir kav -

ram dır. Haw king bu nun la sa de ce bir

ke li me oyu nu yap mak ta dır. Ha ya li za -

man la kur du ğu ma te ma tik sel denk lem -

le rin doğ ru ol du ğu nu öne sür mek te dir,

ama bu nun hiç bir ma na sı yok tur. Ger -

çek te var ol ma yan şey le rin ma te ma tik te

doğ ru gi bi gös te ri le bil me si nin müm kün

ol du ğu nu, ün lü ma te ma tik çi Sir Her bet

Ding le şöy le açık lar:

Ma te ma ti ğin li sa nı için de, biz doğ ru lar

ka dar ya lan lar da söy le ye bi li riz. Ve ma -

te ma ti ğin sı nır la rı için de, bun la rın bi ri -

ni di ğe rin den ayır ma şan sı yok tur. Bu

Step hen Haw king de, Big Bang'e Ya ra tı lış

dı şın da bir açık la ma ge tir me ye ça ba la yan

di ğer ma ter ya list bi lim adam la rı gi bi, ha ya li

bir ta kım kav ram la ra da yan mak ta ve çeliş -

kiler ser gilemek tedir. 



ay rı mı an cak de ney le ya da ma te ma tik dı şın da ka lan bir akıl yü rüt me ile ya -

pa bi li riz; ma te ma tik sel çö züm ile onun fi zik sel kar şı lı ğı ara sın da ki muh te mel

iliş ki yi in ce le ye rek.13

Kı sa ca, ma te ma tik te so yut, te orik ola rak va rı lan bir so nuç, bu nun ger çek

bir kar şı lı ğı nın ol ma sı nı ge rek tir mez. İş te Haw king ma te ma ti ğin bu so yut özel -

li ği ni kul lan mak ta ve hiç bir ger çek li ğe kar şı lık gel me yen var sa yım lar üret mek -

te dir. Pe ki aca ba bu ça ba sı nın ne de ni ne ola bi lir? Ce va bı ken di söz le rin de bul -

mak müm kün dür. Haw king, Big Bang'e al ter na tif ola rak öne sü rü len ev ren

mo del le ri nin ço ğun luk la Big Bang'in "İla hi Ya ra tı lı ş’ı çağ rış tır ma sı ne de niy le"

or ta ya atıl dı ğı nı ka bul et mek te dir.14 

Tüm bun lar gös ter mek te dir ki, Big Bang'e al ter na tif ola rak öne sü rü len; sa -

bit du rum te ori si, açı lır-ka pa nır ev ren mo de li, ku an tum ev ren mo del le ri ve

Haw king mo de li gi bi ara yış lar, ger çek te sa de ce ma ter ya list le rin fel se fi ön yar -

gı la rın dan kay nak lan mak ta dır. Bi lim sel bul gu lar açık ça Big Bang'in doğ ru ol -

du ğu nu ve "yok luk tan var ol ma" an la mı na gel di ği ni gös ter mek te dir. Ve ev re -

nin yok tan var edil miş ol ma sı, Allah ta ra fın dan ya ra tıl mış ol du ğu nun ke sin

gös ter ge si dir, an cak ma ter ya list ler bu nu ka bul ede mez ler. 

Big Bang'e yö ne lik bu ma ter ya list tep ki nin bir ör ne ği, ma ter ya list bi lim der -

gi le ri nin en ün lü le rin den bi ri olan Na tu re'ın edi tö rü John Mad dox'un 1989 yı -

lın da yaz dı ğı bir ma ka le de ifa de edil miş tir. Mad dox, "Kah rol sun Big Bang"

(Down with the Big Bang) baş lı ğıy la yaz dı ğı ma ka le de "Big Bang'in fel se fi ola -

rak ka bul edi le mez ol du ğu nu" çün kü "Big Bang ile bir lik te te olog la rın Ya -

ra tı lış fik ri ne güç lü bir des tek bul duk la rı nı" be lirt miş ve "Big Bang önü -

müz de ki on yı lı çı ka ra ma ya cak" ke ha ne tin de bu lun muş tur.15 Oy sa Mad dox'un

bu ümit do lu bek len ti si ne rağ men, Big Bang o gün den bu ya na ge çen 10 yıl

için de çok da ha güç len miş, ev re nin ya ra tı lı şı nı is pat la yan da ha pek çok bul gu

el de edil miş tir.

Ba zı ma ter ya list ler ise bu ko nu da bi raz da ha "sağ du yu lu" dav ran mak ta dır -

lar. Ör ne ğin İn gi liz ma ter ya list fi zik çi H. P. Lip son, Ya ra tı lı ş’ın bi lim sel bir ger -

çek ol du ğu nu "is te me den de ol sa" şöy le ka bul eder:

Ben ce, bu nok ta dan da ha da ile ri git mek ve tek ka bul edi le bi lir açık la ma -

nın Ya ra tı lış ol du ğu nu onay la mak zo run da yız. Bu nun ben da hil ço ğu fi -

zik çi için son de re ce iti ci ol du ğu nun far kın da yım, ama eğer de ney sel ka nıt -

lar bir te ori yi des tek li yor sa, bu te ori yi sırf ho şu mu za git me di ği için red det me -

me li yiz.16

Harun Yahya (Adnan Oktar) 27



Sonuçta günümüzde bilimin ulaştığı gerçek şudur: Madde ve zamanı yara-

tan, her ikisinden de bağımsız olan, sonsuz güç sahibi Allah’tır. 

Ku ran'daki İşa ret le r

Big Bang mo de li, in san lı ğın ev re ni ta nı ma sı na yar dım cı olur ken, çok önem li

bir iş lev da ha ger çek leş tir miş tir. Ön ce ki say fa lar da söz le ri ni ak tar dı ğı mız, ön ce le -

ri ate ist olan fa kat son ra dan Ya ra tı lı ş’ı ka bul eden ün lü fel se fe ci Ant hony Flew'un

ifa de siy le, Big Bang ile bir lik te "bi lim, di ni kay nak lar ta ra fın dan sa vu nu lan bir id -

di ayı is pat et miş tir."

Bu ger çek, ev re nin yok tan ya ra tıl dı ğı ger çe ği dir. Bu, bi li min keş fin den bin ler -

ce yıl ön ce, Al lah'ın in san la ra yol gös te ri ci ola rak in dir di ği mu kad des ki tap lar da

bil di ril miş tir. 

Tüm İla hi kay nak la rın için de tah ri fa ta uğ ra ma mış ye ga ne ki tap olan Ku ran'da

ise, hem ev re nin yok tan ya ra tı lı şı, hem de bu ya ra tı lı şın bi çi mi ko nu sun da bil gi -

ler ve ril mek te dir. 14 asır ön ce vah ye dil miş olan bu bil gi le r, 20. yüz yıl bi li mi nin

bul gu la rı na ta ma men pa ra lel dir. 

Ön ce lik le ev re nin "yok" iken "var" ha le gel di ği, Ku ran'da şöy le ha ber ve ri lir:

O (Allah) gök le ri ve ye ri bir örnek edinmeksizin yaratandır... (Enam

Su re si, 101)  

Za ma nı mız dan tam 14 asır ön ce in san la rın ev ren le il gi li bil gi le ri nin son de re -

ce kı sıt lı ol du ğu za man lar da yi ne Ku ran'da bil di ri len bir baş ka ger çek de, ay nı

Big Bang te ori si nin or ta ya koy du ğu gi bi, tüm ev re nin, çok kü çük bir ha cim de bir

ara da iken ay rı lıp ge niş le me siy le or ta ya çık mış ol du ğu dur:

O in kar eden ler gör mü yor lar mı ki (baş lan gıç ta) gök ler le yer bir bi riy -

le bi ti şik ken, Biz on la rı ayır dık ve her can lı şe yi su dan ya rat tık. Yi ne

de on lar inan ma ya cak lar mı? (En bi ya Su re si, 30)
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Üst te ki aye tin Arap ça or ji na lin de çok önem li bir ke li me se çi mi var dır. Aye tin

"bir bi riy le bi ti şik" ola rak ter cü me edi len ke li me si ratk, Arap ça söz lük ler de

"bir bi riy le içi çe, ay rıl maz du rum da, kay naş mış" an lam la rı na ge lir. Ya ni tam

bir bü tün oluş tu ran iki mad de için kul la nı lır. Ayet te ki "ayır dık" ifa de si ise Arap -

ça fatk fi ili dir ki, bu fi il ratk  ha lin de ki bir nes ne nin ya rıp, par ça la yıp dı şa rı çık -

ma sı an la mı na ge lir. Ör ne ğin to hu mun fi liz le ne rek top rak tan dı şa rı çık ma sı bu fi -

il le ifa de edi lir. 

Bu bil giy le aye te tek rar ba ka lım. Ayet te gök ler le ye rin ratk du ru mun da ol du -

ğu bir du rum dan bah se dil mek te dir. Ar dın dan bu iki si fatk fi ili ile ay rıl mış lar dır.

Ya ni bi ri di ğe ri ni ya ra rak dı şa rı çık mış tır. Ger çek ten de Big Bang'in ilk anı nı ha -

tır la dı ğı mız da, koz mik yu mur ta de ni len nok ta nın ev re nin tüm mad de si ni içer di -

ği ni gö rü rüz. Ya ni her  şey, bir baş ka de yiş le tüm "gök ler ve yer" bu nok ta nın

için de, ratk ha lin de dir ler. Ar dın dan bu koz mik yu mur ta şid det le pat la mış, bu yol -

la mad de ler fatk ol muş, ya ni dı şa rı çı ka rak tüm ev re ni oluş tur muş lar dır. 

Ku ran'da bil di ri len bir baş ka ger çek ise, bi lim ta ra fın dan an cak 1920'le rin so -

nun da fark edi len ev re nin ge niş le me si ger çe ği dir. Hubb le'ın, yıl dız la rın ışık tayf -

la rı nın kı zı la kay ma sı nı fark et me siy le ilk kez or ta ya çı kan bu ger çek, Ku ran'da

şöy le bil di ri lir:

Biz gö ğü 'bü yük bir kud ret le' bi na et tik ve şüp he siz Biz, (onu) ge niş le -

ti ci yiz. (Za ri yat Su re si, 47)

Kı sa ca sı mo dern bi li min bul gu la rı bir yan dan ma ter ya list dog ma yı ge çer siz kı -

lar ken, öte yan dan da Ku ran ayet le ri ile ha ber ve ri len ger çek le ri bir kez da ha or -

ta ya koy mak ta dır. Çün kü ev ren ma ter ya list le rin san dı ğı nın ak si ne, mad de nin

için de ki bir ta kım te sa düf ler ile de ğil, Allah'ın ya rat ma sıy la var ol muş tur ve

Allah'tan ge len bil gi, kuş ku suz ev re nin kö ke ni hak kın da ki en doğ ru bil gi dir. 
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PATLAMADAKİ

DENGE

Evrenin patlama hızı inanılmayacak kadar

hassas bir kesinlikle belirlenmiştir. Bu ne-

denle Big Bang herhangi bir patlama

değil, her yönüyle çok iyi hesaplanmış ve

düzenlenmiş bir oluşumdur.

Paul Davies, fizik profesörü 17



n ce ki bö lüm de ev re nin Big Bang ile, ya ni dev bir pat la ma ile yok -

tan var edil di ği ni in ce le dik. Şim di bu bil gi yi ak lı mız da tu ta rak bir

dü şü ne lim. Ev re nin şu an da ki ya pı sı nı göz den ge çi re rek akıl yü -

rü te lim. 

Ön ce ki say fa lar da de ğin miş tik; ev re nin için de yak la şık 300 mil yar ga lak si

var dır. Bu ga lak si le rin be lir li şe kil le ri var dır, spi ral ga lak si ler, elip tik ga lak si ler

gi bi. Bu ga lak si le rin her bi rin de bir o ka dar da yıl dız var dır. Bu yıl dız lar dan

bi ri olan Gü neş'in ise et ra fın da bü yük bir uyum için de dön mek te olan 9 ge -

ze gen var dır. Bun lar dan üçün cü sü nün üze rin de şu an da bir lik te ya şı yo ruz.

Bu ev ren aca ba si ze bir pat la ma so nu cun da et ra fa rast ge le sa çıl mış bir

mad de yı ğı nı gi bi ge li yor mu? Rast ge le sa çı lan mad de na sıl dü zen li ga lak si ler

oluş tu ra bi lir? Ne den mad de be lir li nok ta lar da sı kı şıp top la na rak yıl dız la rı mey -

da na ge tir miş tir? Sa de ce Gü neş Sis te mi'nin has sas den ge si bi le, kor kunç bir

pat la ma ile or ta ya çık mış ola bi lir mi? Bu so ru lar önem li so ru lar dır ve bi zi Big

Bang'in ar dın dan ev re nin na sıl şe kil len di ği so ru su na gö tü rür.

Big Bang bir pat la ma ol du ğu na gö re, bek len me si ge re ken, bu pat la ma nın

ar dın dan mad de nin uzay boş lu ğun da "rast ge le" da ğıl ma sı ola cak tır. Bu rast ge -

le da ğı lan mad de nin ev re nin be lir li nok ta la rın da bi ri kip ga lak si ler, yıl dız lar ve

yıl dız sis tem le ri oluş tur ma sı ise, bir buğ day am ba rı na atı lan bir el bom ba sı nın,

buğ day la rı top la yıp, dü zen li bal ya la ra sa rıp üst üs te is tif le me si ka dar "anor -

mal" bir du rum dur. Big Bang te ori si ne uzun yıl lar kar şı çık mış olan Sir Fred

Hoy le, bu du rum kar şı sın da duy du ğu şaş kın lı ğı şöy le ifa de eder:
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2006 yılında WMAP uy du su ve ri le riy le ha zır la nan bu grafik, Big Bang'in ilk dö ne min den

gü nü mü ze ka dar ev re nin ge niş le me si ni temsil ediyor.

Ö
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Big Bang te ori si ev re nin tek ve bü yük bir pat la ma ile baş la dı ğı nı ka bul eder.

Ama bil di ği miz gi bi pat la ma lar mad de yi da ğı tır ve dü zen siz leş ti rir ler. Oy sa

Big Bang çok gi zem li bir bi çim de bu nun tam ak si bir et ki mey da na ge tir -

miş tir: Mad de yi bir bi riy le bir le şe cek ve ga lak si le ri oluş tu ra cak ha le

ge tir miş tir.18

Ger çek ten de Big Bang ile olu şan mad de "ola ğa nüs tü" bir bi çim de şe kil ve

dü zen al mış tır. Böy le bir dü ze nin olu şa bil me si ise bi zi tek bir ger çe ğe gö tür -

mek te dir: Ev re nin üs tün kud ret sa hi bi Allah ta ra fın dan ku sur suz ca ya ra tıl dı ğı

ger çe ği ne… 

Bu bö lüm de, söz ko nu su ku sur suz lu ğu ve ola ğa nüs tü lü ğü bir lik te in ce le -

ye ce ğiz. 

Pat la ma Hı zı

Big Bang kav ra mı nı duy muş olan an cak ko nu yu faz la in ce le me yen kim se -

ler, ev re ni baş la tan bu pat la ma nın ar dın da ola ğa nüs tü bir he sap la ma ol du ğu -

nu pek dü şün mez ler. Çün kü "pat la ma" kav ra mı, adı üs tün de, in sa na dü zen,

he sap, plan gi bi kav ram la rı çağ rış tır maz. Oy sa Big Bang'de akıl la ra dur gun luk

ve re cek ka dar has sas bir dü zen le me var dır. 

Bu dü zen le me nin bir bo yu tu, pat la ma nın hı zı dır. Big Bang'le bir lik te var

olan mad de, el bet te et ra fa kor kunç bir hız la ya yıl ma ya baş la mış tır. Ama bu ra -

da bir nok ta ya dik kat et mek ge re kir. Pat la ma nın bu ilk anın da, bir de şid det -

li bir çe kim gü cü var dır. Ev re nin tü mü nü bir nok ta da top la ya bi le cek ka dar bü -

yük bir çe kim dir bu.

Do la yı sıy la Big Bang'in ilk anın da bir bi ri ne zıt olan iki güç ten söz et mek

ge re kir: Pat la ma nın gü cü ve bu pat la ma ya di re nen, mad de yi ye ni den bir ara -

ya top la ma ya ça lı şan çe kim gü cü. Bu iki güç ara sın da bir den ge oluş tu ğu için

ev ren or ta ya çık tı. Eğer ilk an da çe kim gü cü pat la ma gü cü ne bas kın çık sa, o

za man ev ren ge niş le ye me den tek rar içi ne çö ke cek ti. Eğer bu nun ter si ger çek -

leş se ve pat la ma gü cü çok faz la ol sa, bu kez de mad de bir bi riy le bir da ha as -

la bir leş me ye cek şe kil de sav ru la cak tı.

Pe ki bu den ge ne ka dar has sas tı? İki güç ara sın da ne ka dar lık bir oran da

fark lı lı ğa izin ve ri le bi lir di? 

Avust ral ya'da ki Ade la ide Üni ver si te si'nden ün lü ma te ma tik sel fi zik pro fe sö -



rü Pa ul Da vi es, bu so ru yu ce vap la mak

için uzun he sap lar yap tı ve şaşırtıcı bir

so nu ca ulaş tı: Da vi es'e gö re, Big Bang'in

ar dın dan ger çek le şen ge niş le me hı zı

eğer mil yar ke re mil yar da bir oran da

(10-18) bi le fark lı ol say dı, ev ren or ta ya

çı ka maz dı. Da vi es bu so nu cu şöy le an la -

tı yor:

He sap la ma lar, ev re nin ge niş le me hı zı nın

çok kri tik bir nok ta da sey ret ti ği ni gös ter -

mek te dir. Eğer ev ren bi raz bi le da ha ya -

vaş ge niş le se çe kim gü cü ne de niy le içi ne

çö ke cek, bi raz da ha hız lı ge niş le se koz mik ma ter yal ta ma men da ğı lıp gi de -

cek ti. Bu iki fe la ket ara sın da ki den ge nin ne ka dar "iyi he sap lan mış" ol du ğu

so ru su nun ce va bı çok il ginç tir. Eğer pat la ma hı zı nın be lir li ha le gel di ği za -

man da, bu hız ger çek hı zın dan sa de ce 10
-18

ka dar bi le fark lı laş say dı, bu ge -

rek li den ge yi yo ket me ye ye te cek ti. Do la yı sıy la ev re nin pat la ma hı zı ina nıl ma -

ya cak ka dar has sas bir ke sin lik le be lir len miş tir. Bu ne den le Big Bang her -

han gi bir pat la ma de ğil, her yö nüy le çok iyi he sap lan mış ve dü zen len -

miş bir olu şum dur.19

Ev re nin baş lan gı cın da ki bu muh te şem den ge, ün lü Sci en ce der gi sin de ki bir

ma ka le de ise şöy le ifa de edi lir: 

Eğer ev ren mad de mi zin yo ğun lu ğu, bir par ça da ha faz la ol say dı, o za man

Eins te in'ın ge nel gö re ce lik ku ra mı na gö re ev ren, ato mik par ça cık la rın bir bi ri -

ni çek me kuv vet le ri do la yı sıy la bir tür lü ge niş le ye me ye cek ve tek rar kü çü le rek

bir nok ta cı ğa dö nü şe cek ti. Eğer yo ğun luk baş lan gıç ta bir par ça da ha az ol -

say dı, o za man ev ren son hız la ge niş le ye cek, fa kat bu tak dir de ato mik par ça -

cık lar bir bi ri ni çe kip ya ka la ya ma ya cak ve yıl dız lar la ga lak si ler hiç bir za man

olu şa ma ya cak tı. Do ğal dır ki biz de ol ma ya cak tık! Ya pı lan he sap la ra gö re, ev -

re ni mi zin baş lan gıç ta ki ger çek yo ğun lu ğu ile öte sin de oluş ma sı im ka nı bu -

lun ma yan kri tik yo ğun lu ğu ara sın da ki fark, yüz de bi rin bir ku vad ril yo nun -

dan az dır. Bu, bir ka le mi siv ri ucu üze rin de bir mil yar yıl son ra da du -

ra bi le cek bi çim de yer leş tir me ye ben zer... Üs te lik, ev ren ge niş le dik çe, bu

den ge da ha da has sas laş mak ta dır.20
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Step hen Haw king de, her ne ka dar ev re nin kö ke ni ni rast lan tı lar la açık la -

ma ya ça lış sa da, Za ma nın Kı sa Ta ri hi isim li ese rin de ev re nin ge niş le me hı zın -

da ki bu ola ğa nüs tü den ge yi şöy le ka bul eder:

Ev re nin ge niş le me hı zı o ka dar kri tik bir nok ta da dır ki, Big Bang'ten son ra ki

bi rin ci sa ni ye de bu oran eğer yüz bin mil yon ke re mil yon da bir da ha kü çük

ol say dı ev ren şim di ki du ru mu na gel me den içi ne çö ker di.21

Pe ki bu den li ola ğa nüs tü bir den ge ne yi gös ter mek te dir? El bet te böy le has -

sas bir ayar la ma te sa düf le açık la na maz ve Yaratılış’ı is pat eder. Pa ul Da vi es,

ger çek te ma ter ya list yak la şı mı be nim se yen bir fi zik çi ol ma sı na kar şın, bu ger -

çe ği şöy le ka bul et mek te dir:

Çok kü çük sa yı sal de ği şik lik le re has sas olan ev re nin şu an da ki ya pı sı nın, çok

dik kat li bir bi linç ta ra fın dan or ta ya çı ka rıl dı ğı na kar şı çık mak çok zor dur...

Do ğa nın en te mel den ge le rin de ki has sas sa yı sal den ge ler, koz mik bir ta sa -

rı mın var lı ğı nı ka bul et mek için ol duk ça güç lü bir de lil dir."22

Dört Kuv vet

As lın da Big Bang'de ki pat la ma hı zı, ev re nin ilk anın da olu şan sa yı sal den -

ge ler den yal nız ca bir ta ne si dir. Big Bang'in ar dın dan, şu an için de ya şa dı ğı mız

ev re nin ya pı sı nı be lir le yen "öl çü ler" or ta ya çık mış tır ve bun lar tam ol ma la rı ge -

rek ti ği de ğer de be lir len miş ler dir.

Bu öl çü ler, bu gün mo dern fi zi ğin ka bul et ti ği "dört te mel kuv vet"tir. Ev ren -

de ki tüm fi zik sel ha re ket ler ve ya pı lar, bu dört kuv ve tin bir bi ri ile ile ti şi mi ve

den ge si sa ye sin de olur. Bun lar; yer çe ki mi kuv ve ti, elekt ro man ye tik kuv vet,

güç lü nük le er kuv vet ve za yıf nük le er kuv vet tir. Güç lü ve za yıf nük le er kuv -

vet ler sa de ce ato mun ya pı sı nı be lir ler ler. Di ğer iki kuv vet, ya ni yer çe ki mi ve

elekt ro man ye tiz ma ise, atom la rın ara sın da ki iliş ki yi ve do la yı sıy la tüm mad de -

sel ob je ler ara sın da ki den ge yi be lir ler ler. Bu dört te mel kuv vet Big Bang'in

son ra sın da or ta ya çık mış lar ve ev re ne da ğı lan mad de, bu dört te mel kuv ve te

gö re be lir len miş tir. 

An cak il ginç olan, bu kuv vet le rin bir bir le ri ile kar şı laş tı rıl dık la rın da or ta ya

çı kan tab lo dur. Çün kü bu kuv vet ler, bir bir le rin den ola ğa nüs tü de re ce de fark -

lı de ğer le re sa hip tir ler. Eğer tüm bu kuv vet le rin bir bir le ri ne olan oran la rı nı or -

tak bir bi rim kul la na rak ifa de et mek is ter sek şöy le yaz ma mız ge re kir:
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Güç lü nük le er kuv vet :  15

Za yıf nük le er kuv vet :  7.03 x 10-3

Yer çe ki mi kuv ve ti :  5.90 x 10-39

Elekt ro man ye tik kuv vet :  3.05 x 10-12

Dik kat edi lir se, üst te ki sa yı lar ara sın da çok bü yük uçu rum lar var dır. Ör ne -

ğin güç lü nük le er kuv ve tin de ğe ri, yer çe ki mi kuv ve ti nin de ğe rin den yak la şık

"mil yar ke re mil yar ke re mil yar ke re mil yar ke re mil yar" ka dar da ha bü yük tür.

Pe ki aca ba bu ka dar fark lı bir güç da ğı lı mı nın ama cı ne dir? 

Ün lü mo le kü ler bi yo log Mic ha el Den ton, Na tu re's Des tiny: How the Laws of

Bi ology Re ve al Pur po se in the Uni ver se  (Do ğa nın Ka de ri: Bi yo lo ji Ka nun la rı

Ev ren de ki Ama cı Na sıl Gös te ri yor) ad lı ki ta bın da bu so ru yu şöy le ce vap lar:

Eğer yer çe ki mi kuv ve ti bir tril yon kat da ha güç lü ol say dı, o za man ev ren çok

da ha kü çük bir yer olur du ve öm rü de çok da ha kı sa sü rer di. Or ta la ma bir

yıl dı zın küt le si, şu an ki Gü ne şi miz' den bir

tril yon kat da ha kü çük olur du ve ya şa ma

sü re si de bir yıl ka dar ola bi lir di. Öte yan -

dan, eğer yer çe ki mi kuv ve ti bi raz cık bi le da -

ha güç süz ol say dı, hiç bir yıl dız ya da ga -

lak si as la olu şa maz dı. Di ğer kuv vet ler ara -

sın da ki den ge ler de son de re ce has sas tır.

Eğer güç lü nük le er kuv vet bi raz cık bi le da -

ha za yıf ol say dı, o za man ev ren de ki tek ka -

rar lı ele ment hid ro jen olur du. Baş ka hiç bir

atom ola maz dı. Eğer güç lü nük le er kuv vet,

elekt ro man ye tik kuv ve te gö re bi raz cık bi le

da ha güç lü ol say dı, o za man da ev ren de ki

tek ka rar lı ele ment, çe kir de ğin de iki pro ton

bu lun du ran bir atom olur du. Bu du rum da

ev ren de hiç hid ro jen ol ma ya cak ve yıl dız lar

ve ga lak si ler, eğer oluş sa lar bi le, şu an ki ya -

pı la rın dan çok fark lı ola cak lar dı. Açık ça sı,

eğer bu te mel güç ler ve de ğiş ken ler şu

an da sa hip ol duk la rı de ğer le re tam ta -

Ün lü mo le kü ler bi yo log Mic ha el Den ton

Do ğa nın Ka de ri: Bi yo lo ji Ka nun la rı Ev -

ren de ki Ama cı Na sıl Gös te ri yor baş lık lı

ki ta bın da önem li bir ger çe ği açık la mak ta -

dır: Ev ren, in san ya şa mı nı amaç la yan

özelliklerle yaratıl mış tır.
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mı na sa hip ol ma sa lar, hiç bir yıl dız, sü per no va, ge ze gen ve atom ol -

ma ya cak tı. Ha yat da ol ma ya cak tı.23

Pa ul Da vi es ise, ev ren de ki te mel fi zik ya sa la rı nın in san ya şa mı na en uy gun

bi çim de be lir len miş ol du ğu ger çe ği kar şı sın da şu yo ru mu ya par:

Eğer do ğa bi raz da ha fark lı sa yı sal de ğer ler seç miş ol say dı, ev ren çok da ha

fark lı bir yer ola cak tı. Ve bü yük ola sı lık la onu gör mek için biz bu ra da ola ma -

ya cak tık... Ve in san koz mo lo ji yi araş tır dık ça, ina nıl maz lık gi de rek da ha be -

lir gin ha le ge lir. Ev re nin baş lan gı cı hak kın da ki son bul gu lar, ge niş le mek te

olan ev re nin, hay ran lık uyan dı rı cı bir has sa si yet le dü zen len miş ol du -

ğu nu or ta ya koy mak ta dır.24 

Big Bang'in bü yük bir de li li olan koz mik fon rad yas yo nu nu ilk Ro bert Wil -

son ile bir lik te göz lem le yen ve bu ne den le 1965'te No bel ödü lü ka za nan Ar -

no Pen zi as, ev ren de ki bu ola ğa nüs tü düzen kar şı sın da şu yo ru mu yapmıştır:

Ast ro no mi biz le ri çok ola ğa nüs tü bir ola ya gö tür mek te dir; hiç yok tan ya ra tıl -

mış bir ev ren. Ha ya tın oluş ma sı na izin ve re cek ge rek li şart la rı tam ola rak sağ -

la ya cak has sas bir den ge ile ku rul muş, bu ama ca yö ne lik bir pla na sa hip olan

bir ev ren.25 

Şu ana kadar kendilerinden alıntı yaptığımız bilim adamları önemli bir ger-

çeğin farkına varmışlardır. Evrendeki hayret verici dengeleri ve düzeni incele-

yen her insanın karşısına çıkan bu gerçek son derece açıktır: Tüm evrende üs-

tün bir Yaratılış, kusursuz bir düzen sergilenmektedir. Bu düzenin sahibi el-

bette her şeyi kusursuzca var eden Allah'tır. Allah evrenin yaratılışındaki dü-
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zen ve "belli bir ölçüyle" hesaplanmış dengeler için bir ayetinde şöyle buyur-

maktadır:

Gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur; ço cuk edin me miş tir. O'na mül -

kün de or tak yok tur, her şe yi ya rat mış, ona bir dü zen ver miş, bel li

bir öl çüy le tak dir et miş tir. (Fur kan Su re si, 2)

Ola sı lık He sap la rı "Te sa düf"ü Ya lan lı yor

Şu ana ka dar in ce le di ği miz bil gi ler, ev re nin Big Bang'in he men ar dın dan

be lir le nen sa yı sal den ge le ri nin, in san ya şa mı için ola ğa nüs tü de re ce de uy gun

ol du ğu nu gös ter mek te dir. Pat la ma hı zı, dört te mel kuv ve tin de ğer le ri ve iler -

le yen bö lüm ler de in ce le ye ce ği miz tüm di ğer de ğiş ken ler, için de ya şa na bi lir

bir ev ren oluş ma sı için uy gun dur ve bu uy gun luk, ola ğa nüs tü bir has sa si yet -

le be lir len miş tir. Bu nok ta da ma ter ya liz min "te sa düf" id di ası nı ele ala lım. Te -

sa düf ma te ma tik sel bir te rim dir ve bir şe yin te sa dü fen ger çek le şip ger çek le şe -

me ye ce ği ola sı lık he sap la rı ile an la şı lır. Biz de ola sı lık he sap la rı na ba ka lım. 

Aca ba bi ze ha yat im ka nı ve ren bir ev re nin te sa dü fen oluş ma sı, bü tün fi zik -

sel de ğiş ken ler bir ara da dü şü nül dü ğün de, kaç ta kaç ih ti mal dir? Mil yar ke re

mil yar da bir mi? Ya da tril yar ke re tril yar ke re tril yar ih ti mal de bir mi? Ya da

da ha bü yük bir sa yı mı?

Bu sa yı yı ün lü İn gi liz ma te ma tik çi -ve Haw king'in ya kın ça lış ma ar ka da şı-

Ro ger Pen ro se he sap la mış tır. Tüm fi zik sel de ğiş ken le ri he sa ba kat mış, bun la -

rın kaç fark lı bi çim de di zi le bi le ce ği ni dik ka te al mış

ve için de can lı la rın ya şa ya bi le ce ği bir or ta mın oluş -

ma sı nın, Big Bang'in di ğer muh te mel so nuç la rı için -

de kaç ta kaç ih ti ma le sa hip ol du ğu nu tes pit et miş tir.

Pen ro se'un bul du ğu ih ti mal şu dur: 10 10
123

de bir

ih ti mal!

Bu sa yı nın ne an la ma gel di ği ni dü şün mek bi le

zor dur. Ma te ma tik te 10123 şek lin de ya zı lan bir ra -

kam, 1 sa yı sı nın ya nı na 123 ta ne sı fır gel me siy le olu -

şur. (Bu ev ren de ki tüm atom la rın sa yı sı nın top la -

mın dan, ya ni 1078'den bi le bü yük, ast ro no mik bir sa -

yı dır.) Ama Pen ro se'un bul du ğu sa yı, bu nun çok çok

da ha üs tün de dir. Çün kü Pen ro se'un bul du ğu sa yı,
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10123 ta ne sı fı rın 1 ra ka mı nın ya nı na gel me siy le oluş mak ta dır. 

Bu sa yı yı bir kaç ör nek le de açık la ya bi li riz: 103, 1000 sa yı sı -

nı ifa de eder. 10103 ise, 1 ra ka mı nın ya nı na 1000 ta ne sı fır gel -

me siy le olu şan sa yı de mek tir. 1 ra ka mı nın  ya nı na 9 ta ne sı -

fır gel se, bu bir mil yar ya par. 12 ta ne sı fır gel se, bu kez 1

tril yon olur. Ama bu ra da 1 ra ka mı nın ya nı na, 10123 ta ne sı -

fır gel mek te dir ki, bu nun ma te ma tik te bi le bir ta nı mı, adı

yok tur.

Ma te ma tik te 1050'de 1'den da ha kü çük ola sı lık lar, "sı fır

ih ti mal" sa yı lır. Ama sö zü nü et ti ği miz sa yı, 1050'de 1'in

tril yar ke re tril yar ke re tril yar ka tın dan bi le çok da ha bü -

yük tür. Kı sa ca sı bu sa yı biz le re, ev re nin te sa düf le açık -

lan ma sı nın ke sin lik le im kan sız ol du ğu nu gös ter mek te -

dir. Ro ger Pen ro se, akıl sı nır la rı nı çok aşan bu sa yı hak -

kın da şu yo ru mu ya par:

Bu sa yı, ya ni 10 10
123

de bir ih ti mal, Ya ra tı cı'nın ama cı -

nın ne ka dar kes kin ve be lir gin ol du ğu nu bi ze gös ter -

mek te dir. Bu ger çek ten ola ğa nüs tü bir sa yı dır. Bir kim se

bu nu do ğal sa yı lar şek lin de bi le yaz ma yı ba şa ra maz,

çün kü 1 ra ka mı nın ya nı na 10123 ta ne sı fır koy ma sı ge -

re ke cek tir. Eğer ev ren de ki tüm pro ton la rın ve tüm nöt -

ron la rın üze ri ne bi rer ta ne sı fır yaz sa bi le, yi ne de bu

sa yı yı yaz mak tan çok çok ge ri de ka la cak tır.26

Ev ren de ki den ge ve düzeni ta nım la yan bu gi bi ra -

kam lar, bi zim akıl sı nı rı mı zı aşar lar, an cak çok önem li

bir iş le ve sa hip tir ler. Ev re nin as la bir te sa düf ürü nü ol -

ma dı ğı nı is pat lar lar ve Pen ro se'un ifa de et ti ği gi bi, bi ze

"Ya ra tı cı'nın ama cı nın ne ka dar kes kin ve be lir gin ol du ğu -

nu" gös te rir ler. As lın da ev re nin "te sa düf ürü nü" ol ma dı ğı -

nı an la ya bil mek için, bu ra ya ka dar an lat tı ğı mız ih ti mal he -

sap la rı nın bi lin me si ne de ge rek yok tur. Çün kü et ra fı na

şöy le bir göz atan her in san, ev ren de gör dü ğü apa çık Ya ra -

tı lı ş’ı kav ra ya bi lir. El bet te te sa dü fi bir pat la ma nın ar dın dan,

atom la rın ken di li ğin den di zi li miy le böy le ku sur suz bir ev ren,

ev ren için de ki sis tem ler, Gü neş ler, Dün ya, üze rin de ki in san lar,
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ev ler, ara ba lar, ağaç lar, hay van lar, çi çek ler, bö cek ler ve di ğer le -

ri olu şa maz. Gö zü mü zü çe vir di ği miz her yer de gör dü ğü müz

de tay lar Yaratılış’ın ve Allah'ın üs tün kud re ti nin de lil le ri dir. An -

cak bu de lil le ri dü şü nen in san lar kav ra ya bi lir:

Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce ile

gün dü zün art ar da ge li şin de, in san la ra ya rar lı şey ler

ile de niz de yü zen ge mi ler de, Allah'ın yağ dır dı ğı ve

ken di siy le yer yü zü nü ölü mün den son ra di rilt ti ği su -

da, her can lı yı ora da üre tip-yay ma sın da, rüz gar la rı

es tir me sin de, gök le yer ara sın da bo yun eğ di ril miş

bu lut la rı evi rip çe vir me sin de dü şü nen bir top lu luk

için ger çek ten ayet ler var dır. (Ba ka ra Su re si, 164) 

Açık Ola nı Gör mek

Buraya dek incelediğimiz gibi, 20. yüzyıl bilimi, evre-

nin Allah tarafından yaratıldığını ispatlayan açık deliller

ortaya koymuş bulunmaktadır. Kitabın girişinde belirttiği-

miz "İnsani İlke" (Anthropic Principle) kavramı, evrenin

her detayının canlılığın varolabilmesi için ayarlandığını ve

bu sistemde tesadüfe yer olmadığını göstermektedir.

İlginç olan, söz konusu bulguları ortaya çıkaran ve "ev-

ren tesadüfle açıklanamaz" sonucuna varan bilim adamla-

rının çok büyük bölümünün, aslında bu sonuca varmayı

pek de istemeyen, çünkü materyalist bakış açısına sahip

olan bilim adamları oluşudur. Önceki sayfalarda sözlerini

aktardığımız Paul Davies, Arno Penzias, Fred Hoyle, Roger

Penrose gibi bilim adamlarının hiçbiri dindar bilim adam-

ları değildir. Bilim yaparken Allah'ın varlığına delil aramak

gibi bir niyetle hareket etmemişlerdir. Ama hepsi, belki de

çoğu bunu hiç istemediği halde, evrenin ancak olağanüstü

bir Yaratılış’la açıklanabileceği sonucuna varmışlardır. Ame -

ri ka lı ast ro nom Ge or ge Gre ens te in, The Symbi otic Uni ver se

(Simbiyotik Evren) ad lı ki ta bın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Bu, (fi zik ka nun la rı nın ya şam için özel ola rak ta sar lan mış olu -

şu) na sıl müm kün ola bil di?... Ka nıt la rı in ce le dik çe, ıs rar la önem -
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li bir ger çek le kar şı kar şı ya ge li yo ruz; bir do ğa üs tü Akıl dev re ye gir miş ol ma -

lı dır. Yok sa aca ba bir an da, hiç de o ni ye ti ta şı ma ma mı za rağ men, bir İla -

hi Var lık'ın var ol du ğu na da ir bi lim sel de lil ler le mi yüz yü ze ge li yo ruz?27

Bir ate ist olan Gre ens te in "aca ba" di ye baş la yan so ru suy la, gör dü ğü apa -

çık ger çe ği an la maz lık tan gel me ye ça lış mak ta dır. Ama ko nu ya da ha ön yar -

gı sız yak la şan pek çok bi li m a da mı, ev re nin Allah ta ra fın dan in sa nın ya şa mı

için özel ola rak ya ra tıl dı ğı nı ka bul et mek te dir. Ame ri ka lı ast ro fi zik çi Hugh

Ross, "Di zayn ve İn sa ni İl ke" baş lık lı bir ma ka le si ni şöy le bi ti rir:

Akıl lı ve üs tün bir Ya ra tı cı ev re ni yok tan var et miş ol ma lı dır. Akıl lı ve üs tün

bir Ya ra tı cı ev re ni di zayn et miş ol ma lı dır. Akıl lı ve üs tün bir Ya ra tı cı Dün -

ya ge ze ge ni ni di zayn et miş ol ma lı dır. Ve yi ne akıl lı ve üs tün bir Ya ra tı cı ha -

ya tı ta sar la mış ol ma lı dır.28

Bi lim böy le lik le Yara tı lı ş’ı is pat la mak ta dır: Allah var dır ve et ra fı nız da gör -

dü ğü nüz ve ya gö re me di ği niz bü tün var lık la rın Ya ra tı cı sı'dır. O, gök le rin ve

ye rin, ev ren de ki mu az zam den ge ve düzenin tek sa hi bidir.

Ma ter ya lizm ise, ar tık bi li min sı nır la rı dı şı na itil miş ba tıl bir inanç ola rak

ya şa mak ta dır. Ame ri ka lı ge ne tik çi Ro bert Grif fiths, bu ger çe ği, "ken di siy le

tar tış mak için bir ate ist ara dı ğım da, (üni ver si te de ki) fel se fe bö lü mü ne gi di yo -

rum. Ama fi zik bö lü mün den pek öy le kim se çık mı yor ar tık" di ye rek esp ri li

bir bi çim de ifa de et mek te dir.29 Özet le, ev ren de ki han gi fi zik sel ku ral, han gi

de ğiş ken in ce len se, bun la rın in san ya şa mı na izin ve re bi le cek özel de ğer le re

sa hip ol du ğu gö rül mek te dir. Pa ul Da vi es, bu nun so nu cu nu The Cos mic Blu -

ep rint (Koz mik Plan) ad lı ki ta bı nın son pa rag ra fın da "bir ta sa rım ol du ğu dü -

şün ce si, ezi ci bi çim de üs tün gel mek te dir" di ye açık lar.30

El bet te ev re nin "ta sar lan mış" ol ma sı, Allah ta ra fın dan ya ra tı lıp dü zen len -

miş ol ma sı de mek tir. Ev ren de ki has sas den ge ler, can lı can sız tüm var lık lar

Allah'ın üs tün ya rat ma sa na tı nın apa çık de lil le rinden dir. Günümüzde bi li min

ulaş tı ğı bu so nuç ise, Ku ran'da bun dan 14 yüz yıl ön ce ha ber ve ril miş olan bir

ger çe ğin te yi din den baş ka bir şey de ğil dir. O ger çek, Ku ran'da şöy le ifa de

edil mek te dir:

Ger çek ten si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan, son ra

ar şa is ti va eden Allah'tır. Gün dü zü, dur mak sı zın ken di si ni ko va la -

yan ge cey le ör ten, Gü neş'e, Ay’a ve yıl dız la ra Ken di buy ru ğuy la baş

eğ di ren dir. Ha be ri niz ol sun, ya rat mak da, emir de (yal nız ca)

O'nun dur. Alem le rin Rab bi olan Allah ne yü ce dir. (Araf Su re si, 54)





ATOMLARIN

RİTMİ

Eğer do ğa nın de rin lik le rin de ger çek le şen

iş le rin komp leks li ği, dün ya nın en ze ki be -

yin le ri ta ra fın dan bi le zor an la şı lı yor sa, bu

iş le rin sa de ce bi rer ka za, bi rer kör te sa düf

ese ri ol du ğu nu na sıl dü şü ne bi li riz?

Pa ul Da vi es, fi zik pro fe sö rü31



B
ig Bang, bi li m a dam la rı nın he sap la ma la rı na gö re gü nü müz den yak -

la şık 17 mil yar yıl ön ce ger çek leş ti. Şu an ev re ni oluş tu ran mad de -

nin tü mü, ön ce ki bö lüm ler de in ce le di ği miz gi bi, "yok tan var" edil -

di ve ola ğa nüs tü bir den ge için de şe kil len di. An cak Big Bang'den

son ra or ta ya çı kan ev ren, şu an için de ya şa dı ğı mız ev ren den çok da ha fark lı

bir yer ola bi lir di. 

Ör ne ğin ön ce ki bö lüm de de ğin di ği miz dört te mel kuv ve tin de ğer le ri bi raz

fark lı ol sa lar, ev ren sa de ce rad yas yon dan olu şa bi lir di. Bir ışık kar ma şa sın dan

iba ret ola cak olan bu ev re nin için de de el bet te ga lak si ler, yıl dız lar, ge ze gen -

ler ve biz in san lar var ola maz dık. Ama dört te mel kuv ve tin ola ğa nüs tü de re -

ce de ku sur suz bir bi çim de ya ra tıl ma sı sa ye sin de, Big Bang'den son ra bu gün

"mad de" de di ği miz şe yin te mel ya pı ta şı olan atom lar oluş tu. 

Bi li m a dam la rı nın or tak ka bu lü ne gö re, Big Bang'den son ra ki ilk 14 sa ni -

ye için de, ev re nin en ba sit iki ato mu oluş ma ya baş la dı: Hid ro jen ve hel yum.

Big Bang'in ar dın dan ev re nin ısı sı hız la dü şüp, mad de bü yük bir hız la et ra fa

da ğı lır ken, hid ro jen ve hel yum atom la rı or ta ya çık tı. Bir baş ka de yiş le, Big

Bang'in ar dın dan or ta ya çı kan "ilk ev ren", sa de ce hid ro jen den ve hel yum dan

olu şan bir "gaz yı ğı nı"ydı. Eğer ev ren hep böy le kal say dı, için de ha yat ola -

maz dı. İçin de hiç bir yıl dız, ge ze gen, taş, top rak, ağaç ve in san da ola maz dı.

Sa de ce boş luk için de yü zen iki tür gaz dan iba ret bir ev ren, ya ni ölü bir ev -

ren olur du. 

Pe ki na sıl ol du da sa de ce gaz lar dan olu şan bu ev re nin için de da ha ağır

ele ment ler, ör ne ğin tüm can lı ya şa mın en te mel ya pı ta şı olan kar bon or ta ya

çık tı? 

Bu so ru yu araş tı ran bi li m a dam la rı, 20. yüz yı lın en şa şır tı cı bi lim sel bul gu -

la rın dan bi riy le kar şı laş tı lar. 

Ele ment le rin Ya pı sı

Kim ya, mad de nin iç ya pı sı nı in ce le yen bi lim da lı dır. Kim ya nın te me li ise

pe ri yo dik tab lo dur. İlk kez Rus kim ya ger Dmitry Iva no vich Men de le yev ta ra -

fın dan oluş tu ru lan pe ri yo dik tab lo, Dün ya' da bu lu nan ele ment le rin atom ya -

pı sı na gö re şe kil len miş tir. Pe ri yo dik tab lo nun en ba şın da hid ro jen yer alır.

Çün kü hid ro jen, tüm ele ment le rin en ba si ti dir. Çe kir de ğin de tek bir pro ton

var dır. Bu pro to nun et ra fın da ise tek bir elekt ron dö ner.
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Pro ton lar, atom la rın çe kir dek le rin de yer alan ve ar tı (+) elekt rik yü kü ta şı -

yan par ça cık lar dır. Hid ro jen de tek bir pro ton var ken, pe ri yo dik tab lo nun ikin -

ci sı ra sın da yer alan hel yum da iki pro ton var dır. Kar bo nun al tı, ok si je nin se -

kiz pro to nu bu lu nur. Çe kir dek le rin de ki pro ton sa yı sı na gö re ele ment ler bir bir -

le rin den ay rı lır lar. 

Atom çe kir de ğin de pro to nun ya nı sı ra yer alan bir baş ka par ça cık ise nöt -

ron dur. Nöt ron lar elekt rik yü kü ta şı maz lar; za ten "nöt ron" ke li me si de "yük -

süz" an la mı na ge lir.

Ato mu oluş tu ran üçün cü te mel par ça cık ise ek si (-) elekt rik yü kü ne sa hip

olan elekt ron lar dır. Elekt ron lar di ğer iki par ça cı ğın ak si ne çe kir dek te de ğil, çe -

kir de ğin dı şın da yer alır lar. Her atom da, çe kir dek te ki pro ton sa yı sı ka dar elek-

t ron yer alır. Zıt elekt rik yük le ri bir bir le ri ni çek tik le ri için, elekt ron lar mer kez -

de ki pro ton lar ta ra fın dan çe ki lir, ama hız la rı sa ye sin de de bu çe kim den ko ru -

nur lar. 

Ele ment ler, az ön ce de be lirt ti ği miz gi bi, atom la rı nın ya pı sıy la bir bi rin den

ay rı lır lar. Bir hid ro jen ato mu nu de mir den ayı ran fark, hid ro je nin pro ton ve

elekt ron sa yı sı nın 1, de mi rin ki nin ise 26 ol ma sı dır. 

Dış kabuk

Elektron

İç çekirdek

Elektronların

hareket ettiği

yörüngeye orbit

adı verilir

6 proton 

(gri)

6 nötron

(kırmızı

Çekirdek



İşin önem li olan yö nü, ele ment le ri bir bi ri ne dö nüş tür me nin do ğal Dün ya

ko şul la rın da im kan sız olu şu dur. Çün kü bir ele men tin bir baş ka ele men te dö -

nüş me si için, çe kir de ğin de ki pro ton sa yı sı nın de ğiş me si ge re kir. Oy sa pro ton -

lar, ev ren de ki en bü yük fi zik sel güç olan güç lü nük le er kuv vet ta ra fın dan bir -

bir le ri ne bağ la nır lar ve an cak "nük le er" re ak si yon lar la yer le rin den oy na tı la bi -

lir ler. Fa kat do ğal dün ya şart la rın da ger çek le şen re ak si yon la rın hep si, elekt ron

alış ve riş le ri ne da ya nan ve çe kir de ği et ki le me yen kim ya sal re ak si yon lar dır. 

Sim ya, Or ta çağ'da çok po pü ler ol muş bir uğ ra şı dır. Sim ya cı lar, üst te be lirt -

ti ği miz ger çe ği bil me dik le ri için, hep ele ment le ri bir bi ri ne dö nüş tür me ha yal -

le ri kur muş lar, de mir gi bi me tal le ri al tı na çe vir mek için uğ raş mış lar dır. Oy sa

sim ya dün ya ko şul la rın da im kan sız dır. Çün kü ele ment le rin bir bi ri ne dö nü şü -

mü, an cak çok yük sek ısı lar da ger çek le şir.

Ge re ken bu ısı o ka dar yük sek tir ki, sa de ce yıl dız lar da bu lu nur.

Sim ya Mer kez le ri: Kır mı zı Dev ler

Ele ment le ri bir bi ri ne dö nüş tür mek için ge re ken ısı, yak la şık 10 mil yon de -

re ce dir. Bu yüz den ger çek an lam da bir "sim ya", sa de ce yıl dız lar da ger çek le şir.

Bi zim Gü ne şi miz gi bi or ta bü yük lük te yıl dız lar da sü rek li ola rak hid ro jen hel -

yu ma çev ril mek te ve böy le ce yük sek ener ji açı ğa çık mak ta dır. 

Şim di be lirt ti ği miz bu te mel kim ya bil gi le ri ni dü şü ne rek Big Bang son ra sı -

nı ha tır la ya lım. Big Bang'den son ra ev ren de sa de ce hid ro jen ve hel yum atom -

la rı nın or ta ya çık tı ğı nı be lirt miş tik. Ast ro nom lar, bu atom lar dan olu şan dev bu -

lut la rın, özel ola rak ayar lan mış ko şul la rın et ki siy le sı kı şa rak Gü neş ti pi yıl dız -

la rı oluş tur duk la rı nı öne sü rer ler. Ama bu du rum da bi le ev ren yi ne iki tür ele -

ment ten olu şan ölü bir gaz yı ğı nı ol ma ya de vam ede cek tir. Bir baş ka iş le min,

bu iki ga zı da ha ağır ele ment le re çe vir me si ge rek mek te dir.

Bu ağır ele ment le rin üre tim mer kez le ri, kır mı zı dev ler dir, ya ni Gü neş' ten

or ta la ma 50 kat da ha bü yük olan de va sa yıl dız lar.

Kır mı zı dev ler, Gü neş ti pi nor mal yıl dız lar dan çok da ha sı cak tır lar ve bu

ne den le de nor mal yıl dız la rın ya pa ma dı ğı bir şey ya par lar: Hel yum atom la rı nı

kar bon atom la rı na dö nüş tü rür ler. Ama bu dö nü şüm pek öy le ba sit bir şe kil de

ger çek leş mez. Ame ri ka lı ast ro nom Gre ens te in'in ifa de siy le "bu yıl dız la rın de -

rin lik le rin de çok ola ğa nüs tü bir iş lem ger çek leş mek te dir."32
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Kırmızı devler, bizim Güneşimiz'den

yaklaşık 50 kat daha büyük devasa

yıldızlardır. Bu yıldızların içinde 

olağanüstü bir işlem gerçekleşir. 



Hel yu mun atom ağır lı ğı 2'dir; ya ni çe kir de ğin de 2 pro ton yer alır. Kar bo -

nun atom ağır lı ğı ise 6'dır; ya ni 6 pro to nu var dır. Kır mı zı dev le rin ola ğa nüs tü

sı cak lık la rı için de, üç hel yum ato mu bi ra ra ya ge lir ve bir kar bon ato mu oluş -

tu rur. Bu, Big Bang'den son ra ev re nin ağır ele ment le re ka vuş ma sı nı sağ la yan

en te mel "sim ya" sü re ci dir.

An cak bir nok ta yı he men be lirt mek ge re kir. Hel yum atom la rı, yan ya na

gel dik le rin de bir bir le riy le mık na tıs gi bi bir le şen mad de ler de ğil dir ler. He le üç

ta ne si nin yan ya na ge lip bir an da tek bir kar bon ato mu oluş tur ma la rı im kan -

sız gi bi dir. Pe ki o za man kar bon na sıl üre ti lir?

İki aşa ma lı bir iş lem le. Ön ce iki hel yum ato mu bir bi riy le bir le şir ve böy le -

ce or ta ya dört pro to na ve dört nöt ro na sa hip bir "ara for mül" çı kar. Üçün cü

bir hel yum da bu ara for mü le ek len di ğin de, or ta ya al tı pro ton lu ve al tı nöt -

ron lu kar bon ato mu çık mış olur. 

Bu ara for mü le "be ril yum" de nir. Kı zıl dev ler de or ta ya çı kan be ril yum,

dört pro ton dan ve dört nöt ron dan oluş mak ta dır. An cak bu be ril yum, be ril yu -

mun Dün ya' da bu lu nan nor mal ya pı sın dan fark lı dır. Pe ri yo dik tab lo da yer

alan nor mal be ril yum, faz la dan bir nöt ro na sa hip tir. Kır mı zı dev le rin için de

olu şan be ril yum ise fark lı bir ver si yon dur. Bu na kim ya di lin de "izo top" de nir. 

Ko nu yu in ce le yen fi zik çi le ri uzun yıl lar bo yun ca şaş kın lı ğa dü şü ren nok ta

ise, kır mı zı dev le rin için de olu şan bu be ril yum izo to pu nun anor mal de re ce de

ka rar sız ol ma sı dır. O ka dar ka rar sız dır ki, oluş tuk tan tam

0.000000000000001 sa ni ye son ra par ça lan mak ta dır! 

Helyum çekirdeği Karbon çekirdeği
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Pe ki ama na sıl ol mak ta dır da, oluş tu ğu an da yok olan bu be ril yum izo to -

pu, ya nı na bir ta ne hel yu mun te sa dü fen ge lip ken di siy le bir leş me siy le kar bo -

na dö nüş mek te dir? Bu, te sa dü fen üst üs te gel dik le rin de 0.000000000000001

sa ni ye için de bir bi ri ni fır la tan iki tuğ la nın üze ri ne bir üçün cü tuğ la nın da ha

ek len me si ve bu şe kil de or ta ya bir in şa at çık ma sı gi bi im kan sız bir şey dir. Pe -

ki ama bu iş kı zıl dev ler de na sıl ol mak ta dır? Bu so ru nun ce va bı nı on  yıl lar bo -

yun ca dün ya nın tüm fi zik çi le ri me rak et ti ler. Kim se bir ce vap bu la ma dı. Bu

ko nu ya ilk kez ışık tu tan ki şi ise, Ame ri ka lı ast ro fi zik çi Ed win Sal pe ter ol du.

Sal pe ter ilk kez bu so ru nu "re zo nans" kav ra mıy la açık la dı..

Re zo nans ve Çif te Re zo nans

Re zo nans, iki fark lı cis min fre kans la rı nın (tit re şim le ri nin) bir bi ri ne uy ma sı -

na de nir. 

Fi zik çi ler re zo nan sı açık la mak için ba zı ör nek le re baş vu rur lar. Bun lar dan

bir ta ne si sa lın cak ör ne ği dir: Bir ço cuk par kı na git ti ği ni zi ve sa lın ca ğa bi nen

bir ço cu ğu sal la dı ğı nı zı dü şü nün. İlk baş ta ha re ket et me yen sa lın cak, si zin iti -

şi niz sa ye sin de hız ka za nır ve bir ile ri, bir ge ri ha re ket et me ye baş lar. Siz, sa -

lın ca ğın ar ka sın da du rur su nuz ve si ze doğ ru her yak laş ma sın da onu bir kez

da ha iter si niz. An cak dik kat eder se niz, sa lın ca ğı "uyum lu" bir bi çim de it me niz

ge re kir. Kol gü cü nü zü, sa lın ca ğın ge ri ye doğ ru iler le me si tam bit ti ği an da ver -

me niz ge re kir. Eğer sa lın ca ğı da ha ön ce it me ye kal kar sa nız, bir tür çar pış ma

Kırmızı devlerin içinde oluşan olağanüstü

derecede kararsız berilyum izotopu

Berilyumun dünyada bulunan 

kararlı izotopu
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olur ve sa lın ca ğın den ge si bo zu lur. Eğer bi raz da ha geç it me ye kal kar sa nız,

sa lın cak siz den za ten uzak laş mış ol du ğu için it me ni zin bir an la mı kal maz.

He men her ke sin ya şa dı ğı bu ola yı fi zik di liy le ifa de et mek is ter sek, "fre -

kans la rın uyu mu", ya ni re zo nans kav ra mı nı kul lan ma mız ge re kir. Sa lın ca ğın

bir fre kan sı var dır; ör ne ğin her 1.7 sa ni ye de bir si zin dur du ğu nuz nok ta ya ge -

lir. İş te siz de ko lu nu zu kul la na rak her 1.7 sa ni ye de bir sa lın ca ğı iter si niz.

Eğer sa lın ca ğı bi raz da ha hız lı sal lar sa nız, bu kez 1.5 sa ni ye de bir, 1.4 sa ni -

ye de bir gi bi baş ka bir fre kan sa uyum sağ la ma nız ge re kir. Bu uyu mu sağ lar -

sa nız, ya ni re zo nan sı ya ka lar sa nız, sa lın ca ğı den ge li bir şe kil de iter si niz. Eğer

re zo nan sı ya ka la ya maz sa nız, sa lın cak sal lan maz.33

Re zo nans, iki ha re ket li cis min uyu mu nu sağ la dı ğı gi bi, ba zen ha re ket siz

bir cis min ha re ke te geç me si ni de sağ la ya bi lir. Bu nun ör nek le ri mü zik alet le -

rin de ya şa nır. "Akus tik re zo nans" de nen bu et ki, ör ne ğin ay nı se se akord

edil miş olan iki ay rı ke man ara sın da ya şa nır. Eğer akord la rı ay nı olan bu iki

ke ma nın bi ri si ni ça lar sa nız, di ğe rin de de, hiç do kun ma dı ğı nız hal de, bir tit -

re şim ve do la yı sıy la ses olu şur. Her iki ke man da ay nı tit re şi me ayar lan dı ğı

için, bi rin de ki ha re ket di ğe ri ni de et ki le miş tir.34

Sa lın cak ya da ke man ör ne ğin de gör dü ğü müz bu re zo nans lar, ba sit re zo -

nans lar dır. Ya ka lan ma la rı ko lay dır. Ama fi zik te ki di ğer ba zı re zo nans lar, bu

ka dar ba sit de ğil dir ler. Özel lik le de atom çe kir dek le ri ara sın da ki re zo nans lar,

çok çok in ce den ge ler üze rin de ku ru lu dur lar.

Her atom çe kir de ği nin do ğal bir ener ji se vi ye si var dır. Fi zik çi ler bun la rı

çok uzun araş tır ma lar so nu cun da tes pit et miş ler dir. Tes pit edi len bu ener ji se -

vi ye le ri bir bi rin den çok fark lı dır. Ama ba zı na dir du rum lar da, bir kı sım atom

çe kir dek le ri ara sın da re zo nans lar ger çek leş ti ği tes pit edil miş tir. Bu re zo nans

sa ye sin de, atom çe kir dek le ri nin ha re ket le ri bir bi ri ne uyum sağ la ya bil mek te -

dir. Bu ise çe kir dek le ri et ki le ye cek olan nük le er re ak si yon la ra yar dım et mek -

te dir.35

Kır mı zı dev ler de ki kar bon üre ti mi nin na sıl oluş tu ğu nu an la mak is te yen

Ed win Sal pe ter, hel yum ile be ril yum çe kir dek le ri ara sın da bu tür bir re zo nans

ol du ğu nu ile ri sür dü. Sal pe ter, bu re zo nans sa ye sin de hel yum atom la rı nın

be ril yum oluş tur ma şan sı nın çok yük sek ola bi le ce ği ni ve kır mı zı dev ler de ki

ola yın böy le açık la na bi le ce ği ni sa vun du. Ama bu ko nu da ya pı lan he sap la ma -

lar, Sal pe ter'in id di ası nı doğ ru la ma dı.



Bu me se le ye el atan ikin ci önem li ki şi ise, ün lü ast ro nom Fred Hoy le ol -

du. Hoy le, Sal pe ter'in re zo nans id di ası nı da ha ile ri gö tür dü ve "çif te re zo -

nans" kav ra mı nı or ta ya at tı. Hoy le'a gö re, kır mı zı dev le rin için de, hem iki

hel yu mun be ril yu ma dö nüş me si ni sağ la yan bir re zo nans, hem de bu ka rar -

sız ya pı ya anın da üçün cü bir hel yum ek le yen ikin ci bir re zo nans  ol ma lıy dı.

Kim se Hoy le'a inan ma dı, çün kü tek bi ri nin bi le var ol ma sı son de re ce dü -

şük bir ih ti mal olan re zo nan sın iki kez ay rı ay rı ger çek leş me si im kan sız gö -

rü lü yor du. Hoy le yıl lar ca bu ko nu yu araş tır dı, he sap la dı ve so nun da hiç kim -

se nin ih ti mal ver me di ği ger çe ği or ta ya çı kar dı: Kır mı zı dev ler de ger çek ten de

"çif te re zo nans" ger çek le şi yor du. İki hel yu mun re zo nans ya pa rak bir leş ti ği

an da, or ta ya çı kan be ril yum, 0.000000000000001 sa ni ye için de bir üçün cü

hel yum la ay rı bir re zo nans ya pıp bir le şi yor ve kar bo nu oluş tu ru yor du. 

Ge or ge Gre ens te in, bu "çif te re zo nans"ın ne den çok ola ğa nüs tü bir me -

ka niz ma ol du ğu nu şöy le an la tır:

Bu hi ka ye de bir bi rin den çok fark lı üç ya pı (hel yum, be ril yum ve kar bon) ile

bir bi rin den çok fark lı iki re zo nans var dır. Bu atom çe kir dek le ri nin ne den

bu den li uyum için de ça lış tık la rı nı an la mak çok

zor dur... Baş ka nük le er re ak si yon lar bu ra da ki gi bi

ola ğa nüs tü de re ce de şans lı bir te sa düf ler zin ci riy le

iş le mez ler... Bu, bir bi sik let, bir ara ba ve bir kam -

yon ara sın da çok de rin ve komp leks re zo nans lar

keş fet mek gi bi bir şey dir. Ne den bu den li il gi siz

ya pı lar bir bir le riy le uyum sağ la sın lar? Bi zim

ve ev ren de ki tüm ha yat form la rı nın var lı ğı, bu ola -

ğa nüs tü iş lem sa ye sin de müm kün ol muş tur.36

İler le yen yıl lar da ok si jen gi bi di ğer ba zı ele -

ment le rin de bu gi bi ola ğa nüs tü re zo nans lar la oluş -

tu ğu or ta ya çık mış tır. Bu "ola ğa nüs tü iş lem"le ri ilk

kez keş fe den Fred Hoy le ise, Ga la xi es, Nuc lei and
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Fred Hoyle, kırmızı devlerin içinde gerçekleşen nükleer reak-

siyonların olağanüstü dengesini keşfeden kişiydi. Hoyle, bir

ateist olmasına rağmen, bu dengenin tesadüfen kurulama-

yacağını ve "ayarlanmış bir iş" olduğunu kabul etti.



Qu asars (Ga lak si ler, Çe kir dek ler ve Ku asar lar) ad lı ki ta bın da bu nun bi rer te -

sa düf ola ma ya cak ka dar plan lı bir iş lem ol du ğu so nu cu na var mış ve ko yu bir

ma ter ya list ol ma sı na rağ men, keş fet ti ği çif te re zo nan sın "ayar lan mış bir iş" ol -

du ğu nu ka bul et miş tir.37 Bir baş ka ma ka le sin de ise şöy le yaz mış tır:

Eğer yıl dız nük le osen te zi (atom çe kir de ği bir le şi mi) yo luy la kar bon ya da ok -

si jen üret mek is ter se niz, ayar la ma nız ge re ken iki ay rı dü zey var dır. Ve yap -

ma nız ge re ken ayar, tam da şu an da yıl dız lar da var olan ayar dır... Ger çek -

le rin akıl süz ge cin den ge çi ri le rek yo rum la nı şı or ta ya koy mak ta dır ki, üs tün

bir Akıl, fi zi ğe, kim ya ya ve bi yo lo ji ye mü da ha le et miş tir ve do ğa da

var lı ğın dan söz et me ye de ğer bi linç siz güç ler yok tur. Ger çek le rin he sap lan -

ma sıy la or ta ya çı kan sa yı lar o ka dar akıl al maz dır ki, be ni bu so nu cu tar -

tış ma sız bi çim de ka bul et me ye gö tür mek te dir.38

Hoy le, di ğer bi li m a dam la rı nın da bu açık ger çe ği gör mez lik ede me ye cek -

le ri ni şöy le vur gu la mış tır:

Ka nıt la rı in ce le yen her han gi bir bi li m a da mı nın ken di si ni şu so nu cu çı kar -

mak tan alı ko ya bi le ce ği ni san mı yo rum: Fi zik ka nun la rı, yıl dız la rın için -

de ger çek leş tir dik le ri so nuç la ra ba kı lır sa, bi linç li ola rak dü zen len -

miş ler dir.39

Bi li m a dam la rı nın kar şı laş tık la rı açık ger çek ler so nu cun da var dık la rı bu

nok ta bi ze Ku ran'da 1400 se ne ön ce sin den bil di ril miş tir. Allah gök le rin ya ra -

tı lı şın da ki uyu mu bir aye tin de şöy le bil di rir: "Gör mü yor mu su nuz; Allah,

ye di gö ğü bir bir le riy le bir uyum (mu ta ba kat) için de ya rat mış tır?" (Nuh

Su re si, 15)

Kü çük Sim ya Mer ke zi: Gü neş

Üst te an lat tı ğı mız hel yum-kar bon dö nü şü mü, kır mı zı dev le rin sim ya sı dır.

Bi zim Gü ne şi miz gi bi da ha kü çük yıl dız lar da ise, da ha mü te va zi bir sim ya iş -

le mi ger çek le şir. Baş ta da be lirt ti ği miz gi bi, Gü neş, hid ro jen atom la rı nı hel -

yu ma dö nüş tü rür ve sa hip ol du ğu ener ji yi de bu nük le er re ak si yon dan el de

eder. 

Gü neş 'te ki bu nük le er re ak si yon da, bi zim ya şa mı mız için en az kır mı zı

dev ler de ki re ak si yon ka dar zo run lu dur. Da ha sı, Gü neş' te ki nük le er re ak si -

yon da, kır mı zı dev ler de ki ka dar "ayar lan mış bir iş"tir. 

Gü neş' te ki nük le er re ak si yo nun ilk ele men ti olan hid ro jen, da ha ön ce de
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be lirt ti ği miz gi bi ev ren de ki en ba sit ele ment tir. Çe kir de ğin de sa de ce tek bir

pro ton yer alır. Hel yu mun çe kir de ğin de ise iki pro ton ve iki nöt ron bu lu nur.

Gü neş' te ger çek le şen iş lem ise, dört hid ro je nin bir le şip bir hel yum yap ma sı -

dır. Bu iş lem sı ra sın da çok bü yük bir ener ji açı ğa çı kar. Dün ya' ya ge len ısı

ve ışık ener ji si nin ne re dey se ta ma mı, Gü neş'in için de ki bu nük le er re ak si -

yon la oluş mak ta dır. 

An cak, ay nı kır mı zı dev ler de ol du ğu gi bi, bu nük le er re ak si yon da as lın -

da pek bek len me dik bir iş lem dir. Rast ge le et raf ta ge zen dört ato mun bir ara -

ya ge lip bir an da hel yum yap ma la rı müm kün de ğil dir. Bu nun için, yi ne ay -

Güneş ger çek te dev bir nük le er re ak tör dür. Sü rek li ola rak hid ro jen atom la rı nı hel yu ma dö -

nüş tü rür ve bu sa ye de ısı ener ji si üre tir. An cak önem li olan, Güneş'in için de ki bu re ak si -

yon la rın ola ğa nüs tü bir has sa si yet le ayar lan mış olu şu dur. Re ak si yon la rı be lir le yen kuv vet -

ler de ki en ufak bir fark lı lık, Güneş'in ya hiç yan ma masına ya da birkaç saniye için de havaya

uç masına neden olacak tır.
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GÜNEŞTEKİ HASSAS REAKSİYON

1) Güneş'te dört ayrı hidrojen çekirdeği birleşip tek bir helyum oluşturur. (üstteki şekil)

2) Ama bu iki aşamalı bir işlemdir. Önce iki hidrojen birleşir ve "dötron" çekirdeği ortaya

çıkar. (alttaki şekil) Bu dönüşüm yavaş bir şekilde gerçekleşir ve bu sayede Güneş "yavaş

yavaş" yanar.

3) Ancak eğer güçlü nükleer kuvvet birazcık bile daha güçlü olsa, bu kez dötron yerine

"di-proton" oluşacaktır. (yan sayfadaki şekil)  Bu durumda ise, nükleer yapı aniden deği-

şecek ve Güneş birkaç saniye içinde korkunç bir patlama ile havaya uçacaktır. Birkaç da-

kika sonra ise tüm Dünya korkunç alevlerle yanıp kömürleşecektir. 

Tek protonlu hidrojen çekirdekleri İki proton ve iki nötronlu helyum çe-

kirdeği

Tek protonlu hidrojen çekirdekleri Bir proton ve bir nötrona sa-

hip "dötron" çekirdeği
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nı kır mı zı dev ler de ol du ğu gi bi, iki aşa ma lı bir iş lem ger çek le şir. Ön ce iki hid -

ro jen bir le şir ve bir pro ton ve bir nöt ro na sa hip bir "ara for mül" mey da na

ge ti rir ler. Bu ara for mü le "döt ron" adı ve ri lir. 

Pe ki döt ro nu bi ra ra da tu tan, iki ay rı atom çe kir de ği ni bir bi ri ne ya pış tı ran

kuv vet ne dir? Bu kuv vet, bir ön ce ki bö lüm de de ğin di ği miz "güç lü nük le er

kuv vet"tir. Ev re nin en bü yük fi zik sel kuv ve ti bu dur. Yer çe ki min den mil yar

ke re mil yar ke re mil yar ke re mil yar kat da ha güç lü dür.  Bu gü cü sa ye sin de

iki hid ro jen çe kir de ği ni bir bi ri ne ya pış tı ra bil mek te dir.

An cak araş tır ma lar gös ter miş tir ki, güç lü nük le er kuv vet, bu işi yap ma ya

an cak ye te bil mek te dir. Eğer şu an da sa hip olan de ğe rin den bi raz bi le da ha

za yıf ol sa, iki hid ro jen çe kir de ği ni bir leş ti re me ye cek tir. Yan  ya na ge len iki

pro ton, he men bir bir le ri ni ite cek ler ve böy le ce Gü neş' te ki nük le er re ak si yon

baş la ma dan bi te cek tir. Ya ni Gü neş hiç var ol ma ya cak tır. Ge or ge Gre ens te in,

bu ger çe ği "eğer güç lü nük le er kuv vet bi raz  bi le da ha za yıf ol say dı, o za -

man Dün ya' nın ışı ğı hiç bir za man yan ma ya cak tı" di ye açık lar.40

Pe ki aca ba güç lü nük le er kuv vet bi raz  da ha güç lü ol sa ne olur? Bu so ru -

ya ce vap ver me den ön ce, iki hid ro je nin bir döt ro na dö nüş me si iş le mi ne bir

da ha ba ka lım. Dik kat edi lir se, bu iş le min iki ay rı yö nü var dır: Ön ce bir pro -

ton, yü kü nü kay be de rek nöt ro na dö nüş mek te dir. Son ra da bu nöt ron bir baş -

ka pro ton la bir le şip döt ron ato mu nu oluş tur mak ta dır. Bir leş me yi sağ la yan

güç, be lirt ti ği miz gi bi güç lü nük le er kuv vet tir. Pro to nu nöt ro na dö nüş tü ren

güç ise bun dan fark lı dır; bu "za yıf nük le er kuv vet"tir. Za yıf nük le er kuv ve tin

bir pro to nu nöt ron ha li ne ge tir me si yak la şık 10 da ki ka sü rer. Bu, atom dü ze -

Tek protonlu hidrojen çe-

kirdekleri
İki protona sahip 

"di-proton" çekirdeği
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yin de çok uzun bir sü re dir ve Gü neş' te ki nük le er re ak si yo nun "ya vaş ya vaş"

sür me si ni sağ lar.

Şim di bu bil gi üze ri ne tek rar ay nı so ru yu so ra lım: Eğer güç lü nük le er kuv -

vet bi raz  da ha güç lü ol sa ne olur? Eğer böy le ol sa, Gü neş' te ki re ak si yon ta ma -

men de ği şe cek tir. Çün kü bu du rum da, za yıf nük le er kuv vet ta ma men dev re

dı şı ka la cak tır. Güç lü nük le er kuv vet, bir pro to nun 10 da ki ka için de nöt ro na

de ğiş me si ni bek le me den, anın da iki pro to nu bir bi ri ne ya pış tı ra cak tır. Bu nun

so nu cun da da döt ron ye ri ne iki pro ton lu tek bir atom çe kir de ği olu şa cak tır. 

Or ta ya çı ka cak olan bu ya pı ya bi lim adam la rı "di-pro ton" adı nı ve rir ler.

Ger çek te böy le bir şey yok tur, bu ha ya li bir ele ment tir. Ama eğer güç lü nük -

le er kuv vet bi raz da ha güç lü ol sa, o za man Gü neş'in için de di-pro ton or ta ya

çı ka cak tır. Bu ise "ya vaş ya vaş" yan mak ta olan Gü neş'in ya pı sı nı ta ma men de -

ğiş ti re cek tir. Ge or ge Gre ens te in, "güç lü kuv ve tin bi raz da ha güç lü ol ma sı du -

ru mun da" ola cak la rı şöy le açık lar:

Gü neş böy le bir du rum da ta ma men de ği şe cek tir, çün kü ar tık Gü neş' te ki re ak -

si yo nun ilk aşa ma sı döt ron üre ti mi de ğil, di-pro ton üre ti mi ola cak tır. Za yıf

nük le er kuv ve tin ro lü or ta dan kal ka cak ve sa de ce güç lü nük le er kuv vet dev re -

ye gir miş ola cak tır... Ve bu du rum da Gü neş'in ya kı tı ani den çok çok et ki li bir

ya kıt ha li ne ge le cek tir. O ka dar iyi bir ya kıt tır ki bu, Gü neş ve ona ben zer di -

ğer tüm yıl dız lar, bir kaç sa ni ye için de ha va ya uça cak tır.41-

Gü neş'in ha va ya uç ma sı ise, bir kaç da ki ka son ra tüm Dün ya' yı ve üze rin -

de ki tüm can lı la rı alev le re bo ğa cak, ma vi ge ze gen bir kaç sa ni ye için de kö mür

ha li ne ge le cek tir. Ama güç lü nük le er kuv ve tin gü cü, tam ol ma sı ge rek ti ği dü -

zey de ol du ğu için, Gü ne şi miz den ge li bir nük le er re ak si yon ger çek leş ti rir ve

"ya vaş ya vaş" ya nar. 

Tüm bun lar, güç lü nük le er kuv ve tin gü cü nün, tam in san ya şa mı na im kan

ve re cek bi çim de ayar lan mış ol du ğu nu gös ter mek te dir. Eğer bu ayar la ma da bir

ha ta ol say dı, Gü neş gi bi yıl dız lar ya hiç var ol maz lar, ya da oluş tuk la rı an dan

çok kı sa bir sü re son ra kor kunç bi rer pat la may la yok olur lar dı. 

Bir baş ka de yiş le, Gü neş'in ya pı sı da rast lan tı sal, amaç sız bir ya pı de ğil dir.

Ak si ne, Allah, "Gü neş ve Ay, bel li bir he sap ile dir" ayetiyle (Rah man Su re -

si, 5) Ku ran'da biz le re bil dir miş ol du ğu gi bi, bu yıl dı zı in sa nın ya şa mı için özel

bir şe kil de ya rat mış tır.  
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Pro ton lar ve Elekt ron lar

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, atom çe kir de ği ni et ki le yen kuv vet le rin den -

ge siy le il gi liy di. An cak ato mun için de, ha la de ğin me di ği miz çok önem li bir

den ge da ha var dır. Bu, atom çe kir de ği ile dı şın da ki elekt ron lar ara sın da ki den -

ge dir. 

Elekt ron la rın, çe kir de ğin et ra fın da sü rek li ola rak dön dük le ri ni bi li yo ruz.

Bu nun ne de ni, elekt rik yü kü dür. Bü tün elekt ron lar ek si (-) elekt rik yü kü ile,

bü tün pro ton lar ise ar tı (+) yü küy le yüklüdürler. Ve fi zik sel ola rak zıt ku tup -

lar bir bi ri ni çe ker, ay nı ku tup lar bir bi ri ni iter. Do la yı sıy la ato mun çe kir de ğin -

de ki ar tı yü kü, elekt ron la rı ken di ne doğ ru çe ker. Bu ne den le elekt ron lar, hız -

la rı nın ken di le ri ne ver di ği mer kez-kaç gü cü ne rağ men, çe kir de ğin çevresinden

ay rıl maz lar.

Atom la rın bu elekt rik sel yük le il gi li ola rak çok önem li bir de den ge le ri var -

dır. Mer kez de ne ka dar pro ton var sa, ato mun dı şın da da o ka dar elekt ron olur.

Ör ne ğin ok si jen ato mu nun mer ke zin de 8 pro to nu var dır ve do la yı sıy la 8 ta ne

de elekt ro nu bu lu nur. Bu sa ye de atom la rın elekt rik sel yü kü den ge le nir. 

Bun lar çok te mel kim ya bil gi le ri dir. An cak bu bil gi ler için de ço ğu kim se -

nin dik kat et me di ği bir nok ta var dır: Pro ton, elekt ron dan çok da ha bü yük tür.

Pro to nun hac mi de, küt le si de, elekt ron dan çok da ha faz la dır. Eğer bir bü yük -

lük kar şı laş tır ma sı yap mak ge re kir se, ara la rın da ki fark, bir in san la bir fın dık

proton

elektron

(+)

(-)

Protonun kütlesi ve hac-

mi, elektronla kıyaslana-

mayacak kadar büyüktür.

Ama ne ilginçtir ki, bu iki

parçacığın elektrik yükleri

birbirine eşittir. Bu saye-

de atomun elektrik yükü

dengelenir. 
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ara sın da ki fark gi bi -

dir. Ya ni elekt ron la

pro to nun pek "den -

ge li" bir fi zik sel ya -

pı la rı yok tur.

Ama elekt rik

yük le ri bir bi ri nin

ay nı dır! 

Bi ri si ar tı elekt -

rik yü kü ne, öte ki

ek si elekt rik yü kü -

ne sa hip tir, ama bu

yük le rin şid de ti bir -

bi riy le ta ma men

eşit tir. Oy sa bu nu

zor la yan hiç bir ne -

den yok tur. Ak si ne,

fi zik sel ola rak bek len me si ge re ken du rum, elekt ro nun elekt rik yü kü nün çok

da ha az ol ma sı dır.

Pe ki aca ba du rum böy le ol say dı, ya ni pro ton ve elekt ro nun elekt rik sel

yük le ri eşit ol ma say dı ne olur du?

Bu du rum da ev ren de ki tüm atom lar, pro ton da ki faz la ar tı elekt rik ne de -

niy le, ar tı elekt rik yü kü ne sa hip ola cak lar dı. Bu nun so nu cun da da ev ren de -

ki her atom bir bi ri ni ite cek ti. 

Aca ba bu du rum şu an ger çek leş se ne olur? Ev ren de ki atom la rın her bi ri

bir bi ri ni it se ne ler ya şa nır?

Ya şa na cak olan şey ler çok ola ğan dı şı dır. Ön ce lik le si zin be de ni niz de ya -

şa na cak olan de ği şik lik ler le baş la ya lım. Atom lar da ki bu de ği şik lik oluş tu ğu

an da, şu an da bu ki ta bı tu tan el le ri niz ve kol la rı nız bir an da pa ram par ça olur -

lar. Sa de ce el le ri niz ve kol la rı nız de ğil, göv de niz, ba cak la rı nız, ba şı nız, göz -

le ri niz, diş le ri niz, kı sa ca vü cu du nu zun her par ça sı bir an da ha va ya uçar. İçin -

de otur du ğu nuz oda, pen ce re den gö zü ken dış dün ya da bir an da ha va ya

uçar. Yer yü zün de ki tüm de niz ler, dağ lar, Gü neş Sis te mi'n de ki tüm ge ze gen -

ler ve ev ren de ki bü tün gök  ci sim le ri ay nı an da son suz par ça ya ay rı lıp yok



olur lar. Ve bir da ha da ev ren de hiç bir göz le gö rü lür ci sim var ol maz. Ev ren

de di ği miz şey, sü rek li ola rak bir bir le ri ni iten atom la rın kar ma şa sın dan iba ret

olur.

Pe ki aca ba bu mut lak fe la ke tin ya şan ma sı için, elekt ron ve pro to nun elek-

t rik yük le rin de ne ka dar lık bir den ge siz lik oluş ma sı ge re kir? Yüz de bir fark -

lı lık ol sa yi ne de bu fe la ket ya şa nır mı? Yok sa kri tik sı nır bin de bir mi dir? Ge -

or ge Gre ens te in, The Symbi otic Uni ver se (Simbiyotik Evren) a dlı ki ta bın da bu

ko nu da şun la rı söy ler:

Eğer iki elekt rik yü kü 100 mil yar da bir ora nın da bi le fark lı laş say dı, bu, in -

san lar, taş lar gi bi kü çük ci sim le rin par ça lan ma sı na ye te cek ti. Dün ya ve Gü -

neş gi bi da ha bü yük ci -

sim ler için se, bu den ge

da ha has sas tır. Gök  ci -

sim le ri nin ih ti yaç du -

ya cak la rı den ge, mil yar

ke re mil yar da bir lik bir

den ge dir.42

Bu den ge de bi ze bir

kez da ha is pat la mak ta dır

ki, ev ren, rast ge le or ta ya

çık ma mış, be lir li bir ama -

ca yö ne lik ola rak dü zen -

len miş tir. Ast ro fi zik çi W.

Press'in Na tu re der gi sin -

de ki bir ma ka le sin de

yaz dı ğı gi bi, "ev ren de, akıl lı ya şa mın ge liş me si ni des tek le yen bü yük bir

ta sa rım bu lun mak ta dır".43

Ve elbette her tasarım, kendisini meydana getiren bir aklın varlığını ispat-

lar. Tüm evreni yoktan vareden ve üstün güç ve kudret sahibi olan alemle-

rin Rabbi Allah'tır. Kuran'da bildirildiği gibi, “Allah, göğü bina etmiş, son-

ra ona belli bir düzen vermiştir.” (Naziat Suresi, 27-28)

Ev ren de ki ci sim le rin üst te in ce le di ği miz ola ğa nüs tü den ge ler sa ye sin de

ka rar lı bir şe kil de dur ma la rı ise, Allah'ın ya ra tı şın da ki ku sur suz lu ğu gös te ren

bir de lil dir. Ku ran'da bil di ril miş ol du ğu gi bi, "Gö ğün ve ye rin O'nun em -

riy le dur ma sı da, O'nun ayet le rin den dir". (Rum Su re si, 25)
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Yeni bir yıldızın doğuşu





GÖKLERDEKİ

DÜZEN

... Öy ley se mad de nin ar dın da baş ka

bir şey ol ma lı dır, bir şe kil de onu

kont rol eden bir şey. Ve bu, de ni le -

bi lir ki, bir Ya ra tı cı'nın var lı ğı nın ma -

te ma tik sel ka nı tı dır.

Guy Murc hie, Amerikalı bilim yazarı44



M
i lat tan son ra 1054 yı lı nın 4 Tem muz ge ce si, Çin İm pa ra tor lu -

ğu'nun ast ro nom la rı, gök yü zün de çok dik kat çe ki ci bir ola yın

ger çek leş ti ği ni göz lem le di ler. Gök yü zün de ki bo ğa bur cu nun

ya kın la rın da, ani den çok par lak bir yıl dız or ta ya çık tı. Yıl dız

o ka dar par lak tı ki, ışı ğı gün düz le ri bi le ko lay lık la far ke di le bi li yor, ge ce ise

ne re dey se Ay'dan da ha par lak gö rü nü yor du. 

Çin li ast ro nom la rın gör dük le ri ve kay det tik le ri bu olay, ev ren de ki en il ginç

ast ro no mik olu şum lar dan bi riy di as lın da. Bu bir "sü per no va"ydı. 

Sü per no va de yi mi, ast ro nom lar ta ra fın dan bir yıl dı zın pat la ya rak da ğıl ma -

sı nı isim len dir mek için kul la nı lır. Dev bir yıl dız, kor kunç bir pat la ma ile ken -

di si ni yok eder ve için de ki mad de de yi ne kor kunç bir hız la dört bir ya na da -

ğı lır. Bu pat la ma sı ra sın da ya yı lan ışık, yıl dı zın nor mal ışı ma sın dan bin ler ce

kat da ha kuv vet li dir. 

Ast ro nom lar sü per no va la rın ev re nin olu şu mun da çok önem li bir rol oy na -

dı ğı nı dü şü nür ler. Bu pat la ma lar, ast ro nom la rın tah mi ni ne gö re, mad de nin

ev ren de bir nok ta dan baş ka nok ta la ra ta şın ma sı işi ne ya rar. Pat la ma so nu cun -

da da ğı lan yıl dız ar tık la rı nın, ev re nin baş ka kö şe le rin de bi ri ke rek ye ni den yıl -

dız lar ya da yıl dız sis tem le ri oluş tur du ğu var sa yıl mak ta dır. Bu var sa yı ma gö -

re, Gü neş, Gü neş Sis te mi için de ki ge ze gen ler ve bu ara da el bet te bi zim Dün -

ya mız da, çok es ki za man lar da ger çek leş miş bir sü per no va pat la ma sı nın so -

nu cun da or ta ya çık mış tır. 

An cak işin il ginç ya nı, ilk ba kış ta ba sit bi rer pat la ma gi bi du ra bi le cek olan

sü per no va la rın, ger çek te çok has sas ba zı den ge ler üze ri ne ku rul muş ol ma la -

rı dır. Mic ha el Den ton, Na tu re's Des tiny (Doğanın Kaderi) ad lı ki ta bın da şöy -

le ya zar:

Sü per no va lar ve as lın da bü tün yıl dız lar ara sın da ki me sa fe ler çok kri tik bir

ko nu dur. Ga lak si miz de yıl dız la rın bir bir le ri ne or ta la ma uzak lık la rı 30 mil -

yon mil dir. Eğer bu me sa fe bi raz da ha az ol say dı, ge ze gen le rin yö rün ge le ri

is tik rar sız ha le ge lir di. Eğer bi raz da ha faz la ol say dı, bir sü per no va ta ra fın -

dan da ğı tı lan mad de o ka dar da ğı nık ha le ge le cek ti ki, bi zim ki ne ben zer ge -

ze gen sis tem le ri bü yük ola sı lık la as la olu şa ma ya cak tı. Eğer ev ren ya şam için

uy gun bir me kan ola cak sa, sü per no va pat la ma la rı çok be lir li bir oran da ger -

çek leş me li ve bu pat la ma lar ile di ğer tüm yıl dız lar ara sın da ki uzak lık, çok

be lir li bir uzak lık ol ma lı dır. Bu uzak lık, şu an za ten var olan uzak lık tır.45
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Sü per no va la rın oran la rı ve yıl dız la rın me sa fe le ri, as lın da ev re nin sa hip ol -

du ğu bü yük dü ze nin çok kü çük iki ay rın tı sı dır. Ev re ni bi raz da ha de tay lı ola -

rak in ce le di ği miz de ise, kar şı laş tı ğı mız dü zen ola ğa nüs tü dür.

Boş luk lar Ni çin Var?

Ön ce ki bö lüm ler de in ce le dik le ri mi zi kı sa ca ha tır la ya lım: Big Bang'den

son ra  or ta ya çı kan ev ren, ön ce lik le sa de ce hid ro jen ve hel yum dan iba ret bir

gaz yı ğı nı ol muş, son ra ise bu gaz yı ğı nı, özel lik le ta sar lan mış ol du ğu açık

olan nük le er re ak si yon lar la da ha ağır ele ment le ri mey da na ge tir miş tir. Ama

ev re nin ya şam için uy gun bir yer ha li ne dö nüş me si, sa de ce ağır ele ment le rin

var lı ğıy la müm kün ol maz. Bun dan da önem li olan bir nok ta, ev re nin na sıl bir

şe kil ve dü zen al dı ğı dır. 

Süpernova patlamaları, uzaydaki maddeye hareketlilik kazandırırlar. İlginç olan nokta, evrendeki

mesafelerin tam da bu patlamaların tehlikesini dengeleyecek şekilde belirlenmiş oluşudur. 



Helix nebulası
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Bu in ce le me ye, ön ce ev re nin ne ka dar bü yük ol du ğu na ba ka rak baş la ya lım. 

Dün ya ge ze ge ni, bil di ği miz gi bi Gü neş Sis te mi'nin bir par ça sı dır. Bu sis tem,

ev re nin için de ki di ğer yıl dız la ra gö re or ta-kü çük bir yıl dız olan Gü neş'in et ra -

fın da dön mek te olan do kuz ge ze gen den ve on la rın el li dört uy du sun dan olu -

şur. Dün ya, sis tem de Gü neş'e en ya kın üçün cü ge ze gen dir. 

Ön ce bu sis te min bü yük lü ğü nü kav ra ma ya ça lı şa lım. Gü neş'in ça pı, Dün ya' -

nın ça pı nın 103 ka tı ka dar dır. Bu nu bir ben zet mey le açık la ya lım; eğer ça pı

12.200 km. olan Dün ya' yı bir mis ket bü yük lü ğü ne ge ti rir sek, Gü neş de bil di ği -

miz fut bol top la rı nın iki ka tı ka dar bü yük lük te yu var lak bir kü re ha li ne ge lir.

Ama asıl il ginç olan, ara da ki me sa fe dir. Ger çek le re uy gun bir mo del kur ma mız

için, mis ket bü yük lü ğün de ki Dün ya ile top bü yük lü ğün de ki Gü neş'in ara sı nı

yak la şık 280 met re yap ma mız ge re kir. Gü neş Sis te mi'nin en dı şın da bu lu nan

ge ze gen le ri ise ki lo met re ler ce öte ye ta şı ma mız ge re ke cek tir.

An cak bu ka dar dev bir bo yu ta sa hip olan Gü neş Sis te mi, için de bu lun du ğu

Sa man yo lu Ga lak si si ne oran la ol duk ça mü te va zi dir. Çün kü Sa man yo lu Ga lak si -

si nin için de, Gü neş gi bi ve ço ğu on dan da ha bü yük ol mak üze re yak la şık 250

mil yar yıl dız var dır. Bu yıl dız la rın için de Gü neş'e en ya kın ola nı Alp ha Cen ta -

uri'dir. Eğer Alp ha Cen ta uri'yi az ön ce yap tı ğı mız öl çe ğe, ya ni Dün ya' nın mis ket

bü yük lü ğün de ol du ğu ve Gü neş ile Dün ya' nın ara sı nın 280 met re tut tu ğu öl çe -

ğe  yer leş ti rir sek, onu Gü neş'in 78 bin ki lo met re uza ğı na koy ma mız ge re kir!

Mo de li bi raz da ha kü çül te lim. Dün ya' yı göz le zor gö rü len bir toz zer re si ka -

dar ya pa lım. O za man Gü neş fındık bü yük lü ğün de ola cak ve Dün ya' ya üç met -

re me sa fe de yer ala cak tır. Bu öl çek için de Alp ha Cen ta uri'yi ise Gü neş'ten 640

ki lo met re uza ğa koy ma mız ge re kir. 

Sa man yo lu Ga lak si si, iş te ara la rın da bu den li olağanüstü me sa fe ler bu lu nan

250 mil yar yıl dı zı ba rın dı rır. Spi ral şek lin de ki bu ga lak si nin kol la rı nın bi ri sin de,

bi zim Gü ne şi miz yer al mak ta dır.

An cak il ginç olan, Sa man yo lu Ga lak si si nin de uza yın ge ne li dü şü nül dü ğün -

de çok "kü çük" bir yer olu şu dur. Çün kü uzay da baş ka ga lak si ler de var dır, hem

de tah min le re gö re, yak la şık 300 mil yar ka dar!... Bu ga lak si le rin ara sın da ki boş -

luk lar ise, Gü neş ile Alp ha Cen ta uri ara sın da ki boş lu ğun mil yon lar ca ka tı ka -

dar dır. 

Ge or ge Gre ens te in, bu akıl al maz bü yük lük le il gi li, The Symbi otic Uni ver se

(Simbiyotik Evren) ad lı ki ta bın da şöy le ya zar:



Eğer yıl dız lar bir bir le ri ne bi raz da ha ya kın ol sa lar, ast ro fi zik çok da fark lı ol -

maz dı. Yıl dız lar da, ne bu la lar da ve di ğer gök  ci sim le rin de sü re gi den te mel fi -

zik sel iş lem ler de hiç bir de ği şim ger çek leş mez di. Uzak bir nok ta dan ba kıl dı -

ğın da, Ga lak si mi zin gö rü nü şü de şim di kiy le ay nı olur du. Tek fark, ge ce çim -

ler üze ri ne uza nıp da iz le di ğim gök yü zün de çok da ha faz la sa yı da yıl dız bu -

lun ma sı olur du. Ama par don, evet; bir fark da ha olur du: Bu man za ra yı sey -

re de cek olan "ben" ol maz dım... Uzay da ki bu de va sa boş luk, bi zim var lı ğı mı -

zın bir ön  şar tı dır.46 

Gre ens te in, bu nun ne de ni ni de açık lar; uzay da ki bü yük boş luk lar, ba zı fi -

zik sel de ğiş ken le rin tam in san ya şa mı na uy gun bi çim de şe kil len me si ni sağ la -

mak ta dır. Ay rı ca Dün ya' nın, uzay boş lu ğun da ge zi nen dev gök  ci sim le riy le

çar pış ma sı nı en gel le yen et ken de, ev ren de ki gök  ci sim le ri nin ara sı nın bu den -

li bü yük boş luk lar la do lu olu şu dur. 

Kı sa ca sı ev ren de ki gök  ci sim le ri nin da ğı lı mı, in sa nın ya şa mı için tam ol ma -

sı ge re ken ya pı da dır. Dev boş luk lar, amaç sız ye re or ta ya çık ma mış lar dır;

amaç lı bir Ya ra tı lı ş’ın so nu cu dur lar. 

Ent ro pi ve Dü zen li lik

Ev ren de ki dü ze nin an la mı nı kav ra mak için, ön ce lik le ev re nin en te mel fi -

zik ya sa la rın dan bi ri olan, Ter mo di na mi ğin İkin ci Ka nu nu'ndan söz et mek ge -

re kir.

Ter mo di na mi ğin İkin ci Ka nu nu, ev ren de ken di ha li ne, do ğal şart la ra bı ra -

kı lan tüm sis tem le rin, za man la doğ ru oran tı lı ola rak dü zen siz li ğe, da ğı nık lı ğa

ve bo zul ma ya doğ ru gi de ce ği ni söy ler. Ay nı ger çek "Ent ro pi Ka nu nu" ola rak

da ifa de edi lir. Ent ro pi, fi zik te bir sis te min içer di ği dü zen siz li ğin öl çü sü dür.

Bir sis te min dü zen li, or ga ni ze ve plan lı bir ya pı dan dü zen siz, da ğı nık ve plan -

sız bir ha le geç me si o sis te min ent ro pi si ni ar tı rır. Bir sis tem de ki dü zen siz lik

ne ka dar faz lay sa, o sis te min ent ro pi si de o ka dar yük sek de mek tir. 

Bu ger çek he pi mi zin ya şam la rı sı ra sın da da ya kın dan göz lem le di ği bir du -

rum dur. Ör ne ğin bir ara ba yı çö le gö tü rüp bı ra kır ve ay lar son ra du ru mu nu

kont rol eder se niz, el bet te ki onun es ki sin den da ha ge liş miş, da ha ba kım lı bir

ha le gel me si ni bek le ye mez si niz. Ak si ne las tik le ri nin pat la mış, cam la rı nın kı rıl -

mış, ka por ta sı nın pas lan mış, mo to ru nun çü rü müş ol du ğu nu gö rür sü nüz. Ya

da evi ni zi "ken di ha li ne" bı ra kır sa nız, her ge çen gün da ha dü zen siz leş ti ği ni,
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da ğıl dı ğı nı, toz lan dı ğı nı gö rür -

sü nüz. An cak herhangi bir mü -

da ha le ile (ya ni evi te miz le yip

dü zen le ye rek) bu sü re ci ge ri ye

çe vi re bi lir si niz.

Ter mo di na mi ğin İkin ci Ka -

nu nu ya da di ğer adıy la Ent ro pi

Ka nu nu, doğ ru lu ğu te orik ve

de ney sel ola rak ke sin bi çim de

ka nıt lan mış bir ka nun dur. Öy le

ki yüz yı lı mı zın en önemli bi li m

a da mı ka bul edi len Al bert Eins -

te in, bu ka nu nu "bü tün bi lim le rin bi rin ci ka nu nu" ola rak ta nım la mış tır. Ame -

ri ka lı bi li m a da mı Je remy Rif kin, Ent ropy: A New World Vi ew (Entropi: Yeni

Bir Dünya Görüşü) ad lı ki ta bın da şöy le der:

Ent ro pi Ka nu nu, ta ri hin bun dan son ra ki ikin ci dev re sin de, hük me di ci dü -

zen şek lin de ken di ni gös te re cek tir. Al bert Eins te in, bu ka nu nun bü tün bi -

lim le rin bi rin ci ka nu nu ol du ğu nu söy le miş tir; Sir Art hur Ed ding ton on -

dan, bü tün ev re nin en üs tün me ta fi zik ka nu nu ola rak bah se der.47 

İşin il ginç ya nı ise, ent ro pi ka nu nu nun, ev re nin her tür lü do ğa üs tü mü da -

ha le ye ka pa lı bir mad de yı ğı nı ol du ğu nu id dia eden ma ter ya liz mi ke sin bi -

çim de ge çer siz kıl ma sı dır. Çün kü ev ren de çok be lir gin bir dü zen var dır, ama

ev re nin ken di ka nun la rı bu dü ze ni boz ma ya yö ne lik tir. Bun dan iki so nuç çık -

mak ta dır:

1) Ev ren ma ter ya list le rin id dia et ti ği gi bi son suz dan be ri var ola maz. Çün -

kü eğer böy le ol sa, Ter mo di na mi ğin İkin ci Ka nu nu, şim di ye ka dar çok tan ev -

ren de ki ent ro pi yi mak si mum dü ze ye çı kar mış olur du ve ev ren, hiç bir dü ze -

ne sa hip ol ma yan tek dü ze (ho mo jen) bir mad de yı ğı nı ha li ne ge lir di.

2) Big Bang'in ar dın dan ev re nin hiç bir do ğa üs tü mü da ha le ve kont rol ol -

ma dan şe kil len di ği id di ası da ge çer siz dir. Çün kü Big Bang'in ar dın dan or ta -

ya çı kan ev ren, sa de ce dü zen siz li ğin hü küm sür dü ğü bir ev ren dir. Ama bu

ev ren de gi de rek dü zen li lik art mış ve ev ren bu gün kü dü zen li ya pı sı na ka vuş -

muş tur. Bu, do ğa ka nun la rı na (ent ro pi ya sa sı na) ay kı rı bir bi çim de ger çek leş -

ti ği ne gö re, de mek ki ev ren do ğa üs tü bir ya ra tı lış la dü zen len miş tir.

Doğal şartlara terk ettiğiniz bir araba, mutlaka paslanır

ve çürür. Evrendeki tüm maddeler de, bir düzenleme 

olmadıkça, hep düzensizliğe ve bozulmaya doğru sü-

rüklenir.



Bu ikin ci mad de yi bir ör nek le açık la ya lım. Ev re ni, için de yı ğın la taş lar ve ka -

ya lar olan dev bir ma ğa ra ola rak dü şü ne lim. Bu ma ğa ra yı do ğal şart la ra bı ra kır

ve mil yar lar ca yıl bek ler se niz, ilk ha lin den bi le da ha dü zen siz leş ti ği ni (taş la rın

ufa lan dı ğı nı, bir bir le riy le ka rı şıp tek dü ze ve şe kil siz bir ya pı ha li ne gel dik le ri ni)

gö rür sü nüz. Ama eğer mil yar lar ca yıl son ra ma ğa ra nın için de bu taş lar dan ya pıl -
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mış ve in ce in ce iş len miş hey kel ler bu lur sa nız,

bu dü zen li li ğin do ğa ka nun la rı ile açık la na ma -

ya ca ğı na he men ka rar ve rir si niz. Ya pı la bi le cek

tek açık la ma, bu ma ğa ra nın bir "akıl" ta ra fın -

dan dü zen len miş ol du ğu dur.

İş te ev ren de hü küm sü ren dü zen de, biz le -

re ev re ne ha kim olan üs tün bir Ak lın var lı ğı nı

gös te rir. No bel ödül lü ün lü Al man fi zik çi Max

Planck, ev ren de ki bu dü ze ni şöy le açık lar:

Özet le mek ge re kir se, po zi tif bi lim ler ta ra fın -

dan do ğa nın dev ya pı sı hak kın da bi ze öğ re ti -

len her şey, ke sin bir dü ze nin hü küm sür dü -

ğü nü gös ter mek te dir, bu in san zih nin den ba -

ğım sız bir dü zen dir. Al gı la rı mız la ta nım la ya -

bil di ği miz ka da rıy la, bu dü zen an cak amaç -

lı bir dü zen le me sa ye sin de or ta ya çık mış

ola bi lir. Do la yı sıy la ev re nin bi linç li bir dü ze ne

sa hip ol du ğu na da ir açık ka nıt var dır.48

Ev re nin son suz dan be ri var ol du ğu nu ve hiç bir bi çim de dü zen len me di ği ni

sa vu nan ma ter ya lizm, ev ren de ki bü yük den ge ve dü zen kar şı sın da bü yük bir

aç maz da dır. Pa ul Da vi es, bu nu şöy le ifa de eder:

Ev ren de ne re ye ba kar sak ba ka lım, en uzak ta ki ga lak si ler den ato mun de rin lik -

le ri ne ka dar, bir dü zen le kar şı la şı rız... Bu dü zen li, özel ev re nin mer ke zin de

"bil gi" kav ra mı yat mak ta dır. Yük sek de re ce de özel leş miş olan ve or ga ni ze edil -

miş bir dü zen le me ser gi le yen bir sis tem, ta rif edi le bil mek için çok yo ğun bir bil -

gi ge rek ti rir. Ya da bir baş ka de yiş le bu sis tem yo ğun bir "bil gi" içer mek te dir...

Bu du rum da çok me rak uyan dı rı cı bir so ru ile kar şı kar şı ya ge li riz. Eğer bil gi

ve dü zen, sü rek li ola rak yok ol ma ya yö ne lik do ğal bir eği li me sa hip ler se, Dün -

ya' yı çok özel bir yer kı lan bü tün o bil gi ilk baş ta ne re den gel miş tir? Ev ren,

zem be re ği ya vaş ya vaş bo şa lan bir sa ate ben ze mek te dir. Öy ley se ilk baş ta na -

sıl ku rul muş tur?49 

Eins te in ise, ev ren de ki söz ko nu su dü ze nin "bek len me dik" bir şey ol du ğu -

nu ve as lın da bir "mu ci ze" sa yıl ma sı ge rek ti ği ni şöy le açık la mış tır:

Açık ça sı, a pri ori (ön ka bul) ola rak, Dün ya' nın, an cak bi zim onu dü zen le yi ci

NOBEL ÖDÜLLÜ FİZİKÇİ 
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"Evrende kesin bir düzen hüküm

sürmektedir... Bu düzen, ancak

bilinçli bir düzenleme ile ortaya

çıkmış olabilir."



ak lı mız la dü zen le di ği miz tak dir de ka nun lu (dü zen li) ha le ge le bi le ce ği ni

bek le me miz ge re kir. Bu, bir li san da ki ke li me le rin al fa be tik di zi li mi gi bi bir

dü zen ola cak tır... Ama mad de sel Dün ya' da, a pri ori ola rak bek le me me -

miz ge re ken çok yük sek se vi ye de bir dü zen var dır. Bu bir "mu ci ze"dir

ve bil gi mi zin ge liş me si ne pa ra lel ola rak da ha da güç len mek te dir.50

Kı sa ca sı ev ren de var olan ve bü yük bir "bil gi" içe ren dü zen, tüm ev re ne

ha kim olan üs tün bir Ya ra tı cı ta ra fın dan oluş tu rul muş tur. Da ha açık bir ifa -

dey le, tüm ev ren, Allah ta ra fın dan ya ra tıl mış tır, dü zen len miş tir ve O'nun ta ra -

fın dan bo zul ma ya uğ ra mak tan ko run mak ta dır. 

Ni te kim Allah Ku ran'da gök le rin ve ye rin an cak Ken di kud re ti al tın da iken

bo zul ma ya uğ ra ma dı ğı nı şöy le bil dir mek te dir:

Şüp he siz Allah, gök le ri ve ye ri ze val bu lur lar di ye (her an kud re ti

al tın da) tu tu yor. An dol sun, eğer ze val bu la cak olur lar sa, Ken di si’n -

den son ra ar tık kim se on la rı tu ta maz. Doğ ru su O, Ha lim'dir, ba ğış -

la yan dır. (Fa tır Su re si, 41)

Ev ren de ki bu İla hi dü zen, ma ter ya list le rin or ta ya at tı ğı "ev ren ba şı boş bir

mad de yı ğı nı dır" id di ası nın saç ma lı ğı nı da açık ça or ta ya koy mak ta dır. Allah,

bu nu bir baş ka aye tin de şöy le açık lar:

Eğer hak, on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uya cak ol say dı hiç tar -

tış ma sız, gök ler, yer ve bun la rın için de olan her kes (ve her şey) bo -

zul ma ya uğ rar dı... (Mü mi nun Su re si, 71)

Gü neş Sis te mi

Ev ren de ki dü zen li li ği en açık ola rak göz lem le di ği miz alan lar dan bi ri de,

Dün ya mı zın için de bu lun du ğu Gü neş Sis te mi'dir. Gü neş Sis te mi'n de 8 ay rı ge -

ze gen ve bu ge ze gen le re bağ lı 54 ay rı uy du yer alır. Bu ge ze gen ler, Gü neş'e

olan ya kın lık la rı na gö re; Mer kür, Ve nüs, Dün ya, Mars, Jü pi ter, Sa türn, Nep -

tün, Ura nüs’tür. Bu ge ze gen le rin ve 54 uy du la rı nın için de ya şa ma uy gun bir

yü zey ve at mos fe re sa hip olan ye ga ne gök  cis mi ise Dün ya' dır. 

Gü neş Sis te mi'nin ya pı sı nı in ce le di ği miz de, yi ne bü yük bir den ge ile kar -

şı la şı rız. Ge ze gen le ri don du ru cu so ğuk luk ta ki dış uza ya sav rul mak tan ko ru -

yan et ki, Gü neş'in "çe kim gü cü" ile ge ze ge nin "mer kez-kaç kuv ve ti" ara -

sın da ki den ge dir. Gü neş sa hip ol du ğu bü yük çe kim gü cü ne de niy le tüm ge -
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ze gen le ri çe ker, on lar da dön me le ri nin ver di -

ği mer kez-kaç kuv ve ti sa ye sin de bu çe kim -

den kur tu lur lar. Ama eğer ge ze gen le rin dö -

nüş hız la rı bi raz da ha ya vaş ol say dı, o za man

bu ge ze gen ler hız la Gü neş'e doğ ru çe ki lir ler

ve so nun da Gü neş ta ra fın dan bü yük bir pat -

la may la yu tu lur lar dı. 

Bu nun ter si de müm kün dür. Eğer ge ze -

gen ler da ha hız lı dön se ler, bu se fer de Gü -

neş'in gü cü on la rı tut ma ya yet me ye cek ve

ge ze gen ler dış uza ya sav ru la cak lar dı. Oy sa çok

has sas olan bu den ge ku rul muş tur ve sis tem bu

den ge yi ko ru du ğu için de vam et mek te dir. Bu

ara da söz ko nu su den ge nin her ge ze gen için ay rı ay rı ku rul muş ol du ğu na da

dik kat et mek ge re kir. Çün kü ge ze gen le rin Gü neş'e olan uzak lık la rı çok fark -

lı dır. Da ha sı, küt le le ri çok fark lı dır. Bu ne den le, hep si için ay rı dö nüş hız la rı -

nın be lir len me si la zım dır ki, Gü neş'e ya pış mak tan ya da Gü neş' ten uzak la şıp

uza ya sav rul mak tan kur tul sun lar. 

Ma ter ya list ast ro no mi an la yı şı, Gü neş Sis te mi 'nin kö ke ni nin do ğal fi zik sel

sü reç ler le açık la na bi le ce ği ni, ya ni bu sis te min ken di li ğin den ve te sa dü fen olu -

şa bi le ce ği ni iddia eder. An cak son 300 yıl dır bu ko nu da or ta ya atı lan tüm fark -

lı te ori ler hiçbir bilimsel delili olmayan bi rer spe kü las yon dan ile ri gi de me miş -

tir. Gü neş Sis te mi'nin kö ke ni, ma ter ya list bir ba kış açı sıy la açıklamaya çalı-

şanlar için bir sır ko nu mun da dır.

Güneş Sistemi'ndeki olağanüstü hassas dengeyi keşfeden Kepler, Galilei

gibi astronomlar ise, bu sistemin çok açık bir Yaratılış’ı gösterdiğini ve Allah'ın

evrene olan hakimiyetinin bir delili olduğunu belirtmişlerdir. Güneş

Sistemi'nin yapısı hakkında önemli keşiflerde bulunan -ve "yaşamış en önem-

li bilim adamı" sayılan- Isaac Newton ise şöyle yazmıştır:

Gü neş'ten, ge ze gen ler den ve kuy ruk lu yıl dız lar dan olu şan bu çok has sas sis -

tem, sa de ce akıl ve güç sa hi bi bir Var lık'ın ama cın dan ve ha ki mi ye tin den

kay nak la na bi lir... O, bun la rın hep si ni yö net mek te dir ve bu ege men li ği do la -

yı sıy la dır ki O'na, "Üs tün Kuv vet Sa hi bi Rab" de nir.51

ALBERT EINSTEIN:

"Maddesel dünyada, mucizevi

bir düzen vardır."



Merkür Venüs Dünya Mars

Jüpiter

Güneş



Satürn

Uranüs Neptün



Dün ya' nın Ye ri

Gü neş Sis te mi'nde ki bu muh te şem den ge nin ya nı sı ra, üze -

rin de ya şa dı ğı mız Dün ya ge ze ge ni nin bu sis tem ve ge nel

ola rak uzay için de ki ye ri de, yi ne ku sur suz bir Yaratılış’ın

var lı ğı nı gös ter mek te dir.

Son ast ro no mik bul gu lar, sis tem de ki di ğer ge ze gen -

le rin var lı ğı nın, Dün ya'nın gü ven li ği ve yö rün ge si için

bü yük önem ta şı dı ğı nı gös ter miş tir. Jü pi ter'in ko nu -

mu bu na bir ör nek tir. Gü neş Sis te mi 'nin en bü yük

ge ze ge ni olan Jü pi ter, var lı ğıy la as lın da Dün ya' nın

den ge si ni sağ la mak ta dır. Ast ro fi zik he sap la ma lar,

Jü pi ter'in bu lun du ğu yö rün ge de ki var lı ğı nın, sis -

tem de ki Dün ya gi bi di ğer ge ze gen le rin yö rün ge -

le ri nin is tik rar lı ol ma sı nı sağ la dı ğı nı or ta ya çı kar -

mış tır. Jü pi ter'in Dün ya'yı ko ru yu cu ikin ci bir iş -

le vi ni ise, ge ze gen bi lim ci Ge or ge Wet he rill "Jü -

pi ter Ne Ka dar Özel" ad lı bir ma ka le de şöy le

açık lar:

Jü pi ter'in bu lun du ğu yer de eğer bu bü yük lük te

bir ge ze gen var ol ma say dı, Dün ya, ge ze gen ler

ara sı boş luk ta ge zi nen me te or la ra ve kuy ruk lu yıl -

dız la ra yak la şık bin kat da ha faz la he def olur du...

Eğer Jü pi ter ol du ğu yer de ol ma say dı, şu an da biz de

Gü neş Sis te mi'nin kö ke ni ni  araş tır mak için var ola -

maz dık.52

Kısacası Güneş Sistemi'nin yapısı, canlılığın var ola-

bilmesi için özel bir düzen ve yapıya sahiptir.

Bi raz da ha ile ri gi de lim ve Gü neş Sis te mi'nin ev ren

için de ki ye rin den söz ede lim. Gü neş Sis te mi baş ta da be -

lirt ti ği miz gi bi Sa man yo lu Ga lak si si nin mer ke zin de de ğil, dev

kol la rın dan bi ri nin kı yı sın da yer al mak ta dır. Aca ba bu bi zim

için na sıl bir avan taj dır? Mic ha el Den ton, Na tu re's Des tiny

(Doğanın Kaderi) ad lı ki ta bın da bu ko nu da şöy le ya zar:

Son de re ce çar pı cı olan bir baş ka ger çek, ev re nin sa de ce bi zim var lı ğı mı za
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ve bi yo lo jik ih ti yaç la rı mı za ola ğa nüs tü

de re ce de uy gun ol ma sı de ğil, ay nı za -

man da bi zim onu an la ma mı za da son

de re ce uy gun ol ma sı dır... Gü neş Sis te -

mi miz'in bir ga lak tik ko lun kı yı sın da

bu lun ma sı, bi zim ge ce le ri gök yü zü nü

in ce le ye rek uzak ga lak si le ri gö re bil me -

mi zi ve ev re nin ge nel ya pı sı hak kın da

bil gi sa hi bi ol ma mı zı sağ la mak ta dır.

Eğer bir ga lak si nin mer ke zin de yer al -

say dık, hiç bir za man bir spi ral ga lak si nin ya pı sı nı göz lem le ye mez ya da ev re -

nin ya pı sı hak kın da bir fi kir sa hi bi ola maz dık.53 

Bir başka deyişle, evrenin fiziksel yasaları gibi

Dünya'nın uzaydaki konumu da, bu evrenin ya-

şam için yaratılmış olduğunu gösteren kanıtlar

içermektedir. Ya ni ev re nin Allah ta ra fın dan ya ra tıl -

mış ve dü zen len miş ol du ğu, apa çık bir ger çek tir.

Ki mi in san la rın bu nu kav ra ya ma ma la rı nın ne -

de ni, sa mi mi ve ön yar gı sız bir bi çim de dü şü ne -

me me le ri dir. Oy sa sa mi mi ola rak dü şü nen her

akıl sa hi bi in san, ev ren de herşeyin bir amaçla ya-

ratıldığını, "Biz gök yü zü nü, yer yü zü nü ve iki si

ara sın da bu lu nan şey le ri ba tıl ola rak ya rat -

ma dık. Bu, in kâr eden le rin zan nı dır..." (Sad

Su re si, 27) aye tiy le bil di ril di ği gi bi, bir amaç üze-

re ya ra tıl mış ve dü zen len miş ol du ğu nu an lar. 

Bu de rin kav ra yış, bir baş ka Ku ran aye tin de

şöy le ta rif edil mek te dir:

Şüp he siz gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da, ge ce ile gün dü zün ardarda

ge li şin de te miz akıl sa hip le ri için ger çek ten ayetler var dır. On lar,

ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar ken Allah'ı zikrederler ve gök le rin

ve ye rin ya ra tı lı şı ko nu sun da dü şü nür ler. (Ve der ler ki:) "Rab bi miz,

Sen bu nu bo şu na ya rat ma dın. Sen pek yü ce sin, bi zi ate şin aza bın dan

ko ru." (Al-i İm ran Su re si, 190-191)
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Çağdaş fizik ve astronominin 

en önde gelen kurucusu olan

Isaac Newton, evrenin Allah'ın

yaratışını ispatlayan muhte-

şem bir yapıya sahip olduğunu

açıklamıştı.

Jüpiter Dünya





MAVİ

GEZEGEN

Dün ya; at mos fe ri ve ok ya nus la rıy la, komp leks bi -

yos fe riy le, uy gun bi çim de ok si de edil miş ka bu -

ğuy la, zen gin si lis yum ya tak la rıy la, tor tul ve ya ka -

tı la şım ka ya la rıy la, zen gin buz ya tak la rı, çöl le ri,

or man la rı, tund ra la rı, ot lak alan la rı, tat lı su göl le ri,

kö mür ve pet rol ya tak la rı, ya nar dağ la rı, hay van la -

rı, bit ki le ri, man ye tik ala nı, ok ya nus di bi şe kil le ri

ve ha re ket li mağ ma sıy la… hay ran lık uyan dı ra cak

de re ce de komp leks bir sis tem dir.

J. S. Le wis, Ame ri ka lı je olog54



EVRENİN YARATILIŞI80

E
ğer Gü neş Sis te mi için de bir yol cu luk ya pa cak olur sa nız, ol duk ça il -

ginç bir tab lo ile kar şı la şır sı nız. Yol cu lu ğa sis te min en dı şın dan baş -

la dı ğı nı zı var sa ya lım. İlk kar şı la şa ca ğı nız ge ze gen Plu ton'dur. Bu kü -

çük gök  cis mi, ol duk ça "so ğuk" bir yer dir. Yak la şık - 238°C ka dar!..

Bu don du ru cu so ğuk luk için de ge ze ge nin çok in ce bir at mos fe ri var dır. An cak

at mos fer, sa de ce, elip tik bir yö rün ge ye sa hip olan ge ze ge nin Gü neş'e ya kın ol -

du ğu dö nem ler de gaz ha lin de dir. Di ğer za man lar da at mos fer bir buz küt le si ha -

li ne dö şü nür. Kı sa ca Plu ton, ölü bir buz yı ğı nı dır. 

Gü neş Sis te mi'nin mer ke zi ne bi raz da ha iler le di ği niz de, Nep tün'le kar şı la şır -

sı nız. Bu ge ze gen de ol duk ça "so ğuk"tur: Yü zey sı cak lı ğı -218°C ci va rın da dır.

Hid ro jen, hel yum ve me tan gaz la rın dan olu şan at mos fe ri in san için ze hir li dir.

Da ha sı ge ze ge nin yü ze yin de, hız la rı sa at te 2000 km'ye va ran kor kunç fır tı na lar

eser. 

Mer ke ze doğ ru bi raz da ha iler le yin ce Ura nüs'e va rır sı nız. Ura nüs ya pı sın da

yük sek oran da ka ya ve buz bu lun du ran bir "gaz ge ze gen"dir. At mos fer sı cak lı ğı

-214°C ci va rın da dır. Hid ro jen, hel yum ve me tan içe ren at mos fer ya şa ma ke sin -

lik le uy gun de ğil dir.

Yolculuğa devam ettiğinizde Satürn'e ulaşırsınız. Güneş Sistemi'nin bu ikinci

büyük gezegeni, çevresindeki halkalarla tanınır. Bu halkalar gaz, buz ve kaya

parçalarından oluşmaktadır. Asıl ilginç olan Satürn'ün yapısıdır. Gezegen tam an-

lamıyla bir gaz gezegendir; kütlesi %75 oranında hidrojen ve %25 oranında hel-

yumdan oluşur. Yoğunluğu suyun yoğunluğundan bile düşüktür. Bu nedenle,

eğer Satürn'e bir uzay gemisi indirmek isterseniz, bunu yüzebilir bir "şişme bot"

olarak tasarlamanız gerekir. Isı yine çok düşüktür: -178°C.

Bi raz da ha iler le di ği niz de Gü neş Sis te mi'nin en bü yük ge ze ge ni olan Jü pi ter'e

va rır sı nız. Küt le si Dün ya'nın 318 ka tı olan Jü pi ter de bir gaz ge ze gen dir. Jü pi ter

ge ze ge ni nin at mos fe ri, yü ze yi ve iç ya pı sı ara sın da ay rım yap mak güç ol du ğun -

dan "at mos fer sı cak lı ğı" gi bi bir kav ra mı ifa de et mek de ay nı oran da zor dur. An -

cak, ge ze ge nin at mos fe ri sa yı la bi le cek üst kı sım la rın da ki ısı -143°C'dir. Jü pi ter

üze rin de bu lu nan bü yük kır mı zı renk li le ke nin var lı ğı, Dün ya' da ki göz lem ci ler

ta ra fın dan yak la şık 300 yıl dır bi lin mek te dir. Bu kır mı zı le ke nin, içi ne iki Dün ya

ala cak ka dar bü yük olan bir fır tı na dan baş ka bir şey ol ma dı ğı ise ça ğı mız da an -

la şıl mış tır. Kı sa ca Jü pi ter, üze rin de hiç ka ra par ça sı bulunmayan, delici bir so-

ğuğun hüküm sürdüğü, yüzlerce yıl süren muazzam fır tı na la rın ya şan dı ğı, man -





ye tik ala nı ile her can lı yı anın da öl dü re cek ür per ti ci bir ge ze gen dir. Jü pi -

ter'den son ra Mars ge lir. Mars'ın at mos fe ri yo ğun kar bon di ok sit içe ren ze hir li

bir ka rı şım dır. Ge ze ge nin üze rin de hiç su yok tur. Yü zey de bü yük gök ta şla rı -

nın çarp ma sıy la mey da na ge len dev kra ter ler dik kat çe ker. Çok kuv vet li rüz -

gar lar ve ay lar ca sü ren kum fır tı na la rı hü küm sü rer. Isı – 53°C ci va rın da dır.

Hak kın da ya pı lan tüm spe kü las yon la ra rağ men, Mars ölü bir ge ze gen dir.

Mars'tan sonra karşımıza çıkan mavi gezegeni yani Dünya’yı şimdilik bir

kenara bırakalım. Bir sonra varacağımız gezegen Venüs'tür. Venüs'te, daha ön-

ce rastladığımız dondurucu soğukların aksine, yakıcı bir sıcaklık hüküm sürer.

Isı yüzeyde yaklaşık 450°C'ye kadar ulaşır. Bu, kurşunu bile eritmeye yetecek

bir ısıdır. Venüs'ün bir diğer özelliği, yoğun bir karbondioksit tabakasından

oluşan ağır atmosferidir. Atmosfer basıncı, yüzeyde 90 atmosferi bulur. Bu,

Dünya'da denizin 1 km derinliğindeki basınca eş değerdir. Venüs'ün atmosfe-

rinde ayrıca kilometrelerce kalınlığa sahip sülfürik asit katmanları bulunmak-

tadır. Bu yüzden gezegene sürekli öldürücü asit yağmurları yağar. Cehennemi

andıran böyle bir ortamda, hiçbir canlı yaşayamaz. 

Hala Güneş'e doğru ilerlemeye devam ederseniz, sistemin en başındaki

Merkür gezegenine ulaşırsınız. Merkür'ün en ilginç özelliği, kendi etrafında

olağanüstü derecede yavaş dönmesidir. Kendi etrafındaki dönüş hızı, nere-
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deyse Güneş'in etrafında yaptığı dönüş kadar yavaştır.

Öyle ki Merkür Güneş etrafında iki kez döndüğün-

de, kendi etrafında sadece üç kez dönmüş olur.

Yani iki yılı, üç gününe eşittir. Gece ile gündü-

zün bu kadar uzun sürmesi, gezegenin bir yü-

zünü kızartırken, öteki yüzünü dondurur. Bu

nedenle gece ile gündüz arasındaki ısı farkı

yaklaşık 1000°C'yi bulmaktadır. Elbette böyle

bir ortam, hiçbir canlıyı barındıramaz.

Kısacası, Güneş Sistemi'nde bilinen dokuz ge-

zegenin sekizi (ve bunların burada değinmediğimiz

53 uydusu) içinde, yaşama uygun tek bir gök cismi yok-

tur. Her biri ölü ve sessiz birer madde yığınıdır. 

Ancak Dünya, işte o diğerlerinden çok farklıdır. Çünkü atmosferinden yer-

yüzü şekillerine, ısısından manyetik alanına, elementlerinden Güneş'e olan

mesafesine kadar, her türlü dengesiyle, tamamen  yaşama uygun olarak yara-

tılmıştır.

Güneş Sistemi'ndeki gezegenler arasında Dünya'ya yakın özelliklere sahip olan Mars bile,

gerçekte Dünya ile asla kıyaslanamayacak kadar kuru ve ölü bir kaya yığınıdır.

Mars



VENÜS'ÜN 

KORKUNÇ 

YÜZEYİ

Venüs'ün yüzeyinde ısı 

yak la şık 450°C'ye ka -

dar ula şır. Bu sıcaklık,

kur şu nu bi le erit me ye

ye te r. Nitekim gezegenin

yüzeyi, adeta lavlarla kaplı

bir ateş topu gibidir. Sülfürik

asit katmanları ile dolu olan at-

mosfer, sürekli asit yağmurları

yağdırır. Atmosfer basıncı ise,

Dünya' da de ni zin 1 km. de rin li -

ğin de ki ba sın ca eş  de ğer dir.



"Adap tas yon" Ya nıl gı sı na Kar şı Bir Uya rı

Bu bö lüm de üze rin de ya şa dı ğı mız Dün ya ge ze ge ni nin ya şam için özel ola -

rak ya ra tıl dı ğı nı ve tüm özel lik le ri nin bu ama ca gö re dü zen len di ği ni in ce le ye -

ce ğiz. An cak bun dan ön ce, ko nu nun doğ ru ola rak an la şı la bil me si için bir ha -

tır lat ma yap mak ta ya rar var. Bu ha tır lat ma özel lik le ev rim te ori si ni bi lim sel bir

ger çek san ma ya alış kın olan ve "adap tas yon" kav ra mı na şid det le ina nan ki şi -

ler için dir.

Adap tas yon "uyum sağ la ma" de mek tir. Tüm can lı la rın or tak bir ata dan te -

sa düf ler le tü re dik le ri ni sa vu nan ev rim te ori si ise, adap tas yon kav ra mı nı yo ğun

bi çim de kul la nır. Ev rim ci ler, can lı la rın için de ya şa dık la rı or tam la ra uyum sağ -

la ya sağ la ya so nuç ta yep ye ni can lı tür le ri ne dö nüş tük le ri id di asın da dır lar. Bu

id di anın ge çer siz li ği ni, can lı la rın do ğal şart la ra uyum sağ la ma me ka niz ma la rı -

nın sa de ce be lir li sı nır lar için de ger çek leş ti ği ni ve as la bir tü rü bir baş ka tü re

dö nüş tü re me ye ce ği ni baş ka ça lış ma la rı mız da in ce le miş tik.55 (Bkz. Ev rim Ya -

nıl gı sı bö lü mü) As lın da adap tas yon la ev rim kav ra mı La marck dö ne mi nin il kel

bi lim an la yı şı nın bir ka lın tı sı dır ve çok tan bi lim sel bul gu lar ta ra fın dan red de -

dil miş tir.

An cak bi lim sel bir te me li ol ma ma sı na rağ men, adap tas yon fik ri ço ğu ki şi -

yi et ki ler. Özel lik le de bu ra da an la ta ca ğı mız ko nu açı sın dan. Bu ki şi ler, ken -

di le ri ne Dün ya' nın ya şam için özel bir ge ze gen ol du ğu an la tıl dı ğın da, he men

"bu tür bir ge ze ge nin şart la rın da böy le bir ya şam çık mış, baş ka ge ze gen ler de

ise baş ka tür lü ya şam lar ge li şe bi lir" gi bi bir dü şün ce ye ka pı lır lar. Ör ne ğin

Dün ya üze rin de bi zim gi bi in san lar ya şar ken, Plu ton gi bi bir ge ze ge nin üze -

rin de de, -238°C de re ce de ter le yen, ok si jen ye ri ne hel yum so lu yan ya da su

ye ri ne sül fü rik asit içen kü çük ye şil adam la rın ya şa ya bi le ce ği ni dü şü nür ler.

Holly wo od stüd yo la rın da çev ri len ve bu ha ya li kü çük ye şil adam la rı res me -

den bir ta kım bi lim-kur gu film le ri de, bu ki şi le rin ha yal  güç le ri ni faz la sıy la

bes ler.

Oy sa bu ha yal  gü cü nün te me lin de ce ha let yat mak ta dır. Ni te kim bi yo lo ji ve

bi yo kim ya hak kın da bil gi si olan ev rim ci ler bu gi bi fan te zi le ri sa vun maz lar.

Çün kü ha ya tın sa de ce be lir li ele ment ler le ve be lir li şart lar sağ lan dı ğı tak dir de

var ola bi le ce ği ni ga yet iyi bi lir ler. Kü çük ye şil adam lar ma sa lı nı sa vu nan lar,

he men her za man için, ev rim kav ra mı na kö rü kö rü ne ina nan, ama bi yo lo ji ve
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bi yo kim ya hak kın da pek bir şey bil me yen ve bu bil gi siz li ğin ver di ği ce sa ret le

uy dur ma se nar yo lar üre ten ki şi ler dir. 

Bu ne den le, söz ko nu su adap tas yon ya nıl gı sı nı or ta dan kal dır mak için be -

lir te lim: Ha yat sa de ce be lir li ele ment ler le ve be lir li şart lar sağ lan dı ğı

tak dir de var ola bi lir. Bi lim sel ger çek li ği olan ye ga ne ha yat mo de li "kar bon

te mel li bir ha yat"tır ve bi li m a dam la rı ev re nin hiç bir nok ta sın da baş ka tür bir

fi zik sel ha ya tın ola ma ya ca ğı so nu cu na var mış lar dır.

Kar bon, pe ri yo dik tab lo da ki al tın cı ele ment tir. Bu atom Dün ya üze rin de ki

ya şa mın te me li dir, çün kü bü tün te mel or ga nik mo le kül ler (ami no asit ler, pro -

te in ler, nük le ik asit ler gi bi) kar bon ato mu nun di ğer ba zı atom lar la çe şit li şe -

kil ler de bir leş me siy le olu şur. Kar bon, hid ro jen, ok si jen ve azot gi bi di ğer

atom lar la bir le şe rek vü cu du muz da ki mil yon lar ca fark lı tür pro te ini mey da na

ge ti rir. Kar bo nun ye ri ni tu ta bi le cek baş ka bir ele ment yok tur; çün kü iler le yen

bö lüm ler de in ce le ye ce ği miz gi bi, baş ka hiç bir ele ment, kar bon gi bi sı nır sız

tür de bağ yap ma özel li ği ne sa hip de ğil dir.

Do la yı sıy la ev ren de ki her han gi bir ge ze gen de ha yat var ola cak sa, bu mut -

la ka "kar bon te mel li" bir ha yat ol mak du ru mun da dır.56

Kar bon te mel li ya şa mın ise de ğiş mez ba zı ku ral la rı var dır. Ör ne ğin kar bon

te mel li or ga nik bi le şik ler (ör ne ğin pro te in ler) sa de ce be lir li bir ısı ara lı ğın da

var ola bi lir ler. 120 °C'den yük sek ısı lar da par ça lan ma ya, -20 °C'den dü şük ısı -

lar da don ma ya baş lar lar. Sa de ce ısı de ğil, ışık, yer çe ki mi, at mos fer bi le şi mi,

man ye tik güç gi bi et ken le rin de kar bon baz lı bir ya şa ma izin ve re bil me le ri için

çok dar ve be lir li ba zı sı nır lar için de ol ma la rı ge rek mek te dir. Dün ya, iş te tam

bu dar ve be lir li çer çe ve de ki sı nır la ra sa hip tir. Eğer bu sı nır la rın her han gi bi ri

bo zul sa, ör ne ğin Dün ya' nın yü zey ısı sı 120°C'yi aş sa, ar tık Dün ya üze rin de ya -

şam ola maz.

Bu yüz den, ne Dün ya' nın ne de bir baş ka ge ze ge nin üze rin de - 238°C de -

re ce de ter le yen, ok si jen ye ri ne hel yum so lu yan ya da su ye ri ne sül fü rik asit

içen kü çük ye şil adam la rın ya şa ma sı müm kün de ğil dir. Ha yat, an cak çok özel

ve be lir li şart la rın ye ri ne ge ti ril di ği bir or tam da var ola bi lir. Bir baş ka de yiş le,

can lı lar, an cak ken di le ri için özel ola rak ta sar lan mış bir me kan da ya şa ya bi lir.

Dünya, Allah’ın canlılığın var olabilmesi için yarattığı özel bir mekandır. 
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Dün ya, bi li nen tüm gök  ci sim le ri nin ak si ne, ya şa ma el ve riş li bir at mos fe re, ısı ya ve yü ze ye sa -

hip tir. Gü neş Sis te mi'n de ki di ğer 63 gök  cis min den hiçbirin de ya şa mın te mel şar tı olan su

yok tur. Dünya' da ise yüzeyin dört te üçü suy la kap lıdır..



Dün ya' nın Isı sı

Dün ya' nın ya şam için en ge rek li şart la rı, ilk ba kış ta, ısı sı ve at mos fe ri dir. Ma -

vi ge ze gen, can lı la rın, özel lik le de bi zim gi bi son de re ce komp leks can lı var lık -

la rın ya şa ya bi le ce ği bir ısı de ğe ri ne ve so lu ya bi le ce ği bir at mos fe re sa hip tir. An -

cak bu iki et ken de, bir bi rin den son de re ce fark lı fak tör le rin her bi ri nin ide al de -

ğer ler de be lir len me siy le ger çek leş miş tir.

Bun lar dan bi ri si, Dün ya' nın Gü neş'e olan uzak lı ğı dır. El bet te ki Dün ya Gü -

neş'e Ve nüs ka dar ya kın ya da Jü pi ter ka dar uzak ol say dı, ya şa ma im kan ve re -

cek bir ısı de ğe ri ne sa hip ola maz dı. Kar bon baz lı or ga nik mo le kül ler, az ön ce be -

lirt ti ği miz gi bi, 120°C ile -20°C ara sın da de ği şen bir ısı ara lı ğın da olu şa bi lir ler.

Gü neş Sis te mi'nde bu ısı de ğe ri ne sa hip olan ye ga ne ge ze gen ise Dün ya' dır. 

Tüm ev ren dü şü nül dü ğün de ise, ha yat için ge rek li olan bu ısı ara lı ğı nın, ger -

çek te el de edil me si çok zor bir ara lık ol du ğu nu gö rü rüz. Çün kü ev re nin için de -

ki ısı lar, en sı cak yıl dız la rın için de ki mil yar lar ca de re ce lik muazzam sı cak lık lar -

dan, "mut lak sı fır" nok ta sı olan – 273.15°C'ye ka dar de ği şe bil mek te dir. Bu dev ısı

yel pa ze si için de kar bon-te mel li bir ha ya ta izin ve ren ısı ara lı ğı, çok dar bir ara -

lık tır. Ama Dün ya, tam bu ısı ara lı ğı na sa hip tir. 

EVRENİN YARATILIŞI88
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uzaklığı, kendi etrafındaki

dönüş hızı, ekseninin eği-
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şama uygun bir biçimde

ısınmasını ve ısının geze-

gene dengeli bir biçimde

yayılmasını sağlar. 



Ame ri ka lı je olog lar Frank Press ve Ray mond Si ever de, Dün ya yü ze yi nin ısı sı -

na dik kat çe ker ler. Be lirt tik le ri ne gö re "ya şam sa de ce çok sı nır lı bir ısı ara -

lı ğın da müm kün dür... ve bu ısı ara lı ğı Gü neş'in ısı sı ile mut lak sı fır ara sın da -

ki muh te mel ısı la rın yak la şık % 1'lik bir bö lü mü nü oluş tur mak ta dır. Dün ya' -

nın ısı sı, tam bu dar ara lık ta dır."57

Bu ısı ara lı ğı nın ko run ma sı, el bet te Gü neş ile Dün ya ara sın da ki me sa fe ka -

dar, Gü neş'in yay dı ğı ısı ener ji si ile de ya kın dan iliş ki li dir. He sap la ra gö re Dün -

ya' ya ula şan Gü neş ener ji sin de ki %10'luk bir azal ma yer yü zü nün met re ler ce ka -

lın lık ta bir bu zul ta ba ka sı ile ör tül me siy le so nuç la na cak tır. Ener ji nin bi raz art -

ma sı ha lin de ise tüm can lı lar kav ru la rak öle cek ler dir.

Dün ya' nın ide al olan ısı sı nın, ge ze gen için de den ge li ola rak da ğı tı mı da son

de re ce önem li dir. Ni te kim bu den ge nin sağ lan ma sı için çok özel ba zı ted bir ler

alın mış tır.

Ör ne ğin, Dün ya' nın ek se ni nin 23°27´lık eği mi, ku tup lar la ek va tor ara sın da -

ki at mos fe rin oluş ma sın da en gel oluş tu ra bi le cek aşı rı sı cak lı ğı ön ler. Eğer bu

eğim ol ma say dı, ku tup böl ge le riy le ek va tor ara sın da ki sı cak lık far kı çok da ha

ar ta cak ve ya şa na bi lir bir at mos fe rin va r ol ma sı im kan sız la şa cak tı. 

Dün ya' nın ken di et ra fın da ki yük sek dö nüş hı zı da ısı nın den ge li da ğı lı mı na

yar dım cı olur. Dün ya sa de ce 24 sa at lik bir sü re için de ken di et ra fı nı do la şır ve

bu sa ye de ge ce ler ve gün düz ler kı sa sü rer. Kı sa sür dük le ri için de ge ce ile gün -

düz ara sın da ki ısı far kı çok az dır. Bu den ge nin öne mi, bir gü nü bir yı lın dan da -

ha uzun sü ren ve bu yüz den ge ce-gün düz ara sın da ki ısı far kı 1000°C'yi bu lan

Mer kür ile kar şı laş tı rıl dı ğın da gö rü le bi lir.

Yer yü zü nün şe kil le ri de ısı nın den ge li da ğı lı mı na yar dım cı olur. Dün ya' nın

ek va to ru ile ku tup la rı ara sın da yak la şık 100°C'lik bir ısı far kı var dır. Eğer böy le

bir ısı far kı faz la en ge be si ol ma yan bir yü zey de ger çek leş miş ol say dı, hı zı sa at -

te 1000 km'ye va ran fır tı na lar Dün ya' yı al lak bul lak eder di. Oy sa  ki yer yü zü, ısı

far kın dan do la yı or ta ya çık ma sı muh te mel kuv vet li ha va akım la rı nı blo ke ede -

cek en ge be ler le do na tıl mış tır. Bu en ge be ler, ya ni sı ra dağ lar, Çin'de Hi ma la ya -

lar 'la baş lar, Ana do lu'da To ros lar la de vam eder ve Av ru pa'da Alp le re ka dar sı -

ra dağ lar ha lin de uza na rak ba tı da At las Ok ya nu su, do ğu da Bü yük Ok ya nus'la

bir le şir. Ok ya nus lar da ise ek va tor da olu şan faz la ısı, sı vı la rın ısı far kı nı de re ce -

li bir şe kil de den ge le me si sa ye sin de ku ze ye ve gü ne ye doğ ru ak ta rı lır. 

Bu ara da Dün ya' nın at mos fe rin de ısı yı sü rek li den ge le yen bir ta kım oto ma tik

Harun Yahya (Adnan Oktar) 89



sis tem ler de var dır. Ör ne ğin bir böl ge çok faz la ısın dı ğın da su bu har laş ma sı ar -

tar ve bu lut lar ço ğa lır. Bu bu lut lar ise Gü neş'ten ge len ışın la rın bir kıs mı nı ge ri

yan sı ta rak aşa ğı da ki ha va nın ve yü ze yin da ha faz la ısın ma sı nı en gel ler.

Yer kü re nin Küt le si ve Man ye tik Ala nı

Dün ya' nın Gü neş'e olan me sa fe si, dö nüş hı zı ya da yer yü zü şe kil le ri ka dar,

bü yük lü ğü de önem li dir. Dün ya mı z'ı, Dün ya' nın küt le si nin sa de ce % 8'i ka dar

bir küt le ye sa hip olan Mer kür'le, ya da Dün ya' dan 318 kat da ha bü yük bir küt -

le ye sa hip olan Jü pi ter'le kar şı laş tır dı ğı mız da, ge ze gen le rin çok fark lı bü yük lük -

le re sa hip ola bi le cek le ri ni gö rü rüz. Pe ki aca ba bu ka dar fark lı bü yük lük te ki ge -

ze gen ler için de, Dün ya mı z'ın bü yük lü ğü te sa dü fen mi be lir len miş tir?

Ha yır! Yer kü re nin özel lik le ri ni in ce le di ği miz de, üze rin de ya şa dı ğı mız bu gök

cis mi nin tam ol ma sı ge rek ti ği bü yük lük te ol du ğu nu gö rü rüz. Ame ri ka lı je olog -

lar Frank Press ve Raymond Si ever, Dün ya' nın bu yön den "uy gun lu ğu" hak kın -

da şu bil gi le ri ve rir ler:

Dün ya' nın bü yük lü ğü tam ol ma sı ge rek ti ği ka dar dır. Da ha kü çük ol sa

yer çe ki mi çok za yıf la ya cak ve at mos fe ri Dün ya' nın et ra fın da tu ta ma ya cak tı,

da ha bü yük ol say dı bu kez de yer çe ki mi çok ar ta cak ve ba zı ze hir li gaz la rı da

tu ta rak at mos fe ri öl dü rü cü ha le ge ti re cek ti...58

Dün ya' nın küt le si nin ya nı sı ra, iç ya pı sı da ya şam için özel bir yapıya sa hip -

tir. Bu iç ya pı da ki ta ba ka lar sa ye sin de, Dün ya bir man ye tik ala na sa hip tir ve bu

man ye tik alan ya şa mın ko run ma sı için çok önem li dir. Press ve Si ever bu ko nu -

yu şöy le açık lar lar:

Dün ya' nın çe kir de ği ise çok bü yük bir has sa si yet le den ge len miş ve rad yo aktivite

ta ra fın dan bes le nen bir ısı mo to ru dur... Eğer bu mo tor da ha ya vaş ça lış say dı,

kı ta lar şu an ki ya pı la rı na ula şa maz lar dı... De mir hiç bir za man eri mez ve mer -

kez de ki sı vı çe kir de ğe in mez di ve böy le ce Dün ya' nın man ye tik ala nı hiç bir za -

man oluş maz dı... Eğer Dün ya' nın da ha faz la rad yo ak tif ya kı tı ol say dı ve do la -

yı sıy la da ha hız lı bir ısı mo to ru bu lun say dı, vol ka nik bu lut lar Gü neş'i ka pa ta -

cak ka dar ka lın olur, at mos fer aşı rı de re ce de yo ğun ha le ge lir ve Dün ya yü ze yi

de he men her gün vol ka nik pat la ma lar ve dep rem ler le sar sı lır dı.59

Frank Press ve DSi ever'ın sö zü nü et tik le ri man ye tik alan, ya şa mı mız için bü -

yük öne me sa hip tir. Bu man ye tik alan, yu ka rı da be lir til di ği gi bi, yer kü re nin çe -

kir de ği nin ya pı sın dan kay nak la nır. Çe kir dek, de mir ve ni kel gi bi man ye tik özel -
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li ği olan ağır ele ment le ri içe rir. İç çe kir dek ka tı, dış çe kir dek ise sı vı hal de dir.

Çe kir de ğin bu iki kat ma nı bir bi ri et ra fın da ha re ket eder. Bu ha re ket ağır me -

tal ler üze rin de bir çe şit mık na tıs lan ma et ki si ya pa rak bir man ye tik alan oluş -

tu rur. At mos fe rin çok da ha dı şı na ka dar uza nan bu alan sa ye sin de Dün ya,

uzay dan ge le bi le cek olan teh li ke le re kar şı ko run muş olur. Gü neş dı şın da ki

yıl dız lar dan kay nak la nan öl dü rü cü koz mik ışın lar, Dün ya' nın et ra fın da ki bu

ko ru yu cu kal ka nı ge çe mez ler. Öze lik le de Dün ya' nın on  bin ler ce ki lo met re

uza ğın da man ye tik hal ka lar çi zen Van Al len Ku şak la rı, Dün ya' yı bu öl dü rü -

cü ener ji den ko rur. 

Söz  ko nu su plaz ma bu lut la rı nın, ki mi za man Hi ro şi ma'ya atı lan gi bi 100

mil yar atom bom ba sı na eş de ğer ol du ğu he sap lan mış tır. Ay nı şe kil de koz mik
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ışın lar da çok şid det li ola bi lir ler. Ama Dün ya' nın man ye tik ala nı, tüm bu öl dü rü -

cü ışın la rın sa de ce % 0.1'ni ge çir mek te ve ka lan bu bin de bir lik ışın lar da at mos -

fer ta ra fın dan emil mek te dir. Bu man ye tik ala nı üret mek için kul la nı lan elekt rik

ener ji si bir mil yar am per lik bir akım dır ki, in san lı ğın tüm ta ri hi bo yun ca üret ti ği

elekt rik ener ji si nin top la mı na ya kın dır. 

Eğer Dün ya' nın bu man ye tik kal ka nı ol ma sa, yer yü zün de ki ya şam sık sık öl -

dü rü cü ışın lar la tah rip edi le cek, bel ki de hiç var ol ma ya cak tı. Ama Press ve Se -

vi er'in be lirt ti ği gi bi, yer kü re nin çe kir de ği tam ol ma sı ge rek ti ği gi bi ol du ğu için,

Dün ya bu şe kil de ko ru nur. 

Bir başka deyişle, gökyüzünde, Kuran'daki "gökyüzünü korunmuş bir ta-

van kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar" ayetiyle (Enbiya

Suresi, 32) bildirildiği gibi, hayatın devam edebilmesi için kurulmuş özel bir ko-

ruyucu kalkan vardır. 

At mos fe rin Uy gun lu ğu

Dün ya, şim di ye ka dar in ce le di ği miz gi bi, hem ya şam için ge rek li sı cak lı ğa,

hem ge rek li küt le ye, hem de ya şa mı ko ru yan özel kal kan la ra sa hip tir. Ama bun -

lar Dün ya üze rin de can lı lı ğın var ol ma sı için ye ter li şart lar de ğil dir. Çok önem li

bir baş ka şart, at mos fe rin ya pı sı dır.

Bilimkurgu filmleri, önceki sayfalarda da değindiğimiz gibi, insanları kimi za-

man yanlış yönlendirirler. Bunun bir örneği, bu filmlerde sık sık rastlanan "ko-

lay atmosfer uygunluğu"dur. Uzay gemisiyle uzak bir gezegene yaklaşan insan-

lar, gezegene inmeden önce atmosferinin solunabilir olup olmadığına bakarlar.

Genellikle de solunabilir bir atmosfer çıkar. Bu senaryolar, insanoğlunun kolay-

lıkla ve tesadüfen uygun atmosferler bulabileceği gibi bir izlenim verme amacı-

nı gütmektedir. Oysa Dünya'nın atmosferi, yaşam için gerekli son derece özel

şartları biraraya getirerek yaratılmış olağanüstü bir karışımdır. 

Dün ya at mos fe ri, % 77 azot, % 21 ok si jen ve %1 ora nın da kar bon di ok sit ve

ar gon gi bi di ğer gaz la rın ka rı şı mın dan olu şur. Ön ce lik le bu gaz la rın en önem li -

si ile, ok si jen le baş la ya lım. Ok si jen çok önem li dir, çün kü in san gi bi komp leks

be den le re sa hip can lı la rın ener ji el de et mek için kul lan dık la rı ço ğu kim ya sal re -

ak si yon ok si jen sa ye sin de ger çek le şir. Kar bon bi le şik le ri ok si jen le re ak si yo na gi -

rer ler. Re ak si yon so nu cun da su, kar bon di ok sit ve ener ji açı ğa çı kar. Hüc re le ri -

miz de kul lan dı ğı mız ve ATP (ade no sin tri fos fat) adı ve ri len ener ji pa ket çik le ri,



NASA astronotları tarafından 

Filipinler üzerinde çekilen 

bir atmosfer görüntüsü



Atmosferdeki oksijen oranında yüzde 5'lik bir

artış bile, Dünya üzerindeki ormanların büyük

bölümünün yanmasına neden olacaktır.



bu re ak si yon la or ta ya çı kar lar. İş te biz de bu ne den le sü rek li ola rak ok si je ne

ih ti yaç du ya rız ve bu ih ti ya cı kar şı la mak için so lu num ya pa rız. 

İşin il ginç ya nı, soluduğumuz ha va da ki ok si jen ora nı nın, son de re ce has sas

den ge ler le tes pit edil miş olu şu dur. Mic ha el Den ton, bu ko nu da şun la rı ya zar:

At mos fe ri miz da ha faz la ok si jen içe re bi lir ve bu na rağ men ha ya tı des tek le ye -

bi lir miy di? Ha yır! Ok si jen çok re ak tif bir ele ment tir. Şu an da at mos fer de bu lu -

nan oki je ni nin ora nı, ya ni yüz de 21, ya şa mın gü ven li ği için aşıl ma ma sı ge re -

ken sı nır la rın tam ide al nok ta sın da dır. Yüz de 21'in üze ri ne ar tan her yüz de

bir lik ok si jen ora nı, bir yıl dı rı mın or man yan gı nı baş lat ma ola sı lı ğı nı % 70 ar -

tı ra cak tır.60

İn gi liz bi yo kim ya cı Ja mes Lo ve lock ise ay nı ko nu hak kın da şöy le ya zar:

Yüz de 25'lik bir ok si jen ora nı nın da ha yu ka rı sın da, şu an da kul lan dı ğı mız

bit ki sel be sin le rin çok azı, tüm tro pik or man la rı ve ark tik tund ra la rı yok ede -

cek olan dev yan gın lar dan ko ru na bi lir di... At mos fe rin şu an ki ok si jen ora nı,

teh li ke nin ve ya ra rın çok iyi bir bi çim de den ge len di ği bir ra kam da -

dır.61

At mos fer de ki ok si jen ora nı nın den ge de kal ma sı da, mü kem mel bir "ge ri dö -

nü şüm" sis te mi sa ye sin de ger çek le şir. Hay van lar de vam lı ola rak ok si jen tü ke -

tir ler ve ken di le ri için ze hir li olan kar bo ndi ok si ti üre tir ler. Bit ki ler ise bu iş le -

min tam ter si ni ger çek leş ti rir, ve kar bon di ok si ti ha yat ve ri ci ok si je ne çe vi re rek

can lı lı ğın de va mı nı sağ lar lar. Her gün bit ki ler ta ra fın dan mil yar lar ca ton ok si jen

bu şe kil de üre ti le rek at mos fe re sa lı nır. 

Bu iki can lı gru bu, ya ni bit ki ler ve hay van lar, eğer ay nı re ak si yo nu ger çek -

leş tir se ler di Dün ya çok kı sa sü re de ya şa nıl maz bir ge ze ge ne dö nü şür dü. Ör ne -

ğin hem hay van lar hem de bit ki ler ok si jen üret se ler di, at mos fer kı sa sü re de

"ya nı cı" bir özel lik ka za nır ve en ufak bir kı vıl cım dev yan gın lar çı ka rır dı. So -

nun da da Dün ya dev bir "tüp pat la ma sı"yla ya na rak kav ru lur du. Öte yan dan

eğer hem bit ki ler hem de hay van lar kar bon di ok sit üret se ler di, bu kez at mos -

fer de ki ok si jen hız la tü ke nir ve bir sü re son ra can lı lar ne fes al ma la rı na rağ men

"bo ğu la rak" top lu hal de öl me ye baş lar lar dı. 

An cak can lı lı ğın den ge si öy le si ne ku sur suz ca ku rul muş tur ki, at mos fer de ki

ok si jen ora nı hep can lı lık için de en ide al olan oran da, Lo ve lock'ın ifa de siy le

"teh li ke nin ve ya ra rın çok iyi bir bi çim de den ge len di ği bir ra kam da" dur mak -

ta dır. 
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At mos fe rin çok iyi bir bi çim de den ge len miş bir baş ka yö nü ise, onu so lu ma -

mı zı sağ la yan ide al yo ğun lu ğu dur.

At mos fer ve Ne fes 

Ha ya tı mı zın her da ki ka sın da ne fes alı rız. Sü rek li ola rak ci ğer le ri mi ze ha va çe -

ker ve he men son ra da ay nı ha va yı ge ri ve ri riz. Bu nu o ka dar çok ya pa rız ki,

"nor mal" bir iş lem ol du ğu nu dü şü nü rüz. Oy sa ger çek te ne fes al mak çok komp -

leks bir olay dır.

Vü cut sis te mi miz öy le bir bi çim de ayar lan mış tır ki, ne fes alır ken bu işi dü -

şün me mi ze ge rek kal maz. Yü rür ken, ko şar ken, ki tap okur ken hat ta uyur ken,

vü cu du muz sü rek li ola rak ne ka dar ne fes al ma mız ge rek ti ği ni he sap lar ve ci ğer -

le ri mi zi ona gö re ça lış tı rır. Ne fes al ma ya bu ka dar çok ih ti yaç duy ma mı zın ne -

de ni, vü cu du muz da her sa ni ye ger çek le şen mil yar lar ca ay rı iş le min, hep ok si jen

sa ye sin de ger çek le şen re ak si yon lar dan ener ji sağ la ma sı dır. 

Şu an da bu ya zı yı oku ya bil me niz, gö zü nü zün re ti na ta ba ka sın da ki mil yon lar -

ca hüc re nin sü rek li ola rak ok si jen le bes len me si sa ye sin de müm kün ol mak ta dır.

Eğer ka nı nız da ki ok si jen ora nı dü şer se, "gö zü nüz ka ra rır". Bu nun gi bi, vü cut ta -

ki tüm kas la rın, bu kas la rı oluş tu ran hüc re le rin tü mü, kar bon bi le şik le ri ni "ya ka -

rak" ya ni ok si jen le re ak si yo na so ka rak ener ji el de eder. Bu ener ji el de edil di ğin -

de ise or ta ya vü cut tan atıl ma sı ge re ken kar bon di ok sit çı kar.

İş te bu nun için ne fes alı rız. Ha va yı içi mi ze çek ti ği miz an da, ak ci ğer le ri miz de

bu lu nan yak la şık 300 mil yon kü çük oda cı ğa ok si jen do lar. Bu oda cık la rın du -

var la rı nı kap la yan kıl cal da mar lar he men bu ok si je ni çe ker ler ve ön ce kal be son -

ra da vü cu dun her ta ra fı na ta şır lar. Kıl cal da mar lar ok si je ni içe ri alır ken, ay nı an -
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da da atık mad de olan kar bon di ok si ti bı ra kır lar. Ya rım sa ni ye sür me yen bu iş lem

sa ye sin de, içi mi ze çek ti ği miz te miz (ok si jen li) ha va yı, dı şa rı ya kir li (kar bon di ok -

sit li) ola rak ve ri riz. 

Ak ci ğer le ri miz de ne den 300 mil yon oda cık ol du ğu nu dü şü ne bi lir si niz. Bun da -

ki amaç, ci ğe rin ha va ile te mas eden ala nı nı mak si mu ma çı kar mak tır. Oda cık lar

sa ye sin de sı kış tı rıl mış olan bu alan ger çek te o ka dar bü yük tür ki, eğer bu ala nı

ci ğe rin için den çı ka rıp düz bir yü ze ye yay sak, bir te nis kor tu ka dar yer kap lar. 

Burada bir noktaya dikkat edelim: Akciğerlerin içindeki odacıkların ve dola-

yısıyla bu odacıklara giden kanalların bu kadar dar olması, oksijen solunumunu

artırmak için yapılmış harika bir yapıdır. Ama bu yapı, bir başka şartın yerine gel-

mesine bağlıdır: Havanın yoğunluğunun, akışkanlığının ve basıncının, bu kadar

dar kanallar içinde rahatlıkla hareket edebilecek değerlerde olmasına.

Ha va nın ba sın cı 760 mm Hg'dir. Yo ğun lu ğu, de niz se vi ye sin de, lit re ba şı na bir

gram ci va rın da dır. De niz yü ze yin de ki akış kan lı ğı ise, su yun el li ka tı ka dar faz la -

dır. Bi rer önem siz ra kam sa na bi le ce ği miz bu de ğer ler, ger çek te bi zim ya şa mı mız

için çok kri tik tir ler. Çün kü, "ha va so lu yan can lı la rın var ola bil me si için, at -

mos fe rin ge nel ka rak te ris tik özel lik le ri -yo ğun lu ğu, akış kan lı ğı, ba sın cı vs.-

şu an da sa hip ol duk la rı de ğer le re çok çok ben zer ol mak zo run da dır".62

Ne fes alır ken ci ğer le ri miz "ha va di ren ci" de nen bir gü ce kar şı ener ji kul la nır -

lar. Ha va di ren ci, ha va nın ha re ke te kar şı gös ter di ği dur gun luk eği li mi dir. An cak

bu di renç, at mos fe rin özel lik le ri sa ye sin de çok za yıf tır ve ci ğer le ri miz ko lay lık la

ha va yı içe ri çe kip dı şa rı ite bi lir ler. Bu di ren cin bi raz art ma sı ise, ci ğer le ri mi zin

zor lan ma ya baş la ma sı na ne den ola cak tır. Bu ra da ki man tık bir ör nek le açık la na -

bi lir: Bir en jek tö rün iğ ne sin den su çek mek ko lay dır, ama ay nı iğ ney le bal çek -

mek çok da ha zor dur. Çün kü bal, su dan da ha az akış kan lı ğa ve da ha yük sek bir

yo ğun lu ğa sa hip tir. 

İş te eğer at mos fe rin yo ğun luk, akış kan lık, ba sınç gi bi de ğer le ri bi raz fark lı laş -

sa, ne fes al mak bi zim için bir en jek tö re bal çek mek gi bi zor la şa cak tır. Bu du rum

kar şı sın da "o za man en jek tö rün iğ ne si ka lın la şa bi lir" di ye dü şün mek, ya ni ak ci -

ğer ka nal la rı nın ge niş le til me si ni öner mek ise yan lış tır. Çün kü o za man ci ğer le rin

ha va ile te mas eden ala nı çok kü çül mek te ve ci ğer ler vü cut için ge rek li ok si je ni

ala bi le cek ya pı dan uzak laş mak ta dır. Ya ni ha va nın yo ğun luk, akış kan lık, ba sınç

gi bi de ğer le ri nin mut la ka be lir li bir ara lık için de ol ma sı şart tır, ve bu gün so lu du -

ğu muz ha va nın sa hip ol du ğu de ğer ler, tam da bu dar ara lı ğın için de dir.

Mic ha el Den ton, bu ko nu hak kın da şu yo ru mu ya par:
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Eğer ha va nın yo ğun lu ğu ya da dur gun lu ğu bi raz da ha faz la ol say dı, ha -

va di ren ci çok bü yük oran la ra çı ka cak tı ve ha va so lu yan bir can lı ya ih ti yaç duy -

du ğu ok si jen ora nı nı sağ la ya cak bir so lu num sis te mi ta sar la mak im kan -

sız ha le ge le cek ti... Muh te mel at mos fer ba sınç la rı ile muh te mel ok si jen oran la -

rı nı kar şı laş tı ra rak "ha yat için uy gun" bir ra kam sal de ğer ara dı ğı mız da, çok sı -

nır lı bir ara lık la kar şı la şı rız. Ha yat için ge rek li olan çok faz la şar tın hep si -

nin bu kü çük ara lık ta ger çek leş me si -ve at mos fe rin de bu ara lık ta ol ma -

sı- el bet te ki çok ola ğa nüs tü bir uyum dur.63

At mos fe rin ra kam sal de ğer le ri, sa de ce bi zim so lu nu mu muz için de ğil, ma vi ge -

ze ge nin "ma vi" ola rak kal ma sı için de önem li dir. Eğer at mos fer ba sın cı şu an ki de -

ğe rin den beş te bir ka dar azal sa, de niz ler de ki bu har laş ma ora nı çok faz la yük se le -

cek ve at mos fer de çok yük sek oran la ra va ra cak olan su bu ha rı tüm Dün ya üze -

rin de bir "se ra et ki si" oluş tu ra rak ge ze ge nin ısı sı nı aşı rı de re ce de yük sel te cek tir.

Eğer at mos fer ba sın cı şu an ki de ğe rin den bir kat da ha faz la ol sa, bu kez de at -

mos fer de ki su bu ha rı ora nı bü yük öl çü de aza la cak ve Dün ya üze rin de ki ka ra la rın

ta ma mı na ya kı nı çöl le şe cek tir. 

Tüm bu den ge ler, Dün ya' nın di ğer özel lik le ri gi bi at mos fe ri nin de in san ya şa -

mı için özel ola rak ya ra tıl dı ğı nı gös ter mek te dir. Bi li min or ta ya koy du ğu bu ger -

çek, biz le re ev re nin ba şı boş bir mad de yı ğı nı ol ma dı ğı nı bir kez da ha is pat la mak -

ta dır. El bet te ki, tüm ev re ne ha kim olan, mad de yi di le di ği gi bi şe kil len di ren, ga -

lak si le ri, yıl dız la rı ve ge ze gen le ri kud re ti al tın da tu tan bir Ya ra tı cı var dır.

O üs tün Ya ra tı cı, Ku ran'da biz le re öğ ret miş ol du ğu gi bi, tüm ev re nin Rab bi

olan Allah'tır. 

Üze rin de ya şa dı ğı mız ma vi ge ze gen ise, Allah ta ra fın dan bi zim ya şa mı mız için

özel ola rak dü zen len miş, Ku ran'da ifa de edil di ği gi bi, dünya in san için "se ri lip-

dö şen miş tir". (Na zi at Su re si, 30) Allah'ın Dün ya' yı in san için ya rat tı ğı nı bil di ren

di ğer ba zı ayet ler ise şöy le dir: 

Allah, yer yü zü nü si zin için bir ka rar, gök yü zü nü bir bi na kıl dı; si zi su -

ret len dir di, su re ti ni zi de en gü zel (bir bi çim ve in ce lik te) kıl dı ve si ze

gü zel-te miz şey ler den rı zık ver di. İş te si zin Rab bi niz Allah bu dur. Alem -

le rin Rab bi Allah ne Yü ce dir. (Mü min Su re si, 64)

Si zin için, yer yü zü ne bo yun eğ di ren O'dur. Şu hal de onun omuz la rın da

yü rü yün ve O'nun rız kın dan yi yin. So nun da gi diş O'na dır. (Mülk Su re -

si, 15)

EVRENİN YARATILIŞI98



Den ge ler Lis te si

Bu ra ya ka dar de ğin dik le ri miz, Dün ya' da ki ya şam için ge rek li den ge le rin sa de -

ce bir kıs mı dır. Yer kü re yi in ce le di ği miz de, ne re dey se bit me ye cek miş gi bi du ran

çok da ha bü yük "ya şam için ge rek li den ge ler" lis te si oluş tu ra bi li riz.  Ör ne ğin

Ame ri ka lı ast ro nom Hugh Ross, Dün ya' nın ya şam için uy gun lu ğuy la il gi li ba zı

mad de le ri şöy le sı ra la mak ta dır:

Yer çe ki mi;

-Eğer da ha güç lü ol say dı: Dün ya at mos fe ri çok faz la amon yak ve me tan bi rik -

ti rir, bu da ya şam için çok olum suz olur du. 

-Eğer da ha za yıf ol say dı: Dün ya at mos fe ri çok faz la su kay be der, can lı lık

müm kün ol maz dı. 

Gü neş'e uzak lık;

-Eğer da ha faz la ol say dı: Ge ze gen çok so ğur, at mos fer de ki su dön gü sü olum -

suz et ki le nir, ge ze gen bu zul ça ğı na gi rer di.

-Eğer da ha ya kın ol say dı: Ge ze gen kav ru lur, at mos fer de ki su dön gü sü olum -

suz et ki le nir, ya şam im kan sız la şır dı.

Yer ka bu ğu nun ka lın lı ğı;

-Eğer da ha ka lın ol say dı: At mos fer den yer ka bu ğu na çok faz la mik tar da ok si -

jen trans fer edi lir di.

-Eğer da ha in ce ol say dı: Ha ya tı im kan sız kı la cak ka dar faz la sa yı da vol ka nik

ha re ket olur du.

Dün ya' nın Ken di Çev re sin de ki Dön me Hı zı;

-Eğer da ha ya vaş ol say dı: Ge ce gün düz ara sı ısı fark la rı çok yük sek olur du.

-Eğer da ha hız lı ol say dı: At mos fer rüz gar la rı çok çok bü yük hız la ra ula şır, ka -

sır ga lar ve tu fan lar ha ya tı im kan sız laş tı rır dı.

Ay ile Dün ya Ara sın da ki Çe kim Et ki si;

-Eğer da ha faz la ol say dı: Ay'ın şid det li çe ki mi nin, at mos fer şart la rı, Dün ya' nın

ken di ek se nin de ki dö nüş hı zı ve ok ya nus lar da ki gel git ler üze rin de çok sert et ki -

le ri olur du.

-Eğer da ha az ol say dı: Şid det li ik lim de ği şik lik le ri ne ne den olur du.
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Dün ya' nın Man ye tik

Ala nı;

-Eğer da ha güç lü ol say dı: Çok

sert elekt ro man ye tik fır tı na lar olur -

du.

-Eğer da ha za yıf ol say dı: Gü neş

Rüz ga rı de ni len ve Gü neş' ten fır la tı -

lan za rar lı par ti kül le re kar şı Dün ya' -

nın ko ru ma sı kal kar dı. Her iki du -

rum da da ya şam im kan sız olur du.

Al be do Et ki si (Yer yü zün den Yan sı yan Gü neş Işı ğı nın, Yer yü zü -

ne Ula şan Gü neş Işı ğı na Ora nı)

-Eğer da ha faz la ol say dı: Hız la bu zul ça ğı na gi ri lir di.

-Eğer da ha az ol say dı: Se ra et ki si aşı rı ısın ma ya ne den olur, Dün ya ön ce

buz dağ la rı nın eri me siy le su lar al tın da ka lır da ha son ra kav ru lur du.

At mos fer de ki Ok si jen ve Azot Ora nı:

-Eğer da ha faz la ol say dı: Ya şam sal fonk si yon lar olum suz şe kil de hız la nır dı.

-Eğer da ha az ol say dı: Ya şam sal fonk si yon lar olum suz şe kil de ya vaş lar dı.

At mos fer de ki Kar bon di ok sit ve Su Ora nı:

-Eğer da ha faz la ol say dı: At mos fer çok faz la ısı nır dı.

-Eğer da ha az ol say dı: At mos fer ısı sı dü şer di.
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Ozon Ta ba ka sı nın Ka lın lı ğı

-Eğer da ha faz la ol say dı:Yer yü zü ısı sı çok dü şer di.

-Eğer da ha az ol say dı:Yer yü zü aşı rı ısı nır, Gü neş' ten ge len za rar lı ult ra vi ole

ışın la rı na kar şı bir ko ru ma kal maz dı.

Sis mik (Dep rem) Ha re ket le ri

-Eğer da ha faz la ol say dı: Can lı lar için sü rek li bir yı kım olur du.

-Eğer da ha az ol say dı: Ok ya nus ze mi nin de ki be sin ler su ya ka rış maz, ok ya -

nus ve de niz ya şa mı do la yı sıy la bü tün Dün ya can lı la rı olum suz et ki le nir di.
64

Bu ra da sa yı lan lar Dün ya' da ya şa mın olu şa bil me si ve can lı lı ğın de vam ede -

bil me si için ge re ken, son de re ce has sas den ge ler den sa de ce bir ka çı dır. Yal nız -

ca bu ra da sa yı lan lar bi le ev re nin ve Dün ya' nın te sa düf ler so nu cun da, rast ge le

olay la rın ar dı ar dı na gel me siy le olu şa ma ya ca ğı nı ke sin ola rak or ta ya koy mak

için ye ter li dir. 

Tüm bu bil gi ler, apa çık bir ger çe ği bir kez da ha te yit eder ni te lik te dir: Tüm

ev re ni, yıl dız la rı, ge ze gen le ri, dağ la rı ve de niz le ri ku sur suz ca ya ra tan, in sa na

ve tüm can lı la ra ha yat ve ren, her şe yi yok tan var et me ye güç ye ti ren, ya rat tık -

la rı nı in sa nın em ri ne ve ren, son suz güç ve kud ret sa hi bi olan Allah'tır.

Allah'ın bu ku sur suz ya ra tı şı ba zı Ku ran ayet le rin de şöy le an la tıl mak ta dır:

Ya rat mak ba kı mın dan siz mi da ha güç sü nüz yok sa gök mü? (Allah)

Onu bi na et ti. Bo yu nu yük selt ti, ona bel li bir dü zen ver di. Ge ce si ni

ka rart tı, kuş lu ğu nu açı ğa-çı kar dı. Bun dan son ra yer yü zü nü se rip

dö şe di. On dan da su yu nu ve ot la ğı nı çı kar dı. Dağ la rı nı di kip-oturt -

tu; si ze ve hay van la rı nı za bir ya rar (me ta) ol mak üze re. (Na zi at Su -

re si, 27-33)
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IŞIĞIN

KUSURSUZ

YAPISI

Güneş'ten yayılan ışınların, Dünya

üzerindeki yaşamı desteklemek için

gereken çok dar aralığa sıkıştırılmış

olması, gerçekten çok olağanüstü bir

durumdur.

Ian Campbell, İngiliz fizikçi 65



Y
a şa dı ğı mız ha yat bo yun ca en çok gör dü ğü müz gök  cis mi Gü -

neş'tir. Gün düz le ri ne za man ka fa mı zı kal dı rıp gö ğe bak sak, onun

göz ka maş tı ran ışı ğı ile kar şı kar şı ya ge li riz. Bi ze bi ri si ge lip de

"Gü neş ne işe ya rar" di ye sor du ğun da ise, faz la dü şün me den ce -

vap ve ri riz: Gü neş bi ze ısı ve ışık sağ lar. Bu ce vap, bi raz yü zey sel de  ol sa,

doğ ru dur.

Elbette ki Güneş'in bize ısı ve ışık vermesi, tesadüfi ve amaçsız bir olay de-

ğildir. Güneş yeryüzünde canlılığın oluşabilmesi için özel olarak yaratılmıştır.

Bu gökteki ateş topu, bizim ihtiyaçlarımıza uygun bir biçimde yaratılan dev bir

"lamba"dır.

Son yıllardaki bilimsel bulgular Güneş'in ışığında hayranlık uyandırıcı bir

yapı olduğunu göstermektedir. 

Doğ ru Dal ga Bo yu

Hem ışık hem de ısı, elekt ro man ye tik ışı nım ola rak bi li nen ener ji nin fark lı

şe kil le ri dir. Elekt ro man ye tik ışı nı mın tüm fark lı şe kil le ri, uzay da ener ji dal ga -

la rı şek lin de ha re ket eder ler. Bu, bir gö lün üze ri ne atı lan taş la rın oluş tur du ğu

dal ga la ra ben ze ti le bi lir. Ve na sıl bir göl de ki dal ga la rın fark lı boy la rı ola bi li yor -

sa, elekt ro man ye tik ışı nı mın da fark lı dal ga boy la rı olur. 

An cak elekt ro man ye tik ışı nı mın dal ga boy la rı ara sın da çok bü yük fark lar

var dır. Ba zı dal ga boy la rı ki lo met re ler ce ge niş lik te ola bi lir. Baş ka dal ga boy -

la rı ise, bir san ti met re nin tril yon da bi rin den da ha ufak tır. Bi li m a dam la rı, bu

fark lı dal ga boy la rı nı sı nıf la ra ayı rır lar. Ör ne ğin san ti met re nin tril yon da bi ri ka -

dar kü çük dal ga boy la rı na sa hip olan ışın lar, ga ma ışın la rı ola rak bi li nir. Bun -

lar çok yük sek ener ji ta şır lar. Dal ga boy la rı ki lo met re ler ce ge niş lik te olan ışın -

la ra ise "rad yo dal ga la rı" adı nı ve ri riz ve bun lar çok za yıf bir ener ji ye sa hip tir.

Bu ne den le ga ma ışın la rı bi zim için öl dü rü cü iken, rad yo dal ga la rı nın bi ze hiç -

bir et ki si ol maz.

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken nok ta, dal ga boy la rı nın ola ğa nüs tü de re -

ce de ge niş bir yel pa ze de da ğıl mış ol ma la rı dır. En kı sa dal ga bo yu, en uzun

dal ga bo yun dan tam 1025 kat da ha kü çük tür. 1025, 1 ra ka mı nın ya nı na 25 ta -

ne sı fır ek len me siy le olu şan bir sa yı dır. 10, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,

000 şek lin de ya za bi le ce ği miz bu sa yı nın bü yük lü ğü nü da ha iyi kav ra mak için

ba zı kar şı laş tır ma lar yap mak ye rin de olur. Ör ne ğin Dün ya' nın dört mil yar yıl -
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IŞIĞIN FARKLI DALGABOYLARI

Evrendeki yıldızların ve diğer ışık kaynaklarının hepsi aynı türde ışın yaymazlar. Bu farklı ışınlar, dalga

boyuna göre sınıflandırılır. Farklı dalga boylarının oluşturduğu yelpaze ise çok geniştir. En küçük dalga

boyuna sahip olan gama ışınları ile, en büyük dalga boyuna sahip olan radyo dalgaları arasında 1025’lik

(milyar kere milyar kere milyarlık) bir fark vardır. Konunun ilginç yanı ise, Güneş'in yaydığı ışınların ta-

mamına yakınının, bu 1025’lik yelpazenin tek bir birimine sıkıştırılmış olmasıdır. Çünkü bu daracık alan-

da, yaşam için gerekli olan yegane ışınlar bulunmaktadır. 
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lık öm rü bo yun ca ge çen sa ni ye le rin top lam sa yı sı, sa de ce 1017'dir. Eğer 1025

sa yı sı nı say mak is ter sek, ge ce gün düz hiç dur ma dan say ma mız ve bu işi Dün -

ya' nın ya şın dan 100 mil yon kez da ha uzun bir za man bo yun ca sür dür me miz

ge re kir! Eğer 1025 ta ne is kam bil ka ğı dı nı üs tüs te diz me ye kalk sak, Sa man yo lu

Ga lak si si nin çok dı şı na çık ma mız ve göz lem le ne bi lir ev re nin yak la şık ya rı sı

ka dar bir me sa fe git me miz icap eder. 

Ev ren de ki fark lı dal ga boy la rı, iş te bu ka dar ge niş bir yel pa ze içi ne da ğıl -

mış tır. Ama ne il ginç tir ki, bi zim Gü ne şi miz, bu ge niş yel pa ze nin çok dar bir

ara lı ğı na sı kış tı rıl mış tır. Gü neş'ten ya yı lan fark lı dal ga boy la rı nın % 70'i, 0.3

mik ron la 1.50 mik ron ara sın da ki da ra cık bir sı nı rın için de dir. Bu ara lık ta üç tür

ışık var dır: Gö rü le bi lir ışık, ya kın kı zı lö te si ışın lar ve bi raz da ya kın mo rö te si

ışın lar.

Bu üç tür ışık sa yı ca çok gi bi du ra bi lir. Ama ger çek te üçü nün top la mı, elek-

t ro man ye tik yel pa ze nin için de tek bir bi rim yer kap la mak ta dır! Bir baş ka de -

yiş le, Gü neş'in ışı ğı nın tü mü, üs tüs te diz di ği miz 1025 ta ne is kam bil ka ğı dı nın

tek bir ta ne si ne kar şı lık gel mek te dir. 

Pe ki aca ba ne den Gü neş'in ışın la rı bu da ra cık ara lı ğa sı kış tı rıl mış tır? 

Ce vap son de re ce önem li dir: Gü neş ışı ğı bu da ra cık ara lı ğa sı kış tı rıl mış tır,

çün kü Dün ya üze rin de ki ya şa mı des tek le ye cek olan ışın lar, sa de ce bu ışın lar -

dır. 

İn gi liz fi zik çi Ian Camp bell, Energy and the At mosp he re (Enerji ve

Atmosfer) ad lı ki ta bın da bu ko nu ya de ğin mek te ve "Gü neş' ten ya yı lan ışın -

la rın, Dün ya üze rin de ki ya şa mı des tek le mek için ge re ken çok dar ara -

lı ğa sı kış tı rıl mış ol ma sı ger çek ten çok ola ğa nüs tü bir du rum dur" de -

mek te dir. Camp bell'e gö re bu du rum, "ina nıl maz de re ce de şa şır tı cı dır".66

Şim di ışı ğın bu "ina nıl maz de re ce de şa şır tı cı" yapısını bi raz da ha ya kın dan

in ce le ye lim.

Mo rö te sin den Kı zı lö te si ne

Işı ğın 1025 fark lı dal ga bo yun da ola bi le ce ği ni be lirt tik. Bu dal ga boy la rı nın

fark lı ener ji se vi ye le ri ta şı dı ğı na da de ğin dik. Bu ener ji se vi ye le ri ni in ce le di ği -

miz de, fark lı dal ga bo yun da ki ışın la rın, mad de ile te mas et tik le rin de çok fark -

lı et ki ler mey da na ge tir di ği ni gö rü rüz.
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Elekt ro man ye tik yel pa ze nin kı sa dal ga bo yu na sa hip ışın la rı nın or tak özel -

li ği, çok yük sek ener ji ta şı ma la rı dır. Ga ma ışın la rı, X ışın la rı ve mo rö te si (ult -

ra vi yo le) ışın la rı ola rak bi li nen bu ışın lar, atom lar la ya da mo le kül ler le kar şı -

laş tık la rın da, yük sek ener ji le ri ne de niy le on la rı par ça lar lar. Kar şı la rı na çı kan

mad de yi, mik ro dü zey de, "de lik de şik" eder ler. 

Öte yan dan, da ha uzun dal ga bo yu na sa hip olan ışın lar ise, ki bun lar kı zı -

lö te sin den baş lar ve rad yo dal ga la rı na ka dar gi der, çok az ener ji ta şı dık la rı

için, mad de üze rin de önem li bir et ki oluş tur maz lar.

"Mad de üze rin de önem li et ki" de di ği miz şey ise, kim ya sal re ak si yon lar dır.

Bi lin di ği gi bi kim ya sal re ak si yon la rın önem li bir bö lü mü, or ta ma ener ji gi ri şi

ile müm kün olur. Bu ge rek li ener ji mik ta rı na, "ak ti vas yon ener ji si" de nir. Bu

ener ji mik ta rın dan da ha azı ya da faz la sı işe ya ra ma ya cak tır.

İş te elekt ro man ye tik yel pa ze nin için de yer alan çok fark lı ışın la rın sa de ce

çok kü çük bir kıs mı, bu "ak ti vas yon ener ji si"ne eşit bir ener ji ye sa hip tir. Dal -

ga boy la rı 0.70 mik ron ile 0.40 mik ron ara sın da de ği şen bu ışın la rın han gi ışın -

lar ol du ğu nu an la mak is ter se niz, bi raz ba şı nı zı kal dı rıp et ra fı sey re de bi lir si niz.

Çün kü bu ışın lar, şu an gör mek te ol du ğu nuz "gö rü le bi lir ışık"tır. Bu ışın la rın

et ki siy le gö zü nüz de kim ya sal re ak si yon lar oluş mak ta ve za ten bu sa ye de gör -

mek te si niz dir. 

"Görülebilir ışık" olarak adlandırılan bu ışınlar, elektromanyetik yelpazenin

1025'te 1'inden bile daha az bir aralıkta olmalarına rağmen, Güneş ışınlarının

toplam %41'ini oluşturur. Tanınmış fizikçi George Wald Scientific American

dergisinde yayınlanan "Life and Light" (Yaşam ve Işık) adlı ünlü bir makale-

sinde bu konuyu ele almış ve "biyolojik kimyanın enerji ihtiyacı ile

Güneş ışınımı arasındaki olağanüstü uyum"u vurgulamıştır.67 Gerçekten

de Güneş'in yaşama bu kadar uygun bir ışık yayması, önemli bir Yaratılış de-

lilidir.

Pe ki Gü neş'in ge ri ye ka lan ışın la rı ne özel li ğe sa hip tir?

Bu nu in ce le di ği miz de, Gü neş'in gö rü le bi lir ışık dı şın da ka lan ışın la rı nın

çok bü yük bö lü mü nün "ya kın kı zı lö te si" de di ği miz alan da ka lan ışın lar ol -

du ğu nu gö rü rüz. Ya kın kı zı lö te si ala nı, gö rü le bi lir ışı ğın bit ti ği nok ta da baş lar

ve çok da ra cık bir ara lı ğı içi ne alır.68 Bu ara lık da, yi ne elekt ro man ye tik yel -

pa ze nin 1025'te 1'in den bi le da ha dar bir ara lık tır. 

Aca ba bu ya kın kı zı lö te si ışın la rı ne ye ya rar? Bu kez bu ışın la rın ne ye ya -



ra dı ğı nı gör mek için ba şı nı zı kal dı rıp et ra fı sey re de mez si niz, çün kü bun lar

gö rü le me yen ışın lar dır. Ama gö re me di ği niz bu ışın la rı gü neş li bir yaz ya da

ba har gü nün de ko lay lık la his se de bi lir si niz. Dı şa rı çı kıp yü zü nü zü Gü neş'e

doğ rul tun, yü zü nüz de his se de ce ği niz ısı, kı zı lö te si ışın la rın yap tık la rı et ki dir. 

Kı zı lö te si ışın lar ısı ener ji si ta şır lar ve do la yı sıy la Dün ya'nın ısın ma sı nı

sağ lar lar. Ya ni on lar da, ya şam için en az gö rü le bi lir ışık ka dar zo run lu dur -

lar. Ve Gü neş, tam da bi zim için ge rek li olan bu ışın la rı yay mak için ya ra tıl -

mış tır: Gü neş ışın la rı nın çok bü yük bir bö lü mü, bu iki tür ışın dan olu şur.

Pe ki aca ba Gü neş'in ge ri ye ka lan ışın la rı ne ler dir? Ve bu ışın la rın bi ze bir

ya ra rı var mı dır?

Gü neş'in yay dı ğı ışı ğın için de ora nı en dü şük olan üçün cü grup ışın lar,

"ya kın mo rö te si" ışın lar dır. Mo rö te si ışın lar, te mel de yük sek ener ji ta şı yan,

do la yı sıy la ya şam için za rar lı ışın lar dır. An cak Gü neş'in yay dı ğı mo rö te si

ışın lar, mo rö te si nin en "za rar sız" kıs mın da, ya ni gö rü le bi lir ışı ğın he men ya -

nı ba şın da yer alan ışın lar dır. Bu ışın lar ise, mu tas yon ve kan ser gi bi za rar lı

et ki le ri ne rağ men, çok önem li bir ay rın tı ne de niy le ya şam için ge rek li dir ler.

Bu da ra cık ara lık69 için de ki mo rö te si ışın lar, in san da ve di ğer omur ga lı lar da,
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D vi ta mi ni nin sen te zi için ge rek li dir ler. D vi ta mi ni vü cut ta ki ke mik le rin olu -

şu mu ve bes len me si için zo run lu dur. Bu ne den le uzun sü re Gü neş ışı ğın dan

uzak ka lan kim se ler de D vi ta mi ni ek sik li ği ve bu na bağ lı ke mik has ta lık la rı

baş  gös te rir

Kı sa ca sı Gü neş'in yay dı ğı ışın la rın tü mü, in san ya şa mı için ge rek li ışın lar -

dır. Gü neş ışın la rı, elekt ro man ye tik yel pa ze nin için de yer alan 1025 fark lı dal -

ga bo yun dan sa de ce tek bir ara lık içi ne sı kış tı rıl mış tır ve bun lar da, ne il -

ginç tir ki, tam bi zim ısın ma mı zı, gör me mi zi ve di ğer vü cut fonk si yon la rı nı

ger çek leş tir me mi zi sağ la yan ışın lar dır. 

Ya şam için ki ta bın ön ce ki bö lüm le rin de bah set ti ği miz tüm ge rek li ko şul -

lar ger çek leş miş ol sa bi le, yal nız ca Dün ya 1025'lik yel pa ze nin her han gi baş -

ka bir ara lı ğın da ki ışın la ra ma ruz kal say dı ya şam yi ne ola maz dı. İn sa nın var -

lı ğı için 1025'te bir ih ti mal lik bu ko şu lun da sağ lan mış ol ma sı nın te sa düf

man tı ğıy la açık lan ma sı el bet te müm kün de ğil dir.

Bu ara da bu ışın la rın bir baş ka özel li ği ni da ha be lirt mek ge re kir: Bu ışın -

lar, ay nı za man da bi zi bes le mek te dir ler de!

Fo to sen tez ve Işık

Fo to sen tez, her ke sin or ta okul ya da li se ders le rin de öğ ren di ği kim ya sal

bir iş lem dir. Ama ço ğu in san ders ki tap la rı ara sı na sı kış mış olan bu ko nu -

nun bi zim ya şa mı mız için ne ka dar ha ya ti bir önem ta şı dı ğı nı far ket mez. 

Ön ce bu li se bil gi le ri ni bir ha tır la ya lım ve fo to sen te zin for mü lü ne ba ka -

lım:

6H2O + 6CO2 + Gü neş Işı ğı    -->   C6H12O6 + 6O2

Glu koz

Bu kim ya sal re ak si yon da al tı su mo le kü lü ile al tı kar bon di ok sit mo le kü -

lü, Gü neş ışı ğı nın ener ji si sa ye sin de bir leş mek te dir. Or ta ya çı kan ve glu koz

ola rak ad lan dır dı ğı mız mo le kül, yük sek ener ji içe ren bir ya pı dır ve tüm be -

sin le rin te mel ta şı nı oluş tu rur. 

Kı sa ca sı bit ki ler fo to sen tez yap tık la rın da, Gü neş'ten ge len ener ji yi kul la -

na rak be sin üret miş olur lar. Dün ya üze rin de ki tek be sin üre ti mi, bit ki le rin

ger çek leş tir di ği bu ola ğa nüs tü kim ya sal iş lem dir. Di ğer tüm can lı lar bu kay -

nak tan bes le nir. Oto bur hay van lar bit ki le ri ye dik le rin de bu Gü neş kay nak lı
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ener ji yi al mış olur lar. Eto bur hay van lar ise bit ki le ri ye miş olan oto bur hay van -

la rı ye mek le, yi ne Gü neş kay nak lı ener ji yi el de eder ler. Biz in san lar da hem

bit ki ler hem hay van lar ara cı lı ğıy la yi ne ay nı ener ji yi alı rız. Bu ne den le, ye di -

ği miz her el ma, pa ta tes, çi ko la ta ya da bif tek, as lın da bi ze Gü neş'ten ge len

ener ji yi ve rir.

Fo to sen te zin çok önem li bir baş ka so nu cu da ha var dır. Üst te ki for mü le dik -

kat eder se niz, fo to sen te zin glu koz ya nın da bir de al tı ok si jen mo le kü lü açı ğa

çı kar dı ğı nı gö rür sü nüz. Bit ki ler bu şe kil de  hay van lar ve in san lar ta ra fın dan

sü rek li "kir le ti len" at mos fe ri te miz ler ler. İn san lar ve hay van lar, at mos fer de ki

ok si je ni ya ka rak ener ji el de et tik le ri için, her ne fes alış la rın da at mos fer de ki ok -

si jen ora nı nı bi raz da ha azal tır lar. Ama bu aza lan ok si jen, bit ki ler ta ra fın dan

ye ri ne ko nur. 

Kısacası, fotosentez olmasa, bitkiler olmaz, bitkiler olmadığında ise hav-

yanlar ve biz insanlar da var olamayız. Üzerine bastığınız çimlerin, ağaçların

ya da salata malzemesi yaptığınız bitkilerin derinliklerinde gerçekleşen -ve he-

nüz hiçbir laboratuvarda taklit edilemeyen- bu kimyasal reaksiyon, yaşamın

temel şartlarından biridir.

Konunun dikkat çekici yanı ise, fotosentezin son derece planlı ve kom-

pleks bir işlem oluşudur. Dikkat ederseniz, bitkilerin gerçekleştirdikleri fo-

tosentez ile, hayvanların ve insanların enerji tüketimleri arasında

tam bir denge vardır. Bitkiler bize glukoz ve oksijen ve-

rirler. Biz ise hücrelerimizde glukozu oksijen-

le birleştirip "yakar", böylelikle bit-

kilerin glukoza eklemiş
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oldukları Güneş enerjisini açığa çıkarıp kulla-

nırız. Yaptığımız şey, aslında fotosentezi ter-

sine çevirmektir. Bunun sonucunda atık mad-

de olarak karbondioksit çıkarır ve bunu ci-

ğerlerimizle atmosfere veririz. Ama bu kar-

bondioksit hemen bitkiler tarafından yeniden

fotosentez için kullanılır. Bu mükemmel çevi-

rim böylelikle sürer gider.

Şim di bu iş le min ne ka dar ku sur suz bir

uyum la ya ra tıl dı ğı nı gö re bil mek için, iş le min

için de ki fak tör ler den yal nız ca bir ta ne si nin

üze rin de bi raz yo ğun la şa lım: Gü neş ışı ğı na. 

Gü neş ışı ğı nın Dün ya üze rin de ki ya şam

için özel ola rak yaratıldığını az ön ce in ce le -

miş tik. Aca ba Gü neş'in ışı ğı fo to sen tez için

de özel ola rak ayar lan mış mı dır? Yok sa bit ki -

ler, ken di le ri ne ne tip ışık ge lir se gel sin, bu

ışı ğı de ğer len di rip ona gö re fo to sen tez ya pa -

bi le cek bir es nek li ğe sa hip mi dir?

Ame ri ka lı ast ro nom Ge or ge Gre ens te in,

The Symbi otic Uni ver se (Simbiyotik Evren)

ad lı ki ta bın da bu ko nu da şun la rı yaz mak ta dır:

Fo to sen te zi ger çek leş ti ren mo le kül, klo ro fil dir... Fo to sen tez me -

ka niz ma sı, bir klo ro fil mo le kü lü nün Gü neş ışı ğı nı ab sor -

be et me siy le baş lar. Ama bu nun ger çek le şe bil me si için,

ışı ğın doğ ru renk te ol ma sı ge re kir. Yan lış renk te ki ışık,

işe ya ra ma ya cak tır.
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Bitkiler hiçbir laboratuvarın hala ya-

pamadığı bir işlemi yüz milyonlarca

yıldır gerçekleştirirler. Güneş ışığını

kullanarak "fotosentez" yapar ve be-

sin üretirler. Ancak bu olağanüstü

işlemin çok önemli bir şartı, bitkilere

ulaşan ışığın fotosentez yapmaya

uygun bir ışık olmasıdır.



Bu ko nu da ör nek ola rak te le viz yo nu ve re bi li riz. Bir te le viz yo nun, bir ka na lın

ya yı nı nı ya ka la ya bil me si için, doğ ru fre kan sa ayar lan mış ol ma sı ge re kir. Ka -

na lı baş ka bir fre kan sa ayar la yın, gö rün tü el de ede mez si niz. Ay nı şey fo to -

sen tez için de ge çer li dir. Gü neş'i te le viz yon ya yı nı ya pan is tas yon ola rak ka -

bul eder se niz, klo ro fil mo le kü lü nü de te le viz yo na ben ze te bi lir si niz. Eğer bu

Güneş'in
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ışınlar
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109
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için

uygun
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ışınlar

GÜNEŞ IŞI ĞI İLE KLO RO FİL ARA SIN DA Kİ OLA ĞA NÜS TÜ UYUM

Bit ki le rin fo to sen tez yap ma la rı nı sağ la yan şey, hüc re le rin de ki klo ro fil mo le kül le ri nin ışık

ener ji si ne kar şı du yar lı ol ma la rı dır. An cak klo ro fil, sa de ce çok be lir li bir dal ga bo yun da ki

ışın la rı kul la na bi lir. Gü neş ise, tam da bu ışın la rı yay mak ta dır. İşin en önem li ya nı, fo to sen -

tez için kul la nı la bi len bu be lir li dal ga bo yu nun, ışı ğın 1025 fark lı dal ga bo yun dan sa de ce bi -

ri si ne kar şı lık gel me si dir. 

Üst te ki şe ma lar, bu ola ğa nüs tü uyu mun ifa de si dir. Gü neş'in yay dı ğı ışık ile (üst te ki şe ma)

fo to sen tez için gerek li olan ışığın (alt taki şema) bir biriy le yak laşık olarak ay nı ol ması, ışık -

taki mükem mel yaratılışı gös ter mek tedir. 



mo le kül ve Gü neş bir bir le ri ne uyum lu ola rak ayar lan mış ol ma sa lar, fo to sen -

tez oluş maz. Ve Gü neş'e bak tı ğı mız da, ışın la rı nın ren gi nin tam ol ma sı

ge rek ti ği gi bi ol du ğu nu gö rü rüz.70

Ön ce ki bö lüm de "adap tas yon ya nıl gı sı"na dik kat çek miş ve ba zı ev rim ci -

le rin "Dün ya' da şart lar fark lı ol say dı, can lı lar da ona uy gun şe kil de ge li şir di"

gi bi yan lış bir fik re ka pı la bi le cek le rin den söz et miş tik. Bit ki ler ve fo to sen tez

ko nu su nu yü zey sel ola rak de ğer len di ren ler de, bel ki yi ne bu ha ta ya dü şe bi -

lir ve "Gü neş ışı ğı da ha fark lı ol say dı, bit ki ler de ona uy gun şe kil de ge li şir di"

di ye dü şü ne bi lir ler. Oy sa bu ke sin lik le müm kün de ğil dir. Ge or ge Gre ens te in

bir ev rim ci ol ma sı na rağ men bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bel ki in san bu ra da bir tür adap tas yo nun ger çek leş ti ği ni dü şü ne bi lir: Bit ki -

nin ya şa mı nın Gü neş ışı ğı nın özel lik le ri ne uyum sağ la dı ğı nı var sa ya bi lir.

So nuç ta, eğer Gü neş fark lı bir ısı da ol sa (ve fark lı bir ışık yay sa) klo ro fil ye -

ri ne bir baş ka mo le kül bu ışı ğı kul la na cak bi çim de ge li şe mez mi? 

Açık ça sı, ce vap "ha yır"dır. Çün kü en ge niş sı nır lar da da hi, tüm fark lı mo le -

kül ler ışı ğın çok be lir li ba zı renk le ri ni ab sor be ede bi lir ler. Işı ğın ab sor be edil -

me si iş le mi, mo le kül le rin için de ki elekt ron la rın yük sek ener ji se vi ye le ri ne

olan du yar lı lık la rıy la il gi li dir ve han gi mo le kü lü ele alır sa nız alın, bu işi ger -

çek leş tir mek için ge re ken ener ji ay nı dır. Işık, fo ton lar dan olu şur ve yan lış

ener ji se vi ye sin de fo ton, hiç bir şe kil de ab sor be edi le mez... Kı sa ca sı yıl dız la -

rın fi zi ği ile, mo le kül le rin fi zi ği ara sın da çok iyi bir uyum var dır. Bu

uyum ol ma sa, ya şam im kan sız olur du.71

Gre ens te in özet le şu nu söy le mek te dir: Her han gi bir bit ki nin fo to sen tez ya -

pa bil me si, sa de ce ve sa de ce çok be lir li bir ışık ara lı ğın da müm kün dür. Bu

ara lık ise tam ola rak Gü neş'in yay dı ğı ışı ğa kar şı lık gel mek te dir. 

Gre ens te in'in ifa de siy le "yıl dız la rın fi zi ği ile mo le kül le rin fi zi ği ara sın da ki

bu uyum", as la rast lan tı lar la açık la na ma ya cak ka dar ola ğa nüs tü bir uyum dur.

Gü neş'in 1025'te 1 ih ti mal le bi zim için ge rek li olan ışı ğı ver me si ve yer yü zün -

de bu ışı ğı kul la na cak komp leks mo le kül le rin bu lun ma sı, el bet te söz ko nu su

uyu mun yaratıldığını gös ter mek te dir. 

Bir baş ka de yiş le, yıl dız la rın ışık la rı na da, bit ki le rin mo le kül le ri ne de ha -

kim olan tek bir Ya ra tı cı, tüm bun la rı bir bir le ri ne uy gun ola rak ya rat mış tır.

Allah, Ku ran'da bil di ril di ği gi bi, "ku sur suz ca varedendir". (Haşr Su re si, 24)
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Göz ler ve Işık

Şim di ye ka dar Gü neş'ten bi ze ge len ışı ğın, elekt ro man ye tik yel pa ze nin üç

da ra cık ala nı nı kap sa yan çok özel bir ışık ol du ğu nu gör dük. Bu alan lar;

1) Gö rü le bi lir ışı ğın he men al tın da ka lan ve Dün ya' yı ısı tan ya kın kı zı lö te -

si ışın lar,

2) Gö rü le bi lir ışı ğın he men üs tün de ka lan ve D vi ta mi ni sen te zi için ge rek -

li olan az mik tar da ki mo rö te si ışın lar,

3) Ve, hem gör me ye te ne ği ni, hem de bit ki le rin fo to sen tez iş le mi ni des tek -

le yen "gö rü le bi lir ışık" alan la rı dır. 

"Gö rü le bi lir ışık" alan la rı nın var lı ğı, fo to sen tez ka dar gör me ye te ne ği nin

des tek len me si açı sın dan da son de re ce önem li dir. Çün kü bi yo lo jik bir gö zün,

gö rü le bi lir ışı ğın—ve çok az oran da ya kın kı zı lö te si nin—dı şın da bir ışın tü rü -

nü gör me si müm kün de ğil dir. 

Bu nu açık la mak için gör me iş le mi nin na sıl ger çek leş ti ği ni kı sa ca ha tır la ya -

lım. Gör me, "fo ton" adı ve ri len ışık par ça cık la rı nın göz mer ce ğin den ge çe rek,

gö zün ar ka ta ra fın da bu lu nan re ti na ta ba ka sı üze ri ne düş me siy le baş lar. Re ti -

na ta ba ka sı nın yü ze yin de, ışı ğa du yar lı hüc re ler var dır. Bu hüc re ler den her bi -

ri, ken di si ne isa bet eden tek bir fo to nu al gı la ya bi le cek ye te nek te dir. Fo to nun

ener ji si, bu hüc re le rin için de bol mik tar da bu lu nan ve "ro dop sin" adı ve ri len

komp leks bir mo le kü lü ha re ke te ge çi rir. Ro dop sin baş ka mo le kül le ri et ki ler,

o mo le kül ler baş ka mo le kül le ri ha re ke te ge çi rir.72 So nun da hüc re nin için de

bir elekt rik akı mı olu şur ve bu akım si nir ler ara cı lı ğıy la bey ne yol la nır.

Dik kat edi lir se, bu -

ra da sis te min en te -

mel şar tı, re ti na da ki

hüc re nin fo to nu al gı -

la ya bil me si dir. İş te

bu nun ger çek le şe bil -

me si için, bu fo to nun

gö rü lür ışık sı nır la rı

için de kal ma sı şart tır.

Çün kü da ha fark lı bir

dal ga bo yun da ki fo ton -

lar, hüc re ler için ya çok
gama ışınları
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za yıf ya da çok güç lü ka la -

cak lar ve ge re ken re ak si yo nu

baş la ta ma ya cak lar dır. Gö zün

bo yut la rı nın kü çül tül me si ya

da bü yü tül me si bir şey de ğiş -

tir mez. Önem li olan, hüc re -

nin bo yu ile, fo to nun dal ga

bo yu ara sın da ki uyum dur. 

Di ğer ışın la rı al gı la ya cak

bir göz ta sar la mak ise, kar -

bon-te mel li ha ya tın hü küm

sür dü ğü dün ya da im kan sız -

dır. Mic ha el Den ton, Na tu re's

Des tiny (Doğanın Kaderi)

ad lı ki ta bın da bu ko nu yu de -

tay lı ola rak in ce ler ve or ga -

nik bir gö zün an cak "gö rü le -

bi lir ışık" sı nır la rı için de gö re -

bi le ce ği ni açık lar. Te orik ola -

rak ta sar la na bi le cek baş ka hiç bir göz mo de li nin, fark lı dal ga boy la rı nı gö re bil -

me si müm kün de ğil dir. Den ton, şöy le yaz mak ta dır:

Ult ra vi yo le, X ve ga ma ışın la rı çok faz la ener ji ta şır lar ve yük sek de re ce de tah -

rip edi ci dir ler. Uzak kı zı lö te si ve mik ro dal ga ışın la rı da ya şam için za rar lı dır -

lar. Ya kın kı zı lö te si ve rad yo dal ga la rı ise çok za yıf ener ji ye sa hip ol duk la rı

için tes pit edi le mez ler... So nuç ta şu or ta ya çık mak ta dır ki, pek çok ne den den

do la yı, elekt ro man ye tik yel pa ze nin gö rü le bi lir böl ge si, bi yo lo jik gör me ye te ne ği

için uy gun olan ye ga ne böl ge dir. Özel lik le de in san gö zü ne ben zer yük sek-çö -

zü nür lü ka me ra ti pi omur ga lı göz le ri için, bu ışık ara lı ğın dan baş ka uy gun

bir dal ga bo yu yok tur.73

Tüm bun la rı bi ra ra da dü şün dü ğü müz de ise, şu so nu ca va rı rız: Gü neş öy le

in ce ta sar lan mış bir ara lık ta ışık yay mak ta dır ki, muh te mel ışık tür le ri nin sa de -

ce 1025'te 1'ini oluş tu ran bu ara lık, hem Dün ya' nın ısın ma sı, hem komp leks

can lı la rın bi yo lo jik iş lev le ri nin des tek len me si, hem bit ki le rin fo to sen tez yap ma -

sı, hem de Dün ya üze rin de ki can lı la rın gör me ye te ne ği ne sa hip ol ma sı için en

ide al ara lık tır. 
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Biyolojik görme için uygun olan yegane ışınlar, "görülebilir

ışık" olarak tanımladığımız dalga boylarıdır. Güneş'in yaydığı

ışığın büyük bölümü, bu dalga boyuna karşılık gelir.
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Doğ ru Yıl dız, Doğ ru Ge ze gen, Doğ ru Me sa fe

Bir ön ce ki bö lüm de Dün ya ile Gü neş Sis te mi'nin di ğer ge ze gen le ri ni kar şı -

laş tır mış tık. Bu kar şı laş tır ma da, ya şam için ge rek li olan ısı ara lı ğı nın sa de ce

Dün ya'da bu lun du ğu nu gör müş tük. Bu nun en bü yük ne de ni ise, Dün ya'nın

Gü neş'e ide al uzak lık ta ol ma sıy dı. Jü pi ter, Sa türn ya da Plu ton gi bi uzak ge ze -

gen ler aşı rı de re ce de so ğuk, Mer kür, Ve nüs gi bi ya kın ge ze gen ler aşı rı de re ce -

de sı cak bir yü ze ye sa hip ti ler.

Bu durumda, Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığın özel olarak yaratıldığı

gerçeğini kabul etmek istemeyenler şöyle bir mantık kurarlar: "Evrende

Güneş'ten çok daha büyük ya da daha küçük yıldızlar vardır. Bunların da pe-

kala kendi gezegen sistemleri olabilir. Bu yıldızlar eğer Güneş'ten daha büyük-

se, o zaman yaşam için ideal gezegen, Dünya ile Güneş arasındaki mesafeden

çok daha uzakta olacaktır. Örneğin bir kırmızı devin etrafında Pluton'un mesa-

fesinde dönen bir gezegen, bizim Dünyamız gibi ılık bir atmosfere sahip olabi-

lir. Böyle bir gezegen, hayat için Dünya kadar uygun olacaktır."

Bu id dia çok önem li bir yön den ge çer siz dir: Fark lı küt le ler de ki yıl dız la rın

fark lı ışın lar ya ya ca ğı nı he sa ba kat ma mak ta dır.

Yıl dız la rın yay dık la rı ışın la rın han gi dal ga boy la rın da ola ca ğı nı be lir le yen et -

ken, bu yıl dız la rın küt le le ri ve küt le le ri ile doğ ru oran tı lı olan yü zey sı cak lık la -

rı dır. Ör ne ğin Gü neş'in ya kın mor öte si, gö rü le bi lir ışık ve ya kın kı zı lö te si ışın -

lar yay ma sı nın ne de ni, 6000°C ci va rın da olan yü zey ısı sı dır. Eğer Gü neş'in küt -

le si bi raz da ha bü yük ol say dı, yü zey ısı sı da ha yük sek olur du. Bu du rum da da

Gü neş'in yay dı ğı ışın la rın ener ji se vi ye le ri ar tar ve Gü neş öl dü rü cü et ki ye sa hip

mo rö te si ışın la rı çok da ha faz la yay ma ya baş lar dı. 

Bu du rum biz le re, ha ya tı des tek le ye cek ışın la rı ya ya bi le cek olan yıl dız la rın,

mut la ka bi zim Gü neş'imi ze çok ya kın bir küt le ye sa hip ol ma sı ge rek ti ği ni gös -

ter mek te dir. Bu yıl dız la rın bir ge ze gen de ha ya tı des tek le ye bil me le ri için de, bu

ge ze ge nin tam şu an da Gü neş ile Dün ya ara sın da ki me sa fe ka dar uzak ta ol ma -

sı şart tır. 

Bir baş ka de yiş le, bir kır mı zı de vin, ma vi de vin, ya da küt le si Gü neş'ten be -

lir gin ola rak fark lı baş ka her han gi bir yıl dı zın et ra fın dan dö nen her han gi bir ge -

ze gen, ha yat için bir ba rı nak oluş tu ra maz. Ha ya tı des tek le ye cek tek ener ji

kay na ğı Gü neş gi bi bir yıl dız dır. Ha yat için uy gun tek ge ze gen me sa fe si

ise Dün ya-Gü neş me sa fe si dir. 



Güneş'in 6000°C sıcaklığa 

sahip olan yüzeyi. Eğer bu sıcaklık bi-

raz daha fazla ya da az olsaydı,

Güneş ışığı yaşamı destekleyemezdi.
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Ay nı ger çek şöy le de ifa de edi le bi lir: Gü neş tam ol ma sı ge rek ti ği gi bi, Dün ya

da tam ol ma sı ge rek ti ği gi bi ya ra tıl mış tır. Ni te kim Allah'ın her şe yi bir he sap ile

ya ra tı şı Ku ran'da şöy le ha ber ve ril miş tir:

O sa ba hı ya rıp çı ka ran dır. Ge ce yi bir sü kun (din len me), Gü neş ve Ay'ı

bir he sap (ile) kıl dı. Bu, üs tün ve güç lü olan, bi len Allah'ın tak di ri dir.

(Enam Su re si, 96)

Işık-At mos fer Uyu mu

Bu bö lü mün ba şın dan bu ya na, Gü neş'ten ya yı lan ışın lar üze rin de dur duk ve

bun la rın ya şa mı des tek le mek için özel ola rak yaratılmış olduklarını in ce le dik.

Ama bu ko nu nun için de şim di ye ka dar de ğin me di ği miz çok önem li bir fak tör da -

ha var dır: Bu ışın lar Dün ya yü ze yi ne ula şa bil mek için, at mos fer den geç mek zo -

run da dır lar. 

Eğer at mos fer, bu ışın la rı ge çi re cek bir ya pı ya sa hip ol ma say dı, el bet te bu

ışın la rın bi ze hiç bir ya ra rı ol maz dı. Ama at mos fe ri miz, bu ya rar lı ışın la rın ge çi şi -

ne izin ve ren özel bir ya pı ya sa hip tir. 

İşin asıl il ginç olan yö nü ise, at mos fe rin bu ışın la rın ge çi şi ne izin ver me si de -

ğil, sa de ce bu ışın la rın ge çi şi ne izin ver me si dir. Çün kü at mos fer ya şam için ge -

rek li olan gö rü le bi lir ve ya kın kı zı lö te si ışın la rı nı ge çi rir ken, ya şam için öl dü rü -

cü olan di ğer ışın la rın ge çi şi ni ise ke sin bi çim de en gel le mek te dir. Bu ise, Gü neş

dı şı kay nak lar dan Dün ya' ya ula şan koz mik ışın la ra kar şı çok önem li bir "süz geç"

oluş tur mak ta dır. Den ton bu ko nu yu şöy le açık lar:

At mos fer gaz la rı, gö rü le bi lir ışı ğın ve ya kın kı zı lö te si nin he men dı şın da ka lan

tüm di ğer ışın la rı ise çok güç lü bir bi çim de yu tar lar. Dik kat edi lir se, at mos fe rin,

elekt ro man ye tik yel pa ze nin çok ge niş al ter na tif le ri için de, ge çi şi ne izin ver di ği

ye ga ne ışın lar gö rü le bi lir ışık ve ya kın kı zı lö te si ni kap sa yan da ra cık alan dır. Ne -

re dey se hiç ga ma, mo rö te si ve mik ro dal ga ışı nı Dün ya yü ze yi ne ulaş maz.74 

Burada söz edilen yapının in ce li ği ni gör me mek müm kün de ğil dir. Gü neş

1025'te 1 ih ti ma lin ara sın dan sa de ce bi ze ya rar lı olan ışın la rı yol la mak ta, at mos -

fer de za ten sa de ce bu ışın la rı ge çir mek te dir. (Gü neş'in yol la dı ğı çok az oran da -

ki ya kın mo rö te si ışın la rın bü yük bö lü mü de, ozon ta ba ka sı na ta kıl mak ta dır.) 

Ko nu yu da ha da il ginç ha le ge ti ren bir baş ka nok ta ise, su yun da ay nı at mos -

fer gi bi son de re ce se çi ci bir ge çir gen lik özel li ği ne sa hip ol ma sı dır. Su için de ya -

yı la bi len ışın lar, sa de ce gö rü le bi lir ışık tır. At mos fer den ge çe bi len (ve ısı sağ la -
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yan) ya kın kı zı lö te si ışın lar bi le, su yun için de sa de ce bir kaç mi li met re iler le ye -

bi lir ler. Do la yı sıy la Dün ya üze rin de ki de niz ler de, sa de ce yü zey de ki bir kaç mi li -

met re lik ta ba ka Gü neş'ten ge len ışın lar la ısı nır. Bu ısı da ha aşa ğı doğ ru ka de me -

li bir bi çim de ile ti lir. Böy le ce be lir li bir de rin li ğin al tın da, Dün ya' da ki tüm de niz -

le rin ısı sı bir bi ri ne çok ya kın dır. Bu ise de niz ya şa mı için çok uy gun bir or tam

mey da na ge tir mek te dir. 

Suyla ilgili daha da ilginç bir başka nokta ise, görülebilir ışığın farklı renkle-

rinin de suyun içinde farklı mesafelere kadar gidebilmesidir. Örneğin 18 metre-

nin altında kırmızı ışık sona erer. Sarı ışık 100 metre kadar bir derinliğe ilerle-

yebilir. Yeşil ve mavi ışık ise, 240 metreye kadar iner. Bu özellikler son derece

önemlidir. Çünkü fotosentez için gerekli olan ışık, öncelikle mavi ve yeşil ışık-

tır. Suyun bu ışık rengini diğerlerinden çok daha fazla geçirmesi sayesinde, fo-

tosentez yapan bitkiler denizlerin 240 metre derinliklerine kadar yaşayabilir. 

Tüm bun lar çok önem li ger çek ler dir. Işık la il gi li han gi fi zik sel ka nu nu in ce -

le sek, her şe yin tam ya şam için ol ma sı ge rek ti ği gi bi ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Hem atmosfer hem de su, sadece bizim yaşamımız için gerekli olan ışınların geçmesine

izin verirler. Uzak yıldızlardan gelen her türlü zararlı ve öldürücü kozmik ışın, bu mükem-

mel yaratılmış filtreye takılır. 



Encyc lo pa edia Bri tan ni ca'da yer alan bir yo rum, bu nun ne ka dar ola ğa nüs tü bir

du rum ol du ğu nu şöy le ka bul et mek te dir:

Dün ya' da ki ya şa mın fark lı yön le ri için gö rü le bi lir ışı ğın ne ka dar önem ta şı dı -

ğı nı dü şün dü ğü müz de, at mos fer ve su yun ışık ge çir gen li ği nin bu den li dar bir

ala na sı kış tı rıl mış ol du ğu ger çe ği kar şı sın da, in san ken di si ni şaş kın lı ğa düş mek -

ten alı ko ya ma mak ta dır.75

So nuç

Materyalist felsefe ve ondan kaynak bulan Darwinizm, insan yaşamının, ev-

ren içinde tesadüfen ortaya çıkmış ve hiçbir amaca yönelik olmayan bir "rast-

lantı" olduğu iddiasındadır. Ancak gelişen bilimle birlikte ortaya çıkan bilgiler,

gerçekte evrenin her detayında insanın yaşamını amaçlayan bir düzen ve yapı

olduğunu göstermektedir. Bu öyle bir düzendir ki, ışık gibi belki de daha önce

hiç düşünmediğimiz bir unsurda bile, insanı şaşkınlığa düşürecek kadar belir-

gindir. 

Bu kadar kusursuz ve eksiksiz bir düzeni "tesadüf"le açıklamaya kalkmak ise

akıl dışıdır. Güneş'in elektromanyetik ışınımının, genel elekromanyetik yelpaze-

nin 1025'te 1'i kadar bir alana sıkıştırılmış olması; hayat için gerekli olan ışığın da

tam bu daracık alan oluşu; atmosfer gazlarının diğer tüm ışınları engellerken sa-

dece bu ışınları geçirmeleri; ve suyun da yine diğer öldürücü ışınları engelleyip

bu ışınlara izin vermesi... Bu denli olağanüstü hassas ayarlamalar, tesadüflerle

değil, ancak Yaratılış’la açıklanabilir. Bu ise, tüm evrenin, ve bizi aydınlatıp ısı-

tan Güneş ışığı da dahil olmak üzere evrendeki tüm detayların, Allah tarafından

yaratılıp düzenlendiğini göstermektedir. 
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Bi li min or ta ya çı kar dı ğı bu so nuç, Ku ran'da in san la ra 14 asır dan be ri dir öğ re -

ti len bir ger çek tir. Bi lim, Gü neş ışı ğı nın bi zim için ya ra tıl dı ğı nı, bir baş ka de yiş le

bi zim "em ri mi ze ama de" kı lın dı ğı nı gös ter mek te dir, Ku ran'da ise "Gü neş ve Ay

bir he sap ile dir" (Rah man Su re si, 5) den il mek te ve şöy le buy rul mak ta dır:

Al lah, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve gök ten su in di rip onun la si ze rı zık ola -

rak tür lü ürün ler çı ka ran dır. Ve onun em riy le ge mi le ri, de niz de yüz -

me le ri için si ze, em re ama de kı lan dır. Ir mak la rı da si zin için em re

ama de kı lan dır. Gü neş'i ve Ay'ı ha re ket le rin de sü rek li em ri ni ze ama de

kı lan, ge ce yi ve gün dü zü de em ri ni ze ama de kı lan dır. Si ze her is te di ği -

niz şe yi ver di. Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya kal kı şır sa nız, onu sa yıp-

bi tir me ye güç ye ti re mez si niz. Ger çek şu ki, in san pek za lim dir, pek

nan kör dür. (İb ra him Su re si, 32-34)
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Su, tüm diğer ışınları kesmesine rağmen, görülebilir ışığı metrelerce derinliğe kadar geçirir.

Bu sayede deniz bitkileri fotosentez yapabilirler. Eğer suyun bu özelliği olmasa, Dünya'da

yaşama uygun bir ekolojik denge oluşamazdı. 





SUYUN

KUSURSUZ

YAPISI
Bu da, ate ist le rin di ğer id di ala rı gi bi, Do ğa Fel se fe si hak kın da ki de -

rin bir ce ha let ten kay nak la nır. Eğer Dün ya üze rin de şim di ol du ğu -

nun ya rı sı ka dar de niz ol say dı, o za man su bu ha rı mik ta rı da şim di -

ki nin ya rı sı ka dar ola cak tı, do la yı sıy la biz de ku ru top rak la rı bes le -

mek için şu an sa hip ol du ğu muz ne hir le ri mi zin an cak ya rı sı na sa hip

ola cak tık, çün kü su bu ha rı nın mik ta rı, üze rin den yük sel di ği yü ze yin

ge niş li ğiy le bağ lan tı lı dır. Do la yı sıy la Akıl Sa hi bi Ya ra tı cı, bu nu öy le

bir şe kil de dü zen le miş tir ki, de niz ler, ka ra lar için ge re ken su bu ha rı -

nı te min et me ye ye te cek bir ge niş li ğe sa hip tir.

John Ray, 18. yüz yıl İn gi liz do ğa bi lim ci si76



Y
er yü zü nün bü yük bö lü mü su lar la kap lı dır. Ok ya nus lar ve de niz ler

Dün ya yü ze yi nin top lam dört te üçü nü mey da na ge ti rir ler. Öte

yan dan ka ra lar da da sa yı sız göl ve ne hir var dır. Yük sek dağ la rın

zir ve le ri ni kap la yan kar ise su yun don muş ha li dir. Dün ya' da ki su -

yun önem li bir bö lü mü de gök yü zün de dir; bu lut la rın her bi rin de bin ler ce, ba -

zen mil yon lar ca ton su bu lu nur. Bu su la rın bir kıs mı da za man za man dam la -

lar ha lin de ye re iner, ya ni yağ mur olur. Şu an so lu mak ta ol du ğu nuz ha va nın

da için de, mut la ka be lir li mik tar da su bu ha rı var dır.

Kı sa ca sı "yer yü zü nün ne re si ne ba kar sak ora da su gö rü rüz" di ye bi li riz. An -

cak bun dan da ha da ile ri gi de bi lir ve "şu an da için de otur du ğu nuz oda nın bi -

le için de, yak la şık 40-50 lit re lik bir su küt le si var dır" da di ye bi li riz. Aca ba bu

su küt le si ni gö re bi li yor mu su nuz? Bi raz dik kat edin, gö re cek si niz. Gö zü nü zü

bu sa tır lar dan ayı rıp, el le ri ni ze, kol la rı nı za, ba cak la rı nı za, göv de ni ze bak ma nız

ye ter li ola cak tır. Çün kü bu 40-50 lit re lik su küt le si siz si niz!

Bu su küt le si siz si niz, çün kü in san be de ni nin yak la şık % 70'i su dan olu şur.

Hüc re le ri ni zin için de baş ka her şey den da ha çok su var dır. Be de ni ni zin her

ta ra fın da do la şan ka nın yi ne çok bü yük bö lü mü su dur. Sırf siz ve di ğer in san -

lar de ğil, tüm can lı la rın be den le ri nin bü yük bö lü mü su dan olu şur. Su suz bir

ha ya tın var ola bil me si müm kün gö zük me mek te dir.

Su, her türlü fiziksel ve kimyasal özelliği ile özellikle hayat için yaratılmış

bir maddedir.

Su yun Uy gun lu ğu

Ün lü bi yo kim ya cı A. E. Ne ed ham, The Uni qu eness of Bi olo gi cal Ma te ri als

(Bi yo lo jik Ma ter yal le rin Öz gün lü ğü) ad lı ki ta bın da, ya şa mın oluş ma sı için

mut la ka sı vı mad de le rin var lı ğı nın zo run lu ol du ğu nu an la tır. Eğer ev re nin ka -

nun la rı sa de ce mad de nin ka tı ve gaz ha li ne izin ver miş ol sa, ha yat hiç bir za -

man var ola ma ya cak tır. Çün kü ka tı mad de ler de atom lar bir bir le ri ile çok içi çe

ve dur gun dur lar ve can lı or ga niz ma la rın ger çek leş tir mek zo run da ol duk la rı di -

na mik mo le kü ler iş lem le re ke sin lik le izin ver mez ler. Gaz lar da ise atom lar hiç -

bir is tik rar gös ter me den ser best çe uçu şur lar ve böy le bir ya pı için de can lı or -

ga niz ma la rın kompleks me ke niz ma la rı nın iş le me si müm kün de ğil dir. 

Kı sa ca sı, ha yat için ge rek li iş lem le rin ger çek leş ti ril me si için, sı vı bir or ta mın

var lı ğı zo run lu dur. Sı vı la rın en ide ali-da ha doğ ru su tek ide al ola nı-ise su dur.
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Su yun ha yat için ola ğa nüs tü de re ce de uy gun özel lik le re sa hip ol du ğu, es -

ki den be ri dir bi li m a dam la rı nın dik ka ti ni çek miş tir. Bu ko nu da ki ilk de tay lı ça -

lış ma ise, İn gi liz do ğa bi lim ci Wil li am Whe well'in 1832 yı lın da ya yın la nan Ast -

ro nomy and Ge ne ral Physics Con si de red with Re fe ren ce to Na tu ral The ology

(Do ğal Te olo ji Işı ğın da Ast ro no mi ve Ge nel Fi zik) ad lı ki ta bı ol du. Whe well

su yun özel lik le ter mal (ısıy la il gi li) özel lik le ri ni in ce le di ve su yun ge nel do ğa

ka nun la rı na ay kı rı gi bi du ran ba zı ter mal özel lik le ri nin, bu mad de nin ya şam

için özel ya ra tıl dı ğı na de lil sa yıl ma sı ge rek ti ği ni an lat tı. 

Su yun ya şam için uy gun lu ğu hak kın da ki en kap sam lı yo rum lar ise, Whe -

well'in ki ta bın dan yak la şık bir asır son ra, Har vard Üni ver si te si bi yo lo jik kim -

ya bö lü mü pro fe sö rü Law ren ce Hen der son'dan gel di. Hen der son, son ra dan

ba zı la rın ca "20. yüz yı lın ilk çey re ği nin en önem li bi lim sel ese ri" sa yı la cak olan

The Fit ness of the En vi ron ment (Çev re nin Uy gun lu ğu) ad lı ki ta bın da su ya çok

bü yük yer ayır dı. Hen der son, ki ta bın da Dün ya' nın do ğal çev re si hak kın da şu

so nu ca va rı yor du:

Çev re, te mel özel lik le riy le (ya ni can lı la rı oluş tu ran çe şit li kim ya sal lar ve fi zi -



ko-kim ya sal iş lem ler ile hid ros fe rin fi zik sel ve kim ya sal özel lik le ri yö nün den)

ya şam için ola bi le cek en uy gun çev re dir.77

Su yun Ola ğa nüs tü Ter mal Özel lik le ri

Hen der son'ın ki ta bın da üze rin de du ru lan ko nu lar dan bi ri, su yun ter mal

(ısıy la il gi li) özel lik le ri dir. Hen der son, su yun ter mal özel lik le ri nin beş ay rı

yön den çok il ginç ol du ğu na dik kat çe ker. Bun lar sı ra sıy la şöy le dir:

1) Bi li nen tüm mad de ler ısı la rı düş tük çe bü zü şür ler. Bi li nen tüm sı vı lar da

yi ne ısı la rı düş tük çe bü zü şür, ha cim kay be der ler. Ha cim aza lın ca yo ğun luk ar -

tar ve böy le ce so ğuk olan kı sım lar da ha ağır ha le ge lir. Bu yüz den sı vı mad -

de le rin ka tı hal le ri, sı vı hal le ri ne gö re da ha ağır dır. Ama su, bi li nen tüm sı vı -

la rın ak si ne, be lir li bir ısı ya (+ 4°C'ye) dü şe ne ka dar bü zü şür, ama son ra bir -

den bi re gen leş me ye baş lar. Don du ğun da ise da ha da gen le şir. Bu ne den le su -

yun ka tı ha li, sı vı ha lin den da ha ha fif tir. Ya ni buz, as lın da "nor mal" fi zik ku -

ral la rı na gö re su yun di bi ne bat ma sı ge re kir ken, su üs tün de yü zer.

2) Buz eri di ğin de ya da su bu har laş tı ğın da, et raf tan ısı çe ki lir. Bu nun ter si

ger çek leş ti ğin de ise, dı şa rı ya ısı ve ri lir. Bu "giz li ısı" ola rak bi li nen kav ram dır.78

Tüm sı vı la rın giz li ısı la rı var dır. An cak su yun giz li ısı sı, bi li nen tüm sı vı la rın en

yük se ği sa yı la bi lir. Nor mal ısı lar da, sa de ce amon yak su dan da ha yük sek bir

don ma giz li ısı sı na sa hip tir. Bu har laş ma giz li ısı sın da ise hiç bir sı vı, su ile boy

öl çü şe mez.

3) Su yun "ter mal ka pa si te si", ya ni su yun ısı sı nı bir de re ce ar tır mak için ge -

re ken ısı mik ta rı, bi li nen di ğer sı vı la rın çok bü yük bö lü mün den da ha yük sek -

tir.

4) Su yun ter mal ilet ken li ği, ya ni ısı yı ile te bil me ye te ne ği, bi li nen di ğer her -

han gi bir sı vı dan en az dört kat da ha yük sek tir.

5) Bu zun ve ka rın ter mal ilet ken lik le ri ise dü şük tür. 

Tek nik bi rer fi zik sel özel lik gi bi du ran yu ka rı da ki beş mad de nin ne gi bi bir

öne me sa hip ol du ğu nu me rak ede bi lir si niz. Bun lar çok bü yük bi rer öne me sa -

hip tir, çün kü dün ya üze rin de ki ya şam ve bi zim ha ya tı mız, bu üst te ki özel lik -

le rin tam ta mı na bu şe kil de ol ma sı sa ye sin de müm kün dür.

Şim di sı ra sıy la bu özel lik le rin et ki le ri ni in ce le ye lim.
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Üst ten Don ma nın Et ki si

Su yun yu ka rı da ki bi rin ci mad de de an la tı lan özel li ği, Dün ya üze rin de ki de -

niz ler açı sın dan çok önem li dir. Eğer bu özel lik ol ma sa, ya ni buz su yun üze -

rin de yüz me se, Dün ya üze rin de ki su yun çok bü yük bir bö lü mü ta ma men do -

na cak, göl ler de ve de niz ler de hiç bir ya şam kal ma ya cak tı. 

Bu ger çe ği bi raz de tay lı ola rak in ce le ye lim. Dün ya' nın pek çok ye rin de so -

ğuk kış gün le rin de ısı 0°C'nin al tı na dü şer. Bu so ğuk el bet te de niz le ri ve göl -

le ri de et ki ler. Bu su küt le le ri gi de rek so ğur lar. So ğu yan ta ba ka lar di be doğ ru

çö ker, da ha sı cak kı sım lar yü ze ye çı kar, ama bun lar da ha va nın et ki siy le so -

ğur ve yi ne di be doğ ru çö ker. An cak bu den ge sı cak lık 4°C'ye ge lin ce bir den

de ği şir, bu kez ısı nın her dü şü şün de, su gen leş me ye ve ha fif le me ye baş lar.

Böy le ce 4°C'lik su en alt ta ka lır. Da ha yu ka rı da 3°C, onun üs tün de 2°C, böy -

le ce de vam eder. Su yun yü ze yi ise 0°C'ye va ra rak do nar. Ama sa de ce yü zey

don muş tur. Yü ze yin al tın da ka lan 4°C'lik bir su ta ba ka sı, ba lık la rın ve di ğer su

can lı la rı nın ya şam la rı nı sür dür me le ri için ye ter li dir. 

(Bu ara da su yun yu ka rı da ki be şin ci mad de de de ğin di ği miz özel li ği de çok

bü yük bir iş lev gör mek te dir: Bu özel lik, bu zun ve ka rın ter mal ilet ken lik le ri -

Su, diğer tüm sıvıların aksine, donduğu zaman genleşir. Bu nedenle de buz, suyun üzerinde

yüzer. 
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nin dü şük ol ma sı dır. Ya ni buz, ha va da ki so ğu ğu, al tın da ki su ta ba ka sı na çok

az ile tir. Böy le ce dı şa rı da ki ha va –50°C'yi bul sa bi le, de ni zin üs tün de ki buz ta -

ba ka sı bir-iki met re yi geç mez. Fok lar, pen gu en ler ve di ğer ku tup hay van la rı,

bu sa ye de de ni zin üs tün de ki bu zu de lip alt ta ki su ya ula şa bi lir ler.)

Eğer böy le ol ma sa ne olur du? Su "nor mal" dav ran say dı, tüm di ğer sı vı lar gi -

bi onun da ısı kay bı na pa ra lel ola rak yo ğun lu ğu art say dı, ya ni buz su yun di -

bi ne bat say dı ne olur du? 

Bu du rum da ok ya nus lar, de niz ler ve göl ler de, don ma alt tan baş la ya cak tı.

All tan baş la yan don ma, yü zey de so ğu ğu ke se cek bir buz ta ba ka sı ol ma dı ğı

için, yu ka rı doğ ru de vam ede cek ti. Böy le ce Dün ya' da ki göl le rin, de niz le rin ve

ok ya nus la rın çok bü yük bö lü mü dev bi rer buz küt le si ha li ne ge le cek ti. De niz -

le rin yü ze yin de sa de ce bir kaç met re lik bir su ta ba ka sı ka la cak ve ha va sı cak -

lı ğı art sa bi le, dip te ki buz as la çö zül me ye cek ti. Böy le bir Dün ya' nın de niz le -

Suyun üstten donma özelliği sayesinde, Dünya'daki denizler yüzeyde oluşan buz tabakalarına

rağmen her zaman için sıvı olarak kalırlar. Eğer su bu "olağanüstü" özelliğe sahip olmasaydı,

denizlerin tamamına yakını sürekli olarak donacak ve deniz yaşamı imkansız hale gelecekti.



rin de hiç bir can lı ya şa ya maz dı. De niz le rin ölü ol du ğu bir eko lo jik sis tem de

ka ra can lı la rı nın var lı ğı da müm kün ola maz dı. Kı sa ca sı Dün ya, eğer su "nor -

mal" dav ran say dı, ölü bir ge ze gen ola cak tı.

Su yun ne den "nor mal" dav ran ma dı ğı, ya ni 4°C'ye ka dar bü züş tük ten son ra

ne den bir den bi re gen leş me ye baş la dı ğı ise, hiç kim se nin ce vap la ya ma dı ğı bir

so ru dur.

Ter le ye rek So ğu mak

Yu ka rı da su yun ter mal özel lik le rin den söz eder ken sı ra la dı ğı mız ikin ci ve

üçün cü mad de ler, ya ni su yun giz li ısı sı nın ve ter mal ka pa si te si nin tüm di ğer

sı vı lar dan yük sek ol ma sı da, bi zim için çok önem li dir. Bu özel lik, ço ğu in sa -

nın ne ye ya ra dı ğı nı bil me di ği çok önem li bir vü cut iş le vi mi zin te mel anah ta -

rı dır. Bu iş lev, ter le me dir.

Ger çek ten de, ter le me ne ye ya rar? 

Bu nu in ce le mek için ko nu yu bi raz da ha baş tan al mak ge re kir. Bü tün me -

me li can lı lar, aşa ğı yu ka rı ay nı vü cut sı cak lı ğı na sa hip tir ler. 35-40°C ara sın da

de ği şen bu sı cak lık, in san lar da da nor mal şart lar da 37°C ci va rın da dır. Bu çok

has sas bir ısı dır ve mut la ka sa bit tu tul ma sı ge re kir. Vü cut sı cak lı ğı bir kaç de -

re ce düş tü ğün de don ma teh li ke si ile kar şı kar şı ya ge li riz. Bir kaç de re ce yük -

sel di ğin de ise cid di bi çim de güç ten dü şe riz. Vü cut ısı sı nın 40°C'nin üze ri ne

çık ma sı ise, ölüm teh li ke si an la mı na ge lir. 

Kı sa ca sı vü cu du mu zun ısı sı an cak bir kaç de re ce oy na ya bi le cek ka dar has -

sas bir den ge ye sa hip tir.

Ama vü cu du mu zun bu nok ta da önem li bir so ru nu var dır: Sü rek li ola rak ha -

re ket et mek te dir. Bü tün fi zik sel ha re ket ler, ma ki na la rın ça lış ma la rı da da hil,

ener ji üre ti mi ge rek ti rir ler. Ener ji üre ti mi de her za man için ısı açı ğa çı ka rır.

Bu ısı yı ko lay lık la his se de bi lir si niz de. Bu ki ta bı bir ke na ra bı ra kıp, kız gın Gü -

neş'in al tın da 10 ki lo met re ko şup ge ri ge lir se niz, vü cu du nu zun ısın dı ğı nı çok

açık ola rak his se der si niz.

Ama as lın da yi ne de faz la ısın maz sı nız.

Isı nın bi ri mi ka lo ri dir. Nor mal bir in san 10 ki lo met re lik yo lu bir sa at için de

koş tu ğu za man, yak la şık 1000 ka lo ri lik bir ısı açı ğa çı ka rır. Eğer ko şu sı ra sın -

da bu ısı vü cut tan atıl ma sa, ko şan ki şi nin vü cut ısı sı o ka dar ar ta cak tır ki, ko -

şu cu da ha bi rin ci ki lo met re nin için de ko ma ya gi re cek tir. 
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İş te bu bü yük teh li ke, su -

yun sa hip ol du ğu iki özel lik

sa ye sin de en gel le nir. 

Bu özelliklerin birincisi, su-

yun yüksek termal kapasitesi-

dir. Yani suyun ısısını artırmak

için çok yüksek kalori gerekir.

Bu sayede, %70'i sudan olu-

şan vücudumuz çok hızlı bir

şekilde ısınmaz. Örneğin bi-

zim vücut ısımızı 10°C artıra-

cak olan bir hareket, eğer vü-

cudumuz temel olarak alkolden oluşsa, ısımızı 20°C artıracaktır. Diğer mad-

deler daha da vahimdir: Tuz 50°C, demir 100°C, kurşun ise 300°C'lik artışlar

yaşatacaktır. Ama suyun yüksek termal kapasitesi, bizi bu gibi büyük ısı deği-

şimlerinden korur.

Ancak başta da belirttiğimiz gibi 10°C'lik bir artış bile insan için ölümcül-

dür. Bunu gidermek içinse, suyun diğer bir özelliği, yani gizli ısısının yüksek-

liği devreye girer.

Vü cut, açı ğa çı kan ısı kar şı sın da ken di si ni se rin let mek için ter le me me ka -

niz ma sı nı kul la nır. Ter le me sı ra sın da de ri ye ya yı lan su, hız la bu har la şır. Bu

bu har laş ma sı ra sın da ise, giz li ısı sı çok yük sek ol du ğu için, yük sek ısı ya ih ti -

yaç du yar. Bu ısı yı vü cu du muz dan çe kip alır ve böy le ce bi zi so ğut muş olur.

Bu so ğut ma o ka dar et ki li dir ki, ba zen üşüt me ye bi le ne den ola bi lir. 

Bu sa ye de, üst te ele al dı ğı mız 10 ki lo met re ko şu cu su, sa de ce bir lit re te -

ri nin bu har laş ma sı sa ye sin de, vü cut ısı sı nı 6°C dü şü rür. Ne ka dar faz la ener ji

har car sa vü cut ısı sı o ka dar ar ta cak, bu na kar şı lık o ka dar faz la ter le yip-so ğu -

ya cak tır. Vü cu dun bu mü kem mel ter mos tat sis te mi ni müm kün kı lan et ken le -

rin ba şın da ise, su yun ter mal özel lik le ri gel mek te dir. Baş ka hiç bir sı vı su gi -

bi iyi ter le te mez. Eğer su ye ri ne baş ka bir sı vı, ör ne ğin al kol kul la nıl sa, sı cak -

lık 6°C de ğil, sa de ce 2.2°C dü şe cek tir. Amon yak ise 3.6°C'lik bir dü şüş sağ la -

ya bi lir. 

Ola yın çok önem li bir baş ka yö nü da ha var dır. Eğer vü cu dun için de olu -

şan ısı, yü ze ye, ya ni de ri ye ak ta rı la maz sa, su yun sö zü nü et ti ği miz bu iki özel -
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Suyun ter mal özel lik le ri, vü cut ta olu şan faz la ısı dan

ter le me yo luy la kur tul mamızı sağ lar. 



li ği ve bu na da ya lı ter le me sis te mi yi ne de bir işe ya ra ma ya cak tır. Bu ne den -

le, vü cu dun ya pı sı nın, ısı yı çok hız lı ile te bi lir ol ma sı ge re kir. İş te bu nok ta da

su yun bir di ğer özel li ği dev re ye gi rer: Su, di ğer bi li nen tüm sı vı la rın ak si ne,

çok yük sek bir ter mal ilet ken li ğe, ya ni ısı yı ile te bil me ye te ne ği ne sa hip tir. Bu

sa ye de vü cut, için de olu şan yük sek ısı yı hız la de ri ye ta şır. (Hat ta bu nun için

de ri ye ya kın olan kan da mar la rı ge niş ler ve biz de bu yüz den ısın dı ğı mız za -

man kı za rı rız.) Eğer su yun ter mal ilet ken li ği bir kaç kat ka dar da ha az ol sa, vü -

cut ta olu şan ısı nın yü ze ye ta şın ma sı çok ya vaş la ya cak, bu da yi ne me me li ler

gi bi komp leks can lı la rın ya şa mı nı im kan sız ha le ge ti re cek tir. 

Tüm bun lar, su yun bir bi rin den fark lı üç ter mal özel li ği nin or tak bir ama ca,

ya ni in san gi bi komp leks can lı la rın se rin le til me si ne hiz met et ti ği ni gös ter mek -

te dir. Su, bu iş için se çil miş özel bir sı vı dır. 

Ilık Bir Dün ya

Su yun, Hen der son'ın The Fit ness of the En vi ron ment (Çevrenin Uygunluğu)

ad lı ki ta bın da dik kat çe ki len beş fark lı ter mal özel li ği, ay nı za man da Dün ya' -

nın ılık ve den ge li bir ik li me sa hip ol ma sın da da bü yük rol oy nar. 

Su yun giz li ısı sı nın ve ter mal ka pa si te si nin di ğer sı vı la ra gö re çok yük sek

ol ma sı, de niz le rin ka ra la ra gö re da ha geç ısı nıp da ha geç so ğu ma la rı nı sağ lar.

Bu ne den le Dün ya' da ka ra üze rin de ki ısı fark lı lık la rı en sı cak yer ile en so ğuk

yer ara sın da 140°C'ye ka dar çı kar ken, de niz le rin ısı fark lı lı ğı en faz la 15-20°C

ara sın da de ği şir. Ay nı du rum ge ce-gün düz ara sın da ki ısı far kın da da ya şa nır.

Ka ra da ge ce ile gün düz ara sın da ki fark ku rak or tam lar da 20-30°C'ye ka dar çı -

kar ken, de niz ler de en faz la bir kaç de re ce lik bir ısı far kı olur. Sırf de niz ler de -

ğil, at mos fer de ki su bu ha rı da çok bü yük bir den ge  sağ la mak ta dır. Ge ce-gün -

düz ara sın da ki ısı far kı nın, su bu ha rı nın çok az bu lun du ğu çöl ler de çok faz la,

de niz ik li mi ya şa yan yer ler de ise çok da ha az ol ma sı, bu nun bir so nu cu dur. 

Su yun bu ken di ne öz gü ter mal özel lik le ri sa ye sin de, kış ile yaz ya da ge -

ce ile gün düz ara sın da ki sı cak lık far kı da ima in san la rın ve di ğer can lı la rın da -

ya na bi le ce ği bir sı nır da kal mak ta dır. Dün ya üze rin de ki su mik ta rı ka ra la ra

oran la da ha az ol muş ol say dı, ge ce ile gün düz sı cak lık la rı ara sın da ki fark çok

ar ta cak, ka ra la rın bü yük kıs mı çö le dö ne cek ve ya şam im kan sız la şa cak ya da

en azın dan çok zor la şa cak tı. Ya da su yun ter mal özel lik le ri fark lı ol say dı, yi -

ne ya şa ma son de re ce el ve riş siz bir ge ze gen or ta ya çı ka cak tı.
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Denizlerdeki büyük su kitlesi, Dünya'nın ısısının dengelenmesini sağlar. Bu nedenle denize ya-

kın bölgelerde, özellikle sahillerde, gece ile gündüz arasındaki ısı farkları çok azdır. Suya çok

uzak olan çöl bölgelerinde ise, gece ile gündüz arasındaki ısı farkı 40°C'ye kadar çıkabilir. 



Hen der son, su yun tüm bu ter mal özel lik le ri ni in ce le dik ten son ra şu yo ru -

mu ya par:

Özet le mek ge re kir se, su yun bu özel li ği üç yön den bü yük önem ta şı mak ta dır.

Ön ce lik le, Dün ya' nın ısı sı nı dü zen le me ye ve den ge le me ye ya rar. İkin ci si, can -

lı la rın be den le ri nin ısı den ge si nin mü kem mel bir bi çim de ko run ma sı nı sağ -

lar. Üçün cü sü, me te oro lo jik çe vi rim le ri des tek ler. Tüm bu et ki ler, ola bi le cek en

yük sek uy gun luk ta ger çek leş mek te dir ve baş ka hiç bir mad de bu yön den su ile

kar şı laş tı rı la maz.79

Yük sek Yü zey Ge ri li mi

Su yun şim di ye dek ele al dı ğı mız tüm özel lik le ri, ter mal, ya ni ısıy la il gi li

özel lik ler dir. An cak su yun di ğer ba zı önem li fi zik sel özel lik le ri de var dır ve

bun lar da ya şam için yi ne ola ğa nüs tü de re ce de uy gun dur.

Bu özel lik le rin bi ri, su yun son de re ce yük sek olan yü zey ge ri li mi dir. Yü -

zey ge ri li mi, an sik lo pe dik kay nak lar da "sı vı la rın yü ze yi nin ge ril miş bir zar gi -

bi dav ran ma sı özel li ği" di ye ta rif edi lir. Bu nun ne de ni, sı vı yı oluş tu ran mo le -

kül le rin bir bir le ri ni çek me le ri dir.

Yü zey ge ri li mi nin ör nek le ri ni en çok su da gö rü rüz. Su yun yü zey ge ri li mi

çok yük sek ol du ğu için, bir ta kım il ginç fi zik sel olay lar ya şa nır. Ör ne ğin bir su

ka bı, ka bın yük sek li ğin den bi raz da ha yük sek bir su küt le si ni ta şır ma dan ta -

şı ya bi lir. Ya da me tal bir iğ ne su yun üze ri ne dik kat li bir bi çim de ya tay ola rak

kon du ğun da, bat ma dan yü ze bi lir.  

Su yun yü zey ge ri li mi, bi li nen di ğer sı vı la rın he men hep sin den da ha

yük sek tir ve bu nun çok önem li ba zı bi yo lo jik et ki le ri var dır. Bit ki ler de ki et -

ki, bun la rın ba şın da ge lir.

Bitkilerin, hiçbir pompaları, kas sistemleri vs. olmadan, toprağın derin-

liklerindeki suyu metrelerce yukarı taşıdıklarını düşündünüz mü? Bu sorunun

cevabı, yüzey gerilimidir. Bitkilerin köklerindeki ve damarlarındaki kanallar,

suyun yüzey geriliminden yararlanacak şekilde yaratılmışlardır. Yukarı doğru

gidildikçe daralan bu kanallar, suyun yukarı doğru "tırmanmasına" neden olur-

lar.

Bu mükemmel yapıyı mümkün kılan şey, biraz önce belirttiğimiz gibi

suyun yüksek yüzey gerilimidir. Eğer suyun yüzey gerilimi diğer sıvıların ço-

ğu gibi düşük düzeyde olsa, geniş karasal bitkilerin yaşaması fizyolojik olarak
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imkansız hale gelecektir. Yük sek yü zey ge ri li mi nin bir baş ka önem li et ki si ise,

ka ya la rın par ça lan ma sı dır. Su, yük sek yü zey ge ri li mi ne de niy le, ka ya la rın için -

de bu lu nan kü çük çat lak la rın en de rin lik le ri ne ka dar sı zar. Da ha son ra ha va -

lar so ğur ve su lar do nar. Do nup bu za dö nü şen su, ola ğa nüs tü bir et ki gös te -

rip gen leş ti ği için, ka ya la rı zor lar ve za man la par ça lar. Bu, ka ya la rın için de ki

mi ne ral le rin do ğa ya ka zan dı rıl ma sı ve ay nı za man da top rak olu şu mu açı sın -

dan ha ya ti bir öne me sa hip tir. 

Su yun Kim ya sal Özel lik le ri

Su yun tüm bu fi zik sel özel lik le ri nin ya nı sı ra, kim ya sal özel lik le ri de ya şam

için ola ğa nüs tü de re ce de ide al dir. Bu özel lik le rin ba şın da, su yun çok iyi bir

çö zü cü ol ma sı ge lir. Ne re dey se tüm kim ya sal mad de ler, su yun için de uy gun

bir bi çim de çö zü nür ler. 

Bu nun ya şam için çok önem li bir et ki si, su da çö zü nen sa yı sız ya rar lı mi ne -

Bitkiler, suyun yüksek yüzey geriliminden yararlanacak şekilde yaratılmışlardır. Yüzey gerili-

minin tırmandırıcı etkisi sayesinde, suyu metrelerce yukarıdaki yapraklarına ulaştırabilirler. 



ral ve ben ze ri kim ya sal la rın, ne hir ler ara cı lı ğıy la de niz le re ak ta rıl ma sı dır. Bu

şe kil de de niz le re, yıl da 5 mil yar ton kim ya sal mad de ta şın dı ğı he sap lan mak -

ta dır. Bu mad de ler, su da ki ya şam için zo run lu dur lar.

Su, ne re dey se bi li nen tüm kim ya sal re ak si yon la rı hız lan dı rır (ka ta li ze

eder.) Su yun bir baş ka kim ya sal özel li ği ise, kim ya sal re ak tif li ği nin ide al dü -

zey de ol ma sı dır. Su ne sül fü rik asid gi bi aşı rı de re ce de re ak tif ve do la yı sıy -

la par ça la yı cı bir bi le şim, ne de ar gon gi bi hiç bir re ak si yo na gir me yen dur -

gun bir mad de dir. Mic ha el Den ton'ın be lirt ti ği gi bi, "su yun re ak si yo na gir me

dü ze yi, onun hem bi yo lo jik hem de je olo jik gö rev le ri açı sın dan ola bi le cek

en uy gun de ğer de dir".80

Su yun kim ya sal özel lik le ri nin ya şam için uy gun lu ğu, su hak kın da ya pı lan

her ye ni araş tır ma ile bi raz da ha de tay lı bir bi çim de or ta ya çık mak ta dır. Ya -

le Üni ver si te si'nden ün lü bi yo fi zik pro fe sö rü Ha rold Mo ro witz, bu ko nu da

şu yo ru mu ya par:

Son yıl lar da, su yun da ha ön ce den bi lin me yen bir özel li ği nin an la şıl ma sı na

ya ra yan ge liş me ler ol muş tur. Bu özell lik (pro ton ilet ken li ği), sa de ce su ya

has bir özel lik ola rak gö zük mek te dir ve bi yo lo jik-ener ji trans fe ri ile ha ya tın

kö ke ni açı sın dan çok bü yük öne me sa hip tir. Bil gi le ri miz de art tık ça, do ğa -

nın (ya şam için) ku sur suz uy gun lu ğu na olan hay ran lı ğı mız da art mak ta -

dır.81

Su yun İde al Akış kan lık De ğe ri

Sı vı den di ğin de he pi mi zin gö zü nün önün de son de re ce akış kan bir mad -

de can la nır. Oy sa ger çek te sı vı la rın akış kan lık la rı bir bi rin den çok fark lı ola -

bi lir. Ör ne ğin kat ran, gli se rol, zey tin ya ğı ve sül fü rik asit ara sın da ki akış kan -

lık fark lı lık la rı çok yük sek tir. Bu sı vı lar su ile kar şı laş tı rıl dık la rın da ise, or ta -

ya çok da ha bü yük fark lar çı kar. Çün kü su, kat ran dan 10 mil yar kat, gli se -

rol den bin kat, zey tin ya ğın dan yüz kat ve sül fü rik asit ten de 25 kat da ha

akış kan dır.

Su, üst te ki kar şı laş tır ma dan da an la şıl dı ğı gi bi, çok yük sek bir akış kan lı -

ğa sa hip tir. Hat ta, eter ve sı vı hid ro jen gi bi nor mal for mu gaz olan mad de -

ler bir ke na ra bı ra kı lır sa, su yun tüm sı vı lar için de akış kan lık de ğe ri en yük -

sek mad de ol du ğu nu söy le ye bi li riz.
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Pe ki aca ba su yun bu akış kan lık de ğe ri nin bi zim için bir öne mi var mı dır?

Bu ha ya ti sı vı, bi raz da ha az ya da faz la akış kan ol sa, bi zim için fark eder miy -

di? Mic ha el Den ton bu so ru la ra şöy le ce vap ve rir:

Eğer akış kan lı ğı da ha yük sek ol say dı, su, ha yat için uy gun bir te mel ol ma

özel li ği ni ke sin lik le yi ti rir di. Ör ne ğin akış kan lı ğı sı vı hid ro jen ka dar yük sek ol -

say dı, can lı la rın ya pı la rı, tah rip edi ci et ki ler kar şı sın da çok da ha şid det li ha -

re ket le re ma ruz ka la cak tı... Has sas mo le kü ler ya pı la rın su ta ra fın dan des tek -

len me si müm kün ol ma ya cak,  can lı hüc re si nin son de re ce has sas olan ya pı sı

ya şa mı nı sür dü re me ye cek ti...

Öte yan dan, su yun akış kan lı ğı bi raz da ha az ol say dı, (pro te in ler, en zim ler gi -

bi) mak ro mo le kül le rin ve özel lik le mi to kond ri gi bi özel leş miş ya pı lar ile kü çük

or ga nel le rin kont rol lü ha re ket le ri im kan sız ha le ge le cek ti. Ay nı şe kil de hüc re

bö lün me si de im kan sız la şa cak tı. Hüc re nin tüm ya şam sal fa ali yet le ri fi ili ola -

rak do na cak ve bi zim bil di ği mi ze ben zer bir hüc re ya şa mı müm kün ol ma ya -

cak tı. Hüc re le rin emb ri yo ge nez (an ne rah min de ki ge li şim) sı ra sın da ki ha re -

ket et me ve sü rün me ye te nek le ri ne bağ lı olan da ha yük sek or ga niz ma la rın ge -

li şi mi ise, su yun akış kan lı ğı nın çok az bi le da ha dü şük ol ma sı du ru mun da,

ke sin lik le ger çek le şe me ye cek ti.82

Su yun akış kan lık de ğe ri, sa de ce hüc re için de ki ha re ket ler ba kı mın dan de -

ğil, ay nı za man da do la şım sis te mi açı sın dan da çok önem li dir.

Bir mi li met re nin çey rek te bi rin den da ha bü yük bir vü cu da sa hip olan tüm

can lı lar, mer ke zi bir do la şım sis te mi ne sa hip tir ler. Çün kü bu bü yük lük ten son -

ra, be sin le rin ve ok si je nin "di füz yon" yo luy la, ya ni doğ ru dan hüc re için de ki sı -

vı ya bı ra kı lıp alı na rak ta şın ma sı müm kün de ğil dir. Vü cu dun için de çok sa yı da

hüc re var dır ve dı şa rı dan alı nan ha va nın ve ener ji nin, hüc re le re bir ta kım "ka -

Suyun yüksek akışkanlık değeri,

bizim için hayati öneme sahiptir.

Eğer suyun akışkanlık değeri bi-

raz bile az olsaydı, kanın kılcal

damarlar yoluyla taşınması im-

kansızlaşacaktı. Örneğin, karaci-

ğerin yanda görülen kompleks

damar ağı hiçbir zaman kurula-

mayacaktı.
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nal lar" yo luy la pom pa lan ma sı, ar tık la rın da baş ka bir ta kım "ka nal lar" ta ra fın dan

top lan ma sı ge rek li dir. Bu ka nal lar, da mar lar dır. Kalp ise bu da mar lar da ki akı şı

sağ la yan pom pa dır. Da mar la rın için de akan şey ise, "kan" ola rak bil di ği miz sı -

vı dır ki, as lın da te mel ola rak su dan olu şur. (Ka nın için de ki hüc re, pro te in ve

hor mon lar çı ka rıl dı ğın da ge ri ye ka lan ve "plaz ma" adı ve ri len sı vı nın % 95'i su -

dur.)

İş te bu ne den le, su yun akış kan lı ğı, do la şım sis te mi nin ve rim li ça lı şa bil me si

açı sın dan çok önem li dir. Ör ne ğin eğer su yun akış kan lı ğı kat ra nın ki ne ben zer

bir de ğer de ol sa, el bet te hiç bir kalp bu nu pom pa la ya ma ya cak tır. Kat ra nın kin -

den 100 mil yon kat yük sek bir akış kan lık de ğe ri ne sa hip olan zey tin ya ğı na ben -

zer bir su bi le, kalp ta ra fın dan pom pa lan sa da hi, vü cu dun her ta ra fı nı kap la yan

mil yar lar ca kıl cal da ma rın içi ne gi re me ye cek ya da çok bü yük bir akış zor lu ğu

ile kar şı la şa cak tır. 

Bu kıl cal da mar lar ko nu su nu bi raz da ha ya kın dan ele ala lım. Kıl cal da mar -

la rın ama cı, vü cu dun dört bir ya nın da ki hüc re le rin her bi ri ne ge rek li ok si jen,

ener ji, be sin, hor mon gi bi mad de le ri ta şı ya bil mek tir. Bir hüc re nin bir kıl cal da -

mar dan ya rar la na bil me si için de, on dan en faz la 50 mik ron luk bir me sa fe ka dar

uzak ol ma sı ge re kir. (Bir mik ron, mi li met re nin bin de bi ri dir.) Da ha uzak ta ka -

lan hüc re ler, bes le ne me ye rek öle cek ler dir.

İş te bu ne den le in san vü cu du öy le bir şe kil de ya ra tıl mış tır ki, kıl cal da mar -

lar vü cu dun her bir par ça sı nı ağ gi bi sa rar. Vü cu du muz da ki or ta la ma 5 mil yar

kıl cal da ma rın top lam uzun lu ğu 950 km. yi bu lur. Ba zı me me li ler de, tek bir san -

ti met re ka re lik bir kas ala nı için de, 3000 ta ne açık kıl cal da mar yer alır. Eğer in -

san vü cu du nun en kü çük kıl cal da mar la rı nın 10 bin ta ne si ni yan ya na ge ti rir sek,

Suyun yüksek akışkan-

lık değeri, tüm canlılar

için zorunludur. 

Bitkiler de, yandaki yap-

rakta görüldüğü gibi,

suyu çok ince kılcal da-

marlarla taşırlar. 



top lam ka lın lık la rı an cak bir kur şun ka le min kur şun kıs mı ka dar olur. Bu kıl cal

da mar la rın ça pı, 3-5 mik ron ara sın da de ği şir. Bu, mi li met re nin bin de üçü ya da

be şi de mek tir.

An cak el bet te ka nın bu ka dar da ra cık da mar lar ara sın da tı kan ma dan ve ağır -

laş ma dan ha re ket ede bil me si, su yun yük sek akış kan lı ğı sa ye sin de müm kün ol -

mak ta dır. Mic ha el Den ton, bu akış kan lı ğın bi raz cık bi le da ha dü şük ol ma sı du -

ru mun da hiç bir kan do la şı mı sis te mi nin işe ya ra ma ya ca ğı nı şöy le an la tır:

Bir kıl cal da mar sis te mi, an cak ka nal la rın içi ne pom pa la nan sı vı nın yük sek bir

akış kan lı ğa sa hip ol ma sı du ru mun da ça lı şır. Yük sek akış kan lık çok önem li dir,

çün kü sı vı nın da mar için de ki ha re ke ti, sı vı nın akış kan lı ğı na doğ ru oran tı ile

bağ lı dır... Bu ra dan açık lık la gör mek müm kün dür ki, eğer su yun akış kan lı ğı

sa de ce bir kaç kat da ha faz la ol sa, kıl cal da mar lar da ki kan akı şı için çok

bü yük bir pom pa la ma ba sın cı ge re ke cek ve her han gi bir kıl cal da mar sis te -

mi iş le mez ha le ge le cek tir. 

Eğer su yun akış kan lık de ğe ri bi raz az ol muş ol sa ve en kü çük kıl cal da ma rın ça -

pı 3 mik ron ye ri ne 10 mik ron ol mak zo run da kal sa, bu kıl cal da mar lar, ye ter li ok -

si jen ve gli koz ora nı nı ulaş tı ra bil mek için (bes le me le ri ge re ken) kas do ku su nun ne -

re dey se ta ma mı nı kap la ya cak lar dır. Açık tır ki, (bu du rum da) ge niş ya şam form -

la rı nın di zay nı im kan sız ha le ge le cek ya da ola ğa nüs tü de re ce de sı nır la na cak tır.

Do la yı sıy la, su yun ha ya ta uy gun bir te mel ola bil me si için, akış kan lı ğı nın şu an -

da sa hip ol du ğu de ğe re çok çok ya kın ol ma sı, zo run lu dur.83

Bir baş ka de yiş le, su yun tüm di ğer özel lik le ri gi bi akış kan lı ğı da, ya şam için

ola bi le cek en ide al de ğer de dir. Sı vı la rın akış kan lık la rı ara sın da mil yar lar ca kat

fark lı lık lar var dır. Ama su, bu mil yar lar ca fark lı akış kan lık de ğe ri için de tam ol -

ma sı ge re ken de ğer le ya ra tıl mış tır. 
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So nuç

Bu bö lüm ba şın dan bu ya na in ce le di ği miz tüm bil gi ler, su yun; ter mal özel -

lik le ri nin, kim ya sal ve fi zik sel özel lik le ri nin, akış kan lık de ğe ri nin ya şam için tam

ol ma sı ge re ken şe kil de ol du ğu nu gös ter mek te dir. Su ya şam için o ka dar uy gun -

dur ki, ba zen bu uy gun lu ğu ko ru mak adı na do ğa ka nun la rı na is tis na oluş tur -

mak ta dır. Ör ne ğin, bi li nen tüm sı vı la rın ak si ne, + 4°C so ğuk luk tan son ra bek len -

me dik bir bi çim de gen leş me ye baş la mak ta ve böy le ce bu zun yüz me si ni sağ la -

mak ta dır. 

Su, başka hiçbir sıvıyla kıyaslanamayacak kadar yaşama uygundur. Dahası,

Dünya gibi tüm diğer şartları (ısısı, ışığı, elektromanyetik alanı, atmosferi, yüze-

yi vs. ile) yaşama uygun olan bir gezegenin büyük bölümü, yaşam için tam ge-

rekli miktarda su ile doldurulmuştur. Tüm bunların bir rastlantı olamayacağı ve

her birinin üstün bir Yaratılış eseri olduğu apaçıktır. 

Bir başka deyişle, suyun tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri, bu sıvının insan

yaşamı için özel olarak yaratıldığını göstermektedir. İnsan yaşamı için özel ola-

rak yaratılmış olan Dünya, yine insan yaşamına temel oluşturması için özel ola-

rak yaratılan bu suyla canlandırılmıştır. Allah, suyla bize hayat vermiş, yediğimiz

her türlü besini suyla topraktan bitirmiştir.

Bunun en önemli yanı ise, günümüzde biliminin ortaya çıkardığı bu gerçe-

ğin, yine, 14 asır önce insanlara yol gösterici olarak vahyedilen Kuran'da verilen

bilgiler oluşudur. Allah, Kuran'da insanlara su hakkında şöyle buyurmuştur: 

Si zin için gök ten su in di ren O'dur; içe cek on dan, ağaç on dan dır (ki)

hay van la rı nı zı on da ot lat mak ta sı nız. Onun la si zin için ekin, zey tin,

hur ma lık lar, üzüm ler ve mey ve le rin her tür lü sün den

bi ti rir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir top lu luk

için ayet ler var dır. (Nahl Su re si, 10-11)

Harun Yahya (Adnan Oktar) 139





YAŞAMA 
ÖZEL 
ELEMENTLER

Doğa kanunlarının gördüğümüz evreni yarat-

mak için ne denli olağanüstü bir şekilde

ayarlandığını farkettiğinizde, evrenin öylesine

oluşmadığını, arkasında bir amacın olması

gerektiğini görüyorsunuz.

John Polkinghorne, İngiliz fizikçi84



imdiye dek, içinde yaşadığımız evrenin tüm fiziksel dengelerinin biz-

im yaşamımız için özel olarak ayarlanmış olduğunu inceledik. Evrenin

genel yapısının, Dünyamızın bu evren içindeki yerinin, yerkürenin

fiziksel özelliklerinin, havanın, ışığın ve suyun, tam olarak bizim

ihtiyaç duyduğumuz özelliklere sahip olduklarını gördük. Ancak bir de tüm

bunların ötesinde, sahip olduğumuz bedeni oluşturan elementleri de incele-

memiz gerekir. Elimizi, gözlerimizi,  saçımızı, ciğerlerimizi oluşturan ya da

bize besin sağlayan tüm canlıları, bitkileri, havyanları, ağaçları, kuşları oluştu-

ran elementler de, özel yaratılmış yapıtaşlarıdır.

Fizikçi Robert E. D. Clark'ın "Yaratıcı, yaşamın inşası için kullanılmak üze-

re özel parçalar yaratmıştır" şeklindeki sözüyle85 ifade ettiği gibi, Allah, canlı-

lığın yapıtaşlarını çok özel ve üstün özelliklerle var etmiştir. 

Bu ya pı taş la rı nın en önem li si ise, kar bon dur.

Kar bon un Yapısı

Ön ce ki bö lüm ler de, pe ri yo dik tab lo da al tın cı sı ra yı iş gal eden kar bo nun,

kır mı zı dev adı ve ri len bü yük yıl dız la rın için de ne den li ola ğa nüs tü bir sü reç

so nu cun da üre til di ği ni in ce le miş tik. Kar bo nun bu ola ğa nüs tü olu şu mu nu keş -

fe den Fred Hoy le'un, "fi zik ka nun la rı, yıl dız la rın için de ger çek leş tir dik le ri so -

nuç la ra ba kı lır sa, bi linç li ola rak dü zen len miş ler dir" de di ği ni de gör müş tük.86 

Kar bo nu in ce le di ği miz de bu ato mun sa de ce olu şu mu nun de ğil, kim ya sal

özel lik le ri nin de dü zen len di ği ni gö rü rüz.

Kar bon do ğa da saf ola rak iki ay rı form da bu lur; gra fit ya da el mas ola rak.

Ama yap tı ğı bi le şik ler or ta ya çok fark lı mad de ler çı ka rır. Hüc re za rın dan ağaç

ka bu ğu na, göz mer ce ğin den bir ge yi ğin boy nuz la rı na, yu mur ta be ya zın dan yı -

lan ze hi ri ne ka dar son de re ce fark lı or ga nik ya pı la rın hep si, kar bon te mel li bi -

le şik ler den olu şur. Kar bon, hid ro jen, ok si jen ve azot atom la rıy la çok fark lı ge -

omet rik şe kil ve sı ra la ma lar da bir le şe rek, son de re ce fark lı mad de ler mey da -

na ge ti rir.

Kar bon bi le şik le ri nin ba zı la rı sa de ce bir kaç atom dan olu şur ken, ba zı la rın -

da bin ler ce hat ta mil yon lar ca atom var dır. Sa de ce kar bon atom la rı bu den li

uzun ve ka lı cı bi le şik ler oluş tu ra bi lir ler. Da vid Bur nie'nin Li fe ad lı ki ta bın da

be lir til di ği gi bi, "kar bon, çok ola ğan dı şı bir ele ment tir... Kar bon ve onun bu

ola ğan dı şı özel lik le ri ol ma sa, Dün ya' da ya şam ol ma sı müm kün gö zük me mek -

te dir."87
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İn gi liz kim ya ger Ne vil Sidg wick, Che mi cal Ele ments and The ir Com po unds

(Kim ya sal Ele ment ler ve Bi le şik le ri) baş lık lı ki ta bın da kar bon hak kın da şun la -

rı ya zar:

Kar bon, ya pa bil di ği bi le şik le rin sa yı sı ve çe şit li li ği yö nün den, di ğer ele ment -

ler den ta ma men fark lı, öz gün bir ya pı da dır. Şim di ye dek kar bo nun ya rım

mil yo nun üze rin de fark lı bi le şi ği ay rıl mış ve ta nım lan mış tır. Ama bu bi le kar -

bo nun güç le ri hak kın da çok ye ter siz bir bil gi ve rir, çün kü kar bon tüm can lı

mad de le rin te me li ni oluş tu rur.88

Can lı lı ğın kar bon ye ri ne bir baş ka ele men te da yan ma sı ise, fi zik sel ve kim -

ya sal özel lik ler ne de niy le, im kan sız dır. Bir za man lar kar bo na al ter na tif ola rak

or ta ya atı lan si li ko nun ge çer siz bir aday ol du ğu ise an la şıl mış bu lun mak ta dır.

Sidg wick, "ya şa mın te me li ola rak, si li ko nun kar bo nun ye ri ni ala ca ğı bir dün -

ya dü şün ce si nin im kan sız ol du ğun dan ar tık emin ola cak ka dar bil gi ye sa hi biz"

der.89

Ko va lent Bağ lar

Kar bon, or ga nik bi le şik le ri oluş tur mak üze re baş ka atom lar la bir leş ti ğin de,

atom lar ara sın da ku ru lan ba ğa "ko va lent bağ" adı ve ri lir. Ko va lent bağ, iki ato -

mun elekt ron la rı nı pay laş ma la rı ile ku ru lur. 

Karbon atomu doğada genellikle grafit halinde bulunur. Ancak bu kara  madde, diğer

atomlarla birleştiğinde ortaya olağanüstü derecede farklı maddeler çıkarır. Canlı bedenle-

rini oluşturan malzeme, karbonun diğer birkaç element ile kurduğu bu bağlardır. 

Kömür



Elekt ron lar atom çe kir dek le ri nin et ra fın da be lir li yö rün ge ler için de yer alır -

lar. Çe kir de ğe en ya kın yö rün ge de sa de ce iki elekt ron yer ala bi lir. Bir son ra ki

yö rün ge se kiz elekt ron alır. Da ha son ra ki 18 elekt ron alır ve böy le ce de vam

eder. İl ginç olan, atom la rın, yö rün ge le rin de ki elekt ron sa yı la rı nı ta mam la ma ya

yö ne lik bir eği lim le ri ol ma sı dır. Ör ne ğin ikin ci yö rün ge sin de 6 elekt ron bu lu -

nan ok si jen, bu yö rün ge ye iki ta ne da ha elekt ron ek le ye rek sa yı yı 8'e çı kar mak

is ter. Atom la rın ne den böy le bir eği li mi ol du ğu so ru su ce vap la na ma mak ta dır,

ama bu eği lim ol ma sa, can lı or ga niz ma la rın var ola ma ya ca ğı açık tır. 

Ko va lent bağ lar, atom la rın bu "yö rün ge ta mam la ma" is te ği sa ye sin de ku ru -

lur. Her iki si de yö rün ge le ri ni ta mam la mak is te -

yen iki fark lı atom, elekt ron la rı nı pay la şa rak bu

ta mam la ma yı ger çek leş ti rir. Ör ne ğin su yu (H2O)

oluş tu ran iki hid ro jen ve bir ok si jen ato mu, ko -

va lent bağ ya par lar. Ok si jen, iki hid ro jen de ki bi -

rer elekt ro nu pay la şa rak ikin ci yö rün ge si ni 8'e

ta mam la mak ta dır. Hid ro jen le rin her bi ri de, ok -

si je nin elekt ron la rın dan bi rer ta ne si ni kul la na rak

ken di yö rün ge le ri ni iki ye ta mam la mak ta dır lar.

Kar bon da iş te bu tür ko va lent bağ lar ku ra rak

çok fark lı mad de ler oluş tu rur. Me tan, bun lar dan

bir ta ne si dir. Me ta nın olu şu mu, dört ay rı hid ro -

jen ato mu nun kar bon la ko va lent bağ yap ma sıy -

la olu şur. Kar bo nun atom sa yı sı (6) ok si je nin kin -

den (8) iki ek sik ol du ğu için, kar bon iki ye ri ne

dört hid ro jen le bağ kur mak ta dır.

An cak kar bo nun kur du ğu bağ lar baş ta be lirt ti ği miz gi bi çok ge niş bir yel pa -

ze oluş tu rur. Kar bo nun sa de ce hid ro jen ile kur du ğu fark lı bağ lar, "hid ro kar -

bon lar" ola rak bi li nen bü yük ai le yi mey da na ge ti rir. Bu ai le için de; do ğal gaz,

sı vı pet rol, gaz ya ğı, ke ro sen ve çe şit li ma ki na yağ la rı var dır. Eti len ve pro pi -

len ola rak bi li nen hid ro kar bon lar ise pet ro kim ya en düst ri si nin te me li dir. Baş ka

hid ro kar bon lar ben zen, to lu en ve tur pen tin gi bi bi le şik ler mey da na ge ti rir. Giy -

si le ri mi zi gü ve len mek ten ko ru ma sı için do lap la ra ko nan naf ta lin ise bir baş ka

tür hid ro kar bon dur. Klor ve ya flor la bir le şen hid ro kar bon lar ise anes te zi mad -

de le ri, yan gın sön dü rü cü ler ve buz do lap la rın da kul la nı lan fre on lar gi bi fark lı

mad de ler oluş tu rur lar.
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Kar bo nun hid ro jen ve ok si jen le yap tı ğı ko va lent bağ lar ise, bir baş ka ge niş

yel pa ze oluş tu rur. Bun lar ara sın da eta nol ve pro pa nol gi bi al kol ler, al de hid ler,

ke ton lar ve yağ lı asit ler var dır. Yi ne kar bon, hid ro jen ve ok si jen bi le şik le rin den

olu şan çok önem li iki mad de ise, ye di ği miz be sin le rin için de ki ener ji yi sağ la yan

glu koz ve fruk toz dur. Ağa cın sert mad de si ni ve ka ğı dın ham mad de si ni oluş tu -

ran se lü loz, bal mu mu, sir ke ve for mik asit gi bi mad de le rin her bi ri, yi ne kar bo -

nun hid ro jen ve ok si jen le yap tı ğı ko va lent bağ lar la olu şur.

Kar bon, hid ro jen, ok si jen ve azot atom la rı ile bağ lar kur du ğun da ise, bu kez

or ta ya yi ne çok önem li bi le şik ler çı kar. Bu bi le şik le rin ba şın da, vü cu du mu zun

te mel ya pı ta şı olan pro te in le ri oluş tu ran ami no asit ler ge lir. DNA'yı oluş tu ran

nük le otid ler de yi ne kar bon, hid ro jen, ok si jen ve azot bi le şi min den olu şan mo -

le kül ler dir. 

Kı sa ca sı, kar bon ato mu nun kur du ğu ko va lent bağ lar, can lı lı ğın var ola bil me -

si için mut la ka ge re ken şart lar dan bi ri si dir. Eğer kar bon, ok si jen, azot ve hid ro -

jen le ko va lent bağ lar ku ra ma ya cak ol sa, ya şam dan söz et mek de müm kün de -

ğil dir.

Zeytinyağı, et ya da şeker gibi farklı maddeler, 

karbon, hidrojen, oksijen ya da azot atomlarının 

farklı şekillerde birleşmeleriyle oluşur. 



Kar bo nun bu bağ la rı ku ra bil me si ni sağ la yan şey ise, kim ya cı la rın "me tas -

ta bi li te" de dik le ri özel li ğin den kay nak lan mak ta dır. Ün lü bi yo kim ya cı J. B. S.

Hal da ne, bu özel li ği şöy le açık lar:

Bir mo le kü lün me tas ta bil ol ma sı de mek, bir dö nü şüm sı ra sın da ser best ener -

ji açı ğa çı ka ra bil me si, ama ısı, rad yas yon ya da bir ka ta li zör le bir leş me du -

rum la rı ha riç is tik rar lı ola rak ka la bil me si de mek te dir.90

Bu tek nik ta nım, kar bon ato mu nun çok öz gün bir ya pı ya sa hip ol du ğu an -

la mı na gel mek te dir. Bu öz gün ya pı sa ye sin de kar bon nor mal şart lar al tın da

çok ko lay ko va lent bağ ku ra bil mek te dir.

An cak bu ra da çok il ginç bir nok ta var dır. Kar bo nun ya şam için zo run -

lu olan söz ko nu su "me tas ta bi li te" özel li ği, sa de ce çok dar bir ısı ara lı -

ğı için ge çer li dir. 100°C'nin üze ri ne çı kıl dı ğın da, kar bon bi le şik le ri son de -

re ce ka rar sız ha le ge lir. 

Bu nu he pi miz gün lük ya şa mı mız da göz lem le riz. Eti pi şi rir ken yap tı ğı mız

şey, as lın da kar bon bi le şik le ri nin ya pı sı nı de ğiş tir mek tir. An cak önem li bir

SU ve METAN:

KOVALENT BAĞLARIN 

İKİ FARKLI ÖRNEĞİ

Üstteki su molekülü, iki hid-

rojen ve bir oksijen atomu

arasındaki kovalent bağla

kurulmuştur.

Alttaki metan molekülü ise,

dört hidrojen atomunun bir

karbon atomu ile kovalent

bağ yapmasıyla oluşmuştur.
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nok ta ya dik kat et mek ge re kir; pi şen et, ar tık ta ma men "ölü" ha le ge lir, ya ni

can lı or ga niz ma lar da kul la nı lan ya pı sın dan fark lı la şır. Ni te kim ço ğu kar bon

bi le şik le ri 100°C'nin üze rin de bo zu lur lar. Vi ta min le rin bü yük bö lü mü he -

men par ça la nır. Şe ker ler ay nı şe kil de ya pı de ği şik li ği ne uğ rar ve be sin de ğer -

le ri ni yi ti rir ler. Bi raz da ha yük sek bir ısı da, ör ne ğin 150°C'de, kar bon bi le şik -

le ri yan ma ya baş lar. 

Ya ni kar bon bi le şik le ri nin ko va lent bağ lar ku rup bu bağ la rı ka rar lı ola rak

ko ru ya bi le cek le ri ısı ara lı ğı nın üst sı nı rı, 100°C'yi aş maz. Alt sı nır ise 0°C ci va -

rın da dır. 0°C'nin al tın da ki bir ısı da da or ga nik bi yo kim ya nın var lı ğı im kan sız -

la şır. 

Ama di ğer bi le şik ler böy le de ğil dir. Or ga nik ol ma yan mad de le rin ço ğu ısı

de ği şim le rin den bu şe kil de et ki len mez ler. Bu nu gör mek için bir par ça etin ya -

nın da, bi raz me tal, cam ya da taş ko yup bu ka rı şı mı ısı ta bi lir si niz. Isı art tık ça

etin ya pı de ğiş tir di ği ni, ka rar dı ğı nı ve so nun da yan dı ğı nı gö rür sü nüz. Ama

me ta le, ca ma ya da ta şa, ısı yı yüz ler ce de re ce da ha ar tır sa nız bi le bir şey ol -

maz. 

Dik kat eder se niz, kar bon bi le şik le ri nin ko va lent bağ la rı kur mak ve ko ru -

mak için ih ti yaç duy duk la rı ısı ara lı ğı, tam da Dün ya üze rin de var olan ısı ara -

lı ğı dır. Oy sa da ha ön ce de be lirt miş ol du ğu muz gi bi, ev re nin için de ki ısı lar,

en sı cak yıl dız la rın için de ki mil yar lar ca de re ce lik sı cak lık lar dan, "mut lak sı fır"

nok ta sı olan – 273.15°C'ye ka dar de ği şe bil mek te dir. Ama in san için ya ra tıl mış

olan Dün ya, tam da ha ya tın ya pı ta şı olan kar bon bi le şik le ri nin ih ti yaç duy du -

ğu da ra cık ısı ara lı ğı na sa hip tir. 

Daha da dikkat çekici olan ise, ay nı ısı ara lı ğı nın su yun sı vı ol du ğu ye ga -

ne ısı ara lı ğı olu şu dur. Bir ön ce ki bö lüm de in ce le di ği miz gi bi, ya şa mın te mel

şart la rın dan bi ri olan su, tam da kar bon bi le şik le ri nin ih ti yaç duy du ğu ısı ya ih -

ti yaç duy mak ta dır. Böy le bir uyu mu zo run lu kı lan bir do ğa ka nu nu ise yok -

tur. Bu du rum, su yun, kar bo nun ve Dün ya' nın özel lik le ri nin bir bir le ri ne uy -

gun ola rak ya ra tıl dı ğı nın bir gös ter ge si dir.

Za yıf Bağ lar

Can lı be den le rin de ki atom la rı bir ara da tu tan ye ga ne bağ lar, ko va lent bağ -

lar de ğil dir. Bir ikin ci bağ sı nı fı da ha var dır. Fark lı tür le ri olan bu bağ la rın hep -

si ne bir den "za yıf bağ lar" adı ve ri lir. 
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Za yıf bağ lar, ko va lent bağ lar dan yak la şık yir mi kat da ha güç süz dür ler. Ama

or ga nik kim ya için çok bü yük bir öne me sa hip tir ler. Can lı be den le ri nin te mel

ya pı ta şı olan pro te in ler, kompleks üç bo yut lu form la rı na za yıf bağ lar sa ye sin -

de sa hip olur lar. 

Bu nu açık la mak için pro te in le rin ya pı sı na de ğin mek ge re kir. Pro te in ler ge -

nel lik le "ami no asit zin cir le ri" ola rak bi li nir. Bu doğ ru bir ta nım dır, an cak ye -

ter siz dir. Çün kü "ami no asit zin ci ri" ta nı mı, bir kol ye de ki in ci ta ne le ri gi bi art

ar da di zil miş iki bo yut lu bir di zi yi çağ rış tır mak ta dır. Ama pro te in le ri oluş tu ran

ami no  asit ler, bir ağa cın fark lı dal la rın da ki yap rak la rın ko nu mu gi bi, üç bo yut -

lu bir şek le sa hip tir ler. 

Ko va lent bağ lar, ami no asit le ri oluş tu ran atom la rı bi ra ra da tu tar lar. Za yıf

bağ lar ise ami no asit le ri ge rek li üç bo yut lu şe kil için de bir leş ti rir ler. Eğer za yıf

bağ lar ol ma sa, pro te in le rin var ol ma sı im kan sız dır. Pro te in le rin ol ma dı ğı bir

or tam da ise can lı lık tan söz edi le mez. 

İşin il ginç ya nı ise, za yıf bağ la rın da ih ti yaç duy duk la rı ısı ara lı ğı nın, ay nı

ko va lent bağ lar gi bi yi ne Dün ya üze rin de var olan ısı ara lı ğı olu şu dur. Oy sa

za yıf bağ lar ile ko va lent bağ la rın ya pı la rı bir bi rin den ta ma men fark lı dır, ay nı

ısı ya ih ti yaç duy ma la rı nı ge rek ti re cek hiç bir do ğal se bep yok tur. Bu na rağ men

her iki bağ sı nı fı da, ay nı ısı ara lı ğı için de ku ru la bi lir ler. Eğer ko va lent bağ lar

ile za yıf bağ lar fark lı ısı ara lık la rın da ka rar lı lık gös ter se ler di, pro te in in şa sı yi -

ne im kan sız ha le ge lir di. 

Kar bon ato mu nun ola ğa nüs tü öze lik le ri ile il gi li ola rak in ce le di ği miz tüm

bu bil gi ler, ya şa mın te mel mal ze me si olan bu atom ile, ya şa mın di ğer te mel

mal ze me si olan su ve ya şa mın ba rı na ğı olan Dün ya ge ze ge ni  ara sın da çok

bü yük bir uyum ol du ğu nu gös ter mek te dir. Mic ha el Den ton, Na tu re's Des tiny

(Doğanın Kaderi) ad lı ki ta bın da bu ger çe ği şöy le vur gu lar:

Ev ren de ki dev ısı yel pa ze si için de, tek bir da ra cık ısı ara lı ğı var dır ki; bu ara -

lık ta 1) sı vı su ya, 2) me tas ta bi li te özel li ği ne sa hip çok bol ve fark lı or ga nik bi -

le şik le re ve 3) komp leks mo le kül le rin üç bo yut lu şe kil le ri ni ka rar lı kı lan za yıf

bağ la ra sa hi biz.91

Bu da ra cık ısı ara lı ğı ise, az ön ce be lirt ti ği miz gi bi, bi li nen bü tün gök  ci -

sim le ri ara sın da sa de ce Dün ya' da var dır. Da ha sı, ha ya tın iki önem li te mel ta -

şı olan kar bon ve su, Dün ya' da son de re ce bol mik tar lar da bu lun mak ta dır.  

Tüm bun lar, kar bon ato mu nun ve onun ola ğa nüs tü özel lik le ri nin ya şam
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için özel ola rak yaratıldığını, Dün ya ge ze ge ni nin ise kar bon-te mel li bir ya şam

için özel ola rak ya ra tıl dı ğı nı gös ter mek te dir. 

Ok si jen in Yapısı

Kar bo nun can lı be den le ri nin en önem li ya pı ta şı ol du ğu nu ve bu iş lev için

çok özel bir yapıyla ya ra tıl dı ğı nı in ce le dik. Ama kar bon te mel li tüm can lı la rın

var lı ğı, ikin ci bir şar ta da ha bağ lı dır; ener ji. Ener ji, ya şa mın vaz ge çi le mez ih ti -

ya cı dır.

Ye şil bit ki ler ener ji yi Gü neş ışı ğın dan alır lar. Ama hay van lar ve bi zim için

ener ji nin kay na ğı "ok si das yon"; ya ni yan ma dır. Bit ki ler den al dı ğı mız be sin le ri

"ya ka rak" ener ji el de ede riz. Yak ma ise, ok si das yon te ri min den an la şıl dı ğı gi -

bi, ok sit le ye rek, ya ni ok si jen le re ak si yo na so ka rak ger çek le şir. İş te bu ne den -

le ok si jen de, komp leks ya şa mın su ve kar bon gi bi te mel bir şar tı dır. 

Kovalent bağ: Atomlar birbirleri ile sıkı sıkıya tutturulmuş.

Zayıf bağ: Atom zinciri farklı noktalardan birbirine üç boyutta tutturulmuş

Zayıf bağ

Zayıf bağ



Bi ze ener ji ve ren "yak ma" re ak si yo nu nun for mü lü şu dur:

kar bon bi le şik le ri + ok si jen  >  su + kar bon di ok sit + ener ji

Üst te ki re ak si yon so nu cun da, su ve kar bon di ok sit ya nın da bü yük mik tar -

da ener ji de açı ğa çı kar. Re ak si yon da be lir ti len kar bon bi le şik le ri nin ba şın da,

hid ro jen ve kar bon atom la rın dan olu şan hid ro kar bon lar ge lir. Ör ne ğin gli koz

(ya ni şe ker), vü cu du muz da sü rek li ola rak ya kı la rak ener ji sağ la nan te mel bir

hid ro kar bon dur. 

İşin il ginç ya nı, hid ro kar bon la rı oluş tu ran hid ro jen ve kar bon atom la rı nın,

ok si das yon için ola bi le cek en uy gun atom lar ol ma la rı dır. Hid ro jen, di ğer tüm

atom lar için de, ok si das yo na uğ ra dı ğın da en çok ener ji açı ğa çı ka ran atom dur.

Bir baş ka de yiş le ok si je nin ya ka bi le ce ği en iyi "ya kıt"tır. Kar bon ise "ya kıt de -

ğe ri" yö nün den, hid ro jen ve bo ron dan son ra üçün cü sı ra da ge lir. The Fit ness

of the En vi ron ment (Çev re nin Uy gun lu ğu) ki ta bı nın ya za rı Hen der son, bu

"ola ğa nüs tü de re ce de fay da lı uyum" kar şı sın da şaş kı na düş tü ğü nü be lirt miş

ve şöy le yaz mış tır: "Fiz yo lo ji için ola bi le cek en uy gun so nuç la rı ve ren kim ya -

sal re ak si yon lar, ay nı za man da ya şa ma en iyi ener ji ak ta ran re ak si yon lar dır."
92

Ateş in Yapısı (Ne den Bir An da Yan mı yo ruz?)

Üst te in ce le di ği miz gi bi, can lı la ra ener ji sağ la yan en te mel re ak si yon, kar -

bon ve hid ro jen bi le şik le ri nin ok sit len me si, ya ni yan ma sı dır. An cak bu nok ta -

da il ginç bir so ru so ru la bi lir: Bi zim vü cu du muz da te mel de kar bon ve hid ro -

jen bi le şik le rin den oluş mak ta dır. Pe ki ne den vü cu du muz da ok si de ol maz? Ya

da da ha açık bir ifa dey le, ne den vü cu du muz bir an da kib rit çö pü gi bi tu tu şup

yan maz?

Vü cu du mu zun ok si jen le te mas et ti ği hal de yan ma ma sı, ger çek ten şa şı rı la -

cak bir du rum dur.  

Bu şa şı la cak du ru mun ne de ni, ok si je nin nor mal ısı lar da ki mo le kü ler for mu

olan O2 mo le kü lü nün bü yük öl çü de "asal", ya ni re ak si yo na gir me yen bir ya -

pı ya sa hip olu şu dur. Ama bu du rum da bir baş ka so ru or ta ya çı kar; ma dem O2

ko lay ko lay re ak si yo na gir me yen bir mo le kül dür, o hal de bu mo le kül bi zim

vü cu du mu zun için de na sıl re ak si yo na girmektedir?

19. yüz yıl dan be ri me rak edi len bu so ru nun ce va bı, son ya rım yüz yıl için -
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de ki ge liş me ler so nu cun da an la şıl mış tır. Bi yo kim ya sal göz lem ler, in san vü cu -

dun da ki ba zı özel en zim le rin, sa de ce ok si je nin at mos fer de bu lu nan for mu

olan O2'yi re ak si yo na sok mak la gö rev li ol du ğu nu or ta ya çı kar mış tır. Hüc re le -

ri miz de ki bu özel en zim ler, son de re ce kompleks iş lem ler so nu cun da, vü cu -

du muz da ki de mir ve ba kır atom la rı nı ka ta li zör (hız lan dı rı cı) ola rak kul lan mak -

ta ve böy le ce ok si je ni re ak tif ha le ge tir mek te dir ler.
93 

Ya ni or ta da çok il ginç bir du rum var dır: Ok si jen ya kı cı bir ele ment tir ve

nor mal de bi zim be de ni mi zi de yak ma sı bek len me li dir. Bu nu en gel le mek için,

ok si je nin at mos fer de ki for mu olan O2 il ginç bir bi çim de "asal" kı lın mış tır, ya -

ni ko lay ko lay re ak si yo na gir me mek te dir. Ama be de ni mi zin ener ji el de et me -

si için de, ok si je nin ya kı cı lı ğı na ih ti ya cı var dır. Onun için hüc re le ri mi zin içi ne,

bu asal ga zı son de re ce re ak tif ha le ge ti ren kompleks bir en zim sis te mi yer -

leş ti ril miş tir. 

Bu ara da ye ri gel miş ken be lirt mek ge re kir ki, söz ko nu su en zim sis te mi,

can lı lı ğın rast lan tı lar la oluş tu ğu nu id dia eden ev rim te ori si nin as la açık la ya ma -

dı ğı bir Yaratılış ha ri ka sı dır.
94

Be de ni mi zin ani den tu tuş ma sı nı en gel le mek için alın mış bir baş ka ted bir

da ha var dır. Bu, İn gi liz kim ya ger Ne vil Sidg wick'in ifa de siy le "kar bo nun ka -

rak te ris tik asal lı ğı"dır.
95

Bir baş ka de yiş le, kar bon ato mu da nor mal ısı lar da

ko lay ko lay ok si jen le re ak si yo na gir mez. Kim ya sal dil le ifa de edi len bu özel -

li ği, as lın da he pi miz gün lük ha yat ta çok ya kın dan ya şa mı şız dır. So ğuk bir ha -

va da odun ya da kö mür kul la na rak ateş yak ma ya ça lış tı ğı mız da ya şa dı ğı mız

zor luk, kar bo nun söz ko nu su "ka rak te ris tik asal lı ğı"dır. Ate şi ya ka bil mek için

bir hay li uğ raş ma mız, odu nun ya da kö mü rün ısı sı nı iyi ce yük selt me miz ge re -

kir. Ama ateş bir kez alev al dık tan son ra da, kar bon hız la re ak si yo na gi rer ve

bü yük bir ener ji açı ğa çı kar. Bu yüz den bir yan gı nı baş lat mak (kib rit vs. gi bi

özel ateş kay nak la rı ol ma dık ça) son de re ce zor dur. Ama yan gın bir kez baş -

la dık tan son ra da çok bü yük bir ısı olu şur ve bu ısı et raf ta ki di ğer kar bon bi -

le şik le ri ni de tu tuş tu rur.

Bu du rum in ce len di ğin de, as lın da ateş tin de çok özel bir yapı olduğu

gö rü lür. Ok si je nin ve kar bo nun kim ya sal özel lik le ri öy le ayar lan mış tır ki, bun -

lar sa de ce çok yük sek bir ısı da re ak si yo na gi rip ateş oluş tu rur lar. Eğer böy le

ol ma say dı, Dün ya üze rin de ki ya şam im kan sız ha le ge lir di. Eğer ok si je nin ve

kar bo nun re ak si yo na gir me eği lim le ri bi raz da ha faz la ol say dı, ha va sı cak lı ğı
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bi raz art tı ğın da in san la rın, ağaç la rın, hay van la rın bir an da tu tu şup yan ma la rı

sı ra dan bir va ka ha li ne ge lir di. Ör ne ğin çöl de yü rü yen bir in san, sı cak lık gün

or ta sın da  en yük sek de re ce ye çık tı ğı an da, bir kib rit çö pü gi bi bir an da alev -

le re bo ğu la bi lir di. Bit ki ler ve hay van lar da ay nı teh li key le yüz yü ze ka lır dı. El -

bet te böy le bir Dün ya' da ya şam dan söz et mek imkansız olur du.

Eğer ok si je nin ve kar bo nun ka rak te ris tik asal lık la rı da ha faz la ol say dı, bu

se fer de Dün ya üze rin de ateş yak mak çok zor, bel ki de im kan sız ha le ge lir di.

Ate şin ol ma dı ğı bir or tam da ise, in san la rın ısın ma sı ve tek no lo ji ge liş tir me si

müm kün ola maz dı. Çün kü bi lin di ği gi bi tek no lo ji me tal le re da ya nır ve me tal -

ler de an cak çok yük sek ısı lar da yu mu şa yıp şe kil len di ri le bi lir ler. 

Bu du rum, kar bon ve ok si je nin kim ya sal özel lik le ri nin de yi ne in san ya şa -

mı için en uy gun bi çim de ol du ğu nu gös ter mek te dir. Mic ha el Den ton, bu ko -

nu da şun la rı ya zar:

Kar bon ve ok si jen atom la rı nın nor mal ısı lar da gös ter dik le ri re ak si yo na gir -

me me eği li mi, bir kez re ak si yo na gir dik le rin de açı ğa çı kan dev bo yut ta ki

ener jiy le bir lik te, Dün ya üze rin de ki ya şam açı sın dan çok önem li ayar la ma -

lar dır. Komp leks can lı la rın kont rol lü ve düz gün bir bi çim de ener ji edin me le -

ri ni ve ay nı za man da in san lı ğın ate şi kont rol lü bir bi çim de kul la na rak tek -

no lo ji için ge rek li ısı la rı el de et me si ni sağ la yan şey, iş te kar bon ve ok si jen de ki

bu il ginç ayar la ma dır.
96

Bir baş ka de yiş le, kar bon da ok si jen de, bi zim ya şa mı mı za en uy gun ola -

cak bi çim de ya ra tıl mış lar dır. Bu iki ele men tin özel lik le ri, biz le re ateş ya ka bil -

me ve bu ate şi en uy gun bi çim de kul lan ma im ka nı ver mek te dir. Da ha sı, Dün -

ya' nın her bir ya nı, çok bol mik tar da kar bon içe ren, do la yı sıy la ateş yak mak

için ko lay lık la kul la na bil di ği miz ağaç lar la dol du rul muş tur. Tüm bun lar, ate şin

ve mal ze me le ri nin de in san ya şa mı na en uy gun bi çim de ya ra tıl dı ğı nı gös ter -

mek te dir. Ni te kim Allah Ku ran'da şöy le buyurmuştur:

Ki O (Allah), si ze ye şil ağaç tan bir ateş kı lan dır; siz de on dan ya kı -

yor su nuz. (Ya sin Su re si, 80)
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Ok si je nin İde al Çö zü nür lü ğü

Vü cu du mu zun ok si je ni kul la na bil me si, bu ga zın su yun için de çö zü ne bi lir -

lik özel li ğin den kay nak la nır. Ne fes al dı ğı mız da ci ğer le ri mi ze gi ren ok si jen, he -

men çö zü ne rek ka na ka rı şır. Kan da ki he mog lo bin ad lı pro te in çö zün müş olan

bu ok si jen mo le kül le ri ni ya ka la ya rak hüc re le re ta şır. Hüc re ler de ise, az ön ce

be lirt ti ği miz özel en zim sis tem le ri sa ye sin de, bu ok si jen kul la nı la rak ATP adı

ve ri len kar bon bi le şik le ri ya kı lır ve ener ji el de edi lir.

Tüm komp leks can lı lar bu sis tem le ener ji ye ula şır lar. Ama el bet te bu sis te -

min iş le ye bil me si, ön ce lik le ok si je nin çö zü nür lük özel li ği ne bağ lı dır. Eğer ok -

si jen ye ter li de re ce de çö zü nür ol ma sa, ka na çok az mik tar da ok si jen gi re cek

ve bu da hüc re le rin ener ji ih ti ya cı nın kar şı lan ma sı na yet me ye cek ti. Ok si je nin

faz la çö zün me si ise, kan da ki ok si jen ora nı nı aşı rı de re ce de ar tı ra cak ve "ok si -

das yon ze hir len me si" mey da na ge ti re cek tir. 

Konunun dikkat çeken yönü ise, fark lı gaz la rın su için de çözünebilirlik

oran la rı nın, bir bir le rin den bir mil yon kat fark lı ola bil me si dir. Ya ni en çok çö -

zü nen gaz ile en az çö zü nen gaz ara sın da, bir mil yon kat lık bir çö zü ne bi lir lik

far kı var dır. He men he men hiç bir ga zın da çö zü ne bi lir lik ora nı ay nı de ğil dir.

Ör ne ğin kar bon di ok sit, ok si je ne gö re su için de yir mi kat da ha faz la çö zü nür.

Bu ka dar fark lı çö zü ne bi lir lik de ğer le ri için de ok si je nin sa hip ol du ğu de ğer ise

tam bi zim için uy gun olan de ğer dir.

Ok si je nin çö zü nür lü ğü aca ba bi raz da ha az ya da faz la ol sa ne olur du? 

Ön ce bi rin ci ih ti ma le ba ka lım. Eğer ok si jen su yun (ve do la yı sıy la

ka nın) için de bi raz da ha az çö zü ne cek ol sa, ka na da ha az

ok si jen ka rı şa cak ve hüc re ler ye te rin ce ok si jen

ala ma ya cak tır. Bu du rum da in san gi bi

yük sek me ta bo liz ma lı
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can lı la rın ya şa ma sı çok zor la şa cak tır. Böy le bir du rum da ne ka dar çok ne fes

alır sak ala lım, ha va da ki ok si jen hüc re le re ye te rin ce ulaş ma dı ğı için, ka de me li

bir bi çim de bo ğul ma teh li ke si ile kar şı kar şı ya ka lı rız. 

Eğer ok si je nin çö zü nür lü ğü da ha faz la olur sa, bu kez az ön ce be lirt ti ği miz

"ok si das yon ze hir len me si" or ta ya çı kar. Ok si jen as lın da çok teh li ke li bir gaz -

dır ve nor mal sı nır la rın üs tün de alın dı ğın da can lı lar için öl dü rü cü bir et ki ye

sa hip tir. Kan da ok si jen ora nı art tı ğın da, bu ok si jen su ile re ak si yo na gi re rek

son de re ce re ak tif ve tah rip edi ci yan ürün ler or ta ya çı ka rır. Vü cut ta, ok si je -

nin bu et ki si ni gi de ren son de re ce komp leks en zim sis tem le ri var dır. Ama eğer

ok si jen ora nı bi raz da ha faz la laş sa, bu en zim sis tem le ri işe ya ra ma ya cak ve al -

dı ğı mız her ne fes vü cu du bi raz da ha ze hir le ye rek bi zi kı sa sü re de ölü me sü -

rük le ye cek tir. Kim ya cı Ir win Fri do vich, bu ko nu da şöy le der:

So lu num ya pan bü tün or ga niz ma lar il ginç bir tu za ğa ya ka lan mış du rum da -

dır lar. Ya şam la rı nı des tek le yen ok si jen, ay nı za man da on lar için ze hir le yi ci

(tok sik) özel lik te dir ve bu teh li ke den sa de ce çok has sas ba zı özel sa vun ma me -

ka niz ma la rı sa ye sin de ko ru nur lar.97

İş te bi zi söz ko nu su tu zak tan, ya ni ok si jen le ze hir len me ya da ok si jen siz

ka la rak bo ğul ma teh li ke le rin den ko ru yan şey, ok si je nin çö zü nür lük ora nı nın

ve vü cut ta ki kompleks en zim sis tem le ri nin tam ge rek ti ği bi çim de be lir len miş

ve ya ra tıl mış ol ma sı dır. Da ha açık bir ifa dey le, Allah, so lu du ğu muz ha va yı da,

bu ha va yı kul lan ma mı zı sağ la yan sis tem le ri mi zi de ku sur suz bir uyum la ya rat -

mış tır. 

Di ğer Ele ment ler

Kuş ku suz ya şam için özel ola rak yaratılmış ele ment ler kar bon ve ok si jen le

sı nır lı de ğil dir. Can lı be den le ri nin yi ne bü yük kıs mı nı oluş tu ran hid ro jen, azot

gi bi ele ment ler de can lı ya şa mı na im kan ve re cek be lir li özel lik le re sa hip tir.

Bu nun dı şın da, pe ri yo dik tab lo da bu lu nan tüm ele ment le re, as lın da şu ya da

bu şe kil de, ya şa ma des tek ol mak üze re özel gö rev ler ve ril miş tir.

Pe ri yo dik tab lo da hid ro jen den uran yu ma ka dar 92 ta ne ele ment bu lu nur.

(Uran yum son ra sı ele ment ler do ğa da bu lun maz lar, ça ğı mız da la bo ra tu var da

üre til mek te dir ler ve za ten ka rar lı de ğil dir ler.) Bu 92 ele men tin 25 ta ne si, ya -

şam için doğ ru dan ge rek li dir. Bun la rın 11 ta ne si, ya ni; hid ro jen, kar bon, ok -

si jen, azot, sod yum, mag nez yum, fos for, kü kürt, klor, po tas yum ve kal si yum,
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can lı or ga niz ma la rın yak la şık %

99.9'unu oluş tu ran te mel ele ment -

ler dir. Bun la rın dı şın da ki 14 ele -

ment, ya ni; va nad yum, krom, man -

gan, de mir, ko balt, ni kel, ba kır, çin -

ko, mo lib den, bor, si li kon, se len -

yum, flor ve iyot ise can lı be den le -

rin de çok az mik tar da bu lu nur, ama

önem li iş lev ler üst le nir ler. Bun la rın

dı şın da ar se nik, ka lay ve tungs ten

de ba zı or ga niz ma lar da yer alır ve

bir kıs mı tam çö zü le me miş iş lev ler yü rü -

tür ler. Brom, stron si yum ve bar yum gi bi üç ele men tin da ha can lı or ga niz ma la -

rın ço ğun da bu lun du ğu bi lin mek te dir ama iş lev le ri he nüz an la şı la ma mış tır.98

Bu ge niş yel pa ze, pe ri yo dik tab lo nun fark lı grup la rı na bağ lı atom la rı içer -

mek te dir. (Pe ri yo dik tab lo da atom la rı özel lik le ri ne gö re ayı ran grup lar var dır.)

Bu du rum ise, pe ri yo dik tab lo da ki fark lı ele ment grup la rı nın hep si nin bir şe -

kil de ya şam için kul la nıl dı ğı nı gös ter mek te dir. J. J. R. Fra ús to da Sil va ve R. J.

P. Wil li ams, The Bi olo gi cal Che mistry of the Ele ments (Ele ment le rin Bi yo lo jik

Kim ya sı) ad lı ki tap la rın da şöy le ya zar lar:

Bi yo lo jik ele ment ler, pe ri yo dik tab lo nun her gru bun dan ve alt gru bun dan

özen le se çil miş gi bi gö rün mek te dir ler ve bu da her tür lü kim ya sal özel li ğin,

çev re şart la rı nın koy du ğu sı nır lar için de, ya şam iş lev le riy le iliş ki li ol du ğu nu

gös ter mek te dir.99

Pe ri yo dik tab lo nun en so -

nun da yer alan rad yo ak tif ele -

ment ler ise da ha do lay lı da ol sa,

yi ne in san ya şa mı na hiz met

eder ler. Mic ha el Den ton'ın Na -

tu re's Des tiny (Doğanın Kaderi)

ad lı ki ta bın da ay rın tı lı ola rak

an lat tı ğı gi bi, söz ko nu su rad yo -

ak tif ele ment ler, ör ne ğin uran -

yum, Dün ya' nın je olo jik ya pı sı -

Harun Yahya (Adnan Oktar) 155

Magnezyum

Bakır



nın şe kil len me sin de bü yük rol oy na mış lar dır. Dün ya' nın çe kir de ğin de ki ısı nın

sak lan ma sı nın rad yo ak ti vi te ile ya kın dan iliş ki si var dır. Bu ısı sa ye sin de Dün -

ya' nın çe kir de ğin de sı vı de mir bi ri ki mi var dır ve Dün ya' nın man ye tik ala nı bu

sa ye de ko run mak ta dır. Pe ri yo dik tab lo için de ya şam için et ki siz gi bi gö rü nen

asal gaz lar ve na dir top rak me tal le ri ise, atom üret me iş le mi nin uran yu ma ka -

dar uza na bil me si için ge çil me si ge re ken zo run lu ba sa mak lar dır.
100

Kı sa ca sı ev ren de var ol du ğu nu bil di ği miz tüm ele ment ler, in san ya şa mı na

bir şe kil de hiz met et mek te dir ler. Hiç bi ri bo şu na ve amaç sız de ğil dir. Bu du -

rum, ev re nin Allah ta ra fın dan in san için ya ra tıl dı ğı nı or ta ya ko yan bir baş ka

de lil dir.

So nuç

Ev re nin in ce le nen her fi zik sel ya da kim ya sal özel li ği, ya şam için tam ol -

ma sı ge rek ti ği gi bi çık mak ta dır. İn ce le me ne ka dar ar tı rı lır sa ar tı rıl sın bu ge nel

ku ral de ğiş me mek te dir. Ev re nin her par ça sın da in san ya şa mı nı gö ze ten bir

amaç ve bu ama ca yö ne lik ku sur suz bir uyum, düzen ve den ge var dır.
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Ve el bet te bu du rum, ev re ni bu amaç la ya rat mış olan üs tün bir Ya ra tı cı'nın var -

lı ğı nın is pa tı dır. Mad de nin han gi özel li ği ni in ce ler sek in ce le ye lim, mad de yi yok -

tan ya rat mış olan Allah'ın son suz bil gi, akıl ve kud re ti ni gö rü rüz. Her şey O'nun

ira de si ne bo yun eğ miş tir ve do la yı sıy la her şey ku sur suz bir uyum için de dir.

20. yy bi li minin var mış ol du ğu bu so nuç ise, yi ne, in san la ra Ku ran'da bil -

di ril miş olan bir ger çe ğin te yi di dir. Allah, ev re nin her de ta yı nın Ken di ya ra tı -

şı nın mü kem mel li ği ni gös ter di ği ni, Ku ran'da in san la ra şu şe kil de bil dir miş tir:

Mülk elin de bu lu nan (Al lah) ne yü ce dir. O, her şe ye güç ye ti ren dir.

O, amel (dav ra nış ve ey lem) ba kı mın dan han gi ni zin da ha iyi (ve gü -

zel) ola ca ğı nı de ne mek için ölü mü ve ha ya tı ya rat tı. O, üs tün ve güç -

lü olan dır, çok ba ğış la yan dır. O, bi ri di ğe riy le 'tam bir uyum’ (mu ta -

ba kat) için de ye di gök ya rat mış olan dır. Rah man (olan Al lah)ın ya -

rat ma sın da hiç bir 'çe liş ki ve uy gun suz luk’ (te fa vüt) gö re mez sin. İş te

gö zü(nü) çe vi rip-gez dir; her han gi bir çat lak lık (bo zuk luk ve çar pık -

lık) gö rü yor mu sun? Son ra gö zü nü iki ke re da ha çe vi rip-gez dir; o

göz (uyum suz luk bul mak tan) umu du nu kes miş bir hal de bit kin ola -

rak sa na dö ne cek tir. (Mülk Su re si, 1-4)





AKLA

DAVET

Ev re nin şu an ki ya pı sı nın tü müy le bir te sa düf ese ri

ola bi le ce ği dü şün ce si, tü müy le de li ce bir dü şün ce dir. 

De li lik kav ra mı nı ar go va ri bir ha ka ret ni ye tiy le de ğil, 

ta ma men psi ko lo ji de ki tek nik an la mıy la kul la nı yo rum.

Ger çek te bu tür bir dü şün ce ile şi zof re nik dü şün ce

tar zı ara sın da bü yük ben zer lik ler var dır.

Karl Stern, Mont re al Üni ver si te si Psi ki yat ris ti101



B
u kitabın başlangıcında bugün bilim dünyasında büyük kabul gören

İnsani İlke (Anthropic Principle) kavramından söz etmiştik. O zaman

da belirttiğimiz gibi, İnsani İlke, evrenin, amaçsız, başıboş, tesadüfi

bir madde yığını olmadığı, aksine insan yaşamını gözeten bir amaca

göre hassas bir biçimde yaratıldığı anlamına gelmektedir. 

Kitabın başından buraya kadar da, bu gerçeğin çeşitli delillerini gördük. Big

Bang'in patlama hızından atomların fiziksel dengelerine, dört temel kuvvetin

oranlarından yıldızların simya işlemlerine, uzayın düzenlenişindeki sırlardan

Güneş Sistemi'nin özelliklerine kadar evrenin yapısındaki olağanüstü ayarla-

maları inceledik. Üzerinde yaşadığımız Dünya'nın, bu Dünya'nın atmosferinin,

iç yapısının ya da büyüklüğünün tam olması gerektiği gibi olduğunu keşfettik.

Güneş'in bize ulaştırdığı ışığın, içtiğimiz suyun ya da bedenimizi oluşturan ve-

ya her saniye ciğerlerimize çektiğimiz havayı meydana getiren atomların, bi-

zim yaşamımız için olağanüstü derecede uygun olduklarına şahit olduk. 

Kısacası evren hakkında yaptığımız her türlü inceleme, bizlere bu evrende

insan yaşamını gözeten olağanüstü bir düzen, bir Yaratılış olduğunu göster-

mektedir. Bu kusursuz Yaratılış’ı reddetmeye kalkmak, psikiyatrist Karl Stern'in

sözlerinde ifade edildiği gibi, akıl sınırlarının dışına çıkmak anlamına gelir.

Evrendeki mükemmel denge ve düzenin ne anlama geldiği ise açıktır.

Elbette ki, evrenin her detayında gizli olan bir düzen, aynı zamanda evrenin

her detayına hakim olan sonsuz bir güç ve akıl sahibi bir Yaratıcı'nın varlığı-

nın ispatıdır. Nitekim aynı Yaratıcı, Big Bang teorisinin ortaya koymuş olduğu

gibi, evreni yoktan yaratmıştır.

Bilimin ortaya çıkardığı bu sonuç, Kuran'da bizlere öğretilmiş bulunan bir

gerçektir. Allah evreni yoktan yaratmış ve düzenlemiştir:

Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra ar-

şa istiva eden Allah'tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan

geceyle örten, Güneş’e, Ay’a ve yıldızlara Kendi buyruğuyla baş eğdi-

rendir... (Araf Suresi, 54) 

Ancak ilginçtir ki, bu gerçeğin delillerinin bilim yoluyla ortaya çıkması, ba-

zı bilim adamlarını çok rahatsız etmiştir ve halen de etmektedir. Bu bilim

adamları, bilimle materyalist felsefeyi aynı şey sanan kişilerdir. Bilimin dinle

asla uyuşamayacağına, bilimsel olmakla ateist olmanın eşanlamlı olduğuna

inandırılmışlardır. Evrenin ve canlılığın, rastlantılarla açıklanabileceği yanılgısı
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ile eğitilmişlerdir. Bu nedenle karşılaştıkları apaçık Yaratılış gerçeği karşısında

büyük bir şaşkınlık içinde bocalamaktadırlar.

Materyalistlerin içine düştükleri bu durumu incelemek için, son olarak bir

de kısaca hayatın kökeni konusuna bakmak gerekir. 

Hayatın Kökeni 

Hayatın kökeni, yani Dünya üzerindeki ilk canlıların nasıl oluştuğu sorusu,

150 yıldır materyalizmin en büyük açmazlarından biri olmuştur. Çünkü en ba-

sit canlı olarak kabul ettiğimiz hücre, insanoğlunun ürettiği hiçbir teknoloji ile

kıyaslanamayacak bir kompleksliğe sahiptir. Olasılık hesapları, değil hücrenin,

hücrenin en temel yapıtaşı olan proteinlerin bile rastlantısal olarak ortaya çı-

kamayacaklarını ispatlamaktadır. Bu ise elbette Yaratılış’ın ispatıdır.

Başka çalışmalarımızda çok detaylı olarak ele aldığımız bu konuya birkaç

örnekle değinelim. 

Bu kitabın önceki sayfalarında, evrendeki dengelerin rastlantısal olarak

oluşmalarının mümkün olmadığını açıklamıştık. Şimdi ise, en basit canlı orga-

nizmanın bile tesadüfen oluşamayacağını açıklayacağız. Bu konuda başvurula-

bilecek çalışmalardan biri, New York Üniversitesi kimya profesörü ve DNA uz-

manı Robert Shapiro'nun yaptığı bir hesaptır. Darwinist bir evrimci olan

Shapiro, sadece basit bir bakteride bulunan 2000 çeşit proteinin rastlantısal ola-

rak meydana gelme ihtimalini hesaplamıştır. (İnsan vücudunda ise yaklaşık

200.000 çeşit protein vardır.) Elde edilen rakam, 1040.000'de 1 ihtimaldir.
102

(Bu

sayı, 1 rakamının yanına 40 bin tane sıfır gelmesiyle oluşan ve evrende karşı-

lığı bulunmayan bir sayıdır.) 

Elbette bu rakamın ne anlama geldiği açıktır: Canlılığı rastlantılarla açıkla-

maya çalışan materyalizm ve onun doğabilimlerindeki karşılığı olan

Darwinizm, geçersizdir. Cardiff Üniversitesi'nden, Uygulamalı Matematik ve

Astronomi Profesörü Chandra Wickramasinghe, Shapiro'nun hesapları üzerine

şöyle demiştir:

Bu rakam (10
40.000

) Darwin'i ve tüm evrim teorisini gömmeye yeterlidir. Bu ge-

zegenin ya da bir başkasının üzerinde hiçbir zaman (hayatın doğabileceği) bir

ilkel çorba olmamıştır ve yaşamın başlangıcı rastlantısal olarak gerçekleşemeye-

ceğine göre, amaçlı bir aklın ürünü olmalıdır.103

Ünlü astronom Sir Fred Hoyle ise, aynı konuda şu yorumu yapmıştır:
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Aslında, yaşamın akıl sahibi bir varlık tarafından meydana getirildiği o kadar

açıktır ki, insan bu açık gerçeğin neden yaygın olarak kabul edilmediğini merak

etmektedir. Bunun (kabul edilmemesinin) nedeni, bilimsel değil, psikolojiktir.104

Hem Hoyle hem de Wickramasinghe, materyalizmi benimseyerek bilim yap-

mış insanlardır. Ama karşılarına çıkan gerçek, hayatın yaratılmış olduğudur ve on-

lar da bunu onaylamışlardır. Bugün bilim dünyasındaki daha pek çok biyolog ya

da biyokimyacı, yaşamın rastlantılarla doğduğu hikayesini terk etmiş durumdadır. 

Darwinizm'e sadakat gösterenler, yani yaşamın hala bir tesadüf ürünü oldu-

ğunu savunanlar ise, başta belirttiğimiz gibi büyük bir şaşkınlık içindedirler. Ün-

lü biyokimyacı Michael Behe'nin "hayatın üstün bir akıl tarafından tasarlan-

mış olduğu anlayışı, hayatı basit doğa kanunlarının bir sonucu olarak al-

gılamaya alışkın olan bizlerde bir şok etkisi yaratmış durumda"105 derken

belirttiği gibi, herşeyin Yaratıcısı olan Allah'ın varlığını kavramak, bu kişileri şo-

ke etmiştir.

Materyalist inanışa sahip insanların içine düştükleri bu çelişki onlar için kaçı-

nılmazdır. Çünkü bu gibi insanlar, açıkça gördükleri halde gerçeği reddetmeye

çalışmaktadırlar. Allah, materyalist inanışa  sahip olan insanların içine düştükleri

bu durumu Kuran'da şöyle açıklamaktadır: 

'Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış' göğe andolsun; siz,

gerçekten birbirini tutmaz bir söz (çelişkili ve aykırı görüşler) için-

desiniz. Ondan çevrilen çevrilir, kahrolsun, o 'zan ve tahminle yalan

söyleyenler'; ki onlar, 'bilgisizliğin kuşatması' içinde habersizdirler.

(Zariyat Suresi, 7-11)

Bu durumda bizlere düşen ise, materyalist felsefenin etkisiyle aklın dışına çık-

mış olan kişileri, yeniden akletmeye davet etmektir. Her türlü ön yargıyı bir ke-

nara bırakıp düşünmeye, evrendeki ve canlılardaki olağanüstü yapıların, Allah'ın

yaratışının apaçık bir ispatı olduğunu kabul etmeye çağırmaktır. 

Gökleri ve yeri hiç yoktan yaratıp şekillendirmiş olan Allah, yaratmış olduğu

insanları akletmeye çağırmaktadır:

Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra ar-

şa istiva eden, işleri evirip-çeviren Allah'tır. O'nun izni olmadıktan

sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur, öy-

leyse O'na kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?

(Yunus Suresi, 3)

EVRENİN YARATILIŞI162







Allah bir başka ayette ise şöyle buyurmuştur:

Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp-düşünmez misiniz?

(Nahl Suresi, 17)

Bilim, Yaratılış gerçeğini ispatlamıştır. Artık sıra, bilim dünyasının bu gerçeği

görüp, öğüt alıp-düşünmesindedir. Yıllardır Allah'ın varlığını inkar ya da göz ar-

dı etmiş olan kimseler, özellikle de bunu sözde bilim adına yapanlar, çok derin

bir yanılgı içinde olduklarını görmeli ve bu yoldan vazgeçmelidirler. 

Öte yandan, bilimin ortaya koyduğu bu gerçeğin, "ben Allah'ın varlığına ve

evreni O'nun yarattığına zaten inanıyorum" diye düşünenler için de bir başka der-

si vardır. Bu kişiler belki bu inancı sadece yüzeysel olarak kabullenmiş, bu inan-

cın delilleri üzerinde yeterince düşünmemiş olabilirler. Bu yüzden de imanın ge-

reklerini yerine getirmiyor olabilirler. Allah, Kuran'da bu gibi insanları şöyle tarif

eder:

De ki: "Eğer biliyorsanız (söyleyin:) Yeryüzü ve onun içinde olanlar ki-

mindir?"

"Allah'ındır" diyecekler. De ki: "Yine de öğüt alıp-düşünmeyecek misi-

niz?"

De ki: "Yedi göğün Rabbi ve büyük Arş'ın Rabbi kimdir?"

"Allah'ındır" diyecekler. De ki: "Yine de sakınmayacak mısınız?"

De ki: "Eğer biliyorsanız (söyleyin:) Her şeyin melekutu (mülk ve yö-

netimi) kimin elindedir? Ki O, koruyup kolluyorken Kendisi korun-

muyor."

"Allah'ındır" diyecekler. De ki: "Öyleyse nasıl oluyor da böyle büyüle-

niyorsunuz?" (Müminun Suresi, 84-89)

İnsanın Allah'ın varlığının, hem de her şeyin O'nun tarafından yaratıldığının

farkına varmasının ardından, bu gerçeğe karşı kayıtsız kalması, bir tür "büyülen-

me"dir. Çünkü, yaşadığımız evreni ve Dünya'yı bizim için kusursuz bir biçimde

yaratan, sonra da bizleri var eden Allah'tır ve insanın bu gerçeği hayatının en

önemli gerçeği olarak kabul etmesi gerekir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bu-

lunan her şeyin Rabbi Allah'tır. İnsanın da Allah'ı Rab edinmesi, yani O'na kul-

luk etmesi gerekir. Allah, bu gerçeği bizlere şöyle bildirmektedir:

(Allah) Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir; şu halde

O'na ibadet et ve O'na ibadette kararlı ol. Hiç O'nun adaşı olan birini

biliyor musun? (Meryem Suresi, 65)
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EVRİM

YANILGISI

Soru şudur: Bana evrimle ilgili tek bir şey söyleyebilir

misiniz, gerçekten doğru olan bir şey? Bu soruyu Doğa

Tarihi Müzesi'ndeki tüm jeoloji ekibine sordum ve aldığım

cevap tam bir sessizlik oldu... Sonrasında tüm

yaşamımın, evrimin açık bir gerçek olduğuna inanarak

aldatılmakla geçtiğini fark ettim.

Colin Patterson, İngiltere Doğa Tarihi Müzesi 

paleontoloğu, Evolution (Evrim) adlı kitabın yazarı106



D
arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek amacıyla

ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsatadan baş-

ka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen oluş-

tuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir düzen

bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşan-

madığını ortaya koyan 300 milyonu aşkın fosilin bulunmasıyla çürümüştür.

Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından

da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında

yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorum-

lanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara

dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tari-

hindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek daha

yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araştırmalar,

Darwinist iddiaların tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek

çok bilim adamı tarafından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokim-

ya, paleontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in

geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok çalışmamız-

da bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Ancak konu-

yu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vardır.

Darwin'i Yıkan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pa-

gan bir öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19.

yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının gün-

demine sokan en önemli gelişme, Charles

Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni

adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki

farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı ger-

çeğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgı-

larına göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve

zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayan-
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mıyordu; kendisinin de kabul ettiği gibi sadece bir "mantık yürütme" idi. Hatta

Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" başlıklı uzun bölümde itiraf ettiği

gibi, teori pek çok önemli soru karşısında açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tarafından aşılacağı-

nı, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini umuyordu. Bunu kita-

bında sık sık belirtmişti. Ancak gelişen bilim, Darwin'in umutlarının tam aksi-

ne, teorinin temel iddialarını birer birer dayanaksız bırakmıştır. 

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel başlıkta incelenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla açıklayama-

maktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrimleştirici

bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo ortaya

koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleyeceğiz.

Aşılamayan İlk Basamak: Hayatın Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl önce dün-

yada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini

iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlar-

ca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçek-

ten bu tür bir evrim gerçekleşmişse neden bunun iz-

lerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teorinin

açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlar-

dan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama-

ğı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hüc-

re" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o

"ilk hücre"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan,

doğa kanunları içinde kör tesadüflerin ürünü olarak

meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre,

cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir

hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel

biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.
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"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti. Çünkü

onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit bir yapıya sahip ol-

duklarını varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri inanılan "spontane jenerasyon" adlı

teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canlı bir varlık oluş-

turabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin yemek artıklarından,

farelerin de buğdaydan oluştuğu yaygın bir düşünceydi. Bunu ispatlamak için

de ilginç deneyler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz buğday kon-

muş ve biraz beklendiğinde bu karışımdan farelerin oluşacağı sanılmıştı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildiğine bir delil

sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendi-

liklerinden oluşmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle görülmeyen lar-

valardan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığı dönemde ise, bakterilerin

cansız maddeden oluşabildikleri inancı, bilim dünyasında yaygın bir kabul gö-

rüyordu. 

Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından beş yıl sonra, ünlü Fransız bi-

yolog Louis Pasteur, evrime temel oluşturan bu inancı kesin olarak çürüttü.

Pasteur yaptığı uzun çalışma ve deneyler sonucunda vardığı sonucu şöyle

özetlemişti: 

Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası ar-

tık kesin olarak tarihe gömülmüştür.
107

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bul-

gularına karşı uzun süre direndiler. Ancak geli-

şen bilim, canlı hücresinin karmaşık yapısını

ortaya çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşa-

bileceği iddiasının geçersizliği daha da açık ha-

le geldi. 

20. Yüzyıldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan

ilk evrimci, ünlü Rus biyolog Alexander Oparin ol-

du. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attığı birtakım

tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana gele-

Ale xan der Opa rin'in ha ya tın

kö ke ni ne ev rim ci bir açık la ma

ge tir mek için yü rüt tü ğü ça ba -

lar bü yük bir fi yas koy la  so -

nuç lan dı. 



bileceğini ispat etmeye çalıştı. Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanacak

ve Oparin şu itirafı yapmak zorunda kalacaktı: 

Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık

noktayı oluşturmaktadır.
108

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni konusunu çözüme ka-

vuşturacak deneyler yapmaya çalıştılar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikalı

kimyacı Stanley Miller tarafından 1953 yılında düzenlendi. Miller, ilkel dünya

atmosferinde olduğunu iddia ettiği gazları bir deney düzeneğinde birleştirerek

ve bu karışıma enerji ekleyerek, proteinlerin yapısında kullanılan birkaç orga-

nik molekül (aminoasit) sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtılan bu deneyin geçerli

olmadığı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya koşullarından çok

farklı olduğu, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.
109

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandığı atmosfer

ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti.
110

Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl boyunca yürütülen tüm

evrimci çabalar hep başarısızlıkla sonuçlandı. San Diego Scripps

Enstitüsü'nden ünlü jeokimyacı Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 yı-

lında yayınlanan bir makalede bu gerçeği şöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdiğimizde sahip ol-

duğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız: Hayat yeryüzün-

de nasıl başladı?
111

Hayatın Kompleks Yapısı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza girme-

leriinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı yapıların bi-

le olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olmasıdır. Canlı hücresi,

insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha komplekstir. Öyle ki,

bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya

getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir protein bile üretileme-

mektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılarla açık-

lanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya bile gerek

yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza girerler. Çünkü
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hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir tanesinin dahi tesadü-

fen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka proteinle-

rin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesa-

düfen oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır.

Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile evrimcilerin te-

sadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir.

Konunun önemi açısından özetle açıklayalım:

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve

enzimler de birer proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100’e

yakın proteinin hazır bulunması gerekmektedir.

Dolayısıyla proteinlerin varlığı için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir.

DNA olmadan protein sentezlenemez. Dolayısıyla

proteinlerin oluşabilmesi için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm

organellerin önemli görevleri vardır. Yani proteinle-

rin oluşabilmesi için, eksiksiz ve tam işleyen bir hüc-

renin tüm organelleri ile var olması gerekmektedir.

Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi

saklayan DNA molekülü ise, olağanüstü bir bilgi ban-

kasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bilginin, eğer kağıda

dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 900 cilt-

lik bir kütüphane oluşturacağı hesaplanmaktadır.

Bu noktada çok dikkat çekici bir ikilem daha var-
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ca ğı he sap lan mak ta dır. El bet te böy lesine olağanüs tü bir bil -

gi, tesadüf kav ramını kesin biçim de geçer siz kıl mak tadır.



dır: DNA, yalnız birtakım özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile eşle-

nebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda

gerçekleşir. Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin meydana gelebilmesi

için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendiliğinden

oluştuğu senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego California Üniversite-

si'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim

1994 tarihli sayısında bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA

ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları aşırı de-

recede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde etmek de

mümkün değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal yollarla ortaya çık-

masının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır.
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Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine ortaya çık-

ması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek gerekir. Bu

gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça ge-

çersiz kılmaktadır. 

Evrimin Hayali Mekanizmaları

Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim me-

kanizmaları" olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçekte hiçbir evrimleştiri-

ci güce sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır. Darwin, ortaya attığı evrim id-

diasını tamamen "doğal seleksiyon" mekanizmasına bağlamıştı. Bu mekaniz-

maya verdiği önem, kitabının isminden de açıkça anlaşılıyordu: Türlerin

Kökeni, Doğal Seleksiyon Yoluyla...

Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam mücadelesi için-

de, doğal şartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalacağı düşüncesine da-

yanır. Örneğin yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen bir geyik sürüsünde,

daha hızlı koşabilen geyikler hayatta kalacaktır. Böylece geyik sürüsü, hızlı ve

güçlü bireylerden oluşacaktır. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleş-

tirmez, onları başka bir canlı türüne, örneğin atlara dönüştürmez.

Dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizması hiçbir evrimleştirici güce sahip

değildir. Darwin de bu gerçeğin farkındaydı ve Türlerin Kökeni adlı kitabında

"Faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon hiçbir şey yapamaz"

demek zorunda kalmıştı.
113
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Lamarck'ın Etkisi

Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl oluşabilirdi? Darwin, kendi döneminin

ilkel bilim anlayışı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çalış-

mıştı. Darwin'den önce yaşamış olan Fransız biyolog Lamarck'a göre, canlılar

yaşamları sırasında geçirdikleri fiziksel değişiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar,

nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu.

Örneğin Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemişlerdi, yüksek ağaçların

yapraklarını yemek için çabalarken nesilden nesile boyunları uzamıştı. 

Darwin de benzeri örnekler vermiş, örneğin Türlerin Kökeni adlı kitabın-

da, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balinalara dönüştü-

ğünü iddia etmişti.
114

Ama Mendel'in keşfettiği ve 20. yüzyılda gelişen genetik bilimiyle kesinle-

şen kalıtım kanunları, kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere aktarılması ef-

sanesini kesin olarak yıktı. Böylece doğal seleksiyon "tek başına" ve dolayı-

sıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalmış oluyordu.

Lamarck zü ra fa la rın
cey lan ben ze ri hay -
van lar dan tü re dik le -
ri ne ina nı yor du. Ona
gö re ot la ra uzan ma -
ya ça lı şan bu can lı la -
rın za man için de bo -
yun la rı uza mış ve zü -
ra fa la ra dö nü şü ver miş-
ler di. Men del'in 1865 yı -
lın da keşfet tiği ka lı tım
ka nun la rı, ya şam sı ra -
sın da ka za nı lan özel lik -
le rin son ra ki ne sil le re
ak ta rıl ma sı nın müm kün
ol ma dı ğı nı is pat la mıştır.
Böy le ce La marck'ın zü -
ra fa ma sa lı da ta ri he ka -
rışmıştır.

Fransız biyolog
Lamarck
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Evrimciler yüzyılın başından beri sinekleri mutasyona uğratarak, faydalı mutasyon örneği

oluşturmaya çalıştılar. Ancak on yıllarca süren bu çabaların sonucunda elde edilen tek so-

nuç, sakat, hastalıklı ve kusurlu sinekler oldu. Üstte solda normal bir meyve sineğinin ka-

fası ve sağda mutasyona uğrayarak bacakları başından çıkan diğer bir meyve sineği.

anten

gözler

ağız

bacak

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların sonların-

da, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-Darwinizm'i or-

taya attılar. Neo-Darwinizm, doğal seleksiyonun yanına "faydalı değişiklik se-

bebi" olarak mutasyonları, yani canlıların genlerinde radyasyon gibi dış etki-

ler ya da kopyalama hataları sonucunda oluşan bozulmaları ekledi. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen,

Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulu-

nan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi

sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara da-

yalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bı-

rakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, ak-

sine her zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu mo-

lekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir. Amerikalı

genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana ge-

lirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel bir

gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleşmiş

bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim, ya etkisiz ola-

caktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir değişim kol
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saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihti-

malle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir.
115

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliştiren mutas-

yon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu görüldü.

Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gösterdiği mutas-

yonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan genetik olaylardır.

(İnsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edi-

ci bir mekanizma "evrim mekanizması" olamaz. Doğal seleksiyon ise,

Darwin'in de kabul ettiği gibi, "tek başına hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek biz-

lere doğada hiçbir "evrim mekanizması" olmadığını göstermektedir. Evrim me-

kanizması olmadığına göre de, evrim denen hayali süreç yaşanmış olamaz.

Fosil Kayıtları: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en açık

göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerinden türe-

mişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine dönüşmüş ve

bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz mil-

yonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe iler-

lemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara türler"in

oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yandan da

bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaşa-

mış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yandan da bazı kuş

özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş

sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler

geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu"

adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayılarının ve

çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu garip canlıların

kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin

Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri
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mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sa-

dece fosil kalıntıları arasında bulunabilir.
116

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir türlü bu-

lunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir açmaz oluşturdu-

ğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları"

(Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayı-

sız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halin-

de değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu

olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gö-

mülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağ-

lantılarla dolu değil? (Ek dipnot: Charles Darwin, The Origin of Species, s.

172, 280) 

Darwin'in Yıkılan Umutları

Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında humma-

lı fosil araştırmaları yapıldığı halde bu ara geçiş formlarına rastlanamamıştır.

Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin

beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz

bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermiştir.

Ünlü İngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olması-

na karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde, türler ya

da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız; kade-

meli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz.
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Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiş formu ol-

madan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Darwin'in ön-

görülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gösteren çok

güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, kendisinden evrimleştiği hiçbir ata-

sı olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması, o

türün yaratılmış olmasıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma

tarafından da kabul edilir:

Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane

iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz



Fosiller, evrimin hiçbir zaman yaşanmadığının ispatıdır. Fosil kayıtlarının ortaya koydu-
ğu gibi, canlılar sahip oldukları tüm özelliklerle bir anda var olmuşlar ve soyları devam
ettiği müddetçe en küçük bir değişiklik geçirmemişlerdir. Balıklar hep balık, böcekler
hep böcek, sürüngenler hep sürüngen olarak var olmuştur. Türlerin aşama aşama oluş-
tuğu iddiasının hiçbir bilimsel geçerliliği yoktur. Tüm canlıları Yüce Allah yaratmıştır. 

YAŞAYAN FOSİLLER EVRİMİ ÇÜRÜTÜYOR

54-37 mil yon yıll lık sas saf ras

yap ra ğı fosili

125 mil yon yıl lık

yu suf çuk fosili 

98 mil yon yıl lık kap lum ba ğa fo si li



150 mil yon yıl lık is trid ye fosili

110 milyon yıllık tarpun 

balığı fosili

4 mil yon yıl lık

de ni za tı fosili
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bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da böyle olmamıştır. Eğer böyle olmadıysa,

bir değişim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerin-

den evrimleşerek meydana gelmiş olmalıdırlar. Ama eğer eksiksiz ve mükem-

mel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafın-

dan yaratılmış olmaları gerekir.
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Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde orta-

ya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sandığının ak-

sine, evrim değil Yaratılış'tır.

İnsanın Evrimi Masalı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insanın kö-

keni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde maymunsu birta-

kım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu

süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edi-

lir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Ev rim te ori si, can lı tür le -

ri nin ya vaş de ği şim ler le

bir bir le rin den ev rim leş -

tik le ri ni id dia eder. Oy sa

fo sil ka yıt la rı bu id di ayı

açık ça ya lan la mak ta dır.

Ör ne ğin 530 mil yon yıl

ön ce baş la yan Kamb ri -

yen de vir de, bir bi rin den

çok fark lı olan on lar ca

can lı tü rü bir an da or ta -

ya çık mış tır. Yandaki çi -

zim de tas vir edi len bu

can lı lar çok komp leks

ya pı la ra sa hip tir ler. Je -

olo jik dil de Kamb ri yen,

Ya ra tı lı ş’ın açık bir 

de li li dir.
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Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney maymunu" an-

lamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar gerçekte soyu tü-

kenmiş bir maymun türünden  başka bir şey değildir. Lord Solly Zuckerman ve

Prof. Charles Oxnard gibi İngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin

Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar,

bu canlıların sadece soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını ve in-

sanlarla hiçbir benzerlik taşımadıklarını göstermiştir.
119

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani insan ola-

rak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar,

Australopithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait

fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluştururlar. Bu şema ha-

yalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir ilişki olduğu as-

la ispatlanamamıştır. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en önemli savunucuların-

dan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" di-

yerek bunu kabul eder.
120

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapi-

ens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası olduğu

izlenimini verirler. Oysa paleoan-

tropologların son bulguları,

Australopithecus, Homo habilis ve

Homo erectus'un dünya'nın farklı

bölgelerinde aynı dönemlerde yaşa-

dıklarını göstermektedir.
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Ev rim yan lı sı ga ze te ve der gi ler de

çı kan ha ber ler de yan da ki ne ben -

zer ha ya li "il kel" in san la rın re sim -

le ri sık lık la kul la nı lır. Bu ha ya li re -

sim le re da ya na rak oluş tu ru lan ha -

ber ler de ki tek kay nak, ya zan ki şi -

le rin ha yal gü cü dür. An cak ev rim

bi lim kar şı sın da o ka dar çok ye -

nil gi al mıştır ki ar tık bi lim sel der -

giler de ev rim le il gili haber lere da-

ha az rast lanır ol muştur.
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Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok modern

zamanlara kadar yaşamışlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens

sapiens (insanı ile aynı ortamda yan yana bulunmuşlardır.
122

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının geçer-

sizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleontologlarından

Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karşın, Darwinist teorinin

içine girdiği bu çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insanımsı)

çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların biri

diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldığında evrimsel

bir gelişme trendi göstermemektedirler.
123

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım "yarı

maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda yoluyla

ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli ol-

mayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üze-

rinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim adamların-

dan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına rağmen, ortada maymunsu

canlılardan insana uzanan gerçek bir soy ağacı olmadığı sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır. Bilimsel olarak kabul

ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi dallarına kadar bir

yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani
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İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı

des tek le yen hiç bir fo sil

ka lın tı sı yok tur. Ak si ne,

fo sil ka yıt la rı in san lar ile

may mun lar ara sın da aşı -

la maz bir sı nır ol du ğu nu

gös ter mek te dir. Bu ger -

çek kar şı sın da ev rim ci ler,

ger çek dı şı bir ta kım çi zim

ve ma ket le re umut bağ la -

mış lar dır. Fo sil ka lın tı la rı -

nın üze ri ne di le dik le ri

mas ke le ri ge çi rir ve ha ya li

ya rı may mun-ya rı in san

yüz ler oluş tu rur lar. 
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somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan

sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda,

yani en "bilim dışı" sayılan kısımda ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his

gibi "duyum ötesi algılama"  kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır!

Zuckerman, yelpazenin bu ucunu şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan bu

alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlan-

masına- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herşeyin müm-

kün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin

çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür.
124

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birtakım in-

sanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamalarından

ibarettir.

Darwin Formülü!

Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz ev-

rimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocukların bile an-

layabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir. Dolayısıyla

bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar biraraya gelerek önce hüc-

reyi oluşturmuşlardır ve sonrasında aynı atomlar bir şekilde diğer canlıları ve

insanı meydana getirmişlerdir. Şimdi düşünelim; canlılığın yapıtaşı olan kar-

bon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdiğimizde bir yığın

oluşur. Bu atom yığını, hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluş-

turamaz. İsterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslın-

da savundukları, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar adına

"Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bulunan fos-

for, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktar-

da koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu karışımın içinde

bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler.

Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir teki-

nin bile rastlantısal oluşma ihtimali olmayan) protein doldursunlar. Bu karı-



şımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları istedikleri gelişmiş ci-

hazlarla karıştırsınlar. Varillerin başına da dünyanın önde gelen bilim adamla-

rını koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktararak nö-

betleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin başında beklesin-

ler. Bir canlının oluşması için hangi şartların var olması gerektiğine inanılıyor-

sa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o variller-

den kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları,

bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karan-

filleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları, kar-

puzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk

renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluştura-

mazlar. Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir

hücresini bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluşturamazlar. Sonra

yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda başka kararlar

alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop

altında izleyen profesörleri oluşturamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün yarat-

masıyla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen

aykırı bir safsatadır. Evrimcilerin ortaya attığı iddialar üzerinde biraz bile dü-

şünmek, üstteki örnekte olduğu gibi, bu gerçeği açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer konu ise göz

ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kısaca cevap

verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde retinaya ters olarak düşer. Bu ışın-

lar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülür ve beynin

arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaşır. Bu elek-

trik sinyalleri bir dizi işlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak

algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi düşünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin bulundu-

ğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık, ışığın asla

ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar karanlık bir yerdir. Ancak siz

bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz.
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Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl teknolojisi bi-

le her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Örneğin şu anda oku-

duğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra başınızı kaldırın ve çevre-

nize bakın. Şu anda gördüğünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü başka bir

yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı

televizyon şirketinin ürettiği en gelişmiş televizyon ekranı dahi veremez. 100

yıldır binlerce mühendis bu netliğe ulaşmaya çalışmaktadır. Bunun için fabri-

kalar, dev tesisler kurulmakta, araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar

geliştirilmektedir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de şu anda elinizde tuttu-

ğunuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı olduğunu göreceksi-

niz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç bo-

yutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün gör-

me kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon siste-

mi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün de-

ğil, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulanık, ön taraf ise ka-

ğıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördüğü kadar net ve kaliteli bir
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görüntü oluşmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı mey-

dana gelir. İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekanizma-

nın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri size, odanızda duran

televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü

oluşturan aleti meydana getirdi dese ne düşünürsünüz? Binlerce kişinin birara-

ya gelip yapamadığını şuursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan alet tesadüfen

oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de tesadüfen oluşamaya-

cağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dış kulak, çevredeki ses-

leri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir; orta kulak aldığı ses tit-

reşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik

sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynen görmede olduğu gibi duyma

işlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleşir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi sese de kapa-

lıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de olsa beynin içi ta-

mamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde algılanır. Ses geçirmeyen

beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık bir ortamın tüm

gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses

düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizliğin hakim olduğu görülecektir. Net bir

görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses için de aynı

çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok

elektronik alet, sesi algılayan müzik sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır.

Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çalışan binlerce mühendise ve uzmana

rağmen kulağın oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. 

En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini düşünün.

Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az da olsa mutlaka pa-

razit oluşur veya müzik setini açtığınızda daha müzik başlamadan bir cızırtı

mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler

son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kulağı, hiçbir zaman müzik setinde ol-

duğu gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu

algılar. Bu durum, insan yaratıldığı günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar in-

sanoğlunun yaptığı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar hassas ve

başarılı birer algılayıcı olamamıştır. Ancak görme ve işitme olayında, tüm bun-

ların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vardır.



Harun Yahya (Adnan Oktar) 187

Beynin İçinde Gören ve Duyan Şuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuşların cıvıl-

tılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar, elektrik sinya-

li olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplarında bu görün-

tünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu

hakkındaki en önemli gerçeğe hiçbir yerde rastlayamazsınız: Beyinde, bu elek-

trik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kimdir? Beynin içinde

göze, kulağa, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan bir şuur bulun-

maktadır. Bu şuur kime aittir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hücrelerine ait

değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret olduğunu zanneden

Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu

şuur, Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi

duymak için kulağa ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek için beyne

ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç santimet-

reküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ışıklı

olarak sığdıran Yüce Allah'ı düşünüp, O'ndan korkup, O'na sığınması gerekir. 

Materyalist Bir İnanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla açıkça çe-

lişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin hayatın kökeni hakkındaki id-

diası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim mekanizmalarının hiçbir evrimleştirici

etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdiği ara formların yaşamadıklarını gös-

termektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce ola-

rak bir kenara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren mo-

deli gibi pek çok düşünce, bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama evrim teori-

si ısrarla bilimin gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin eleşti-

rilmesini "bilime saldırı" olarak göstermeye bile çalışmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden asla

vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevreler, materyalist felse-

feye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i de doğaya getirilebilecek yegane
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materyalist açıklama olduğu için benimsemektedirler. Bazen bunu açıkça itiraf

da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve aynı zamanda önde

gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adamı"

olduğunu şöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiş, doğ-

ru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye

zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine, materyalizme olan

'a priori' bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama getiren

araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğ-

ru olduğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin vereme-

yiz.
125

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşatılan bir

dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka hiçbir varlık

olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı var etti-

ğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, züra-

faların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların

maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle,

cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla

hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık

olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle sa-

vunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise, şu

açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir

Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz bi-

çimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin etkisi al-

tında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her insan, bilim ve mede-

niyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisinin inanılması im-

kansız bir iddia olduğunu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin içi-

ne birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların karışımından

zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profesörlerin, üniversite öğ-
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rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton

Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, ka-

ranfillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bi-

lim adamları, profesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teo-

risi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak

yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece aklını başın-

dan alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önü-

ne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir

başka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere,

Sebe halkının Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile

yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından

yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlük-

tür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah,

bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz du-

ruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları

şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mü-

hürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab

onlaradır. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bu-

nunla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hay-

vanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır.

(Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler bile inanma-

yacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yük-

selseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülen-

miş bir topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insanların

gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün bozulma-

ması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir durumdur.

Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara, saçmalık ve mantıksız-

lıklarla dolu iddialara inanmaları anlaşılabilir. Ancak dünyanın dört bir ya-
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nındaki insanların, şuursuz ve cansız atomların ani bir kararla biraraya gelip;

olağanüstü bir organizasyon, disiplin, akıl ve şuur gösterip kusursuz bir sis-

temle işleyen evreni, canlılık için uygun olan her türlü özelliğe sahip olan

Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle donatılmış canlıları meydana

getirdiğine inanmasının, "büyü"den başka bir açıklaması yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı kimsele-

rin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa (as) ve Firavun ara-

sında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa (as), Firavun'a hak di-

ni anlattığında, Firavun Hz. Musa (as)'a, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanla-

rın toplandığı bir yerde karşılaşmasını söyler. Hz. Musa (as), büyücülerle kar-

şılaştığında, büyücülere önce onların marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu

olayın anlatıldığı ayet şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini

büyüleyiverdiler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir

sihir getirmiş oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -Hz.

Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebilmişlerdir.

Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koyduğu delil, on-

ların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etki-

siz kılmıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıverin-

ce) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp

yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta olduk-

ları geçersiz kaldı. Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler ola-

rak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkileyen bu

kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile, söz konusu

insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsel-

lik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları savunmaya ha-

yatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anla-

mıyla açığa çıktığında ve "büyü bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. 

Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci

olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisi-

nin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:



Geç miş za man lar da  tim sa ha ta pan in san la rın batıl ina nış la rı ne de re ce ga rip ve akıl al -

maz sa gü nü müz de Dar wi nist le rin ina nış la rı da ay nı de re ce de akıl al maz dır. Dar wi nist ler

te sa düf le ri ve can sız şu ur suz atom la rı adeta ya ra tı cı güç ola rak ka bul eder ler hat ta bu

batıl inan ca bir di ne bağla nır gi bi bağla nır lar.

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, geleceğin tarih

kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum.

Gelecek kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflık-

la kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır.
126

Bu gelecek, uzakta değildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar "tesa-

düfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en

büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır. Bu şiddetli

büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında insanların üzerinden kalk-

maya başlamıştır. Evrim aldatmacasının sırrını öğrenen birçok insan, bu aldat-

macaya nasıl kandığını hayret ve şaşkınlıkla düşünmektedir.
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Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka

bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi bilen,

hüküm ve  hikmet sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)
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