


YAZAR HAK KIN DA: Ha run Yah ya

müs te ar is mi ni kul la nan Ad nan Ok -

tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ du.

1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi -

lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok

eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya -

za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı,

id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi -

nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka -

ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan

çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır.

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni

dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Allah'ın var lı ğı, bir li ği

ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk

et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu -

la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir. Ni te kim ya za rın, bu gü ne

ka dar 73 ay rı di le çev ri len 300’den fazla ese ri, dün ya ça pın da

ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

Ha run Yah ya Kül li ya tı, -Al lah'ın iz niy le- 21. yüz yıl da dün ya in -

san la rı nı   Ku ran'da ta rif edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve

ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le ola cak tır.





YAZAR HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,

1956 yılında 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 evrim-

cilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in

kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya koyan çok

önemli eserleri bulunmaktadır. 

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı top-

lam 55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 73 farklı dile çevril-

miştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden

iki peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için

Harun ve Yahya isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından ki-

tapların kapağında Resulullah (sav)'in mührünün kullanılmış olma-

sının 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, ya-

yınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah (sav)'in sünneti-

ni kendine rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemleri-

nin tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yönelti-

len itirazları tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedefle-

mektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan

Resulullah (sav)'in mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir

duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebli-

ğini dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı,

birliği ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye

sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve sap-

kın 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 da-

ha 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 kulla-

nılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor), Dhivehi (Maldivlerde kullanılı-

yor), 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 üslu-

bun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin ne-

tice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan

ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve di-

ğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün değil-

dir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklardır, çünkü fikri

dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya Külliyatı

karşısında fikren mağlup olmuşlardır. 

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

tadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca Allah'ın

hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve yayınlanmasın-

da herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. 

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmele-

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

önemli 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 kay-

bına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vurgu-

lamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu olan-

lar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran ahlakı-

nı yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açıkça görüldüğünü oku-

yucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikle-

ri eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yolu

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

lakının, 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 halde 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 mutlu-

luğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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� 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'ın 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 edil 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.

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı

"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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çin de ya şa dı ğı mız ev re nin bü yük lü ğü nü hiç dü -

şün dü nüz mü? Her hal de bu ko nu üze rin de çok

de tay lı dü şün me miş si niz dir. Za ten dü şün müş ol -

sa nız da ev re nin ge niş li ği ni tam ola rak an la ya bil me niz

çok zor dur. Bu nu si ze bir ör nek le an lat ma ya ça lı şa lım. Ak -

lı nı za ge len en bü yük ge niş lik ne dir, bir dü şü nün. Ör ne ğin

otur du ğu nuz şeh rin bir ucun dan di ğer ucu na ka dar olan

ala nın çok ge niş ol du ğu nu dü şü nü yor ola bi lir si niz. Ve ya

ki mi le ri niz bu lun du ğu nuz ül ke nin en do ğu sun dan en ba -

tı sı na ka dar yol cu luk et miş ve ne ka dar ge niş bir alan ol -

du ğu na şa hit ol muş ola bi lir. Hat ta ba zı la rı nız ül ke niz den

çok uzak bir ül ke ye se ya hat et miş ola bi lir. An cak şu nu

unut ma yın! Tüm dün ya yı do laş mış bi le ol sa nız, dün ya

üze rin de ki hiç bir uzak lık ev re nin ge niş li ği ni an la ya bil me -

niz için ye ter li de ğil dir. Çün kü Dün ya'nın ev ren için de

kap la dı ğı yer bir toz ta ne si ka dar bi le de ğil dir.

Yan lış duy ma dı nız! Kos ko ca Dün ya ge ze ge ni, ev -
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Bir to pun üze rin de tut ma ya ça lış tı ğı mız oyun cak ara ba lar ko -
lay ca ye re yu var la nır. Pe ki Dün ya mız'ın üze rin de na sıl du ra bil -
diğimizi hiç düşün dünüz mü?

ren de bir toz ta ne si ka dar bile yer tut maz. Bu ör nek si ze

ev re nin ne ka dar bü yük ol du ğu nu bir par ça an la ta bil -

miş tir sa nı rız.

Sev gi li ço cuk lar, şim di kos ko ca man ev re nin için de,

kü çü cük bir yer kap la yan Dün ya mı z'ı dü şü nün. Her gün

bu yu var lak to pun üze rin de ki evi niz de uya nı yor su nuz.

Oku la, bu yu var lak to pun üze rin de ya pıl mış olan yol lar -

dan gi di yor su nuz.

Şim di bir dü şü nün! Eli ni ze bir top al sa nız ve onun

üze ri ne mi nik ara ba lar koy sa nız, bu ara ba la rı da tut ma -

sa nız on lar bu to pun üze rin de du ra bi lir ler mi? Ta bii ki du -
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ra maz lar.  Ama siz hiç düş me den yu var lak bir top olan

Dün ya mı z'ın üze rin de bü tün gün ar ka daş la rı nız la bir lik te

gü lüp eğ le ne bi li yor su nuz. 

Pe ki bir de Gü neş'i dü şü nün. Alev alev ya nan bu kır -

mı zı ateş to pu ol ma sa na sıl ısı na cak tı nız, na sıl ay dın la na -

cak tı nız? Ya zın de ni ze gi rip, yü ze bi lir miy di niz? Ai le niz le

ya da sı nıf ar ka daş la rı nız la ve öğ ret me ni niz le bir lik te pik -

ni ğe gi de bi lir miy di niz? Ha yır! Bun la rın hiç bi ri ni ya pa -

maz dı nız. Çün kü, Gü neş ol ma sa Dün ya'da hiç bir can lı

var lık ol maz dı. Yal nız ca bit ki ler, ağaç lar, kuş lar, bö cek ler,
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çok sev di ği niz ke di ve kö pek ler de ğil, an ne niz, ba ba nız,

ar ka daş la rı nız, kar de şi niz ve siz de ol maz dı nız.

Dün ya ve Gü neş'le il gi li bu iki ör nek, ev ren de ki gök ci -

sim le ri nin ve on la rın sa hip ol duk la rı özel lik le rin, ha ya tı nız

için çok önem li ol duk la rı nı gös ter mek te dir. Ta bii, bun la ra

ben ze ri da ha pek çok il ginç ör nek ve re bi li riz. İş te bu ki tap -

ta si ze bu ör nek ler den ba zı la rı nı an la ta ca ğız. Bu ör nek ler -

le ev re ni ta nı mak si zin için hem çok il ginç hem de eğ len ce li

ola cak. An ne ni ze, ba ba nı za ya da ar ka daş la rı nı za öğ ren -

dik le ri ni zi an lat ma lı sı nız. Emin olun, bu il ginç ko nu la rı

öğ ren mek on la rın da ho şu na gi de cek tir.

Bu ki tap ta ki bil gi le ri oku duk ça ev re ni mi zin ve için de -

ki tüm var lık la rın Ya ra tı cı mız olan Al lah ta ra fın dan en gü -

zel şe kil de var edil dik le ri ni gö re cek si niz. Al lah'ın Gü neş'i,

Ay'ı, Dün ya mız'ı kı sa ca sı ev ren de ki her şe yi, bi zim en gü zel

ve en ra hat bir şe kil de ya şa ma mız için özel ola rak ya rat tı -

ğı nı öğ re ne cek si niz.

Şim di siz ler le bir lik te ev ren de gü zel bir yol cu lu ğa çı -

ka ca ğız... 
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ç suz bu cak sız ev re nin na sıl oluş tu ğu nu, kos ko -

ca man Dün ya mız'ın, Gü neş'in, Ay'ın ve yıl dız la -

rın na sıl mey da na gel di ği ni hiç me rak edip araş tır dı nız

mı? Pe ki, ev re nin Dün ya mız, Ay ve Gü neş'ten baş ka bir çok

il ginç ci sim le do lu ol du ğu nu bi li yor mu su nuz? Bu ci sim le -

rin bir ara da var lık la rı nı sür dü re bil me le ri için, ev ren de bir -

çok has sas den ge nin ay nı an da ça lış ma sı ge rek ti ğin den

ha be ri niz var mı?

Şim di bu so ru la rın ce vap la rı nı öğ re ne ce ği miz ih ti -

şam lı bir yol cu lu ğa çı ka lım ve Al lah'ın ev re ni ilk ola rak na -

sıl ya rat tı ğı nı öğ re ne lim.

Bir Za man lar Ev ren Yok tu!Bir Za man lar Ev ren Yok tu!

Es ki den in san lar gök yü zü hak kın da çok az şey bi li -

yor lar dı. Çün kü, gök yü zü nü araş tır mak için ge rek li olan

araç lar şim di ki gi bi ge liş miş de ğil di. Bu yüz den, in san la rın
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ev re nin ilk or ta ya çı kı şıy la il gi li saç ma ve ko mik dü şün ce le -

ri var dı. Bun la rın en ko mik ola nı ise ev re nin hep var ol du -

ğu nu zan net me le riy di. Ya ni, gök yü zü ye te rin ce in ce len -

me den ön ce, ba zı bil gi siz in san lar ev re nin bir baş lan gı cı

ol ma dı ğı nı hep var ol du ğu nu söy lü yor lar dı.

Oy sa bu çok man tık sız bir dü şün cey di! Bir dü şü nün,

evi ni zin ya da oku lu nu zun ilk ya pıl dı ğı ta rih hat ta şu an

oku du ğu nuz bu sa tır la rın bi le bel li bir ya zı lış ta ri hi var dır.

Ay nı şe kil de, an ne ni zin, ba ba nı zın ve ta bi si zin de bir do -

ğum ta ri hi niz var. De mek ki, can lı ya da can sız ol sun, her -

şey bel li bir ta rih te or ta ya çı kar. İş te, bu nun için "ev re nin

or ta ya çı kış ta ri hi yok tur, o za ten hep var dı" di ye dü şün -

mek çok akıl sız ca bir dü şün ce olur. 

Bu ko nu yu da ha iyi an la ma nız için şöy le bir ör nek

ve re lim: Sa bah oku la gi der ken fark lı bir yol dan git ti ği ni zi

ve yol üze rin de bir hey kel ile kar şı laş tı ğı nı zı dü şü nün. Ne

dü şü nür sü nüz? "Bir hey kelt ıraş bu hey ke li yap mış ve bu -

ra ya yer leş tir miş" der si niz de ğil mi? Pe ki bir ar ka da şı nız

çık sa ve "ha yır bu hey kel hep bu ra day dı, onu kim se yap -

ma dı, her za man bu ra da du ru yor du" de se ne der si niz?

Her hal de ar ka da şı nı zın son de re ce saç ma dü şün dü ğü nü,

her sa nat ese ri nin mut la ka bir ya pım cı sı ol du ğu nu söy ler -

si niz de ğil mi? 
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O hal de ev re nin hep var ol du ğu nu söy le yen ler, hey -

ke lin hep var ol du ğu nu söy le yen ar ka da şı nız dan çok da ha

saç ma dü şün mek te dir ler. Çün kü hey kel, bir ka ya par ça sı -

nın şe kil len di ril miş ha li dir. Ev re nin için de ise bu ka ya par -

ça sı ile as la kı yas la na ma ya cak ka dar çok gök cis mi, çok

faz la sis tem ve ola ğa nüs tü den ge ler var dır.

Za ten ev re nin hep var ol du ğu gi bi bir dü şün ce nin

saç ma ol du ğu, gök yü zü araş tır ma la rı ge li şin ce da ha da

iyi an la şıl dı. Çün kü, bu araş tır ma la rın so nu cun da her şey

gi bi ev re nin de bir baş lan gı cı ol du ğu or ta ya çık tı. 

Ev re nin bir do ğum gü nü ol du ğu nu is pat la yan ilk ki şi Ed -

Okula gidip gelirken yol üzerinde gördüğünüz bir heykel elbette
bir sanatçı tarafında meydana getirilmiştir. Aynı şekilde insan da
Allah tarafından yaratılmış bir varlıktır. Bunların tesadüfen mey-
dana gelmesi ise imkansızdır.
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win Hubb le (Ed vin Ha bıl) adın da bir gök bi lim ci dir. (Za ten

bi li yor su nuz dur ama yi ne de ha tır la ta lım: gök bi lim ci gök -

yü zü nü, uza yı in ce le yen in san la ra de nir.) Gök bi lim ci olan

Hubb le'ın dev bir te les ko bu var dı. 1929 yı lın da, her za -

man ki gi bi dev te les ko buy la gök yü zü nü in ce le di ği bir gün,

yıl dız la rın ha re ket et ti ği ni fark et ti. 

Bun lar sı ra dan ha re ket ler de ğil di. Çün kü yıl dız lar sü -

rek li ola rak biz den uzak la şı yor lar dı. Hat ta yıl dız lar 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 ise sü rek li ge niş le yen bir ev ren de mek ti.

Bun dan yüz yıl ön ce si ne ka dar in san lar bu ger çe ği bil -

mi yor lar dı. Fa kat bu gün yıl dız la rın bir bir le rin den ve Dün -

ya'dan uzak laş tık la rı nı bü tün bi lim adam la rı söy le mek te -

dir.

Yıl dız la rın bu ha re ke ti ev re nin ya ra tı lı şıy la il gi li çok

önem li bir bil gi dir. Çün kü, yıl dız la rın bir bir le rin den sü rek li
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uzak la şı yor ol ma la rı, baş lan gıç ta hep si nin bir ara da ol du -

ğu nu gös te rir. Bi lim adam la rı, bun dan yak la şık 15 mil yar

yıl ön ce ev re nin tüm mad de si nin top lu iğ ne ba şı ka dar kü -

çük bir nok ta da sı kı şık ola rak bu lun du ğu nu he sap la dı lar.

Bu nok ta nın pat la ma sı ve uza ya da ğıl ma sı so nu cun da bu -

gün kü ev ren or ta ya çık mış tı.

Şim di, bu ra ya ka dar an lat tık la rı mı zı sı ray la alt al ta

ya za lım:

- Bi rin ci si, yıl dız lar sü rek li ha re ket eder ler;

- İkin ci si, yıl dız lar biz den uzak laş mak ta dır lar;

- Üçün cü sü, za man ya vaş ya vaş ge ri ye alın sa, yıl dız -

la rın bir bir le ri ne yak laş tı ğı gö rü lür. Bu ge ri gi diş, tüm ev -

ren tek bir nok ta da bir le şin ce ye ka dar de vam eder. 

Bi raz da ha ge ri ye gi der sek bu nok ta da yok olur. Ya -

ni ev ren hiç yok ken var ol muş tur, ya ni Al lah ta ra fın dan

ya ra tıl mış tır. 

Yok lu ğun na sıl bir şey ol du ğu nu aşa ğı da ki üç ba sit

so ru yu ce vap la ya rak ko lay ca an la ya bi lir si niz. 

1- Bir se ne ön ce kaç ya şın day dı nız? 

Mut la ka şu an ki ya şı nız dan bir yaş da ha kü çük ol du -

ğu nu zu söy le ye cek si niz.

2- Şu an da bu lun du ğu nuz yaş tan bi rer bi rer ge ri say -

sa nız, en son han gi ya şı nı zı söy ler si niz? 
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He pi niz "bir" de miş ol ma lı sı nız. Bu si zin doğ du ğu nuz

an dan bir yıl son ra gir di ği niz yaş tır. İlk doğ du ğu nuz an da

ise he nüz bir ya şı nız yok tur, bu an ise sı fır yaş ola rak ifa de

edi le bi lir.

3- Doğ du ğu nuz za man dan bir se ne ön ce yi dü şü nün!

O za man kaç ya şın day dı nız? Ve ne re dey di niz? 

Bu so ru ya, "O za man ben yok tum" şek lin de ce vap

ver miş ol ma lı sı nız. 

Doğ ru ce vap da ger çek ten an ne niz si ze he nüz ha mi -

le kal ma dan ön ce ki za man lar da yok ol du ğu nuz dur. 

Ya şı nız la bir lik te vü cu du nuz için de ay nı ge ri ye say -

ma iş le mi ni ya pa cak olur sak, so nuç ta vü cu du nu zun da

yok ol du ğu nu gö rür sü nüz. Ge ri al dı ğı mız her bir yaş la bir -

lik te vü cu du nuz da kü çü lür. Vü cu du nuz kü çü le kü çü le, an -

ne ni zin kar nın da ki ha li ni zi alır. An ne ni zin kar nın da da
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kü çül me de vam eder ve en son da an ne ni zin si ze ha mi le ol -

ma dı ğı za ma na ge lir.

İş te ev ren de, ay nı si zin gi bi, Al lah ta ra fın dan ya ra tıl -

ma dan ön ce yok tu. Za ma nı ge ri al dı ğı mız da ev re nin de

ya şı kü çü lür. Yi ne si zin gi bi, bir ye re ka dar kü çü lür ve en

so nun da yok olur. O hal de ev re nin or ta ya çık mış ol ma sı,

onun "ya ra tıl mış" ol ma sı de mek tir.

Bu ara da şu nu ha tır lat ma lı yız, bir şe yin yok iken var

ol du ğu nu an lat mak için "ya ra tı lış" ke li me si kul la nı lır. Ve

her han gi bir şe yi yok tan var ede bi len ya ni "ya ra tan" sa de -

ce Al lah'tır. İn san lar da da ha ön ce var ol ma yan şey ler ya -

pa bi lir ler. Ör ne ğin or ta da bir re sim yok ken re sim ya pa bi -

lir ler. Ve ya bir ge mi yok ken ge mi in şa ede bi lir ler. Ama in -

san lar an cak Dün ya'da var olan im kan lar la, da ha ön ce

ör nek le ri ni gör dük le ri şey le ri ya pa bi lir ler. Bu ise, ya rat mak

de ğil dir. Ya rat mak bir şe yi yok tan ör nek siz ola rak mey da -

na ge tir mek tir. Ev ren de ki her şe yi ve ta bi ev re nin için de ki

Dün ya mız'ı da Al lah ör nek siz ola rak ya rat mış tır. 

İn san ise, bi raz ön ce söy le di ği miz gi bi bir re sim ya -

par ken bi le Al lah'ın ya rat tık la rı nı ör nek alır. Ör ne ğin, siz -

den bir man za ra res mi çiz me ni zi is te sek, ka ğı da ne ler çi -

zer si niz? Bü yük ih ti mal le, Gü neş, dağ ve bir kaç ye şil ağaç

ve bel ki bir de gök ku şa ğı ya da de niz çi zer si niz. Pe ki, şim -
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di bir dü şü nün! Hiç ağaç gör me miş ol say dı nız, ağaç res mi

çi ze bi lir miy di niz? Ha yır, ke sin lik le çi ze mez di niz. Ya da do -

ğuş tan kör bi ri ni dü şü nün Gü ne ş'in yu var lak ol du ğu nu bil -

me si için bi ri nin ken di si ne söy le miş ol ma sı ge re kir. Çün kü,

gö re me di ği bir şe yi bil me si ne im kan yok tur.

Ço cuk lar! Bu ör nek ler den son ra bir kez da ha açık ça

gör dü ğü müz gi bi, ör nek siz ya rat ma gü cü olan sa de ce

Al lah'tır. Al lah'ın tüm in san la ra yol gös te ri ci ola rak in -

dir di ği kut sal ki tap olan Ku ran'da bu ger çek şöy le ha ber

ve ril mek te dir:

OO (Al lah) gök le ri ve ye ri bir ör nek edin mek si zin ya ra -

tan dır... (Enam Su re si, 101)

Ço cuk lar şim di sı ra, Al lah'ın ev re ni na sıl ya rat tı ğı nı

öğ ren me ye gel di. Emi niz he pi niz, böy le bü yük bir ola yın

na sıl ger çek leş ti ği ni me rak et me ye baş la mış sı nız dır.
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BİG BANG (BÜ YÜK PAT LA MA) BİG BANG (BÜ YÜK PAT LA MA) 

VE EV RE NİN GE NİŞ LE ME SİVE EV RE NİN GE NİŞ LE ME Sİ

Ev re nin mil yar lar ca yıl

ön ce, tek bir nok ta ol du -

ğu nu ar tık bi li yor su nuz.

Şim di sı ra bu mi nik

nok ta nın na sıl bir an da

bü yü me ye baş la dı ğı nı

öğ ren me ye gel di. 

Bi lir si niz, çiz gi film ler de kah ra -

ma nın hep bir düş ma nı olur. Bu düş man fil min kah ra ma -

nı nı ya ka la mak için çe şit li yol la ra baş vu rur. Bu yol lar dan

sık sık baş vur du ğu yön tem ise di na mit kul lan mak tır. Ör ne -

ğin; se vim li tav şan Bugs Bunny'nin yu va sı na ya da hız lı

de ve ku şu Ro ad Run ner'ın geç ti ği yol la ra düş man la rı hep

di na mit ko yar lar. Se vim li kah ra man lar bu di na mit ler den

bü yük bir us ta lık la kur tu lur lar. 

Evet şim di, bu pat la ma lar dan bi ri ni ha yal edin. Ör -

ne ğin; Bugs Bunny'i ya ka la mak is te yen av cı nın, Bunny'nin

top ra ğın al tın da ki yu va sı na di na mit koy du ğu nu dü şü nün!

Di na mit pat la dı ğın da ne olur? Yer den yu ka rı doğ ru dört

bir ta ra fa top rak par ça la rı fır lar, de ğil mi? Pat la ma dan
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ön ce bu top rak par ça la rı bir ara da dır. Fa kat, pat la ma -

dan son ra top rak mi nik par ça lar ha lin de et ra fa da ğı lır ve

par ça lar bir bir le rin den uzak la şır. 

İş te ço cuk lar, ev ren de mil yar lar ca yıl ön ce, böy le bir

pat la may la or ta ya çık tı. Pat la may la par ça lar oluş tu. Bu

par ça lar, top rak par ça la rı nın et ra fa fır la yıp da ğıl ma sı gi -

bi bir bir le rin den uzak la şa rak da ğıl dı lar. Ev re ni ve için de ki

gök ci sim le ri ni oluş tur ma ya baş la dı lar.

Ev re nin Al lah ta ra fın dan ya ra tı lı şı nın baş lan gı cı

olan bu pat la ma ya, Big Bang (Bü yük Pat la ma) adı ve ril di.

Bu bü yük pat la ma ile ev ren o an dan iti ba ren sü rek li bü yü -

me ye ve ge niş le me ye baş la dı ve ha la da ge niş le me ye de -

vam et mek te dir. 

Şim di, di ğer bö lü me geç me den ön ce bu ra ya ka dar

an lat tık la rı mı zı, mad de ler ha lin de ya za lım. 
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1- Uzun yıl lar ön ce ev ren di ye bir şey yok tu;

2- Ev ren, tek bir nok ta nın pat la ma sı ile var ol du;

3- Pat la may la ev re ni mi zi oluş tu ran ci sim ler or ta -

ya çık tı ve bir bir le rin den uzak laş ma ya baş la dı -

lar;

4- Ev ren de ki ci sim le rin bir bi rin den uzak laş ma sı

ile ev ren ge niş le mek te dir.

Tüm bun lar Al lah'ın son suz güç ve kud re ti nin de lil le -

ri dir. Dün ya da ki bü tün in san lar bi r a ra ya gel se ev re nin

kü çük bir ben ze ri ni bi le mey da na ge ti re mez ler. Big

Bang'in ben ze ri bir pat la ma, Dün ya'da ki bü tün mal ze me -

ler kul la nıl sa bi le ger çek leş ti ri le mez. De mek ki, tüm güç

bü tün bun la rı ger çek leş ti ren Al lah'ın dır. 

Sıradaki ko nu yu oku du ğu nuz da Al lah'ın gü cü nün ve

ak lı nın son suz ol du ğu nu da ha iyi an la ya cak sı nız.

PPAT LA MAY LA OLU ŞAN DÜ ZENPAT LA MAY LA OLU ŞAN DÜ ZEN

Ço cuk lar si zin de tah min ede ce ği niz gi bi hiç bir pat la -

ma dü zen li bir ya pı oluş tur maz. Tam ter si ne, pat la ma var

olan dü ze ni bo zar. Pat la ma nın ol du ğu yer de ki her şey za -

rar gö rür. Güç lü bir bom ba, ko ca man bir bi na yı yı ka bi lir.

Dün ya'nın en güç lü bom ba sı atom bom ba sı dır. Bu bom ba
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atıl dı ğı yer de ki bü tün dü ze ni yok eder. Bir an da ko ca bir

şeh ri yer le bir ede bi lir. 

Big Bang is mi ni ver di ği miz ev re ni mey da na ge ti ren

Bü yük Pat la ma ise mil yar lar ca atom bom ba sı nın pat la -

ma sın dan çok da ha güç lü bir pat la ma dır. Fa kat tam ter si -

ne, bu pat la ma nın so nu cun da, mü kem mel bir dü zen oluş -

muş tur. Her ta ra fı bi zim için özen le ha zır lan mış olan Dün -

ya mız da bu pat la ma nın ar dın dan or ta ya çık mış tır.

Pe ki siz ce Big Bang'ten son ra bu mü kem mel dü zen

na sıl oluş muş ola bi lir? 

Evet ço cuk lar, bü yük bir pat la may la ev re ni yok tan

ya ra tan Al lah'tır. Ta bi ev ren de ki mü kem mel dü ze ni sağ la -

yan da yi ne Rab bi miz' dir.

23

Bom ba pat la dı ğın da herşeyi ya kıp yı kar. Pat la ma nın ar dın dan

te sa dü fen dü zen li bir yapı oluşamaz.



Za ten bun dan baş ka her ce vap yan lış tır. Ör ne ğin,

pat la ma dan son ra dü zen ken di ken di ne oluş tu di yen bir

in san, saç ma bir ce vap ver miş olur. Bu nun ne den saç ma

bir ce vap ol du ğu nu bir ben zet mey le si ze açık la ya lım:

Kum sa la bir bom ba atıl sa, kum lar ne olur? Et ra fa sa -

çı lır lar, de ğil mi? Pe ki, bi ri kum sal da bir pat la ma dan son -

ra çok bü yük bir ka le oluş tu ğu nu söy le se, ne dü şü nür sü -

nüz? Bu ki şi nin muh te me len de li, söy le dik le ri nin de ke sin -
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lik le uy dur ma ol du ğu nu

dü şü nür sü nüz. İş te ay nı

şe kil de, ev ren de ki dü ze -

nin ken di ken di ne oluş -

tu ğu nu söy le yen bi ri nin

de de li ol du ğu dü şü nü -

lür. Üs te lik dev ev ren de

kum dan bir ka ley le kı -

yas la na ma ya cak ka dar

çok faz la ay rın tı, den ge

ve üs tün lük var dır. 

So nuç ola rak, ev -

ren de ki mü kem mel dü zen, ev re nin ken di ken di ne oluş -

ma dı ğı nı ka nıt lar. Ev ren de var olan her dü zen ve den ge

de Al lah'ın son suz ak lı nın gös ter ge le rin den dir.
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KURAN'DA EVRENKURAN'DA EVREN

HAKKINDA VERİLEN BİLGİLERHAKKINDA VERİLEN BİLGİLER

Ku ran, Al lah'ın in san la ra gön der di ği kut sal ki tap tır. Her

ko nu da en doğ ru bil gi ler Ku ran'dan öğ re ni lir. Çün kü, Ku ran'ın

her sa tı rı Yü ce Al lah'ın bir sö zü dür. Fa kat, Ku ran'ın in di ril di ği

dö nem de, bi lim ve tek no lo ji bu gün kü ka dar ge liş miş de ğil di.

Bu se bep le, son yıl la ra ge lin ce ye ka dar Ku ran'da ya zı lı olan bil -

gi ler araş tı rı la ma dı. Bu gün ise bi lim de ve tek no lo ji de çok bü -

yük iler le me ler ya şan mak ta dır. Her ye ni ge liş me, Ku ran'da ha -

ber ver ilen bil gi ler le ta ma men ay nı çık mak ta dır. Ör ne ğin,

Ku ran'da ev re nin bir ara day ken ay rı lıp da ğıl dı ğı bil di ri lir. Ön -

ce ki say fa lar da si ze an lat tı ğı mız gi bi, gü nü müz bi li mi nin ulaş -

tı ğı so nuç, Ku ran'da ki bil gi nin ta ma men ay nı sı dır. Ku ran'da

bu bi lim sel ger çek şu şe kil de an la tı lır:

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 … (En bi ya Su re -

si, 30) 

Bu aye ti şu şe kil de açık la ya bi li riz 

- "Gök ler" ke li me si, tüm ev ren an la mı na ge lir. 

- Öy ley se, "Gök ler le yer bir bi riy le bir le şik ti" ifa de si, es ki -

den ev ren de ki tüm var lık la rın bir bir le riy le içi çe ol du -

ğu nu an la tır.

- Son ola rak, ayette geçen "On la rı ayır dık" ifa de si ev re -

ni n pat la may la par ça la ra ay rıl dı ğı nı be lir tir.
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Ku ran'da, bi li min ye ni keş fet ti ği, ev ren le il gi li da ha pek

çok bil gi var dır. Şim di bu bil gi ler den bir ör nek da ha ve re lim. 

Si ze da ha ön ce söz et ti ği miz Hubb le ad lı gök bi lim ci, ev -

re nin ge niş le di ği ni is pat la dı ğın da yıl 1929'du. Ya ni bun dan

sa de ce 72 yıl ön cey di. Oy sa, ay nı bil gi Ku ran'da bun dan tam

1400 se ne ön ce ha ber ve ril miş tir. Ayet ler de bu ko nu dan şöy le

bah se di 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)

Ayet te ge çen "gök" ke li me si, uzay ve ev ren an la mın da

kul la nıl mış tır. "Biz (onu) ge niş le ti ci yiz" ise açık ça ev re nin ge niş -

le di ği ni bil di rir. 

Bu ör nek ler iki şe yi ka nıt lar:

- Ku ran ke sin ola rak Al lah ta ra fın dan gön de ril miş bir

kut sal ki tap tır; 

- Ku ran'da ya zı lı olan lar, her za man en doğ ru bil gi ler -

dir. Çün kü Ku ran, ev re ni ve için de ki herşeyi ya ra tan

Al lah ta ra fın dan gön de ril miş tir, el bet te Ken di ya rat tı -

ğı nı en iyi bi len de Al lah'tır. 

Bu bö lüm de tüm ev re nin Al lah ta ra fın dan yok tan var

edil di ği ni gör dük. Şim di de Al lah'ın son suz gü cü nün ve bil gi si -

nin ese ri olan ev ren de bir yol cu lu ğa çı ka lım.
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u bö lüm de si ze ev re ni oluş tu ran gök ci sim le ri ni

an la ta ca ğız. Gü neş, Ay ve Dün ya el bet te bu

gök ci sim le ri nin bi ze en ya kın ve en ta nı dık

olan la rı... An cak ev re nin gö zü nüz le gö re me di ği niz yer le -

rin de baş ka gök ci sim le ri de var .

Uza yı ko nu alan çiz gi film le ri ya da uzay la il gi li si -

ne ma film le ri ni dü şü nün! Bu lut la rın yu ka rı sı, bu film ler de

gör dü ğü nüz yıl dız lar, ge ze gen ler ve gök taş la rıy la do lu -

dur. Bun la rın her bi ri ne gök cis mi de nir. Bu gök ci sim le ri nin

mil yar lar ca sı top la nıp bir ara ya ge le rek ga lak si de di ği miz

dev yıl dız kü me le ri ni oluş tu rur lar. Gök ci sim le ri nin hep si

çok bü yük tür. Ör ne ğin, Dün ya mız di ğer gök ci sim le ri için -

de kü çük sa yı la bi le cek bir ge ze gen dir. Ama bu na rağ men

in san la rı, hay van la rı, dağ la rı, ova la rı, ok ya nus la rı ak lı nı -

za ge len her şe yi üze rin de ta şı ya cak ka dar bü yük tür.

Şim di is ter se niz yol cu lu ğu mu za mil yar lar ca yıl dı zın
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bi r a ra da bu lun du ğu, dev yıl dız kü me le ri olan ga lak si ler le

de vam ede lim!

GGA LAK Sİ LERGA LAK Sİ LER

Ga lak si ler mil yar lar ca yıl dız dan olu şur. (Şu nu unut -

ma yın: Yıl dız lar Gü neş gi bi bü yük gök ci sim le ri dir. Ör ne -

ğin Dün ya mız ve ya Ay bi rer yıl dız de ğil, sa de ce ge ze gen -

dir.) En bü yük ga lak si de ki yıl dız sa yı sı yak la şık 3 tril yon -

dur. Or ta bü yük lük te ki bir ga lak si de yak la şık 200-300

mil yar, kü çük bir ga lak si de ise yak la şık 100 mil yar yıl dız

var dır.
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Bu ra da kı sa ca bir du rup dü şü ne lim: Mil yar ra ka mı si -

zin için ne ifa de edi yor? Ör ne ğin 1 ra ka mı nın ya nı na iki sı -

fır ko yar sa nız 100 olur. Eğer bu na bir sı fır da ha ek ler se niz

o za man 1000 olur. Bir sı fır da ha ek le yin, şu an kar şı nız da

10.000 (on bin) ra ka mı var dır. 10.000'e ka dar sa ya bi lir

mi si niz? Bel ki sa yar sı nız ama bu muh te me len ba ya ğı

uzun bir vak ti ni zi alır. Far kın day sa nız ha la mil yar ra ka -

mı nı ula şa ma dık. O za man 10.000'in ya nı na iki sı fır da ha

ek le ye lim. Şu an kar şı mız da ki ra kam 1.000.000 (bir mil -

yon)'dur. Yi ne ga lak si ler de ki yıl dız sa yı sı na ula şa ma dık.

Ama 1.000.000'un ya nı na üç sı fır da ha ko yar sa nız iş te

şim di 1.000.000.000 (bir mil yar) ra ka mı na ulaş tı nız.
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1.000.000.000'a ka dar sa ya bi lir mi si niz? Bu na biz ce vap

ve re lim: Bir mil ya ra ka dar say mak bir kaç ta ne on yı lı nı zı

ala cak tır...

Şim di ga lak si ler de ki yıl dız sa yı sı na yak laş tık sa yı lır.

1.000.000.000 ra ka mı nın ya nı na iki sı fır da ha ko yar sa nız

100.000.000.000 (yüz mil yar) olur. İş te bu, mil yar lar ca

ga lak si için de en kü çük le rin den bi rin de yer alan yıl dız la rın

sa yı sı dır.

Şim di uza yın ne ka dar bü yük ol du ğu nu an la dı nız

mı? Uzay da ki tüm yıl dız la rı say ma ya kalk sa nız, bu nu hiç

dur ma dan öm rü nüz bo yun ca sür dür se niz bi le bi ti re mez si -

niz. Ama Ya ra tı cı mız olan Al lah, bu, gö zü nüz de can lan -

dı ra ma ya ca ğı nız ka dar bü yük uza yı yok tan ya rat mış tır

ve her an bu uç suz bu cak sız ev re nin her ye ri ne ha kim dir.
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Dev ev re ni miz de ger çek le şen her şe yi, var olan her var lı ğı

Al lah bi lir ve gö rür. Rab bi miz'in son suz kud re ti bir Ku ran

aye tin de şöy le bil di ri lir:

....Ve gök ler de ola nı da, yer de ola nı da bi lir. Al lah,

her şe ye güç ye ti ren dir. (Al-i İm ran Su re si, 29)

Biz yi ne ko nu mu za de vam ede lim ve Al lah'ın ya rat tı -

ğı ga lak si le ri da ha ya kın dan ta nı ma ya ça lı şa lım. 

Bü yük ve or ta bü yük lük te ki ga lak si ler de bir ga lak si

mer ke zi olur. Bu mer kez, yak la şık 100 mil yar yıl dız dan

olu şan bir yıl dız lar top lu lu ğu dur. Ga lak si mer ke zi nin et -

ra fın da ise bü yük bir hız la dö nen kol lar var dır. Bu kol lar,

yıl dız lar, gaz ve toz bu lut la rın dan olu şur.

Kol la rı ve mer kez le riy le ga lak si ler uzay da ki en bü yük

gök ci sim le ri dir. Bu dev gök ci sim le ri bir de ken di ara la rın -

da kü me ler oluş tu rur lar. Ba zı ga lak si kü me le rin de bin ler ce

ga lak si var dır. Da ha sı, bu ga lak si kü me le ri de ken di ara -

la rın da tek rar kü me le şir ler. Bu dü zen li kü me leş me böy le

de vam eder. 

Şim di bu ra ya ka dar an la tık la rı mı zı sı ra la ya lım:

- Ga lak si ler mil yar lar ca hat ta tril yon lar ca yıl dız dan

olu şur.

- Bü yük ve or ta bü yük lük te ga lak si le rin, ga lak si mer -

32

Göklerdek i İhtişam



kez le ri var dır. Bu mer kez ler yak la şık 100 mil yar yıl dı -

zın ga lak si nin or ta sın da top la nıp kü me len me siy le

olu şur.

- Ga lak si mer ke zi nin yıl dız lar, gaz ve toz bu lu tun dan

oluş muş kol la rı var dır. Bu kol lar, bü yük bir hız la ga -

lak si mer ke zi nin et ra fın da dur ma dan dö ner ler.

- Ga lak si ler bir ara ya ge le rek ga lak si kü me le ri ni oluş -

tu rur. Ki mi za man, bir ga lak si kü me sin de bin ler ce

ga lak si ola bi lir. Ga lak si kü me le ri de ken di ara la rın da

kü me le şir.

Bü tün bun la rın ha ri cin de, 100 mil yar yıl dız lı bir ga -

lak si nin kü çük bir ga lak si ol du ğu nu unut ma yın. Ta bi her

bir yıl dı zın en az Gü ne şi miz ka dar bü yük ol du ğu nu, ay rı -

ca pek çok yıl dı zın et ra fın da Dün ya mız gi bi iri li ufak lı ge -

ze gen le rin dön dü ğü nü de...

Pe ki, şim di iyi ce dü şü nüp ce vap ve rin. Mil yar lar ca yıl -

dız ken di ken di le ri ne dü zen li bir şe kil de bir ara ya ge le bi lir

mi? Yıl dız lar bir bir le riy le ve ya di ğer gök ci sim le riy le (ör ne -

ğin Dün ya mız ve ya di ğer ge ze gen ler le) çar pış ma dan ha -

re ket ede bi le cek le ri bir den ge yi ken di ken di le ri ne oluş tu ra -

bi lir ler mi?

Ha yır, yıl dız la rın ken di ken di le ri ne bir dü zen ya da
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den ge oluş tur ma la rı müm kün de ğil dir. De mek ki yıl dız la -

rın, bir bir le ri ne çarp ma dan ilk var ol duk la rı gün den be ri

ya ni mil yar lar ca yıl dır, bü yük bir sü rat le dö ne bil me le ri,

on la rı bir ya ra tan, plan la yan ve dü zen le yen ol du ğu nu

gös te rir. Hiç şüp he siz bu Ya ra tı cı, tüm ev re nin ha ki mi olan

Al lah'tır. Al lah, uzay da ki ge ze gen ler, yıl dız lar ve kuy ruk lu

yıl dız lar için sa yı sız yol lar ya rat mış tır. Bu gök ci sim le ri

ken di yol la rın da bir bir le riy le çar pış ma dan iler ler.

Şim di, ev ren de ki yol cu lu ğu mu za için de bi zim de bu -

lun du ğu muz ga lak siy le de vam ede lim! 

SSa man yo lu Ga lak si siSa man yo lu Ga lak si si

Sa man yo lu, Dün ya mı z'ın için de bu lun du ğu ga lak si -

nin is mi dir. Sa man yo lu Ga lak si si çok bü yük tür. Ta bii, bü -

tün bü yük ga lak si ler de ol du ğu gi bi Sa man yo lu'nun da bir

ga lak si mer ke zi var dır. Ha tır lar sa nız, ga lak si ler bö lü mün -

de, ga lak si mer ke zi nin ne ol du ğun dan bah set miş tik. Bu

mer kez de bu lu nan yıl dız lar da ha yaş lı, kır mı zı ve sa rı olan

yıl dız lar dır. Ga lak si nin kol la rın da ki ler ise da ha çok sı cak,

genç ma vi yıl dız lar dır. Ay rı ca bu kol lar da gaz ve toz bu -

lut la rı da var dır. 

Bu ga lak si sar mal şek lin de dir, as lın da ga lak si nin şek -
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li "rüz gar gü lü nün" şek li nin ay nı sı dır. Ya ni, mer ke zin den

dı şa doğ ru açı lan kol la rı var dır. Bu kol lar dört ta ne dir.

Bun lar dan bi ri nin adı "Av cı Ko lu"dur. "Gü neş Sis te mi" de -

ni len ge ze gen ler top lu lu ğu bu kol da bu lu nur ve bu top lu -

luk ta ki ge ze gen ler den bi ri de Dün ya mız'dır.

Gü neş Sis te mi miz Sa man yo lu Ga lak si si' nin mer ke ze

ya kın olan kıs mın da dır. Fa kat, ya kın ol ma sı na rağ men

mer ke zin et ra fın da ki tu ru nu, an cak 220 mil yon yıl da ta -

mam lar.

Dev Sa man yo lu, mil yar lar ca yıl dır bu bi çi mi ni ve ha -
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re ke ti ni sür dü rür. İçin de ki yıl dız lar, son de re ce bü yük bir

sü rat le dön dük le ri hal de, hiç şa şır ma dan dü zen le ri ni ve

yö rün ge le ri ni ko rur lar.

An cak, yıl dız la rın ken di ken di le ri ne böy le bir şe kil

oluş tur ma sı müm kün de ğil dir. Ken di ara la rın da böy le bir

ka rar alıp en uy gun bi çim de di zil me le ri ve ha re ket et me le -

ri de im kan sız dır. Bir bah çe de ki taş la rı dü şü nün! Taş lar bir

ara ya ge le rek, "bir bö lü mü müz mer ke zi, di ğer bö lü mü müz

de kol la rı oluş tu ra lım ve son ra da hiç dur ma dan ve sı ra yı

boz ma dan bah çe de dö ne lim" di ye bir ka rar ala bi lir ler mi?

Bi ri si ze böy le bir şey gör dü ğü nü söy le se ina nır mı sı nız? El -

bet te ki inan maz sı nız... Ta bii ki Sa man yo lu'nun te sa dü fen

oluş tu ğu nu ve yıl dız la rın ken di ken di le ri ne al dık la rı ka rar -

la ha re ket et ti ği ni söy le mek de en az bu bah çe de ki taş lar

ör ne ği ka dar ko mik olur. Unut ma yın, taş lar na sıl can sız

var lık lar sa, gök ci sim le ri de can sız, şu ur suz var lık lar dır.

Al lah'tan baş ka hiç bir güç, mil yar lar ca dev yıl dı zı ya -

ra tıp on lar için dü zen li bir sis tem oluş tu ra maz. İş te bu ne -

den le, ev ren le il gi li öğ ren di ği miz her bil gi Al lah'ın var lı ğı -

nı ve üs tün ya rat ma gü cü nü ha tır la tır. Ay rı ca, O'nun son -

suz ak lı nı ve bil gi si ni bi ze gös te rir.

Şim di, yol cu lu ğu mu zun ba şın dan be ri sü rek li bah set -

ti ği miz yıl dız la ra doğ ru yo la de vam ede lim.
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YYIL DIZ LARYIL DIZ LAR

Yıl dız lar ve ge ze gen ler, uzay da ki "bu lut su" is mi ve ri -

len gaz ve toz yı ğın la rı nın bir ara ya ge lip sı kış ma la rıy la

mey da na ge lir ler. Gök ci sim le ri nin kay na ğı olan bu lut su -

lar bu ne den le ev ren de ol duk ça önem li bir ye re sa hip tir ler.

Bu lut su la rın yıl dız lar gi bi ken di ışık la rı yok tur. Bu ne den le,

on la rı gör mek çok zor dur. An cak, iç le rin de ki gaz par la dı -

ğın da, yıl dız lar dan ge len ışı ğı yan sıt tık la rın da ve ya ışı ğın

kay na ğı nın önü ne geç tik le rin de gö rü nür ler.

Yıl dız lar, çev re le ri ne ısı, ışık ve ener ji ve rir ler. Çok kü -

çük yıl dız lar ol du ğu gi bi çok bü yük dev yıl dız lar da var dır. 37
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Bu nun la be ra ber çok bü yük ol du ğu nu dü şün dü ğü müz

Gü neş or ta bü yük lük te  bir yıl dız dır ve Gü neş'ten çok da ha

bü yük yıl dız lar var dır. 

Pe ki yıl dız la rın bel li bir sü re ya şa dık la rı nı bi li yor muy -

du nuz? Evet, ço cuk lar yıl dız lar can lı de ğil dir ler ama tıp kı

can lı lar gi bi do ğar, ya şar ve ölür ler. 

Yu ka rı da da bah set ti ği miz gi bi yıl dız lar bu lut su lar da

olu şur  ve ya şa ma ya baş lar lar. Dev bir yıl dız ya şa mı nın so -

nu na gel di ğin de ise, şid det li bir pat la ma ile uzay boş lu ğu -

na da ğı lır. Bu yıl dı zın da ğı lan par ça la rın dan da da ha kü -

çük yıl dız lar ve ge ze gen ler olu şur. Gü neş, Gü neş Sis te mi

için de ki ge ze gen ler ve el bet te bi zim Dün ya mız da, çok es ki

za man lar da dev bir yıl dı zın pat la ma sı so nu cun da or ta ya

çık mış tır.

Şim di de Gü neş Sis te mi mi z'in ko nu ğu ola lım. Ba ka -

lım Gü neş Sis te mi'y le il gi li ne ler öğ re ne ce ğiz.

GÜ NEŞ SİS TE MİGÜ NEŞ SİS TE Mİ

Gü neş Sis te mi miz; Gü neş, do kuz ge ze gen ve bu ge ze -

gen le rin alt mış bir adet uy du sun dan mey da na ge lir. Bu

ge ze gen le rin ara sın da ki boş luk ta bir çok kuy ruk lu yıl dız ve

gök ta şı bu lu nur. Bü tün bu gök ci sim le ri nin en bü yü ğü olan

Gü neş ise, tüm Gü neş Sis te mi 'nin kal bi dir.
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Gü neş Sis te mi mi z'in bir par ça sı olan bu do kuz ge ze -

gen, hem ken di et raf la rın da, hem de Gü neş'in et ra fın da sı -

ra lan mış bir şe kil de sü rek li dö ner ler. Gü neş'e en ya kın

olan dan en uza ğa doğ ru ge ze gen le rin ad la rı nı sa ya lım;

Mer kür, Ve nüs, Dün ya, Mars, Jü pi ter, Sa türn, Ura nüs,

Nep tün ve Plü ton. Gör dü ğü nüz gi bi Dün ya mız, Gü neş'e

ya kın lık sı ra la ma sın da üçün cü dür. 

Gü neş Sis te mi için de bu lu nan her ge ze ge nin fark lı
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özel lik le ri var -

dır. Bun lar dan

ki mi nin sı cak lı -

ğı kur şu nu eri te -

cek ka dar yük sek -

tir. Ki mi ise ta ma men bu -

zul lar la kap lı dır. Ba zı ge ze -

gen ler ta ma men gaz dan olu şur. Ba zı la rı

ise Ay ka dar mi nik ge ze gen ler dir.

Uy du lar ile ge ze gen ler ara sın -

da çok uyum lu bir iliş ki var dır.

Ge ze gen ler uy du la rı nı ken -

di le ri ne doğ ru çe ker ler. Uy -

du lar ise bu çe ki mi den ge ler ler.

Eğer bu den ge ku rul ma say dı, uy du lar ge ze gen le re ya pı şır

ya da ko par gi der ler di. 

Ör ne ğin, Ay bi raz da ha ya vaş dön sey di, hız la Dün -

ya'ya çar par dı. Bu ise Dün ya'nın so nu olur du. Da ha hız lı

dön sey di, bu se fer de Dün ya'dan gi de rek uzak la şır ve ar tık

bi zim uy du muz ola maz dı. 

Yol cu lu ğu mu za Gü neş Sis te mi 'nin kal bi olan Gü neş'i

in ce le ye rek de vam ede lim. 
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GGü neşGü neş

Gü neş, Gü neş Sis te mi'nde ki

en bü yük gök cis mi dir. Çok sı cak

ve yan mak ta olan ba zı gaz lar dan

olu şur. Bu ne den le, yü ze yin de her sa ni -

ye de mil yon lar ca atom bom ba sı pat la ma sı na eşit güç te

pat la ma lar olur. Bu pat la ma lar da bo yu Dün ya mı z'ın bü -

yük lü ğü nün 40-50 ka tı olan alev ler fış kı rır. 

Ateş ten bir to pa ben ze yen Gü neş, yü ze yin den çok

bü yük bir ısı ve ışık ya yar. Eğer, Gü neş ol ma say dı, her za -

man ge ce olur du ve her yer buz la kap lı olur du. En önem li -

si da ha ön ce söy le miş tik ya! Dün ya'da ya şam ya ni biz ola -

maz dık.

Çün kü, uzay (uzay film le rin den de ha tır lar sı nız) ka -

ran lık bir yer dir. Dün ya mız da bu ka ran lık yer de ki bir gök

cis mi dir. Bu ka ran lık ye rin için de Dün ya -

mı z'ı Gü neş'ten baş ka ay dın la ta bi le -

cek ve ısı ta bi le cek bir gök cis mi yok -

tur. 

An cak, Gü neş'ten ya yı lan

ışık çok par lak tır. Ha va nın açık

ol du ğu bir gün de Gü neş'e bak -
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ma yı de ne miş si niz dir. Ha tır la yın ba ka lım. Bir kaç sa ni ye

ba kın ca göz le ri niz ka maş mış tı, de ğil mi? As lın da, Gü neş'e

bu par lak ışık ne de niy le doğ ru dan bak mak çok teh li ke li -

dir. Göz le ri mi ze bu par lak ışık za rar ve re bi lir. Ay rı ca, ya -

zın uzun sü re Gü neş'te kal mak da teh li ke li dir. Hat ta, cil di -

miz de uzun bir te da vi yi ge rek ti re cek çok cid di ya nık lar

olu şa bi lir. Çün kü, Gü neş'ten ya yı lan ısı özel lik le ya zın çok

yük sek olur. Oy sa Gü neş, Dün ya'ya mil yon lar ca ki lo met re

uzak ta dır ve uza ya yay dı ğı ısı nın sa de ce bin de iki si Dün ya -

mız'a ula şır.

Pe ki Gü neş'ten çok uzak ta ol ma sı na rağ men, Dün ya -

mız'da sı cak lık bu ka dar yük se le bi li yor sa, aca ba Gü neş'in

üze rin de ki sı cak lık ne ka dar dır? 

Bi lim adam la rı, bu ko nu da yak la şık sa yı lar ve re bi lir -

Güneş'in dış yüzeyindeki sıcaklık 6000 derece, içindeki

sıcaklık ise 12 milyon derecedir.
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ler. Ama bu sı cak lı ğı, bil di ği miz her han gi bir şe yin sı cak lı -

ğıy la kar şı laş tı ra rak an la mak müm kün de ğil dir. Bir dü şü -

nün! Gü neş'in yü ze yin de ki sı cak lı ğın 6 bin de re ce ol du ğu -

nu, için de ise sı cak lı ğın 12 mil yon de re ce ye ka dar yük sel di -

ği ni... Bu nu bil di ği miz ney le kar şı laş tı ra bi li riz ki? Eli miz le

sı cak su ya te mas et ti ği miz de 50 de re ce den faz la sı na da -

ya na ma yız. En sı cak yaz gün le rin de bi le ha va en faz la 40-

50 de re ce ci va rın da dır. Bu ör nek ten de an lı yo ruz ki, Al lah

Dün ya ile Gü neş'in uzak lı ğı nı en uy gun ola cak şe kil de ya -

rat mış tır. Gü neş bi ze bi raz da ha ya kın ol say dı, Dün ya üz-

e rin de ki her şey sı cak tan kav ru lur kül olur du. An cak,    bi -
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raz da ha uzak ta ol say dı, bu se fer de her şey buz tu tar dı.

Ta bi ki her iki şe kil de de ya şam müm kün ol maz dı.

As lın da, ben zer şe kil de Gü neş'in ısı sı nı da ha az alan

ku tup böl ge le ri de vam lı bir buz ta ba ka sı ile kap lı; da ha

çok alan Ek va tor böl ge le ri ise de vam lı sı cak tır. Al lah, bu

böl ge le ri biz le re ör nek ol sun di ye ya rat mış tır. Di ğer yer ler

ise can lı la rın ya şa mı na en uy gun şart lar da ya ra tıl mış tır.

Bu, Al lah'ın bi ze olan şef ka ti ni gös te rir. Çün kü, Al lah Gü -

neş ile Dün ya ara sın da ki uzak lı ğı şu an ki gi bi en uy gun şe -

kil de ya rat ma say dı, Dün ya 'da ki ya şam çok da ha zor olur -

du. Hat ta yaşam hiç varol ma ya bi lir di.

An cak ön ce ki say fa lar da da an lat tı ğı mız gi bi Al lah

Gü neş'i ve Ay'ı Dün ya 'da ya şa mı mı zı ra hat lık la sür de re bi -

le ce ği miz gi bi bir dü zen ile ya rat mış tır. Bir Ku ran aye tin de

Gü neş'in ve Ay'ın Al lah'ın em ri ile ha re ket et ti ği şöy le ha ber

ve ri lir:

AAl lah O'dur ki, gök le ri da ya nak ol mak sı zın yük selt ti;

on la rı gör mek te si niz. Son ra ar şa is ti va et ti ve Gü neş

ile Ay'a bo yun eğ dir di, her bi ri adı ko nul muş bir sü re -

ye ka dar akıp git mek te dir ler. Her işi evi rip dü zen ler,

ayet le ri bi rer bi rer açık lar. Umu lur ki, Rab bi ni z'e ka -

vu şa ca ğı nı za ke sin bil giy le ina nır sı nız. (Rad Su re si, 2)
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GGü neş'in Çe kim Kuv ve tiGü neş'in Çe kim Kuv ve ti

Ev ren de ki sa yı sız gök cis mi nin bir bir le ri ile çar pış ma -

dan, bir dü zen için de ha re ket ede bil me le ri, "yö rün ge le -

ri"nin Al lah ta ra fın dan çok in ce bir he sap ile be lir len miş

ol ma sı sa ye sin de dir. Ge ze gen le rin Gü neş'in et ra fın da dö -

ner ken iz le di ği yo la "yö rün ge" de nir. Hiç bir ge ze gen yö -

rün ge sin den ko pup baş ka bir yö ne do ğru ha re ket ede mez.

Çün kü, ge ze gen ler Gü neş'in çe kim kuv ve ti nin et ki sin de dir.

Dü şü nün, siz bu sa tır la rı okur ken Dün ya mız Gü neş çev re -

sin de ki yö rün ge sin de sa at te yak la şık 108.000 ki lo met re

hız la iler li yor. Bu hı zın ne ka dar bü yük bir hız ol du ğu nu

şöy le an la ya bi lir si niz: Nor mal bir ara ba ile sa at te ula şa bi -

le ce ği niz en yük sek hız, or ta la ma 200 ki lo met re ka dar dır.

Ya ni Dün ya'nın Gü neş et ra fın da dö nüş hı zı ara ba ile ya -

pa bi le ce ği niz sü ra tin 540 ka tı ka dar dır. Bu ko nu da bir

Dünyamız'ın Güneş
etrafındaki hızı, bir yarış
arabasının yaptığı hızın

540 katıdır.
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baş ka ör nek ise şöy le dir: bir mer mi sa at te yak la şık 1800

ki lo met re hız la iler ler. Dün ya'nın Gü neş et ra fın da ki dö nüş

hı zı ise bir mer mi nin hı zı nın 60 ka tı ka dar dır.

İş te Dün ya'nın bu yük sek hı zı ne de niy le, Gü neş'in çe -

kim kuv ve ti çok önem li dir. Eğer, şu an Gü neş'in çe kim kuv -

ve tin de bir azal ma ol sa, ola ğa nüs tü hı zı ne de niy le Dün ya

ile bir lik te uza ya sav ru lu ruz ve bu, Dün ya'nın so nu olur... 

Tam ter si bir du rum da, ya ni Gü neş'in çe kim kuv ve ti

art sa, Dün ya mız sü rat le Gü neş'e yak la şır ve eri ye rek bu -

har la şır. Ta bii, biz ler de yok olu ruz. Da ha sı, Gü neş'in çe -

kim kuv ve ti yö rün ge de iler le yen ge ze gen le rin bir bir le ri ne
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çarp ma la rı nı da en gel ler. Pe -

ki ama Gü neş bu ge ze gen le ri

na sıl ken di ne doğ ru hız la çe -

ke bi lir, hiç dü şün dü nüz mü? 

As lın da, her şey çok açık -

tır. Bu den ge le ri ya ra tan ve

on la rı bu ha liy le sü rek li ko ru -

yan üs tün bir güç sa hi bi olan

Ya ra tı cı mız Al lah'tır. 

Ay rı ca, çe kim kuv ve ti ne

sa hip olan yal nız ca Gü neş

de ğil dir. Gü neş Sis te mi 'nin

içe ri sin de ki ge ze gen le rin de

ken di çe kim kuv vet le ri var dır. Ör neğ in, Dün ya'nın çe kim

kuv ve ti, Ay'ı Dün ya'ya doğ ru çek mek te dir. Ay, bu çe kim

kuv ve tin den do la yı bel li bir uzak lık ta ade ta ası lı du rur. Bu

sa ye de, Dün ya Ay'la çar pış ma gi bi bir teh li ke den ko run -

muş tur. Şüp he siz ki, onu Dün ya'ya düş mek ten alı ko yan,

Al lah'ın üs tün ve son suz gü cü dür. 

Gü neş'in çe kim kuv ve ti ne ben ze yen ve in san ha ya tı

için önem li olan bir çe kim kuv ve ti da ha var dır. Bu da yer -

çe ki mi dir. Bi zi yer yü zün de tu tan, ra hat lık la yü rü yüp koş -

ma mı zı sağ la yan se bep yer çe ki mi dir. 
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Dün ya mız'ın üze rin de ye re
ba sa bil me miz, yü rü yor, ko -
şu yor ola bil me miz Al lah'ın

çok has sas den ge le ri
yaratması ve kont ro lün de

tut ma sı sayesin de müm kün
ol mak tadır.



Eli niz de bir top ol du ğu nu dü şü nün. El le ri ni zi çek ti ği -

niz de ne olur? Top dü şer de ğil mi? Çün kü yer çe ki mi onu

ye re doğ ru çe ker. Fa kat, bu to pu uzay da eli niz den bı rak -

sa nız, top düş mez. Çün kü, uza ya çı kıl dı ğın da yer çe ki mi nin

et ki si bi ter. Bu yüz den yer çe ki mi nin var lı ğı bi zim için çok

önem li dir.

Ama çok önem li bir ko nu da ha var: Yer çe ki mi nin tam

şu an da ki öl çü ler de ol ma sı da şart tır. Eğer az ol sa bi raz

ön ce söy le di ği miz gi bi uzay day mış gi bi ha va da yü rür, ye -

re ayak ba sa maz dı nız. Ra hat ha re ket ede mez, sü rek li bir

yer den bir ye re sü rük le nir, bir adım at tı ğı nız da zıp la yıp ta -

va na çar par dı nız. Ay nı şe kil de eğer yer çe ki mi nin şid de ti

faz la ol say dı bu se fer de ye re ya pı şa ca ğı nız için yü rü ye -

mez di niz. An cak, yer de sü rü ne rek ha re ket ede bi lir di niz. 

Fa kat, bun la rın hiç bi ri ba şı mı za gel mez. Çün kü, Al lah

yer çe ki mi ni ya şan tı mız için en uy gun öl çü de ya rat mış tır. 

Bu ko nu da bir ör nek ve rir sek da ha iyi gö zü nüz de can -

lan dı ra bi lir si niz: Ay'da da Dün ya'da ki gi bi yer çe ki mi kuv ve -

ti var dır. An cak, bu çe kim kuv ve ti Dün ya'da ki ne gö re da ha

az dır. Bu ne den le, Ay'da ya şa mı nı zı sür dür me niz müm kün

ol maz. Mu hak kak te le viz yon da ve ya uzay la il gi li film ler de

ast ro not la rın Ay'da ki ha re ket le ri ni iz le miş si niz dir. Tüm ya -
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şa mı mı zı böy le ge çi re bi lir miy dik? El bet te ge çi re mez dik.

Şim di, Gü neş'in çe kim kuv ve ti al tın da ki ge ze gen le ri

zi ya ret ede rek yol cu lu ğu mu zu sür dü re lim.

GGE ZE GEN LERGE ZE GEN LER

Ge ze gen le rin yıl dız la rın et ra fın da dö nen gök ci sim le ri

ol du ğun dan da ha ön ce bah set miş tik. Bu bö lüm de Dün ya -

mı z'ın da için de bu lun du ğu Gü neş Sis te mi'nde ki ge ze gen le -

ri in ce le ye ce ğiz. Gü neş Sis te mi 'ni bir da ire ola rak dü şü nür -

sek Gü neş bu da ire nin tam or ta sın da ya ni mer ke zin de dir. 

Da ire nin en dı şın da ki ge ze gen Plü ton'dur. Plü ton ay -

nı za man da, Gü neş'e en uzak ve en kü çük olan ge ze gen dir.

Bu ge ze ge nin göz lem len me si ol duk ça zor dur, Hubb le uzay

te les ko bu bi le, an cak bu nun yü ze yin de bu lu nan ba zı ka ba

ay rın tı la rı or ta ya çı kar ta bil miş tir. Bu kü çük gök cis mi, ol -

duk ça "so ğuk"tur. Yak la şık ek si 238 de re ce ka dar! Kı şın

kar lı ha va lar da ek si 2-3 de re ce ye ka dar dü şen ısı don du ru -

cu bir so ğuk tur. Plü ton da ki ek si 238 de re ce lik ısı ise bi zim

da ya na ma dı ğı mız kış gün le rin de ki so ğu ğun yak la şık 100

ka tı dır. Bu da ha ya tı mı zı so na er di re cek de re ce de bir so -

ğuk de mek tir. Plü ton ge ze ge ni bu ka dar so ğuk ol ma sı ne -

de niy le dı şa rı dan bir buz yı ğı nı gi bi gö rü nür. 
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Gü neş Sis te mi'nin mer ke zi ne, ya ni da ire nin iç kıs mı -

na doğ ru bi raz da ha iler le di ği niz de Nep tün'le kar şı la şı rız.

Bu ge ze gen de ol duk ça "so ğuk"tur: Yü zey sı cak lı ğı ek si

218 de re ce ci va rın da dır. Gaz lar 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 ki lo met re ye va ran kor kunç fır tı na lar eser. 

Mer ke ze ya ni da ire nin or ta sı na doğ ru bi raz da ha il-

er le yin ce Ura nüs'le kar şı la şı rız. Ura nüs, Gü neş Sis te -

mi'nde ki üçün cü bü yük ge ze gen dir. At mos fer sı cak -

lı ğı ek si 214 de re ce ci va rın da dır ya ni bu ge ze gen

de bi zi bir sa ni ye de don du ra cak ka dar so ğuk tur.

Neptün

Plüton

Mars

Uranüs
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Ze hir li gaz lar dan olu şan at mos fe -

ri, ya şa ma ke sin lik le uy gun de ğil -

dir. 

Gü neş'e doğ ru yol cu lu ğu mu za de vam eder sek Sa -

türn'le kar şı la şı rız. Gü neş Sis te mi'nin bu ikin ci bü yük ge ze -

ge ni, et ra fın da ki hal ka lar la ta nı nır. Bu hal ka lar gaz, buz

ve ka ya par ça la rın dan oluş mak ta dır. Bu ge ze gen de ısı yi -

ne ya şa ma izin ver me ye cek de re ce de dü şük tür: Ek si 178

de re ce.

Gü neş'e doğ ru bi raz da ha iler le di ği miz de Gü -

neş Sis te mi'nin en bü yük ge ze ge ni

olan Jü pi ter'le kar şı la şı rız. Jü pi ter,

Dün ya'nın ça pı nın 11 bü yük lük -

te (Bu bü yük lü ğü da ha iyi an la -

mak için 11 ta ne Dün ya bü yük lü ğün de ge -

ze ge nin bir leş ti ği ni dü şü nün!) olan bir ge ze -

gen dir. Bu ge ze gen de de şart lar ya şa ma ya el ve riş li de ği lir.

Çün kü Jü pi ter'in, üze rin de hiç ka ra par ça sı bu lun maz ve

çok so ğuk bir ge ze gen dir.

Jü pi ter'den son ra Mars ge lir. Mars, Dün ya

ile kar şı laş tı rı la ma ya cak ka dar ölü

bir ge ze gen dir. Mars'ta her han gi

MerkürVenüs

JüpiterDünya

Satürn



bir can lı nın ya şa ma sı müm kün de ğil dir. Bu nun çok önem li

ne den le ri var dır: Bi rin ci si, Mars'ın at mos fe ri yo ğun kar bon -

di ok sit içe ren ze hir li bir ka rı şım dır. İkin ci si, ge ze ge nin üze -

rin de hiç su yok tur. Üçün cü sü, Mars'ta sı cak lık yak la şık ek si

53 de re ce dir. Ve dör dün cü sü, Mars'ta çok kuv vet li rüz gar lar

ve ay lar ca de vam eden kum fır tı na la rı var dır. 

Mars'tan son ra kar şı mı za çı kan ma vi ge ze gen, Dün ya -

mız'dır. Dün ya mız'ın özel lik le ri ni en son bö lüm de si ze de -

tay lı bir şe kil de an la ta ca ğız. An cak şim di den şu nu ha tır la -

ta lım: Dün ya mız, üze rin de can lı la rın ya şa ma sı na izin ve ren

tek ge ze gen dir.

Gü neş'e doğ ru bir son ra kar şı la şa ca ğı mız ge ze gen Ve -

nüs'tür. Ve nüs gök yü zün de Gü neş ve Ay'dan son ra ki en par -

lak ci sim dir. Bu ne den le, en es ki çağ lar dan bu ya na in san lar

ta ra fın dan bi li nir. Ve nüs'te, don du ru cu so ğuk la rın ak si ne,

ya kı cı bir sı cak lık hü küm sü rer. Isı yü zey de yak la şık ar tı

450°C'ye ka dar ula şır. Bu, kur şu nu bi le erit me ye ye te cek bir

ısı dır. Ve nüs'ün bir di ğer özel li ği de, yo ğun bir kar bon di ok sit

ta ba ka sın dan olu şan ağır at mos fe ri dir. Ay rı ca, Ve nüs'ün at -

mos fe rin de ki lo met re ler ce ka lın lı kta asit kat man la rı bu lun -

mak ta dır. Bu yüz den ge ze gen de sü rek li öl dü rü cü asit yağ -

mur la rı ya ğar. Böy le bir or tam da, hiç bir can lı ya şa ya maz. 
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Gü neş'e doğ ru iler le me ye de vam eder sek Gü neş'e en

ya kın ge ze gen olan Mer kür'e ula şı rız. Mer kür'ün en il ginç

özel li ği, ken di et ra fın da çok ya vaş dön me si dir. Ken di et ra -

fın da ki dö nüş hı zı, ne re dey se Gü neş'in et ra fın da yap tı ğı

dö nüş ka dar ya vaş tır. Öy le ki Mer kür Gü neş et ra fın da iki

kez dön dü ğün de, ken di et ra fın da sa de ce üç kez dön müş

olur. Ge ce ile gün dü zün bu ka dar uzun sür me si, ge ze ge nin

bir yü zü nü ka vu rur ken, öte ki yü zü nü ise don du rur. Bu ne -

den le ge ce ile gün düz ara sın da ki ısı far kı yak la şık 1000 de -

re ce dir. El bet te böy le bir or tam, hiç bir can lı nın ya şa ma sı -

na im kan ver mez.

Bu ra ya ka dar öğ ren dik le ri mi zin so nu cun da or ta ya

çı kan ger çek, Dün ya ha riç Gü neş Sis te mi'nde ki ge ze gen le -

rin hiç bi ri nin ya şa ma ya uy gun ol ma dı ğı dır. Gü neş Sis te -

mi'nde ki ge ze gen le rin her bi ri ölü ve ses siz dev ci sim ler dir.

Dün ya mız ise ya şam için ge rek li olan her şe yin var ol du ğu,

yü ze yi ren ga renk bir ge ze gen dir. Yem ye şil or man la rı ve

mas ma vi de niz le riy le uzay dan çok gü zel gö rün mek te dir.

Ay'a ilk gi den ast ro not lar, Dün ya'nın renk li ve par lak gö -

rü nü mü kar şı sın da hay re te düş müş ler dir. 
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DDİ ĞER GÖK Cİ SİM LE RİDİ ĞER GÖK Cİ SİM LE Rİ

Gü neş Sis te mi'nde ki di ğer ba zı gök ci sim le ri de kuy -

ruk lu yıl dız lar, gök taş la rı ve me te ro it ler dir. Bun lar, bun dan

yak la şık 4 ya da 6 mil yar yıl ön ce için de Gü neş Sis te mi'nin

de oluş tu ğu bu lut su dan ge ri ye ka lan gök ci sim le ri dir. 

- Kuy ruk lu yıl dız lar don muş hal de ki gaz lar dan ve

toz lar dan oluş muş tur. Bun lar ba zen Gü neş'in et ra fın da

do lan ma ya baş lar lar. Kuy ruk lu yıl dız Gü neş'e yak laş tık ça

ısı nın et ki siy le yü ze yi bu har laş ma ya baş lar. Bu har laş ma -

nın so nu cun da par lak ışık or ta ya çı kar. Çe kir de ğin üze rin -

de bü yük bir gaz ve toz kü re si olu şur. Bu gaz ve toz kü re si -

ne "saç" is mi ve ri lir. Ay rı ca sa ça bağ lı yi ne gaz ve toz dan

bir kuy ruk olu şur. 

- Gök taş la rı uzay da ki ka ya lık ci sim ler dir. Ge nel de

Mars ve Jü pi ter'in yö rün ge le ri ara sın da gö rü lür ler. Gök taş -

la rı nın çap la rı en faz la 1000 km'ye ka dar çı ka bil mek te dir. 

- Me te ro it ler ge nel de gök taş la rı ya da kuy ruk lu yıl dız -

lar dan ko pan, kü çük taş ya da taş ve de mir ka rı şı mı par ça -

lar dır. Dün ya, bir kuy ruk lu yıl dız dan ar ta ka lan toz bu lu -

tu nun için den geç ti ğin de toz bu lu tu nun için de ki ci sim ler

at mos fer de ya nar lar. Dün ya at mos fe ri ne gir dik le rin de ısı -

nır ve in ce bir çiz gi bı ra kır lar. Bu na me te or de nir. Ama ba -

zı me te or lar ta ma men ya nıp tü ken me dik le rin den yer yü zü -
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ne dü şer ler. Yer yü zü -

ne ula şan bu me te -

or la ra gök ta şı ya da

me te ro it de nir. 

An cak bu ra da

önem li bir ko nu ya

dik kat et me ni zi is ti yo ruz:

At mos fe re gi ren me te or lar çok en der ola rak yer yü zü ne dü -

şer ler. Düş tük le rin de ise bü yük lük le ri ne gö re de ği şen za -

rar lar ve re bi lir ler. Dün ya mız her an bu teh li ke ile kar şı kar -

şı ya dır. Ama Al lah, bu gök ci sim le ri ni ço ğun luk la at mos -

fer de ya na rak yok olup bi ze za rar ver me ye cek şe kil de ya -

rat mış tır. İş te bu, Al lah'ın bi ze olan şef kat ve mer ha me ti -

nin, ko ru ma sı nın bir gös ter ge si dir.

Evet ço cuk lar, ikin ci bö lü mün so nu na gel dik. Bu bö -

lüm de an la tı lan lar dan son ra, Al lah'ın kü çük ya da bü yük,

bü tün gök ci sim le ri ni kont rol et ti ği ni, her an hep si ni plan lı

ve dü zen li bir şe kil de yö net ti ği ni an la mış ol ma lı sı nız. 
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u bö lüm de, Dün ya  ge ze ge ni ni da ha ya kın -

dan ta nı ya cak sı nız. Dün ya mız'ın şek li nin ve

gök yü zün de ki ma vi boş lu ğun ha ya tı mız için

ne ka dar önem li ol du ğu nu öğ re ne cek si niz. Ay rı ca, sü rek li

gör dü ğü nüz mü kem mel sis tem le ri, as lın da Al lah'ın bi zim

ya şa mı mız için en uy gun şe kil de ya rat mış ol du ğu ger çe ği -

ni an la ya cak sı nız. 

DDÜN YA MIZ'DA ÖZEN LEDÜN YA MIZ'DA ÖZEN LE

HA ZIR LAN MIŞ DEN GE LER HA ZIR LAN MIŞ DEN GE LER 

Ço cuk lar, onal tın cı yüz yı la ya ni bun dan 500 se ne

ön ce si ne ka dar Dün ya'nın bir ge ze gen ol du ğu bi lin mi yor -

du. An cak bu ta rih te ya pı lan göz lem ler so nu cu in san lar

bu ger çe ğin far kı na var dı lar. Geç ti ği miz 20. yüz yıl da ise

Dün ya'nın Gü neş Sis te mi için de ki ye ri ke sin leş ti. Bu bul gu -

la ra gö re Dün ya, Gü neş'e olan uzak lık ba kı mın dan üçün -

cü, bü yük lük ba kı mın dan ise be şin ci bü yük ge ze gen dir. 
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Dün ya'nın de mir den bir çe kir de ği nin bu lun du ğu dü -

şü nül mek te dir. Mer kez de ki sı cak lı ğın ise 7500 de re ce ye

ka dar çık tı ğı tah min edil mek te dir. Bu, Gü neş'in yü ze yin -

den bi le da ha bü yük bir sı cak lık tır. Oy sa siz bu sı cak lı ğı

hiç his set me den sı nıf ta öğ ret me ni ni zi din ler ya da ge ce le ri

ra hat ra hat ya ta ğı nız da uyur su nuz. Çün kü yer ka bu ğu bu

sı cak lı ğı ge çir mez. Al lah, çok şef kat li dir ve üze rin de ya şa -

dı ğı mız yer ka bu ğu nu, sı cak lı ğın bi ze gel me si ni en gel le ye -

cek ka dar ka lın ya rat mış tır. Da ha sı Al lah, Dün ya'nın at -

mos fe ri ni de in san la rın ya şa ma sı na en uy gun şe kil de ya -

rat mış tır. Ay rı ca bit ki le re bu den ge için de ki ok si jen ve kar -

bon di ok sit ora nı nı sa bit tut ma la rı nı sağ la yan özel lik ler

ver miş tir. 
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İş te bun lar ve di ğer has sas den ge ler Dün ya'nın in -

san la rın ya şa mı için en uy gun şe kil de yaratıldığını gös te -

rir. 

Dün ya, at mos fe rin den yer yü zü şe kil le ri ne, Gü neş'e

olan me sa fe si ne ka dar, her tür lü den ge siy le, ta ma men ya -

Dün ya'nın mer ke zin de ki sı cak lık 7500 de re ce ye ula şır. Ama
biz Dün ya yü ze yin de bu ina nıl maz sı cak lı ğı hiç his set me yiz.

7500oC
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şam için özel ola rak ya ra tıl mış tır. Ör ne ğin, Dün ya mı z'ı bir

ak var yu ma ben ze te bi li riz. Ak var yum, için de ki ba lık la rın

ya şa mı na en uy gun şart la rı sağ lar. Su yun ısı sı nı sağ la yan

ter mos tat ve ha va lan ma sı nı sağ la yan bir mo tor, di be ko -

nan kum, su ya atı lan ilaç lar, ak var yu mun ko ru yu cu ka pa -

ğı, su yu sü rek li ola rak sü zen filt re sis te mi, ek sil dik çe tak vi -
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ye edi len be sin ler... Tüm bun lar, ak var yum da ki ba lık la rın

ha yat ta kal ma sı nı sağ lar. 

Ama ak var yu mun için de ki ba lık la rın bu ya pay or -

tam dan ha be ri yok tur. On lar "do ğal", ya ni ken di li ğin den

olu şan bir or tam da ya şa dık la rı nı sa nır lar. Bi ri nin ısı tı cı yı,

su yun se vi ye si ni, ha va mo to ru nu ayar la dı ğı nı bil mez ler.

Su yun üze rin de ani den be li ren yem le ri nin kay na ğı nı da

bil mez ler. Oy sa kay nak açık tır; ak var yu mun sa hip le ri on -

lar için ge rek li olan her şe yi sağ la mak ta dır. 

El bet te Dün ya'da ki ha yat ak var yum da ki ha yat tan

çok da ha de tay lı ve çok da ha has sas sis tem le re sa hip tir. 

Akıl lı bir in san, ak var yum da ki ba lık lar gi bi hiç bir şe -

yin far kın da ol ma dan ya şa ya maz. Ken di si için "da ya nıp-

dö şen miş" olan Dün ya'nın bir Ya ra -

tı cı sı ve dü zen le yi ci si ol -
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du ğu nu an lar. Hiç şüp he siz, Dün ya üze rin de ki ya şa mı

sağ la yan bu has sas den ge le ri ve dü ze ni, Al lah ku rmuş tur.

İş te, akıl lı bir in san ken di si ne tüm bu ni met le ri ve ren Rab -

bi mi z'i ta nı mak, O'nun biz den ne ler is te di ği ni öğ ren mek

is ter. Al lah tüm in san la ra gön der di ği ki ta bı Ku ran'da, bi -

ze Ken di ni ta nıt mak ta ve biz den ne ler is te di ği ni bil dir mek -

te dir.

Hiç şüp he siz, Dün ya üze rin de ki ya şa mı sağ la yan bu

has sas den ge ler ve dü zen, Al lah ta ra fın dan ku rul muş tur.

Al lah, bu ger çe ği Ku ran'da şöy le bil di rir: 

YYer yü zün de, on la rı sars ma sın di ye, sa bit dağ lar ya -

rat tık ve doğ ru gi de bil sin ler di ye ge niş yol lar aç tık.

Gök yü zü nü ko run muş bir ta van kıl dık... (En bi ya Su -

re si, 31-32)

Dün ya bi zim ya şa ma mız için ol duk ça ha ssas den ge -

ler le ya ra tıl mış tır. Bu nu fark eden in sa nın Al lah'a iman et -

me si, O'nun son suz gü cü nü gö re bil me si ve ken di si ne ver di -

ği her şe ye şük ret me si ge rek mek te dir.

Şim di, biz le ri ve can lı-can sız her şe yi ya ra tan Al lah'ın,

ge ze ge ni miz de var et ti ği den ge le rin ba zı la rı nı da ha de -

tay lı ola rak in ce le ye lim ve böy le ce Al lah'ın gü cü ne da ha

ya kın dan şa hit ola lım.
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Güneş'in ge ze ge ni mi ze bi raz da ha ya kın ol ma sı Dün ya mız'ın tıp kı
yu ka rı da ki re sim de ki gi bi ta ma men çöl olup kav rul ma sı na se bep
ola caktı. Eğer Gü neş bu gün kü uzak lı ğın dan bi raz da ha faz la me sa -
fe de ye r al say dı o za man da sağ da ki re sim de ol du ğu gi bi Dün ya mız
ta ma men bu zul lar la kap lan mış ola cak tı.

Dün ya'nın Ev ren de ki Ye riDün ya'nın Ev ren de ki Ye ri

Eğer Dün ya mız Gü neş'e şu an da ol du ğu me sa fe den

bi raz da ha ya kın ol say dı ne ler olur du? As lın da, bu so ru -

nun ce va bı, he pi niz için çok ko lay ol ma lı dır. Çün kü, her -

kes, Gü neş'in sı cak lı ğı nın ka vu ru cu ol du ğu nu bi lir. İş te ço -

cuk lar, bu sı cak lık ne de niy le ne şu an ki at mos fe re sa hip

olur duk ne de ok ya nus la ra ve de niz le re... Sı cak lık o ka dar

yük sek olur du ki, yer yü zün de ki su yun ço ğu bu har la şır dı.

Ta bii, o za man da yer yü zün de hiç su kal maz dı. Yer yü zü,

bü tü nüy le bir çöl gi bi ku ru olur du. 

Ör ne ğin, ön ce ki bö lüm de an lat tı ğı mız Ve nüs ge ze ge -

ni, bil di ği niz gi bi Gü neş'e Dün ya mız'dan da ha ya kın dır.

Bu se bep le, Ve nüs ge ze ge nin de sı cak lık Dün ya ge ze ge nin -
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kin den kat kat faz la dır. Bu sı cak lık 475 de re ce ye ka dar çı -

ka bi lir. Bu sı cak lı ğın ne ka dar yük sek ol du ğu nu zih ni niz de

can lan dı ra bil mek için şu nu bir dü şü nün! Oca ğa kay na -

ma sı için su koy sa nız, su yun sı cak lı ğı 100 de re ce ye ulaş tı -

ğın da, fo kur da ma ya baş lar. 

Bir de tam ter si ni dü şü ne lim. Ya Dün ya mız Gü neş'e

şu an da bu lun du ğu me sa fe den bi raz da ha uzak ol say dı?

Ta bii ki ço cuk lar, böy le bir du rum da da tam ter si ne, Dün -

ya mız da ha az ısı nır dı. Da ha az ısı nın ca ne olur du der si -

niz? Yer yü zün de ki su yun ço ğu do na rak bu za dö nü şür dü.

Böy le bir du rum da ise Dün ya mı z'ın yü ze yi, Gü neş'e biz -

den bi raz da ha uzak olan Mars'ın buz lar la kap lı ku ru yü -



ze yi ne ben zer di. Bu iki du rum dan şu so nu cu çı ka ra bi li riz:

Dün ya mız tam ol ma sı ge re ken yer de du ru yor. Pe ki siz ce bu

na sıl ola bi lir? Dün ya mız'ın böy le tam ye rin de dur ma sı bir

te sa düf ola bi lir mi? Ta bii ki ola maz. Dün ya can sız ve şu ur -

suz bir ge ze gen dir. Uzay da ken di ne en uy gun ye ri be lir le -

me si ve te sa dü fen yer leş me si müm kün de ğil dir. Dün ya 'nın

şu an bu lun du ğu en uy gun yer de ol ma sı, ek sik siz ve ku sur -

suz ya rat ma ya güç ye ti ren  Al lah'ın ya rat ma sı dır. 

Bi li min el de et ti ği son bil gi ler, Gü neş Sis te mi'n de ki di -

ğer ge ze gen le rin var lı ğı nın da, Dün ya'nın gü ven li ği 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. 

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, uzay boş lu ğun da ge zi nen

me te or taş la rı na ve kuy ruk lu yıl dız la ra he def olur du. Kı sa -

ca Jü pi ter, ade ta Dün ya'yı ko ru yan bir kal kan gi bi dir. Eğer

Jü pi ter şu an da bu lun du ğu yö rün ge den baş ka bir yö rün ge -

de ol say dı, üze rin de ya şa dı ğı mız ge ze gen ve ta bii biz ler de

var ola maz dık. 

Tüm bun la rı bi len akıl lı bir in san, ev ren de hiç bir şe yin

amaç sız ve ba şı boş ya ra tıl ma dı ğı nı an lar. Bu an la yış, bir

Ku ran aye tin de şöy le ta rif edil mek te dir:
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ŞŞüp he siz gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da, ge ce ile gün -

dü zün ar dar da ge li şin de te miz akıl sa hip le ri için ger -

çek ten de lil ler var dır. (Al-i İm ran Su re si, 190) 

Bu ayet ten de an la şıl dı ğı gi bi yer le rin ve gök le rin ya -

ra tı lı şı ko nu sun da dü şün me li si niz. Bu ki tap tan öğ ren dik -

le ri niz, Al lah'ın ev re ni ya rat ma sın da ki üs tün gü cü nü gös -

ter mek te dir. Bu bil gi le ri dü şün dü ğü nüz de Al lah'ın gü cü nü

da ha iyi kav ra ya cak sı nız. 

Jupi ter'in yer çe ki mi Dün ya mız'ın kin den çok faz la ol du ğu için,
uzay da do la şan gök taş la rı ve me te orit ler, tıp kı  güç lü bir mık na tı -
sın çek ti ği gi bi, Ju pi ter ge ze ge ni  ta ra fın dan çe ki lir ler. Ju pi ter'in bu
güç lü çe ki mi, Dün ya mı z'ı ve do la yı sıy la da bi zi uzaydaki teh li ke -
ler den ko ru muş olur.

Jüpiter

Dünya
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KURAN'DA DÜNYAMIZ'IN ŞEKLİKURAN'DA DÜNYAMIZ'IN ŞEKLİ

ocuk lar! Dün ya mız, bil di ği niz gi bi yu var lak tır. Ge li şen tek -

no lo ji sa ye sin de, Dün ya'nın uzay dan çe ki len fo toğ ra fla rın -

da da bu gerçek gö rül mek te dir. An cak 20. yüz yıl da öğ re ni -

le bil miş bu ger çek,  1400 yıl ön ce Al lah'ın indirdiği Ku ran'da şöy le bil di -

ril mek te dir:

Gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı. Ge ce yi gün dü zün üs tü ne sa rıp-

ör tü yor, gün dü zü de ge ce nin üs tü ne sa rıp ör tü yor... (Zü mer Su re -

si, 5)

Ayet te ge çen "sa rıp ört mek" Arap ça'da ki "tek vir" ke li me si nin Türk -

çe si dir. "Tek vir" ke li me si nin tam ola rak Türk çe kar şı lı ğı, "yu var lak bir şe -

yin üze ri ne bir ci sim sar mak"tır. Ayet te, ge ce nin ve gün dü zün bir bir le ri -

nin üzer le ri ni sa rıp-ört me le ri (tek vir et me le ri) ko nu sun da ve ri len bil gi,

ay nı za man da Dün ya'nın yu var lak ol du ğu ko nu sun da ke sin bir bil gi

içer mek te dir. Ya ni 1400 yıl ön ce in di ri len Ku ran'da Dün ya'nın yu var lak

ol du ğu bil di ril miş tir.

Oy sa o dö nem de in san lar, Dün ya'nın yu var lak de ğil, düz ol du ğu

dü şü nü yor lar dı. Bü tün bi lim sel he sap lar ve açık la ma lar da bu na gö re

ya pı lı yor du. Hat ta in san lar, o dö nem de uzay ko nu sun da o ka dar bil gi -

siz ler di ki, Dün ya'nın bü yük bir ökü zün boy nuz la rı ara sın da dur du ğu

gi bi ko mik bir inan ca sa hip olan lar bi le var dı.

Ço cuk lar gör dü ğü nüz gi bi, bi lim adam la rı nın Ku ran'ın in di ril me -

sin den yüz yıl lar son ra öğ ren dik le ri bil gi ler, Al lah ta ra fın dan ayet ler de

çok ön ce den ha ber ve ril miş tir. Bu da, Ku ran'ın tüm ev re ni ya ra tan, her -

şe yi bi len Al lah'ın sö zü ol du ğu nun apa çık de li lle rin den bi ri dir.

ÇÇ



DDün ya'nın Isı sıDün ya'nın Isı sı

Uza yın or ta la ma ısı sı nı bi li yor mu su nuz? Ek si 270 de -

re ce! Bu so ğuk ta bi zim ya da her han gi bir can lı nın ya şa -

ma sı im kan sız dır. Bi zim Dün ya mı z'ın or ta la ma ısı sı ise 15-

20 de re ce ara sın da dır. Bu ısı at mos fer ta ba ka la rın dan yu -

ka rı doğ ru çı kar ken çok bü yük fak lı lık lar gös te rir. 

Ör ne ğin, Af ri ka kı ta sı ol duk ça sı cak bir kı ta dır. Si ze

"Af ri ka'da kar to pu oy na ya bi lir miy di niz?" di ye sor sak ne

ce vap ve rir si niz? As lın da ce va bı nı zı bi li yo ruz. Muh te me len

ço ğu nuz so ru ya şu şe kil de ce vap ve re cek tir: "Kar to pu oy -

na mak için ön ce kar ge re kir. Bu yüz den, o ka dar sı cak bir

yer de kar ola ma ya ca ğı için kar to pu oy na mak müm kün de -

ğil dir". Fa kat bu ce vap yan lış tır. Çün kü, ol duk ça sı cak ol -

du ğu bi li nen Af ri ka kı ta sın da is ter se niz kar to pu da oy na -

ya bi lir si niz. Ama bu nun için bu kı ta nın en yük sek da ğı

olan Kli man ja ro'nun zir ve si ne doğ ru tır man ma nız ge re kir.

Yer den çok yük sek olan bu da ğın te pe si kar lar la kap lı dır.

Çün kü, yer den yu ka rı doğ ru çık tık ça ha va so ğur. So ğu yan

ha va at mos fe rin "Stra tos fer" is mi ve ri len ta ba ka sın da ek si

50'le re ka dar dü şer. Fa kat, da ha da yük se lin ce ha va tek rar

ısı nır. Ama Al lah'ın ko ru ma sı sa ye sin de yer yü zün de bu ka -

dar bü yük ısı fark lı lık la rı na rast lan maz.
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Dün ya'da bu en uy gun ısı nın ko run ma sı, el bet te Gü -

neş ile Dün ya ara sın da ki me sa fey le ve Gü neş'in yay dı ğı sı -

cak lık la ya kın dan iliş ki li dir. Da ha ön ce ki bö lüm ler de bu

ko nu dan bi raz söz et miş tik. Bu ra da bi raz da ha de tay lı

Dün ya mız'da ki yük sek lik fark lı lık la rın -
dan do la yı Dün ya'nın ay nı

ye rin de in san lar ay nı
an da de ni ze gi rip gü -

neş le nir ken, at mos fe rin
yük sek kı sım la -

rın da kar topu
oy nayıp, kayak

yapabilir ler.
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bil gi ve re lim. Ya pı lan he sap la ra gö re, Dün ya'ya ula şan

gü neş ener ji sin de ki yüz de 10'luk bir azal ma da, yer yü zü nü

met re ler ce ka lın lık ta bir bu zul ta ba ka sı kap lar. Ener ji nin

bi raz art ma sı ha lin de ise bü tün can lı lar kav ru la rak ölür.

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 fın da dö ner. Bu ne den le,

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. 

Mer kür ge ze ge ni ni ha tır la ya lım. Bu ge ze ge nin bir

gü nü yak la şık bir yıl sü rer. Bu yüz den Mer kür'de ge ce-

gün düz ara sın da ki ısı far kı 1000 de re ce yi bu lur. 

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

dağ la rın ol ma dı ğı bir yü zey de ger çek leş sey di bü yük 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 rüz -

gar la rı en gel le ye cek sı ra dağ lar la do na tıl mış tır. Bu sı ra -

dağ lar, Çin'de Hi ma la ya sı ra dağ la rı ile baş lar, Ana do -

lu'da To ros dağ la rı ile de vam eder ve Av ru pa'da Alp dağ -

la rı na ka dar uza nır. 
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Dün ya mı z'ı çev re le yen sı ra dağ lar, ku tup lar da olu şan bü yük fır tı -
na la rın Dün ya'yı al lak bul lak et me si ni en gel ler ve  Dün ya mız'ın ısı -
sı nı den ge de tut ma ya yar dım cı olur. Al lah ya rat tı ğı bu sis tem ler le
bi zim için ya şa na bi le cek çok gü zel or tam lar va r et miş tir.

Dün ya mı z'ın uzay da ki ek si 270 de re ce lik ısı ya rağ -

men na sıl tam bi zim ya şa ya bi le ce ği miz de re ce de ve sü rek li

ay nı ka la rak ısın dı ğı nı öğ ren dik. Dün ya bi zim vü cu du mu -

zun da ya na ma ya ca ğı ka dar sı cak ya da so ğuk ol say dı ya -

şa ma mız ya çok zor ya da im kan sız olur du. De mek ki,

Dün ya'nın sı cak lı ğı nın bi ze uy gun olu şu da Al lah'ın bi ze

bü yük bir ni me ti dir. Bi zim üze ri mi ze dü şen ise en gü zel

şart lar da bi zim ya şa ma mı zı sağ la yan Al lah'a şük ret mek -

tir. Bu nu sa kın unut ma yın ço cuk lar.

Bu ka dar mü kem mel şe kil de ya ra tıl mış olan Dün ya -

mız ne ka dar bü yük ve uzay da ki di ğer ci sim le re kar şı Al lah

Dün ya'yı na sıl ko ru yor?

Şim di, yol cu lu ğu mu za bu so ru la rın ce vap la rı nı öğ re -

ne rek de vam ede lim...
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DDün ya'nın Bü yük lü ğü veDün ya'nın Bü yük lü ğü ve

Di ğer Gök Ci sim le rin den Ko run ma sı Di ğer Gök Ci sim le rin den Ko run ma sı 

Ha tır lar sa nız da ha ön ce ge ze gen le rin çok

fark lı bü yük lük ler de ol duk la rın dan bah set miş tik. 

Şim di Dün ya mı z'ı di ğer ge ze gen ler le bir de

bü yük lük le ri ba kı mın dan kar şı laş tı ra lım. Hat ta

şöy le bir ben zet me ya pa lım: Dün ya mı z'ı kü çük bir be zel ye

ta ne si ola rak dü şü ne lim. Bu du rum da sı ra sıy la; Mer kür bir

su sam ta ne si, Ve nüs yi ne Dün ya mız gi bi bir be zel ye, Mars

bir kar puz çe kir de ği, Jü pi ter bir por ta kal, Sa türn bir man -

da li na, Ura nüs ve Nep tün iri bi rer ki raz ta ne si, Plü ton ise

yi ne bir su sam ta ne si ka dar dır. Bun la rın ya nın da Gü neş

ise bir bas ket to pun dan da ha bü yük, ko ca man bir kü re

ola rak ka la cak tır.

Pe ki bu ka dar fark lı bü yük lük te ki ge ze gen ler için de,

Dün ya mız'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 re ken bü -

yük lük te ol du ğu nu gö rü rüz. 

Dün ya, da ha kü çük ol say dı, 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. At -

mos fe rin ol ma ma sı ise bil di ği niz gi bi uzay da ki me te or la -
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rın, za rar lı ışın la rın sü rek li Dün ya' ya gel me si, ok si je nin

yok ol ma sı kı sa ca sı can lı la rın ya şa ya ma ma sı de mek tir.

Eğer Dün ya 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.

Dün ya'nın küt le si nin ya nı sı ra, iç ya pı sı da özel ola -

rak yaratılmıştır. Bu iç ya pı da ki ta ba ka lar bir bi ri et ra fın da

ha re ket eder. Bu ha re ket, Dün ya çev re sin de bü yük bir

man ye tik alan oluş tu rur. Bu man ye tik alan ise yer yü zün -

de ki ya şa mın ko run ma sı açı sın dan çok önem li dir. Man ye -

tik ala nı ko ru yu cu bir zır ha ben ze te bi li riz. Dün ya'ya yö ne -

len za rar lı ışın lar bu zır ha çar pa rak ge ri püs kü rür ler. 

Bu ko ru yu cu zırh sa ye sin de Dün ya, uzay dan ge le bi le -

cek teh li ke le re kar şı ko ru nur. Gü neş'ten ve Gü neş dı şın da ki

yıl dız lar dan ge len öl dü rü cü ışın lar, Dün ya'nın et ra fın da ki

bu ko ru yu cu kal ka nı ge çe mez ler. 

Bi li min or ta ya koy du ğu di ğer ger çek ler, biz le re ev re -

nin ba şı boş ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. El bet te ki, bü tün

ev re ne ha kim olan, onu 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, O üs tün

Ya ra tı cı, bü tün ev re nin Rab bi olan Al lah'tır. 

Üze rin de ya şa dı ğı mız ma vi ge ze gen de, Al lah ta ra -

fın dan özel ola rak dü zen len miş tir. Al lah Ku ran'da bu
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Ayak ka bı cı, ma ran goz ve ya ba kır
iş le me us ta sı nın üret ti ği her ürün
bu us ta la rın ta sa rım la rı nın so nu -
cun da or ta ya çı kar. Us ta lar iş le ri -
nin her aşa ma sın da plan la ya rak,
öl çüp bi çe rek ça lı şır lar. Or ta ya çı -
kan bu sa nat eser le ri nin dü şü nül -
me den, plan lan ma dan, te sa dü -
fen ken di li ğin den oluş tu ğu nu
söy le mek ne ka dar ko mik se, kos -
ko ca man ev re nin için de yer alan
mil yar lar ca ga lak si nin, ge ze ge nin
ve yıl dı zın da ken di ken di ne te sa -
dü fen oluş tu ğu nu söy le mek de o
ka dar ko mik ve saç ma dır.
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mü kem mel ya rat ma yı Na zi at Su re si nin 30. aye tin de "se -

ri lip-dö şen miş tir" ifa de siy le ta rif et mek te dir. Bu ifa de

Dün ya'nın dü zen li bir şe kil de ve in sa nın ih ti yaç la rı na gö -

re Al lah ta ra fın dan ya ra tıl dı ğı nı an lat mak ta dır.

Ço cuk lar yol cu ğu mu zun bun dan son ra ki bö lü mü ne

Dün ya üze rin de de vam ede ce ğiz. Muh te şem ma vi lik ler e,

ya ni ok ya nus la ra ve de niz le re ko nuk ola ca ğız. Şim di Rab -

bi miz'in bü tün bun la rı han gi amaç lar la ya ratt ığı nı ve bi ze

na sıl bir ni met ola rak sun du ğu nu in ce le ye lim.

Ok ya nus lar - De niz lerOk ya nus lar - De niz ler

Dün ya yü ze yi nin yüz de 71'i su lar la kap lı dır. Dün ya

ay rı ca su yun sı vı hal de ol du ğu tek ge ze gen dir. Bu su, bü -

yük çu kur lar da bi ri ke rek ok ya nus la rı oluş tu rur. Bu ok ya -

nus lar, Dün ya'da ki can lı lı ğın de vam ede bil me si için çok

önem li gö rev ler üst le nir ler.

Ör ne ğin at mos fer sı cak lı ğın da ki ani de ğiş me le ri ön ler -

ler. Böy le ce, can lı la rın sa bit bir ısı da ya şam la rı nı sür dü re -

bil me le ri ne yar dım cı olur lar ve ik lim le ri yu mu şa tır lar. Ay rı -

ca ok ya nus lar, ka ra la rı eroz yon ve aşın dır ma yo luy la şe kil -

len di re rek yer yü zü şe kil le ri ni oluş tu rur lar. Bu çe şit bir ola ya

Gü neş Sis te mi'nde ki baş ka hiç bir ge ze gen de rast lan maz.



Ay rı ca çok sev di ği miz ba lık lar ve bir çok de niz ürü nü

de bu de niz ler den çı kar. Çok lez zet li olan bu de niz ürün le -

ri ni ye mek, de ni ze gir mek ve de niz üze rin de zevk li bir yol -

cu luk yap mak da Al lah'ın biz le re sun du ğu ni met ler den dir. 

Evet ço cuk lar, Al lah her şe yi bi zim ih ti yaç la rı mı za gö -

re ku sur suz bir şe kil de ya rat mış tır. Ta bi, bu gü zel lik le rin

ya nın da bir de dı şa rı ya ba zen ateş püs kür ten ama ge nel -

de ses siz gö rü nen dağ lar var dır. Di ler se niz, yol cu lu ğu mu -

za bü yük ateş püs kür ten bu dağ la rı zi ya ret ede rek de vam

ede lim.

AAteş Püs kür ten Dağ lar Ateş Püs kür ten Dağ lar 

Ço cuk lar, az ön ce bah set ti ği miz yer ka bu ğu nun al -

tın da ki mag ma akı cı ol du ğu için, bir ge çit bu la bi lir se za -

man za man yer  ka bu ğu nu ya ra rak bü yük bir pat la may la
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Lez zet li de niz
ürün le ri de 
Al lah'ın biz ler
için de niz ler de
ya rat tı ğı ni -
met ler den dir.



yer yü zü ne çı kar. Bu ür kü tü cü ola ya, vol kan ya da ya nar -

da ğ pat la ma sı de nir. Ku ran'da da bu deh şet li olay şöy le

ha ber ve ri lir:

DDö nüş lü olan gö ğe an dol sun, "ya rı lan ye re" de. (Ta -

rık Su re si, 11-12)

Bu şe kil de ye rin ya rıl ma sı ile mey da na ge len bir pat -

la ma da, vol kan ön ce gök yü zü ne ton lar ca toz ve kül püs -

kür tür. Böy le ce, kap ka ra dev bir bu lut oluş ma sı na se bep

olur. Ar dın dan da mag ma yer yü zü ne çık ma ya baş lar ve

önü ne çı kan her şe yi, or man la rı, şe hir le ri si lip sü pü rür. 

Vol kan lar dan yer yü zü ne akan mag ma ya "lav" da
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Vol ka nik pat la ma lar Dün ya mız'ın içi nin na sıl bir ateş to -
pu ile do lu ol du ğu nu gös te ri yor. Eğer Dün ya mız Al lah'ın
ko ru ma sı al tın da ol ma say dı biz ler her gün bu vol ka nik
pat la ma lar la kar şı kar şı ya ka la bi lir dik.



de nir. Lav lar bir sü re son ra ye rin üs tün de so ğu ya rak ka -

ya la ra dö nü şür. 

Ta rih bo yun ca bu tür fe la ket ler le or ta dan yok olan

bir çok şe hir ol muş tur. Me se la mi lat tan son ra bi rin ci yüz -

yıl da, İtal ya'nın o za man lar en zen gin şe hir le rin den bi ri

olan Pom pei, an sı zın pat la yan Ve züv ya nar da ğı nın lav la -

rı al tın da ka la rak yok ol muş tur. Üs te lik bu, öy le ani ol -

muş tur ki, şe hir hal kı nın yer le rin den kı pır da ma ya bi le fır -

sat la rı ol ma mış tır. Ya nar dağ  lav la rı hız la Pom pei şeh ri ne

ulaş mış ve şe hir de ya şa yan la rın ta ma mı lav la rın al tın da

ka la rak öl müş tür. 

Az gın lık la rı, ah lak sız lık la rı ve Al lah'ın emir le ri ne kar -

şı gel me siy le ta nı nan Pom pei şeh ri nin hal kın dan ge ri ye

kim se kal ma mış tır. Bu ve ben ze ri top lu luk la rın uğ ra dık la -

rı ka çı nıl maz son Ku ran'da şöy le ta rif edil mek te dir:

…… Böy le ce on lar dan ki mi nin üs tü ne taş fır tı na sı gön -

der dik, ki mi ni şid det li bir çığ lık sa rı ver di, ki mi ni ye rin

di bi ne ge çir dik, ki mi ni de su da boğ duk… (An ke but

Su re si, 40)

Ço cuk lar bu ayet ler den an la şıl dı ğı gi bi Al lah her şe ye

güç ye ti ren dir ve is ter se yer yü zün de ki her şe yi yok ede bi lir.

Al lah'ın aza bın dan kim se emin ola maz. An cak Al lah kul -
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la rı na kar şı ay nı za man da çok şef kat li ve mer ha met li dir.

Bu ki tap bo yun ca da Al lah'ın son suz şef ka ti nin pek çok de -

li li ni gör dük. Bu bö lüm de söz et ti ği miz tarz da ya nar dağ

pat la ma la rı nın çok en der ol ma sı da Al lah'ın ni met le rin den

bi ri dir.

AAT MOS FERAT MOS FER

Ço cuk lar, gök yü zü ne bak tı ğı mız da ora da ne ler olup

bit ti ği ni me rak edi yor mu su nuz? Sa nı rız he pi niz me rak

edi yor su nuz dur. O hal de gök yü zün de ki ma vi yol cu lu ğu -

mu za baş la ya lım.

Yer kü re yi çe pe çev re sa ran ha va kat ma nı na "at mos -

fer" de nir. At mos fer 7 kat man dan olu şur. At mos fe rin kat -

man la rın dan her bi ri de ği şik gaz lar içe rir ve bir bi riy le tam

bir uyum için de dir.

At mos fe rin 7 kat man dan oluş tu ğu Ku ran'ın bir aye -

tin de şöy le bil di rir:

Böy le lik le on la rı iki gün için de ye di gök ola rak ta -

mam la dı… (Fus si let Su re si, 12) 

Ku ran'da pek çok ayet te kul la nı lan gök ke li me si, bü -

tün ev re ni ifa de et mek için kul la nıl dı ğı gi bi, Dün ya gö ğü -

nü ifa de et mek için de kul la nı lır. Ke li me nin bu an la mı alın -
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dı ğın da ayet te, Dün ya gö ğü nün, bir baş ka de yiş le at mos -

fe rin, 7 kat man dan oluş tu ğu bil di ril mek te dir.

Bu gün Dün ya at mos fe ri nin üst üs te di zil miş fark lı kat -

man lar dan mey da na gel di ği bi lin mek te dir. Üs te lik ay nen

ayet te bil di ril di ği gi bi, tam ye di ana kat man dan...

Şim di ayet te bil di ri len kat man la rı sı ra sıy la in ce le ye lim:

- Tro pos fer:- Tro pos fer: Yer yü zü ne en ya kın olan ve en aşa ğı da

olan bö lüm dür. Bu kat ma nın ka lın lı ğı, ik lim le re gö re de ği -

şir. Tro pos fer de yük sek lik art tık ça sı cak lık dü şer, en yük sek
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Dün ya mı z'ın at mos fe ri ni oluş tu ran 7 kat ma nın hep si bir bi rin den
fark lı yo ğun luk ta dır  ve fark lı gö rev ler üst len miş tir. Dün ya mız'ı ya -
şa nır ha le ge ti ren at mos fe ri ya ra tan Al lah, ay nı za man da at mos -
fe ri Dün ya'nın ko ru yu cu kal ka nı ola rak ya rat mış tır.

Ekzosfer
Auora Ifl›nlar›

Termosfer

‹yonosfer

Mezosfer

Stratosfer

Ozonosfer

Troposfer



se vi ye sin de ise ısı ek si 51 ile ek si 79 de re ce ara sın da dır.

- Stra tos fer:- Stra tos fer: Tro pos fe rin üze rin de dir. Bu kat man da

yu ka rı çı kıl dık ça sı cak lık da ar tar.

- Me zos fer:- Me zos fer: Stra tos fe rin üs tün de yer alır. Bu ra da sı -

cak lık ek si 73 de re ce ye ka dar dü şer.

- Ter mos fer:- Ter mos fer: Me zos fe rin üst ka tın da dır. Bu ra da sı -

cak lı ğın tek rar art tı ğı gö rü lür. Ge ce ve gün düz ara sın da ki

sı cak lık fark la rı 100 de re ce den faz la dır.

- İyo nos fer: - İyo nos fer: Yer den 80-40 ki lo met re ara sı yük sek lik -

te, iyon adı ve ri len elekt rik yük lü par ça cık lar var dır. İş te,

bu par ça cık la rın bu lun du ğu at mos fer kat ma nı na İyo nos -

fer adı ve ri lir.

- Ek sos fer:Ek sos fer: Yer yü zü nün 500

ki lo met re yu ka rı sın dan baş la yan

kat man dır.

- Man ye tos ferMan ye tos fer: Bu kat man,

man ye tik gü cü ne de niy le Man ye -

tos fer ola rak ad lan dı rıl mış tır. Ko ru -

yu cu zırh gö re vi gö ren bu kat man,

3.000 ile 30.000 ki lo met re ara sın -

da dır. Da ha ön ce de an lat tı ğı mız

gi bi, Dün ya mı z'ı uzay dan ge len
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teh li ke li ışın la ra kar şı ko ru yan bu ku şağ a Van Al len ku şa -

ğı da de nir. 

At mos fe rin bi zim için ne ka dar önem li ol du ğu nu an -

la ma nız için bir de di ğer ge ze gen le re ba ka lım. Ör ne ğin,

Mer kür ge ze ge nin de ol du ğu mu zu dü şü ne lim. Bu ra da at -

mos fer yok tur. An cak at mos fe rin var lı ğı bir çok açı dan son

de re ce önem li dir. Bu ra ya ka dar at mos fer de ki ok si jen gi bi

gaz la rın, at mos fe rin ko ru yu cu özel li ği nin öne min den kıs -

men söz et tik. Ama bir de in san ya şa mı için son de re ce

önem li olan, at mos fe rin ağır lı ğı var dır. 

At mos fer, çok ha fif olan ha va dan ya ra tıl mış tır. 

Ama bu, at mos fe rin hiç ağır lı ğı ol ma dı ğı an la mı na

gel mez. As lın da, üze ri miz de yük se len ki lo met re ler ce ka lın -

lık ta ki ha va kat ma nı nın ağır lı ğı ol duk ça faz la dır.

Araş tır ma la ra gö re at mos fer her bi ri mi zin üze ri ne

ton lar ca ağır lık uy gu la mak ta dır. İş te bu na "hha va ba sın cı"

de nir. Şim di ak lı nı za "O hal de na sıl ezil mi yo ruz?" di ye bir

so ru ge le bi lir. Ço cuk lar, bu nun ne de ni, vü cu du mu zun at -

mos fe rin ağır lı ğı nı kal dı ra bi le cek bir sağ lam lık ta ya ra tıl -

mış ol ma sı dır. Da ha fark lı ba sınç ta ki bir or tam da ise ha -

ya tı mı zı sür dür me miz müm kün de ğil dir. Çün kü bu ba sınç

ol ma dı ğın da vü cu du mu zun için de hız la ha re ket eden ka -

nın dı şa rı doğ ru yap tı ğı ba sınç dev re ye gi rer. Ve kan ba -
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sın cı, at mos fe rin ba sın cı ile den ge len mez se da mar la rı mız

yük sek ba sın cın et ki si ile pat lar.

İş te bu yüz den, Mer kür gi bi at mos fer ol ma yan bir or -

tam da in sa nın ya şa mı nı sür dür me si müm kün de ğil dir. 

Ve nüs ge ze ge nin de ise at mos fer var dır. Ama ora da ki

ba sınç da Dün ya'da ki at mos fer den tam dok san kat da ha

faz la ol du ğu için in sa nın ya şa ma sı na uy gun or ta mı sağ -

la maz. Bu ra dan an la dı ğı mız; Ve nüs ge ze ge nin de ya şam

ola maz, çün kü in san bu se fer de yo ğun ba sınç al tın da ezi -

lir ve ölür.

Yedi ği niz lez zet li ku ra bi ye le rin ken di ken di ne te sa dü fen olu şa bi -
le ce ği si ze söy len se ina nır  mıy dı nız? Ta bii ki ku ra bi ye le ri an ne ni -
zin yap tı ğı nı bil di ği niz için bu saç ma fik ri ne inan maz dı nız. İş te ay -
nı şe kil de ev re n de te sa dü fen olu şmamıştır. Evreni ve içindeki
canlı-cansız her varlığı Yüce Allah yaratmıştır.

Harun Yahya (Adnan Oktar)



Bu ra ya ka dar an lat tık la rı mı zı tek rar kı sa ca özet le ye -

lim: At mos fer, Dün ya'da ki can lı lı ğın de vam et me si nin en

önem li şart la rın dan bi ri dir. At mos fe rin, bir kıs mın dan kı -

sa ca söz et ti ği miz bir çok gö re vi var dır. Ha tır lar sa nız bun -

lar dan bi ri at mos fer de ki gaz la rın in san ya şa mı için ge rek li

ol ma sı dır. Eğer at mos fer ol ma say dı can lı lar ne fes ala maz -

dı ve yer yü zün de ha yat ol maz dı.

At mos fe rin gö rev le rin den bi ri de Dün ya mı z'ı uzay -

dan ge len bir çok teh li ke ye kar şı ko ru mak tır. Dün ya mı z'ı

bek le yen teh li ke ler den bi ri, da ha ön ce de an lat tı ğı mız gi bi

uzay da do la şan gök taş la rı dır. İş te, at mos fe rin gö rev le rin -

den bi ri de bu gök taş la rı nın Dün ya mı z'a dü şüp za rar ver -

me si ne en gel ol mak tır.

At mos fe rin bir di ğer gö re vi de uzay dan ge len za rar lı

ışın la rı en gel le mek tir. At mos fer sa ye sin de bu za rar lı ışın la -

rın yal nız ca yüz de 7'si Dün ya'ya ula şır.

İş te ço cuk lar, si ze üze rin de dü şün me niz ge re ken ye ni

bir ko nu... Dün ya mı z'a ula şan ışın la rın ora nı, tam da ya -

şa mı mı zı sür dü re bil me miz için ge rek li olan mik tar da dır.

Ha tır lar sa nız, Dün ya mı z'ın Gü neş'e olan uzak lı ğı da tam

ol ma sı ge rek ti ği ka dar dı, ne da ha uzak ne da ha ya kın...

Pe ki ço cuk lar, bi zim için son de re ce önem li olan at mos fer

ken di ken di ne, te sa dü fen mey da na gel miş ola bi lir mi?
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Gök taş la rı ve Gü neş'in
za rar lı ışın la rın dan da yi -
ne at mos fe ri miz sa ye sin -

de ko ru nu yo ruz.

Günefl Ifl›nlar›n›n
Riskleri

UVB (or ta 
uzun luk ta ki
›fl›n lar)
At mos fer
%70'ini 
tu tu yor.

UVC (k›sa ›fl›nlar)
Atmosfer %100'ünü
tutuyor.

UVB (uzun
uzun luk ta ki
›fl›n lar)
He men he men
hep si at mos fe ri
geçiyor.



Böy le bir şe yin as la ola ma ya ca ğı nı an lat mak için si -

ze kü çük bir ör nek ve re lim: An ne ni zin yap tı ğı ku ra bi ye le -

rin lez ze ti ni dü şü nün. Bu ku ra bi ye le re lez zet ve ren ne dir?

El bet te an ne ni zin bun la rın ha mu ru nu ge re ken mal ze me -

le ri tam ge rek ti ği mik tar da ek le ye rek ha zır la ma sı ve yi ne

tam ge rek ti ği şe kil de pi şir me si en bü yük et ken dir. Bi ri çı kıp

si ze, "böy le lez zet li ku ra bi ye ler yap mak için an ne ne ge rek

yok, bun lar te sa dü fen de pi şip se nin önü ne ay nı lez zet te

ge le bi lir ler" de se ona ina nır mı sı nız? El bet te inan maz sı -

nız. Pe ki ço cuk lar kü çü cük bir ku ra bi ye bi le ken di ken di ne

olu şa maz ken, hiç kos ko ca man Dün ya mız, üze ri ni sa ran

at mos fer ve ta bii en önem li si üze rin de ya şa yan biz ler te -

sa dü fen olu şa bi lir mi yiz? Ke sin lik le böy le bir şe yin müm -

kün ol ma ya ca ğı nı ar tık he pi miz bi li yo ruz.

Bü tün bun la rı bi len bi ri nin gök yü zü ne bak tı ğın da ne

dü şü ne bi le ce ği ne bir ör nek ve re lim. Ör ne ğin, "Al lah at -

mos fe ri ya rat ma say dı Dün ya mız'da ya şa mak müm kün ol -

maz dı" şek lin de dü şü ne bi lir. Ya da bu dü şün ce, "Al lah ger -

çek ten çok güç lü. Eğer Rab bi miz Dün ya mı z'ı ko ru ma say -

dı, dev gök taş la rı Dün ya'ya çar par ve Dün ya mı z'ı mi ni cik

par ça la ra ayı rır dı." şek lin de ola bi lir. Öğ ren di ği niz bü tün

bil gi le ri, bu ör nek ler de ki ne ben zer şe kil de dü şü ne bi lir si niz.

86

Göklerdek i İhtişam



Ay nı za man da Al lah'a bu şe kil de bi zi ko ru du ğu için de

şük re der, ya ni te şek kür eder si niz.

AAt mos fe rin Ya şam İçin Uy gun lu ğuAt mos fe rin Ya şam İçin Uy gun lu ğu

Dün ya mı z'ın at mos fe ri, ya şam için ge rek li bü tün

özel lik le re sa hip tir. Şim di, si ze at mos fe ri mi -

zin özel ya pı sı nı an la ta lım.

Dün ya at mos fe ri, yüz de

77 azot, yüz de 21 ok si jen ve

yüz de 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. Bu

gaz lar dan ilk ön ce ok si je ni in -

ce le ye lim.

Ok si jen can lı lar için çok önem li dir. Çün kü

can lı la rın ya şa ma sı için ge re ken ener ji ba zı kim ya sal iş -

lem ler le el de edi lir. Bu kim ya sal iş lem ler den ço ğu da ok si -

jen sa ye sin de ger çek le şir. İş te biz de bu ne den le sü rek li

ola rak ok si je ne ih ti yaç du ya rız. Ta bi bu ih ti ya cı mı zı kar şı -

la mak için sü rek li ne fes alı rız. 

At mos fer de bu lu nan ok si je nin ora nı ya şam için ge re -

ken en uy gun oran dır. Bu oran, yüz de 21 ye ri ne, ör ne ğin
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yüz de 22 ol say dı, tek bir yıl dı rım la or man yan gın la rı baş -

lar dı. He le oran yüz de 25'le re çık say dı Dün ya mız dev yan -

gın lar la kav ru lup yok olur du. Çün kü ok si jen çok ya nı cı bir

gaz dır.

Bu nu öğ ren di ği niz de ak lı nı za şöy le bir so ru gel miş

ola bi lir: Ya bir gün ok si jen bi ter se? Son yüz yıl da ki yo ğun

ha va kir li li ği ne rağ men, böy le bir teh li ke söz ko nu su de ğil -

dir. Çün kü Dün ya mız'da üre ti len ok si je nin yüz de sek sen -

den faz la sı, ok ya nus lar da ki mik ros ko bik can lı lar ta ra fın -

dan üre til mek te dir. Ya ni yer yü zün de ki bü tün or man lar

yok ol sa da hi ya şa mı mı zı sür dü re bi le ce ği miz ok si jen ola -

cak tır.88
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Atmos fer de ki ok si je nin yüz -
de 80'i yu ka rı da büyütülmüş
res mi gö rü len ok ya nus lar da -
ki mik ros ko bik can lı lar ta ra -
fın dan üre til mek te dir.

Atmos fer de ki ok si jen ora nı yüz -
de 21 de ğil de yüz de 22 ol sa at -
mos fer ya nı cı ha le ge lir di ve bu
du rum Dün ya mız için bü yük bir
teh li ke oluş tu rur du.



At mos fer de ki ok si jen ora nı nın den ge de kal ma sı, mü -

kem mel bir sis tem sa ye sin de ger çek le şir. Bu na ge ri dö nü -

şüm sis te mi de nir. Hay van lar ve in san lar ok si jen tü ke tir,

kar bon di ok sit üre tir ler. Bit ki ler ise bu iş le min tam ter si ni

ger çek leş ti rir ler. Kar bon di ok si ti 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 bı ra kı lır. 

Bu ra da çok önem li bir ger çe ğe dik kat çe ke lim. Ni çin

yal nız ca bit ki ler ok si jen üre tir ler? Tüm can lı lar ok si jen

üret se ler di ya şam da ha ko lay ol maz mıy dı?

Ha yır, ke sin lik le ya şam da ha ko lay ol maz dı. Ak si ne

hem in san lar hem hay van lar hem de bit ki ler ok si jen üret -

se ler di, at mos fer de ki ok si jen ora nı çok ar tar ve at mos fer kı -

sa sü re de "ya nı cı" bir özel lik ka za nır dı. Bu nun so nu cun da

en ufak bir kı vıl cım bi le dev yan gın lar çı ka rır dı.

Öte yan dan, bu nun tam ter si ni de dü şü ne bi li riz: Bit -

ki ler ok si jen de ğil de di ğer can lı lar gi bi kar bon di ok sit üret -

se ler ne olur du?

Eğer tüm can lı lar kar bon di ok sit üret se ler di, bu se fer

de 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, so lu duk la rı ha va da ok -

si jen bu lun ma dı ğın dan "bo ğu la rak" top lu hal de öl me ye

baş lar dı.
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Ço cuk lar gö rü yor su nuz, at mos fer bi zi ko ru -

ma nın dı şın da ay nı za man da ne fes al ma mız için

ge re ken ok si je ni de mu ha fa za et mek te dir. Ve Al lah

ok si jen mik ta rı nı sa bit tu ta cak pek çok sis te mi içi çe

ya rat mış tır. İş te Al lah, Dün ya mız 'da ki her şe yi böy -

le in ce he sap lar la ve den ge ler le ya rat mış tır. Bu, Al lah için

çok ko lay dır.

Sa kın unut ma yın, ra hat lık la her ne fes alı şı nız Al lah'a

şük ret me niz için bir se bep tir. Çün kü O di le me se at mos fer

de ol maz dı, ok si jen de…

AAKIP Gİ DEN BU LUT LARAKIP Gİ DEN BU LUT LAR

Gök yü zü ne bak tı ğı mız da, ha va da be yaz ve ya gri

renk li pa muk küt le le ri ne ben zer bu lut la rı gö rü rüz. Hat ta

ki mi za man on la rı pek çok de ği şik şe kil le riy le, bil di ği miz

bir şey le re de ben ze ti riz, de ğil mi? Pe ki ama bu lut lar na sıl

oluş mak ta dır, hiç dü şün dü nüz mü? İs ter se niz hep bir lik te

bu pa muk küt le le ri nin na sıl oluş tu ğu nu gö re lim.

Her gün yer yü zün de ki su la rın bir bö lü mü Gü neş'in sı -

cak lı ğı nın et ki siy le bu har la şır. Ya ni su, çok kü çük dam la -

cık lar bi çi min de ha va ya ka rı şır. Bu şe kil de ha va ya ka rı şan

su ya "su bu ha rı" de nir. Ye re ya kın la şan ha va ısı nır. Isı nan
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ha va ise yük se lir ve yük se lir ken bu su bu ha rı nı da ken di siy -

le bir lik te yu ka rı la ra gö tü rür. Yük sek te ki so ğuk ha va ile

kar şı la şan sı cak ha va nın için de ki su bu ha rı, buz kris tal le -

ri ne dö nü şür. Bun lar da bu lut la rı oluş tu rur.

Tuz lu de niz ler den, mi ne ral li göl ler den bu har la şan

su, be ra be rin de tuz la rı da yu ka rı ta şır. Bu tuz ta ne le ri

göz le gö rü le me ye cek ka dar kü çük tür. At mos fer, rüz ga rın

bu dam la cık la rı ta şı ma sı sa ye sin de, gün de 27 mil yon ton

tuz ka za nır. Bu tuz lar son ra dan olu şa cak yağ mur dam la -

sı nın çe kir de ği ni oluş tu rur.

Bu lut la r, Dün ya mız'dan ba kın ca pa muk gi bi gö rü -

nür ler. Bu ne den le bu lut la rın çok ha fif ol duk la rı nı dü şün -

müş ola bi lir si niz. Oy sa, bu su kris tal le ri, ye te rin ce bü yü -

yüp yağ mu ra dö nüş tüğ ün de ton lar ca su ak tı ğı nı gö rür sü -

nüz. Or ta la ma bü yük lük te bir yağ mur bu lu tun da 300 bin
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ton su bu lu nur. (1 ton 1000 ki log ra ma eşit tir. 300 bin ton

ise, 300 mil yon ki log ram dır. Ye tiş kin bir in sa nın or ta la ma

ağır lı ğı nın 60-70 ki log ram ol du ğu nu dü şü nür se niz bu nun

ne ka dar bü yük bir ra kam ol du ğu nu an lar sı nız.) Evet yan -

lış duy ma dı nız ha va da ası lı du ran 300 bin ton… 

İş te, Al lah, bu dev bu lut lar dan yer yü zü nü can lan dı -

ra cak yağ mu ru yağ dı rır. Bu şe kil de her ye re ko lay lık la su

ulaş ma sı nı sağ lar. Rab bi miz bi ze Ku ran'da bu lut la rın

yağ mu ra na sıl se bep ol du ğu nu ise şu ayet le bil di rir:

GGör me din mi ki, Al lah bu lut la rı sür mek te, son ra ara -

la rı nı bir leş tir mek te, son ra da on la rı üst üs te yığ mak -

ta dır; böy le ce, yağ mu run bun la rın ara sın dan akıp

çık tı ğı nı gö rür sün... (Nur Su re si, 43) 

Ay rı ca, Al lah Ku ran'da gök ten in dir di ği su yun te miz -

liğ ine de dik kat çek miş tir:

... Biz, gök ten ter te miz su in dir dik. (Fur kan Su re si, 48)

Ayet te be lir til di ği gi bi su, gök ten ter te miz bir şe kil de

iner. İçin de az oran da tuz ve ba zı mi ne ral ler var dır. As lın -

da, bu da Al lah'ın bü yük bir rah me ti dir. Çün kü top rak,

yağ mur su yun da ki bu az mik tar da ki tuz ve mi ne ral ler sa -

ye sin de bes le nir. Eğer ok ya nus lar dan bu har la şan su lar,

yağ mur ola rak ya ğdık la rı za man yük sek oran lar da tuz

92

Göklerdek i İhtişam



içer se ler di, bu, yer yü zü ne bü yük za rar ve re bi lir di. Çün kü

yağ mur su yu çok tuz lu ol say dı, top ra ğı ve bit ki le ri ka vu -

ra bi lir di. Bit ki ler öle ce ği için de yi ye cek bu la ma yan can lı -

lar yok olur lar dı. Kı sa ca sı Dün ya'da ki ya şam kı sa bir sü re

için de so na erer di. Ama böy le ol maz çün kü Al lah in san la -

ra kar şı bü yük rah met sa hi bi dir. Ku ran'da bu şöy le bil di -

ril mek te dir:

ŞŞim di siz, iç mek te ol du ğu nuz su yu gör dü nüz mü?

Onu siz ler mi bu lut tan in di ri yor su nuz, yok sa in di ren

Biz mi yiz? Eğer di le miş ol say dık onu tuz lu kı lar dık;

şük ret me niz ge rek mez mi? (Va kıa Su re si, 68-70)

Ayet te an la tı lan lar ga yet açık bir şe kil de her şe yin in -

san la rın ya şa ma sı na uy gun bir şe kil de ya ra tıl dı ğı nı ha ber

ver mek te dir. 

Ço cuk lar gör dü ğü nüz gi bi as lın da ha ya tı mız için ge -

rek li olan hiç bir şe yi yap ma ya ya da de net le me ye ye te cek

gü cü müz yok. Al lah di le me se yer yü zün de ya şa ma mız

müm kün de ğil. Bu ne den le her an her şe yi Al lah'ın ya rat tı -

ğı nı ha tır la yıp, sü rek li O'na şük ret me li yiz.

Yer yü zün de ki su yun na sıl bu har laş tı ğı nı, bu lut la rın

na sıl oluş tu ğu nu ve na sıl yağ mu ra dö nüş tü ğü nü öğ ren dik.

Pe ki yağ mu run yer yü zü ne bel li bir öl çü ile in di ği ni öğ ren -
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me ye ne der si niz? O hal de yol cu lu ğu mu za yağ mur la rın

na sıl öl çü lü yağ dı ğı ko nu su nu an la ta rak de vam ede lim.

YYAĞ MUR DA Kİ ÖL ÇÜYAĞ MUR DA Kİ ÖL ÇÜ

Yağ mur yer yü zü ne bel li bir mik tar la ya ğar. Yağ mur -

da ki bu öl çü ça ğı mız da ya pı lan araş tır ma lar so nu cun da

tes pit edil miş tir. Öl çüm le re gö re, yer yü zün den bir sa ni ye -

de 16 mil yon ton su bu har laş mak ta dır. Bir yıl da bu mik tar

505 tril yon to na ula şır. Ve yi ne her yıl Dün ya'ya ay nı mik -

tar da ya ni 505 tril yon ton yağ mur ya ğar. İşin il ginç ya nı

bu mik tar her yıl ay nı dır, hiç de ğiş mez. Da ha bi lim adam -

la rı nın ye ni keş fet ti ği bu ger çe ği Al lah bi ze bun dan 1400

yıl ön ce gön der di ği Ku ran'da şu şe kil de bil di rir:

Ki O (Al lah) bel li bir mik tar ile gök ten su in dir di…

(Zuh ruf Su re si, 11)

Unut ma yın ço cuk lar! Bun dan bin ler ce yıl ön ce da ha

hiç kim se nin bil me di ği böy le bir bil gi nin Ku ran'da in san la -

ra bil di ril miş ol ma sı Ku ran'ın bir mu ci ze si dir. Ve bu, kut sal

ki ta bı mı zı Al lah'ın gön der di ği nin bir ka nı tı dır. Ku ran'da

böy le da ha pek çok mu ci ze ler var dır.

Yer yü zün de ki ha ya tın de va mı, bah set ti ği miz su yun

eşit mik tar da bu har laş ma sı ve tek rar yer yü zü ne dön me si
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ya ni "su dön gü sü" sa ye sin de sağ la nır. İn san sa hip ol du ğu

bü tün tek no lo jik im kan la rı kul lan sa da hi, böy le bir öl çü yü

ya pay ola rak ger çek leş ti re mez.

Su dön gü sün de kü çük bir de ği şik lik ol sa, kı sa za man

son ra do ğa da bü yük bir den ge siz lik or ta ya çı kar. Bu da

ha ya tın so nu nu ge ti rir. Fa kat hiç bir za man böy le ol maz.

Yağ mur, Ku ran'da bil di ril di ği gi bi, yer yü zü ne her se ne ay -

nı mik tar da in me ye de vam eder. 

He pi niz yağ mu run yağ ma sın da ki öl çü yü Al lah'ın

kont rol et ti ği ni an la mış ol ma lı sı nız. Yok sa yağ mur, na sıl
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olur da her yıl ay nı öl çü de ya ğa bi lir? He pi mi zin bil di ği gi -

bi böy le bir şey ke sin lik le müm kün de ğil dir. Al lah bü tün

ev re nin sa hi bi dir. Her şey an cak onun em riy le ol mak ta dır.

Yağ mur dam la la rı ara sın da bi raz do laş tık tan son ra,

yağ mur yağ dık tan son ra olu şan muh te şem bir gü zel li ğin

renk le ri ara sın da yol cu lu ğu mu za de vam ede lim.

RREN GA RENK GÖK KU ŞA ĞIREN GA RENK GÖK KU ŞA ĞI

Bu yol cu lu ğu muz da ren ga renk gök ku şa ğı nın için de

ola cak. Bu gü ne ka dar bir gök ku şa ğı gör müş ol ma lı sı nız.

En azın dan ki tap lar da ve ya te le viz yon da gör müş sü nüz -

dür. Emi niz gök ku şa ğı nın renk le ri ve şek li he pi ni zin çok

ho şu na git miş tir. Pe ki bu ren ga renk gök ta cı nın na sıl

oluş tu ğu nu hiç dü şün dü nüz mü? Şu ana ka dar dü şün me -

di niz se bi le bu baş lı ğı oku du ğu nuz da dü şün müş ol ma lı sı -

nız. Öy ley se siz da ha faz la me rak et me den he men an lat -

ma ya baş la ya lım. 

Gök ku şa ğı, yağ mur dan son ra Gü neş'in gö rül me siy le

or ta ya çı kar. Ye di renk, taç gi bi ya rım da ire şek lin de ar ka

ar ka ya di zi lir. Gök ku şa ğı nın bu ha li çok et ki le yi ci dir. 

Gök ku şa ğı as lın da bir ışık oyu nu dur. Gök ku şa ğı, gü -

neş ışı ğı nın te mel renk le ri ni ta şır. Evet bi zim be yaz ola rak
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gör dü ğü müz gü neş ışın la rı as lın da renk li dir. Gü neş 'ten

ge len bu renk le re te mel renk ler de nir. 

Te mel renk ler, kır mı zı, tu run cu, sa rı, ye şil, açık ma vi,

ko yu ma vi ve mor dur. Gü neş ışın la rı nın be yaz ren gi bu

renk le rin bir leş me siy le or ta ya çı kar. An cak gü neş ışı nı, bir

yağ mur dam la sı nın için den geç ti ği za man ger çek renk le ri

or ta ya çı kar. Çün kü, su ışı ğı kı rar. Su yun ışı ğı kır ma et ki -

siy le renk ler ay rı şır. Ay rı lan renk ler yağ mur dam la sı nın ar -

ka sın dan yan sır ve dı şa rı ya eğ ri le rek çı kar lar. 

Ka rı şık mı gö rün dü? Eğer ka rı şık sa kris tal bir bar dak

bu lun ve üze ri ne güç lü bir ışık tu tun. Bu ra da su dam la sı -

nın gö re vi ni, cam ye ri ne ge ti rir. Gö re cek si niz, bar da ğa

Gök ku şa ğı, gü neş ışın la rı nın yağ mur dam la sı nın için den ge çer ken 

7 ay rı ren ge ay rıl ma sıy la olu şur. Gök ku şa ğı as lın da uzay dan ba kıl dı -
ğın da tam da ire şek lin de dir, ama biz Dün ya'dan ya rı sı nı gö rürüz.
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güç lü bir ışık gel di ğin de, du var da kü çük bir gök ku şa ğı be -

li re cek.

Bu ara da ço cuk lar, gök ku şa ğın dan bah se der ken hep

ya rım da ire di yo ruz ama, bu doğ ru de ğil dir. Çün kü, gök -

ku şa ğı as lın da tam bir çem ber bi çi min de dir. Fa kat, yer den

bu çem be rin bü tü nü gö rü le mez. Bu ne den le gök ku şa ğı nı

her za man ya rım da ire ola rak gö rü rüz. Sa de ce uçak tan

tam da ire ola rak gö rü le bi lir. 

Gök ku şa ğı nın çem be ri nin mer ke zi, her za man Gü -

neş'in tam kar şı sı na dü şen bir nok ta da dır. Gü neş yük se ğe

çık tı ğın da, gök ku şa ğı da tam Gü neş'in kar şı sı na ge le cek

şe kil de yu ka rı çı kar. 

Gök ku şa ğı nın bu ren ga renk, hay ran lık uyan dı ran

gö rün tü sü, Dün ya 'da ki gü zel lik ler den zevk al ma mız için

Rab bi miz ta ra fın dan özel ola rak ya ra tıl mış tır. Al lah sı nır -

sız sa yı da ben zer siz gü zel lik ya rat ma ya güç ye ti ren dir. Bu
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ne den le bu bi zi şa şırt maz, Al lah'ı da ha iyi ta nı ma mı zı ve

O'na da ha çok şük ret me mi zi sağ lar 

Böy le renk li bir yol cu lu ğa yi ne göz ka maş tı ran bir gü -

zel lik le de vam ede lim. Bu de fa, ge ce le ri gök yü zün de gör -

dü ğü müz ve gü zel li ği ne hay ran ol du ğu muz kü çük bir gök

cis mi ni, Ay'ı in ce le ye lim. 

GGE CE LE Rİ Mİ Zİ AY DIN LA TAN AY GE CE LE Rİ Mİ Zİ AY DIN LA TAN AY 

Ay, Dün ya mı z'ın et ra fın da dö nen taş tan bir top gi bi -

dir. Ge ce le ri, ha va bu lut suz ol du ğu za man lar da Ay, kap ka -

ran lık gök yü zün de ışıl ışıl pa rıl dar. An cak bu ışık, Ay'ın ken -

di ışı ğı de ğil dir çün kü Ay'ın ken di ne ait bir ışı ğı yok tur. O,

yal nız ca Gü neş'ten ge len ışın la rı bir ay na gi bi et ra fı na yan -

sı tır. Böy le ce, gök yü zü ne ası lı ko ca man bir ışık gi bi gö rü -

nür. Ay'ın bu özel li ği Ku ran'da şöy le ha ber ve ril mek te dir.
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""… ay dın lık ve nur lu bir Ay var eden Al lah ne Yü -

ce'dir." (Fur kan Su re si, 61)

Biz ler Ay'ın hep ay nı yü zü nü gö rü rüz. Çün kü Ay, hem

ken di et ra fın da hem de Dün ya'nın et ra fın da 29 gün de dö -

ner. Her iki sin de de dö nüş sü re si ay nı ol du ğu için bi ze hep

ay nı yü zü denk ge lir. 

Öte yan dan, ge ce gök yü zü ne bak tı ğı mız da, Ay'ı ba -

zen yu var lak ba zen ya rım da ire şek lin de gö rü rüz. Bu nun

se be bi, Dün ya çev re sin de dön dük çe, Ay'ın ay dın lık olan

yü zü nün fark lı bi çim ler al ma sı dır. 

Dün ya ve Ay, bir bi ri ni çe ker. Ama Dün ya'nın yer çe ki -

mi Ay'ın yer çe ki min den 6 kat da ha

faz la dır. Bu na rağ men Ay'ın yer çe -
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ki mi Dün ya'yı et ki ler. Bu çe kim, ok ya nus lar da ve de niz ler de

"gel-git" de ni len bir ola ya ne den olur. Su se vi ye si kı yı lar da

bir sü re al ça lıp son ra es ki ha li ne dö ner. Eğer Ay'ın çe kim

kuv ve ti da ha şid det li ol say dı, gel-git ler su se vi ye si nin çok

faz la al ça lıp yük sel me si ne ne den olur du. Böy le bir du rum

kar şı sın da, de ni ze ya kın böl ge le ri sü rek li su ba sar dı. 

Ama gel-git olay la rın da su lar ge nel lik le aşı rı yük sel -

mez. Çün kü, Rab bi miz Ay'ın ve Dün ya'nın çe kim kuv ve ti ni

bi zim ya şa mı mız için en uy gun ola cak şe kil de ya rat mış tır. 

GGE CE-GÜN DÜZ VE MEV SİM LERGE CE-GÜN DÜZ VE MEV SİM LER

Dün ya mız, ken di et ra fın da dö nü şü sı ra sın da yö rün -

ge si ne gö re ha fif eğ ik bir po zis yon da du rur. Bu da; ilk ba -

har, yaz, son ba har ve kış ola rak ad lan dır dı ğı mız dört

mev si min oluş ma sı nın tek se be bi dir.

Eğer Al lah di le sey di, Dün ya mız dik du rur du. Ama

Dün ya yö rün ge sin de tam dik dur say dı, hiç bir mev sim ol -

maz dı. Dün ya'nın her ye rin de sı cak lık lar sa bit olur du. So -

nuç ola rak, ye di ği miz yi ye cek ten, so lu du ğu muz ha va ya

ka dar bam baş ka bir or tam da ya şar dık. 

Pe ki ço cuk lar, ge ce ile gün dü zün na sıl ol du ğu nu hiç

dü şün dü nüz mü? Uzay da her yer ka ran lık tır. Oy sa, uza yın
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için de ki Dün ya mız'da ge ce gün dü zü, gün düz ge ce yi ta kip

eder. Sa bah la rı ha va ay dın la nır, ak şam olun ca ka ra rır. Pe -

ki kap ka ran lık uzay da

Dün ya mız sa bah olun ca

na sıl ay dın la nır? 

Bu nun ne de ni, Dün -

ya mız'ın, yö rün ge sin de

iler ler ken bir to paç gi bi

ken di et ra fın da da dön -

me si dir. Dün ya  ken di et -

ra fın da dön dük çe Gü -

neş'e kar şı ge len yü zü ay -

dın la nır.
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Oy sa, ge ze gen ler den Ura nüs, ken di yö rün ge sin de

yer de yu var la nan bir top gi bi iler le mek te dir. Bu olağ anüs -

tü bir du ru ma ne den olur: Ura nüs'ün bir ta ra fı hep ay dın -

lık, di ğer ta ra fı ise hep ka ran lık tır. 

Pe ki, Dün ya'nın bir ta ra fın da sü rek li gün düz, di ğer

ta ra fın da sü rek li ge ce ol say dı ne olur du? Kuş ku suz böy le

bir du rum da in san la rın be lir li bir uy ku sa ati ol maz dı. Her -

kes fark lı za man lar da uyur, fark lı za man lar da uya nık

olur du. İn san lar ara sın da ki iliş ki ler de ak sak lık lar olur du. 

Uçak la  hep ba tı ya doğ ru gi den bir yol cu, Gü neş bat ma dı ğı
için de vam lı gün dü zü  ya şar. Eğer Dün ya mız ken di ek se ni et ra -
fın da dön me sey di biz de tıp kı bu uçak ta ki yol cu gi bi geceyi hiç -
bir  zaman göremez dik.
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Ön ce sü rek li gün dü zü ya şa dı ğı mı zı dü şü ne lim: Ra -

hat uyu ya bi lir miy dik aca ba? Ay rı ca, sa de ce ge ce gö re bil -

di ği miz Ay'ı ve yıl dız la rı hiç bir za man far k ede mez dik. 

Ya da sü rek li ka ran lı ğı ya şa say dık? Her şey den ön ce

Gü neş'i, bu lut la rı, gün düz gö züy le gö re bil di ği miz gü zel -

lik le rin hiç bi ri ni gö re mez dik. Uyu ma sa at le ri miz ile okul

sa at le ri miz kim bi lir na sıl olur du? Ge ce ka ran lı ğın da oku la

gi der ve ders ara la rın da ka ran lık ha va da bah çe de oy na -

ma ya ça lı şır dık.

An cak bun lar dan da ha da önem li si, ya şa ya bil mek

için hem ka ran lı ğa hem de ay dın lı ğa ih ti yaç la rı olan bit ki -

ler kı sa za man da yok olur lar dı. Do la yı sıy la bu da can lı lı -

ğın so nu olur du.

An cak, Rab bi miz biz le rin ha ya tı nı ko lay laş tır mak

için ge ce yi ve gün dü zü ya rat mış tır. O, bi zim için ge ce yi ve

gün dü zü ya ra ta rak, ya şa mı mı zı en gü zel şe kil de dü ze ne

koy muş tur. Ku ran'da ge ce ile gün dü zün ya ra tı lış se bep le ri

şöy le bil di ril mek te dir.

O, ge ce yi si zin için bir el bi se, uy ku yu bir din len me ve

gün dü zü de ya yı lıp-ça lış ma (za ma nı) kı lan dır. (Fur -

kan Su re si, 47)

Bir dü şü nün, ço cuk lar… Her  gün, ye ni şey ler icad edi -

lir ya da ye ni şey ler keş fe di lir. Oy sa ya pı lan lar, var ola nı

an la mak tan ya da var ola nı tak lit et mek ten baş ka bir şey
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de ğil dir. Dü şü nün… İç le rin den han gi si kos ko ca man Dün -

ya'yı ken di et ra fın da dön dü re bi lir ve böy le ce ge ce ile gün -

dü zün oluş ma sı nı sağ la ya bi lir? Hiç bi ri, de ğil mi? Bu nu

yal nız ca gök le ri, ye ri ve için de ki le rin tü mü nü ya ra tan

Rab bi miz ya pa bi lir. 

An cak, şu nu sa kın unut ma yın ço cuk lar. Al lah, ge ce yi

ve gün dü zü ya rat tı ğı gi bi, di ler se on la rı ge ri de ala bi lir. O

za man bin ler ce zor luk ya şa rız, hat ta bi raz ön ce de be lirt -

ti ği miz gi bi yer yü zün de ya şa mı mı zı sür dü re me yiz. Bir Ku -

ran aye tin de Al lah'ın di ler se ge ce yi ve ya gün dü zü ke sin ti -

siz sür dü re ce ği şöy le bil di ril miş tir:

… Al lah kı ya met gü nü ne ka dar ge ce yi si zin üze ri niz -

de ke sin ti siz ce sür dü re cek ol sa, Al lah'ın dı şın da si ze

ay dın lık ve re cek ilah kim dir?… (Ka sas Su re si, 71)

… Al lah kı ya met gü nü ne ka dar gün dü zü si zin üze ri -

niz de ke sin ti siz ce sür dü re cek ol sa, Al lah'ın dı şın da si -

ze için de din le ne ce ği niz ge ce yi ge ti re cek ilah kim -

dir?…  (Ka sas Su re si, 72)

Evet ço cuk lar, Al lah'ın di le me si dı şın da, ge ce nin de

gün dü zün de ola ma ya ca ğı nı bu ayet ler den açık ça an lı -

yo ruz. Ev ren ve için de ki her şey, on la rı ya rat mış olan

Allah'ın dır. 

Ço cuk lar sa kın unut ma yın! Siz da hil her şe yi ku sur -

suz ca ya ra tan üs tün ve güç lü olan Al lah'tır.



ev gi li ço cuk lar ev ren de ki yol cu lu ğu muz bu ra -

da so na eri yor. Bu yo lcu luk ta ev re nin eş siz ya -

ra tı lı şı nı ve Dün ya mı z'ın bi zim için ev ren de

özel ola rak, son de re ce has sas den ge ler için de ya ra tıl mış

bir ge ze gen ol du ğu nu gör dü nüz. Bu ki tap ta an la tı lan la rı

kı sa ca şöy le tek rar la ya bi li riz.

Dün ya mız, uza yın ha va sız, so ğuk ve can sız boş lu -

ğun da bu lun mak ta dır. Uzay uç suz- bu cak sız ve ıs sız bir

çö le; Dün ya mız ise bu çöl de bu lu nan bir şa to ya ben ze ti le -

bi lir. Çöl de ki bu şa to bi zi tüm çöl fır tı na la rın dan ve sı cak -

tan ko rur, kon fo ru sa ye sin de ih ti ya cı mız olan her şe yi bi ze

sağ lar. Dün ya mız da ay nen çöl de ki bu şa to gi bi bi zim

uzay da ki şa to muz dur. Bir uzay ge mi si gi bi se ya hat eden

Dün ya sa ye sin de uzay da ki teh li ke ler den uzak ya şa mak ta -

yız. Ha va, su ve ih ti ya cı mız olan her şe yi ra hat lık la bu la -

bil mek te yiz. Çöl de ki şa to na sıl ken di ken di ne oluş maz sa

Dün ya mız da te sa dü fen olu şa maz. Dün ya mız'ın üs tün bir

ya ra tı lış so nu cun da bu ha le gel di ği açık tır. 
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Ay rı ca ev ren de, bu ki tap ta öğ ren di ği niz has sas den -

ge ler den da ha mil yon lar ca sı var dır. Ama yal nız ca bu ra da

sa yı lan lar bi le ev re nin ve Dün ya'nın 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 ka nıt lar.

Bü tün bun lar, apa çık bir ger çe ği bir kez da ha göz ler

önü ne ser mek te dir. Bü tün 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 bü tün

can lı la ra ha yat ve ren, son suz güç ve kud ret sa hi bi olan

Al lah'tır. Al lah'ın bu ku sur suz ya ra tı şı Ku ran'da 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? (Al lah) 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) 

Ço cuk lar! Sa kın unut ma yın, siz le ri ve sa hip ol du ğu -

nuz her şe yi Al lah ya rat mış tır. Her şey Al lah'ın si ze bir lüt fu -

dur. Her an bu ger çe ğin far kın da ol ma lı, sa hip ol du ğu nuz

ni met le ri dü şün me li ve bun la rı si ze ver di ği için Al lah'a te -

şek kür et me li si niz.



u bölümde Allah'ın varlığını kabul etmeyen,

"herşey kendi kendine oluştu" diye mantık dı-

şı iddialar öne süren evrimcilerden söz edeceğiz. Bu insan-

lar hep yalan söyleyerek insanları yanıltmaya çalışırlar.

Ancak bir insan yalan söylediğinde yalanı bir süre

sonra ortaya çıkar. Eğer karşısındaki akıllı biriyse onun

yalan söylediğini hemen anlar. Evrimciler de yalan söyle-

dikleri için bir sürü açık vermektedirler. İlerleyen sayfalar-

da onların söylediklerinin ne kadar mantıksız olduğunu,

yalanlarının nasıl ortaya çıktığını hep birlikte göreceğiz…

EEvr im Teor is i  Nedi r?Evr im Teor is i  Nedir?

Allah'ın varlığına inanmayan insanların öne sürdükleri

sapkın iddialardan biri "evrim teorisi" dir. Evrim teorisini or-

taya atan kişi, günümüzden yaklaşık 150 yıl önce yaşamış

olan Charles Darwin'dir. Darwin'in mantık dışı teorisine gö-

re, herşey tesadüfen ve kendi kendine meydana gelmişti.
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Charles Darwin

Darwin farklı canlı türlerinin değişerek birbirlerine dönüş-

tüklerini ve böyle meydana geldiklerini zannediyordu. Ör-

neğin Darwin'e göre balıklar bir gün tesadüfen bir sürünge-

ne dönüşmüşlerdi. Bir gün bir tesadüf daha olmuş ve bu sü-

rüngen uçmaya başlamış böylece kuşlar oluşmuştu. İnsan-

lar ise maymunlardan oluşmuşlardı. Yani Darwin'e göre in-

sanın atası bir maymundu. Elbette bunların hiçbiri doğru

değildir. Tek doğru ve gerçek olan evreni, dünyayı, tüm

canlıları ve bizi Allah'ın yarattığıdır. Başta Darwin olmak

üzere bunun aksini iddia edenler ise büyük bir yalan söyle-

mektedirler. Gelin, Darwin'in ortaya attığı yalanın ne ka-

dar saçma olduğunu daha yakından inceleyelim.

Harun Yahya (Adnan Oktar)



Canlı ve cansız tüm maddeleri oluşturan en küçük

parça atomlardır. Bu, çevrenizdeki herşey gibi sizin de as-

lında milyonlarca atomun biraraya gelmesinden oluşuyor

olmanız demektir. 

Evrimciler, yani Darwin'e inananlar ise atomların ken-

di kendilerine tesadüfen karar alıp, biraraya geldiklerini

ve böylece canlıları oluşturduklarını söylerler. Bu akıl dışı

inanışa göre bir gün şiddetli bir rüzgar veya bir kasırga

110

Göklerdek i İhtişam



çıktı ve bu atomlar yanyana gelip birleştiler. Darwin'in ya-

lanına göre sonra bu atomlar birleşerek hücreleri oluştur-

dular. Biliyorsunuz ki her canlı hücrelerden oluşur.

Hücreler de biraraya gelerek bizim gözlerimizi, kulakları-

mızı, kanımızı, kalbimizi kısacası bütün vücudumuzu

meydana getirirler. 

Ancak şunu unutmamak gerekir ki, hücreler çok kar-

maşıklardır. Bir hücrenin içinde yüzlerce farklı küçük orga-

nel vardır. Hücreyi çok büyük bir fabrikaya benzetebiliriz.

Malzeme üretenler, üretilen malzemeleri taşıyan araçlar,

giriş ve çıkış kapıları, üretim merkezleri, mesaj geti-

rip götürenler, enerji merkezleri… Peki bir fabri-

kanın taşların, toprağın, suyun tesadüfler so-

nucunda biraraya gelmesiyle, örneğin çıkan

bir fırtınadan sonra, kendi kendine meydana

gelmesi mümkün müdür? Tabi ki hayır. Herkes

böyle bir iddiaya güler. Ama evrimciler "hüc-

re tesadüfen oluştu" diyerek en az bunun

kadar saçma bir şey söylemiş olurlar.
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ÖÖyle  ise evr imci lere b ir  Öyle i se evr imci lere bir  

deney yaptı ral ım!deney yapt ı ral ım!

Evrimciler büyük bir varil alsınlar. Bu varilin içine iste-

dikleri bütün atomları koysunlar. Bundan başka varilin

içine ne koymak istiyorlarsa eklesinler. Bir canlının oluş-

ması için gereken bütün malzemeleri doldursunlar. Sonra

da bu varili isterlerse ısıtsınlar, isterlerse elektrik versinler.

Ne istiyorlarsa yapmaları serbest olsun. Milyarlarca yıl da

varilin başında nöbet tutsunlar. (Ömürleri yetmeyeceği

için bu nöbeti nesilden nesile devredebilirler.) 

Bunun sonucunda ne olur?

Sizce bu varilin içinden kuzular, menekşeler, kirazlar,

tavşanlar, arılar, karpuzlar, kediler, köpekler, sincaplar,

güller, erikler, çilekler, balıklar, filler, zürafalar, aslanlar

çıkar mı? Bu varilin içinden sizin gibi düşünen, sevinen, he-

yecanlanan, müzik duyunca hoşuna giden, kitap okuyabi-

len, ailesini arkadaşlarını seven bir insan çıkabilir mi?

Elbette çıkamaz. O varilin içinden varilin başında bekle-

yen evrimci profesörlerden tek biri bile çıkamaz. Hatta de-

ğil bir profesör, o profesörün trilyonlarca hücresinden tek

bir tanesi bile çıkamaz. 

Atomlar cansızdır. Cansız maddeler birleşip canlı, gü-

len, sevinen, düşünen bir varlık oluşturamazlar. O varilin
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Tesadüflerin yaratıcı gücü olduğuna inanan evrimciler, çok bü-

yük variller alsalar. Bu varillerin içine, bir canlıyı oluşturmak için

gerektiğini düşündükleri ne kadar madde varsa koysalar. Daha

sonra varili ısıtsalar, soğutsalar, üzerine yıldırımlar düşürseler. Bu

karışımın başında milyarlarca hatta trilyonlarca sene, birbirlerine

vasiyet ederek nöbet tutsalar. Ve hiçbir şeyi tesadüflere bırakma-

dan, karışımın her anını kontrol etseler. Bir canlının oluşması için

hangi şartların var olması gerektiğine inanıyorlarsa hepsini kul-

lanmakta serbest olsalar...

Bu varilin içinden tek bir hücreyi bile çıkaramazlar.
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içinden canlı hiçbir varlık çıkmaz. Bu imkansızdır. Çünkü

canlılar cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelmeleriy-

le oluşamaz. Canlıları Allah yaratmıştır. Hiçbir şey yokken,

Allah insanı, dağları, gölleri, kuzuları, aslanları, çiçekleri,

etrafımızda gördüğümüz veya göremediğimiz tüm varlık-

ları yoktan yaratmıştır.

EEvr imci le re  Göre Canl ı lar  Nası lEvr imci lere Göre Canlı la r Nası l

Evr imleşt i ler?Evr imleşt i ler?

Tüm canlı türlerini Allah yaratmıştır ve hiçbir canlının

bir diğerinden türemesi mümkün değildir. Çünkü her canlı

türü çok farklı özelliklere sahiptir. Kuşlarla, kediler birbir-

lerine benzemezler ya da atlarla balıklar, kaplanlarla ke-

lebekler...

Evrim teorisinin yalanlarına göreyse, canlılar zaman-

la evrimleşmiş, yani gelişip farklı özellikler kazanarak baş-

ka bir canlıya dönüşmüşlerdir. Örnek olarak kuşlar hak-

kında evrimcilerin masallarına bir göz atalım.

Kaplumbağaları, kertenkeleleri, yılanları kısacası sürün-

genleri hepiniz tanırsınız. Bu canlı türü evrimcilere göre te-

sadüfen değişmiş ve kuşlara dönüşmüştür. Evrimciler işte

böyle saçma bir iddiaya inanırlar. Peki sürüngenleri etkile-
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diğini ve değişmelerini sağladığını iddia ettikleri olaylar

nelerdir? 

Evrimciler "mutasyon" ve "doğal seleksiyon" adını ver-

dikleri iki ayrı olayın bir arada meydana gelmesiyle evri-

min gerçekleştiğine inanırlar. Ancak bu çok mantıksız bir

inançtır ve bilimsel hiçbir delili yoktur. Neden mi? Birlikte

inceleyelim.

DDoğal Seleks iyon Nedi r?Doğal  Se leks iyon Nedi r?

Doğal seleksiyonun en basit anlamı şudur: Canlılar

arasında güçlü olanlar yaşamlarını devam ettirebilirler,

güçsüzler ise hemen yok olurlar. Bunu şöyle bir örnekle

açıklayalım: Sık sık vahşi hayvanların saldırdığı bir geyik

sürüsü düşünün. Bu durumda geyikler hızla kaçacaklardır

ve en hızlı koşan, en çevik geyiklerse kurtulacaklardır.

Zaman içerisinde zayıf ve çelimsiz geyikler hep vahşi hay-

vanlar tarafından avlandıkları için tamamen ortadan

kaybolacaklardır. Geriye sadece sağlıklı ve güçlü geyikler

kalacaktır. Sonuç olarak geyik sürüsü bir süre sonra hep

güçlü geyiklerden oluşacaktır. 

Buraya kadar anlatılanlar doğrudur. Fakat bunun ev-

rimle hiçbir ilgisi yoktur. Buna rağmen evrimciler, "bu ge-
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yik sürüsü gelişe gelişe sonunda başka bir canlıya dönü-

şür; örneğin geyikler zürafa olur" demektedirler. İşte bu

yanlıştır. Çünkü hiçbir geyik daha hızlı koştuğu için başka

bir canlıya örneğin bir aslana veya bir zürafaya dönüşe-

mez. Böyle bir şey sadece masallarda olur. 

Hepiniz kurbağa prens masalını bilirsiniz. Bu masalda

bir kurbağa prense dönüşebilir. Ama gerçek yaşamda bir

geyiğin aslana veya başka bir canlıya dönüşmesi tabi ki im-

kansızdır. Ne var ki evrimciler, böyle bir masala inanırlar.
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ratma sanatının en güzel örneklerinden biridir.



MMutasyon Ne Demekt i r? Mutasyon Ne Demekt i r? 

Mutasyon bir canlının vücudunda meydana gelen

olumsuz yöndeki değişikliklerdir. Mutasyonlar radyasyon,

kimyasal maddeler gibi etkenlerle oluşur. Radyasyonun

veya kimyasal maddelerin canlılar üzerindeki etkileri her

zaman zararlıdır. Örneğin günümüzden yaklaşık 55 yıl

önce II. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine

atom bombası atılmıştı. Atom bombası, atıldığı yerin çev-

resine radyasyon yaydı ve bu, insanlara çok büyük zarar-

lar verdi. İnsanların birçoğunun ölmesine veya ciddi şekil-

de hastalanmalarına neden oldu. Hatta insanların vücut-

larındaki bazı sistemleri bozduğu için bu insanların ileride

doğan çocukları da hasta veya sakat doğdular. 

117

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Solda mutasyona uğramış bir çocuk sağda da yine mutasyon

sebebiyle üç bacaklı doğmuş bir kuzu görülmektedir.



Buna benzer başka bir olay da 1986 yılında Rusya'nın

Çernobil kentinde gerçekleşti. Çernobil'de bir nükleer sant-

ralda patlama meydana gelmiş ve bu yüzden tüm kente ve

çevresine radyasyon yayılmıştı. Aynı Japonya'da olduğu

gibi, orada yaşayan insanlar ve onların sonradan doğan

çocukları, radyasyonun sebep olduğu mutasyonlar nede-

niyle sakat kaldılar veya öldüler. 

İşte evrimciler böyle zararlı bir olay hakkında şunları

iddia ederler: Örneğin bir balık bir gün bir mutasyon geçi-

rir yani Japonya'daki insanlar gibi radyasyon benzeri bir

olayla karşılaşır. Bu mutasyon sonucunda balığın vücu-

dunda bazı değişiklikler olur ve balık bir gün karşınıza

timsah olarak çıkar. Elbette bu çok saçma bir iddiadır.

Çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi mutasyonlar canlı-

lara hemen her zaman zarar verirler. Onları ya sakat bıra-

kır ya da hasta ederler. Eğer mutasyonlar faydalı olsalar-

dı, Çernobil'de radyasyon sızıntısı olduğunda evrimleşip

daha gelişmiş bir canlı olmak için herkes oraya giderdi.

Halbuki herkes Çernobil'den kaçmıştır. Üstelik Çernobil'in

olumsuz etkileri hala sürmektedir. 

Evrimcilerin bu iddiasını şöyle bir örneğe benzetebili-

riz. Elinize bir balta alsanız ve renksiz bir televizyona vur-

maya başlasanız, bu televizyonu renkli bir televizyona
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dönüştürebilir misiniz? Elbette ki hayır. Baltayla televizyo-

na rastgele vurduğunuzda paramparça olmuş bir televiz-

yonunuz olur. İşte aynı, baltayla rastgele vurmak gibi,

mutasyonlar da canlılara sadece zarar verirler. Yani ev-

rimcilerin söyledikleri gibi bir canlıyı daha iyi duruma ge-

tirmezler. 

EEvrimc i ler in Bi r  Tür lüEvrimci ler in  Bi r  Tür lü

Bulamadıklar ı  Fosi l lerBulamadıklar ı  Fosi l ler

Bazı canlılar öldükleri zaman arkalarında izlerini bı-

rakırlar ve bu izleri yani kalıntıları milyonlarca yıl hiç bo-

zulmadan kalabilir. Ancak bunun olabilmesi için o canlı-

nın hava ile temasının aniden kesilmesi gerekir. Örneğin

bir kuş yerde dururken üzerine aniden bir kum yığını gelse

ve orada kuş ölse, bu kuşun kalıntıları günümüze kadar

gelebilir. Veya ağaçlardan akan amber denen sıvılar var-

dır. Bazen bu amber bir böceğin üzerine akar ve böcek bu

amberin içinde ölür. Böylece sertleşerek milyonlarca yıl hiç

bozulmadan günümüze kadar gelebilir. Biz de böylece çok

eskiden yaşamış olan canlılar hakkında bilgi edinebiliriz.

İşte canlılardan kalan bu kalıntılara "fosil" denir.
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""Ara tür "  Fosi l le r i  Ne Demekt i r? "Ara tür "  Fosi l ler i  Ne Demekt i r?  

Evrimcilerin uydurdukları yalanların en önemlilerin-

den biri ara türlerdir. Bazı evrimci kitaplarda ara türlere

"ara geçiş formu" da denilir. Evrimciler bildiğiniz gibi can-

lıların birbirlerinden meydana geldiklerini söylerler. Yani

onların saçma iddialarına göre ilk canlı tesadüfen meyda-

na gelmiştir. Sonra zaman içinde o canlı başka bir canlı-

ya, o da başka birine dönüşmüş ve bu böylece sürmüştür.

Örneğin evrimcilere göre balıklar deniz yıldızları gibi can-

lılardan türemişlerdir. Yani bir deniz yıldızı bir gün mutas-

yonlar sonucunda önce bir kolunu kaybetmiştir, sonra

milyonlarca yıl içinde diğer kollarını kaybetmiş ve bu kol-

larının kimi kendiliğinden yüzgece dönüşmüştür. Bu arada

yine bir deniz yıldızının balığa dönüşmesi için gerekli olan

değişiklikler meydana gelmiştir. (Böyle bir şeyin olması as-

la mümkün değildir ama biz bu iddianın ne kadar saçma

olduğunun anlaşılması için bu şekilde anlatıyoruz.)

Dolayısıyla evrimci masala göre, bir deniz yıldızı balığa

dönüşürken birçok geçiş aşaması yaşamalıdır. 

İşte aradaki geçiş aşaması olan bu hayali canlılara

paleontolojide ara tür denir. Yine evrimin mantıksız iddia-

larına göre bunların hep yarım organlı canlılar olması la-

zımdır. Örneğin bir balık bir sürüngene dönüşürken arada
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oluşan türlerin yarım ayakları, yarım yüzgeçleri, yarım ak-

ciğerleri, yarım solungaçları olması gerekir.

Unutulmamalıdır ki geçmişte böyle garip canlılar yaşadı-

larsa bizim onların kalıntılarını yani fosillerini mutlaka

bulmamız gerekir. Ancak ne ilginçtir ki, bugüne kadar ev-

rimcilerin var olduğunu iddia ettikleri bu ara tür fosillerin-

den tek bir tane bile bulunamamıştır. 

Bugüne kadar yeryüzünde pek çok fosil bulunmuştur

ama bunların hiçbiri evrimcilerin iddia ettikleri "ara
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Evrimciler, örneğin bir deniz yıldızının milyonlarca yıl içinde, kade-

me kademe gelişerek balıklara dönüştüğünü iddia ederler. Bu iddia-

ya göre, deniz yıldızı ile balıklar arasında birçok "ara geçiş formu"

bulunmalıdır. Ancak bugüne kadar, herhangi bir ara geçiş formuna

ait tek bir fosil dahi bulunmamıştır. Fosil kayıtlarında deniz yıldızları

vardır, balıklar vardır ama ikisi arasında garip görünümlü canlıların

oluşturduğu bir ara form yoktur.



tür"lerden değildir. Bu da bize şunu göstermektedir:

Canlılar birbirlerinden türememişlerdir. Hepsi eksiksiz ve

kusursuz bir biçimde, bugünkü yaşayan örneklerinden hiç-

bir farkları ve eksiklikleri olmadan bir anda oluşmuşlardır.

Yani hepsini Allah yaratmıştır.

KKambriyen Döneminde Neler  Oldu?Kambr iyen Döneminde Neler Oldu?

En eski canlı fosilleri, Kambriyen dönemi olarak bili-

nen ve günümüzden tam 500 milyon yıl önce yaşanan bir

dönemden kalmadır. Bunlar salyangoz, solucan ve deniz

yıldızı gibi canlılara aittir. Kambriyen döneminde yaşamış

olan canlılar da bize evrim teorisinin yanlış olduğunu gös-

teren delillerdendir. Nasıl mı? 

Kambriyen dönemindeki bu canlılar da diğer tüm can-

lılar gibi birdenbire ortaya çıkmışlardır. Bu canlıların bir-

denbire ortaya çıkmaları Allah'ın onları bir anda yarattı-

ğını gösterir. Eğer evrimcilerin iddia ettikleri gibi olsaydı,

bu canlıların da, kendilerinden daha ilkel atalardan yavaş

yavaş evrimleşerek o hale gelmiş olmaları gerekirdi. Fakat,

bu canlıların kendilerinden önce yaşamış hiçbir ataları,

ara geçiş türleri yoktur. Fosil kayıtlarında böyle canlılara

hiç rastlanmamıştır. Fosiller bize göstermektedir ki

Kambriyen döneminde ortaya çıkan bu canlılar, tüm diğer
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Kambriyen döneminde yaşamış olan canlılar.

canlılar gibi birdenbire ve eksiksiz olarak ortaya çıkmışlar-

dır. Bu da, onları Allah'ın yarattığının en açık delilidir.

Ayrıca Kambriyen döneminde yaşamış olan bu canlı-

ların çok önemli özellikleri vardı. Örneğin o dönemde ya-

şayan ama sonra soyu tükendiği için bugün bizim göre-

mediğimiz Trilobit isimli canlının çok karmaşık ve mükem-

mel yapıda gözleri vardı. Trilobit gözü yüzlerce petekten

oluşuyordu ve bu yüzlerce petek onun çok iyi görmesini

sağlıyordu. Böyle mükemmel organlara sahip canlıların

ise, tesadüflerin yardımı ile kendiliğinden ortaya çıkması-

nın mümkün olmayacağı açıktır.
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BBalık lar ın Sürüngene Dönüştükler iBal ık lar ın  Sürüngene Dönüştükler i

Ya lanıYalanı

Evrimciler, sürüngenlerin balıklardan oluştuklarını

söylerler. Onlara göre balıklar bir gün denizlerde yiyecek

azalınca karaya çıkmaya karar vermişler ve sonra karada

yaşayabilmek için sürüngenlere dönüşmüşlerdir.

Gördüğünüz gibi bu çok komik bir iddiadır. Çünkü karaya

çıkan bir balığa ne olacağını herkes çok iyi bilir: Balık ölür! 

Siz hiç balık tutmaya gitmiş miydiniz? Bir düşünün!

Bir balık oltanıza takılsa, sonra onu alıp kurtarsanız ve

evinizin bahçesine koysanız ne olur? Biraz önce de söyledi-

ğimiz gibi bu balık kısa sürede ölür. Bir gün çok balık tut-

sanız ve bunların hepsini bahçenize götürüp koysanız ne

olur? Değişen bir şey olmaz ve tüm balıklar ölür.

İşte evrimciler bunu kabul etmezler. Derler ki bu balık-

lardan biri bahçede ölümü beklerken aniden değişime uğ-
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radı ve bir sürüngen oldu ve yaşamaya devam etti! Asla

böyle bir şey mümkün değildir!

Çünkü bir balığın karada yaşayan hayvanlardan çok

farkı vardır ve bunların hiçbiri tesadüfen bir anda oluşa-

maz. Bir balığın karada yaşamak için ihtiyaç duyacağı

şeylerden birkaçını şöyle sıralayabiliriz:

1. Balıklar suda yaşadıkları için solungaçları ile nefes

alıp verirler. Ancak karada solungaçları ile yaşayamaz ve

ölürler. Bunun için bir akciğere sahip olmaları gerekir. Peki

diyelim ki bir balık karaya çıkmaya karar verdi. Kendisine

bir akciğer nereden bulacaktır? Üstelik akciğer gibi bir or-

ganın varlığından haberi bile yoktur.

2. Balıkların bizim gibi bir böbrek sistemleri yoktur.

Ancak karada yaşayabilmeleri için böyle bir sisteme ihtiyaç-

ları vardır. Karaya çıkmaya karar verdiğinde, balığın bir

yerlerden kendine bir de böbrek bulamayacağı çok açıktır.

3. Balıkların ayakları yoktur. Bu yüzden karaya çıktıkla-

rında yürüyemezler. Acaba karaya çıkmayı ilk başaran ba-

lık bu ayağı nasıl bulmuştur? Böyle bir şey imkansız olduğu-

na göre evrimcilerin bu konuda da yalan söyledikleri ortaya

çıkmaktadır.

Bunlar bir balığın karada yaşayabilmesi için sahip ol-

ması gereken yüzlerce özellikten sadece üç tanesidir. 
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CCoelecanth  İs iml i  Bal ık  Hakkında Coelecanth İs iml i  Bal ık  Hakkında 

Evrimciler yıllarca Coelecanth (sölekant) isimli bir balığı

karaya çıkmak üzere olan bir ara tür olarak tanıttılar.

Bütün kitaplarında, dergilerinde bu balığı evrimin delili gibi

gösterdiler. Coelecanth'ın soyu tükenmiş bir balık olduğunu

yani günümüzde yaşamadığını zannediyorlardı. Bu yüzden

bu balığın fosiline bakarak bir sürü yalan uydurdular.

Ancak bir gün bir balıkçı denizde avlanırken bu balık-
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Evrimciler Coelecanth balığının sürüngene dönüşmeye başlayan

bir balık olduğunu iddia ediyorlardı. Sonra bir gün yaşayan bir

Coelecanth bulundu ve evrimcilerin yalan söyledikleri anlaşıldı.

Çünkü Coelecanth gerçek bir balıktı.



tan yakaladı. Sonra bu balıktan birçok kez daha yakalandı.

Ve görüldü ki Coelecanth normal bir balıktı. Hiç de evrimci

masallarında iddia edildiği gibi karaya çıkmaya hazırlan-

mıyordu. Evrimciler Coelacanth'ın fosiline bakıp "bu balık

sığ sularda yüzüyordu, yani karaya çok yakındı, neredeyse

karaya çıkacaktı" demekteydiler. Halbuki Coelecanth, sığ

sularda değil, çok derin sularda yaşıyordu. Yani Coelecanth

evrimcilerin söylediği gibi bir ara tür değildi. Günümüzde

de yaşayan gerçek bir balıktı. Evrimcilerin bunun gibi daha

birçok yalanları da ortaya çıkmıştır.

KKuşların Evr imi  İdd ias ı  B ir  YalandırKuşlar ın Evr imi  İddias ı  Bi r  Yalandır

Evrimcilerin çok saçma iddialarından biri de kuşların

nasıl oluştuğu ile ilgilidir. Evrimcilerin söyledikleri bir hika-

yeye göre ağaçlarda yaşayan sürüngenler, zamanla dal-

dan dala atlamaya başlamışlar ve sonunda da kanatlan-

mışlardı. Yine bir başka hikayeye göre bu kez bazı sürün-

genler sinek avlamak için ön kollarını çırpa çırpa koşarlar-

ken ön kolları kanatlara dönüşmüştü. 

Bir dinozorun koşarken kanadının çıktığına inanmak

çok komik değil mi? Böyle şeyler ancak masallarda, çizgi

filmlerde olur. 

127

Harun Yahya (Adnan Oktar)



Üstelik çok önemli bir konu daha var. Evrimciler kos-

koca dinozorun sinek yakalamaya çalışırken kanatlarının

çıktığını söylüyorlar. Peki ama sizce sinek nasıl uçuyor?

Onun kanatları nereden gelmiş? Koskocaman bir dinozo-

run nasıl uçtuğunu açıklamaya çalışacaklarına, küçücük

bir sineğin nasıl uçabildiğini açıklamaları gerekmez miy-

di? Elbette ki gerekirdi...

Ancak evrimciler bunu hiç açıklayamıyorlar. Çünkü si-

nek dünyadaki en iyi uçan canlılardan biri. Saniyede 500-

1000 kere kanatlarını çırpabiliyor, ve bildiğiniz gibi son

derece çevik bir şekilde istediği yönde hareket edebiliyor.

Evrimciler ne kadar yalan söylerlerse söylesinler kuşların

kanatlarının nasıl oluştuğunu açıklayamazlar. Çünkü

doğrusu şudur: Kuşları da, sinekleri de kanatları ve uçma

yetenekleri ile birlikte Allah yaratmıştır. 
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EEvrimc i ler in ara tür  dedik ler i  Evr imci ler in  ara tü r dedik ler i  

A rchaeopteryx (arkeopter iks )  A rchaeopteryx (a rkeopter iks )  

asl ında tam bi r  kuştur !asl ında tam bi r  kuştur !

Sürüngenlerle kuşlar arasındaki yüzlerce farktan bir-

kaçını şöyle sıralayabiliriz:

1. Kuşların kanatları vardır, sürüngenlerin ayakları

vardır.

2. Kuşların tüyleri vardır, sürüngenlerin pulları vardır.

3. Kuşların kendilerine özgü bir iskelet yapıları vardır.

Kemiklerinin içi boştur ve bu yüzden ağır olmadıkları için

rahatlıkla uçabilirler. 

Bunlar ilk akla gelen bir iki konudur. Bunun dışında bu

canlılar arasında daha pek çok farklılık vardır. Size daha

önce de söylediğimiz gibi eğer bir sürüngen bir kuşa dönüş-

müş olsaydı, bu geçişin aşamalarını gösteren sayısız hay-

van yaşamış olmalıydı. Ayrıca biz, fosiller arasında bu hay-

vanların da fosillerini görmeliydik. Yani yarım kanatlı, ya-

rısı tüylü yarısı pullu, yarım gagalı, yarım ağızlı garip ya-

ratıklara ait fosiller bulunması gerekirdi. Ama dünyadaki

fosillerin arasında böyle bir yaratık fosili yoktur. Bulunan

fosiller ya tam bir sürüngene ya da tam bir kuşa aittir.

Demek ki kuşlar sürüngenlerden evrimleşmemişlerdir. Tüm

diğer canlılar gibi kuşları da Allah yaratmıştır.
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Ancak evrimciler bunu kabul etmek istemedikleri için

yalan söyleyerek insanları inandırmaya çalışmışlardır.

Günümüzde yaşamayan, yaklaşık 150 milyon yıl önce ya-

şamış olan Archaeopteryx (arkeopteriks) isimli bir kuşun

fosilini bulmuşlar ve bu kuşun yarı kuş yarı dinozor bir

ara geçiş formu olduğunu iddia etmişlerdir. Ve

"Archaeopteryx kuşların atasıdır." diye mantıksız bir fikir

ortaya atmışlardır.

Ancak bu kesin bir yalandır: Archaeopteryx tam bir

kuştur! Çünkü;
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Evrimcilerin ara tür

gibi göstermeye ça-

lıştıkları

Archaeopteryx adlı

kuş fosili, evrimin ya-

lanlar üzerine kurulu

bir teori olduğunu

göstermektedir.

Çünkü bu fosil, ger-

çek bir kuş fosilidir.

Kuşların milyonlarca

yıldır hiç değişmedik-

lerini göstermektedir. 



1. Archaeopteryx'in, aynı günümüzde uçan kuşlar gibi

tüyleri vardır. 

2. Uçan kuşların kanatlarının bağlandığı göğüs kemi-

ğinin aynısı Archaeopteryx'te de vardır.

3. Archaeopteryx kuşların atası olamaz. Çünkü ondan

daha yaşlı kuşların fosilleri bulunmuştur. Yani

Archaeopteryx yokken de başka kuşlar vardır. 

İİnsanın Evr imi  Masal ıİnsanın  Evr imi  Masal ı

Evrimciler insanların maymundan evrimleştiğini, yani

insanların atalarının maymunlar olduğunu iddia ederler.

Ancak, ne Darwin'in ne de diğer evrimcilerin bu iddiasını

doğrulayacak hiçbir delilleri yoktur. Bu iddia da yine ta-

mamen hayal ürünü bir yalandır. 

Aslında, evrim teorisinin ortaya atılış sebeplerinden

biri, insanlara, kendilerini Allah'ın yarattığını unutturma-

ya çalışmaktır. İnsanlar eğer tesadüfen oluştukları ve ata-

larının bir hayvan olduğu yalanlarına inanırlarsa, Allah'a

karşı sorumluluk duymayabilirler. Böylece insanlar artık,

tüm manevi değerlerini unutur, sadece kendi çıkarlarını

düşünen kişilere dönüşürler. Sadece kendi çıkarını düşü-

nen insanlar, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, aile sevgisi, fe-
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dakarlık, şefkat, merhamet gibi çok değerli duygularını da

kaybederler. İşte evrimciler böyle manevi değerlerden uzak

insanlar oluşturmak için evrim teorisini savunurlar.

Amaçları insanlara Allah'ın varlığını unutturmaktır. Ve bu

nedenle insanlara "Sizi Allah yaratmadı. Siz maymunlar-

dan geldiniz, yani siz gelişmiş bir hayvansınız." derler. 

Halbuki insanı Allah yaratmıştır. Ve insan, diğer tüm

canlılardan farklı olarak konuşabilen, düşünebilen, sevi-

nebilen, karar verebilen, akıl sahibi, uygarlıklar kuran, ile-

tişim kurabilen tek canlıdır. İnsana bu özelliklerinin hepsi-

ni veren Allah'tır. 

EEvr imci le r İnsanın MaymundanEvr imci ler  İnsanın Maymundan

Geld iğ ine  Geldiğine 

Hiçbi r  Deli l  GösteremezlerH içb ir  Del i l  Gösteremezler

Bilim alanında "delil" göstermek çok önemlidir. Eğer

siz bir iddiada bulunursanız ve insanların buna inanma-

larını isterseniz, mutlaka bir delil göstermeniz gerekir. Ör-

neğin yeni tanıştığınız insanlara "Benim adım Ayşe" dedi-

niz. Ve bu insanlardan biri çıkıp dedi ki "Ben sizin adınızın

Ayşe olduğuna inanmıyorum". Bu durumda bu kişiye delil

göstererek adınızın Ayşe olduğunu ispatlayabilirsiniz.
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Deliliniz ne olabilir? "Nüfus kağıdı"nız bir delil olabilir.

Bunu karşınızdaki kişiye gösterirseniz, artık size kesinlikle

itiraz edemez. 

Bir tane de bilimsel örnek verelim. Günümüzden bir-

kaç yüzyıl önce Newton adında ünlü bir bilim adamı çık-

mış ve "dünyada yerçekimi var" demiştir. Bunu nereden

bildiğini soranlara ise bir delil göstermiştir. "Bir elma da-

lından koptuğunda yere düşüyor, havada durmuyor.

Demek ki yerde onu çeken bir güç var ve bu gücün adı da

yerçekimidir." demiş. 

Öyle ise evrim teorisinin de bilimsel olarak inanılır ol-

ması için delil göstermesi gerekir. Örneğin evrim teorisi di-

yor ki insanın atası maymundur. Biz de o zaman evrimcile-

re soracağız: Bunu nereden biliyorsunuz? Deliliniz var mı? 

İnsanın atası eğer maymun olsaydı, delil olarak yarı

insan-yarı maymun yaratıkların fosillerini bulmamız gere-

kirdi. Ancak bugüne kadar böyle bir fosil bulunamamıştır.

Elimizde ya maymun fosilleri ya da insan fosilleri vardır.

Yani evrimcilerin insanın atasının maymun olduğuna dair

hiçbir delilleri yoktur!

Ancak evrimciler bu konuda sahtekarlıklar yaparak

insanları yanıltmaya çalışırlar. 
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EEvr imci le r in bazı  yalan ları :Evr imci ler in bazı  ya lanlar ı :

1. Evrimciler yarı insan - yarı maymun bir yaratık bul-

duk diyerek soyu tükenmiş maymunların fosillerini gösterir-

ler. 

Buna benzer resimleri mutlaka bir yerlerde görmüşsü-

nüzdür. İşte evrimciler böyle resimler çizerek insanları ya-

nıltmaya çalışırlar. Halbuki böyle canlılar hiçbir zaman

yaşamamışlardır. Geçmişte de şimdi olduğu gibi tam in-

sanlar ve tam maymunlar vardır. Hiçbir zaman yarı may-

mun yarı insan yaratıklar yaşamamışlardır. Böyle bir şeyin

olması kesinlikle imkansızdır. Zaten daha önce söylediği-

miz gibi bununla ilgili tek bir fosil dahi bulamamışlardır. 

Ancak evrimciler bu konuda hep sahtekarlık yaparlar.

Örneğin soyu tükenmiş, günümüzde yaşamayan bir may-

mun türünün fosilini alırlar buna insan kemiklerinden ek-

lemeler yapar ve bunu yarı insan yarı maymun bir yaratık-

mış gibi tanıtırlar. Bu konularda fazla bilgileri olmayan

bazı insanlar da evrimcilerin bu yalanına inanırlar. 

2. Evrimciler farklı insan ırklarına ait fosilleri insanın

atası olan yarı insan - yarı maymun yaratıklar gibi tanıtır-

lar. 
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Hepinizin bildiği gibi yeryüzünde birçok ırktan insan

vardır. Zenciler, Çinliler, Kızılderililer, Afrikalılar,

Eskimolar ve daha birçok farklı ırklara ait insanlar vardır.

Ve tabi ki bu farklı ırklara ait insanların bazı özellikleri de

farklı olur. Örneğin Çinliler çekik gözlüdürler, zencilerin

derileri çok koyu renktedir, saçları kıvırcıktır. Bir Kızılderili

veya Eskimo gördüğünüzde ise hemen onun farklı bir ırk-

tan olduğunu anlarsınız. 

İşte geçmişte de böyle farklı ırklardan birçok insan ya-

şamıştır ve bu insanların bazı özellikleri bugünkü ırklar-

dan farklıdır. Örneğin Neanderthal ırkına ait insanların

kafatasları bugün yaşayan insanlarınkine oranla çok bü-

yüktü. Kasları ise bizimkiyle karşılaştırıldığında çok daha

gelişmiş ve güçlüydü. Ancak evrimciler bu ırklar arasında-

ki farklılıkları insanları yanıltmak için kullanırlar. Örneğin

bir Neandertal insanının kafatası fosilini bulunca, "İşte bu,

insanların on binlerce yıl önce yaşamış olan yarı maymun

yarı insan atası."derler. Veya bazı ırkların kafatasları da-

ha küçüktür. Bu kafataslarının fosillerini bulan evrimciler

bu kez de "Bu kafatasının sahibi maymunluktan yeni çık-

mıştı, insan olmaya yeni başlıyordu." derler. 

Halbuki bugün de kafatasının büyüklüğü diğer insan
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ırklarına göre çok daha küçük olan insan ırkları yaşamak-

tadır. Örneğin Aborijin yerlilerinin kafatası hacimleri çok

küçüktür. Ama bu, onların yarı maymun yarı insan yara-

tıklar olduğunu göstermez. Onlar da sizin gibi ve tüm di-

ğer insanlar gibi normal birer insandırlar. 

Sonuç olarak evrimcilerin insanların maymundan tü-

redikleri konusundaki iddialarına delil olarak gösterdikleri

fosiller ya geçmişte yaşamış ve bugün soyu tükenmiş may-

munlara, ya da soyu tükenmiş insan ırklarına aittir. Yani

yarı insan-yarı maymun yaratıklar hiçbir zaman yaşama-

dılar! 

EEvrimcilerin büyük sahtekarlıklarından Evrimcilerin büyük sahtekarlıklarından 

bazıları:bazıları:

1. Piltdown Adamı Sahtekarlığı

1912 yılında evrimci bilim adamları tarafından bir çe-

ne kemiği ve kafatası parçası fosili bulundu. Çene kemiği

maymun çenesine, kafatası parçası da insanınkine benzi-

yordu. Yani evrimcilere göre bu canlı, yarı insan yarı may-

mundu. Bu kemik parçalarının 500 bin yıl yaşında olduk-

ları ve insanın maymundan türediğine delil oldukları söy-

lendi. Ve bu kemikler yaklaşık 40 yıl boyunca çeşitli müze-

lerde evrimin delili olarak sergilendi.
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Ancak 1949 yılında

bu kemikler üzerinde ba-

zı testler yapıldığında

çok şaşırtıcı bir sonuçla

karşılaşıldı: Çene kemiği

500 bin değil, sadece 2-3 yaşındaydı. Bir insana ait olan

kafatası parçaları da ancak birkaç bin yıllıktılar. 

Gerçek sonradan anlaşıldı: Evrimciler insan kafatası-

na maymun çenesi takmışlar ve üzerine kimyasal madde-

ler sürerek eski görüntüsü vermeye çalışmışlardı. Yani ev-

rimciler yarı insan yarı maymun fosili bulamayınca bunun

sahtesini üretmeye kalkmışlardı. Bu olay tarihe en büyük

bilim sahtekarlıklarından biri olarak geçti…

2. Nebraska Adamı Sahtekarlığı

1922 yılında, bir azı dişi fosili bulundu. Evrimciler bu

dişin insan ve maymunların ortak özelliklerini taşıdığını

iddia ettiler. Daha sonra bu tek dişten yola çıkılarak bu di-
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şin ait olduğu canlı olarak insan-maymun arası hayali bir

canlı çizildi.

Hatta daha da ileri gidilerek bu canlının bir de ailesi

çizildi. Tüm bu çizimler tek bir dişten yola çıkılarak yapıl-

mıştı… Şöyle bir düşünün. Dişlerinizden biri düştüğünde,

bu dişi sizi hiç görmemiş olan bir insan alsa ve dişe baka-

rak sizin resminizin aynısı yapacağını söylese ona inanınır

mısınız? Hatta bu dişe bakarak sadece sizi değil ailenizi de

çizeceğini söylese, bu teklif son derece saçma olmaz mıy-

dı? Elbette ki sadece bir dişe bakarak bir canlıyı ve hatta

ailesini çizmek tamamen mantıksızlıktır. 

1927 yılında ise çok ilginç bir gelişme oldu. Dişin ait

olduğu canlının iskeletinin öbür parçaları da bulundu. Diş

ne maymuna ne de bir insana aitti.

Diş bir domuzun dişiydi...

Bu olay evrim sahtekarları için tam bir hayal kırıklığı

olmuştu.

Sağdaki çizimleri görüyor musunuz? Her ressam tek

bir kafatasına bakarak ayrı ayrı şeyler çizmiş. Onlar da ne

çizeceklerine karar verememişler. Çünkü böyle canlılar hiç-

bir zaman yaşamamış. Bunların hepsi evrimcilerin hayal

güçlerinin ürünü. Yani şimdi siz de sokakta bir kemik par-

çası bulsanız ve elinize bir kalem alıp böyle bir resim çizse-
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niz ve sonra da arkadaşlarınıza götürüp "İşte bu canlılar

daha önce yaşamışlardı." deseniz size ne derler?

Elbette ki siz böyle bir şey yapmazsınız, çünkü bunun

ne kadar akıl dışı olduğunu bilirsiniz. Evrimcilerin bu ka-

dar açık bir gerçeği görememeleri çok şaşırtıcı değil mi?

İİnsanın Maymundan Gelmediğ in inİnsanın  Maymundan Gelmediğinin

Del i l ler i :Del i l ler i :

1. Bilim adamları çok eski dönemlerde yaşamış olan

insan fosilleri bulmuşlardır. Bu insan fosillerinin bugünkü

insanlardan hiçbir farkı yoktur. Ayrıca bulunan bu fosille-

rin yaşadığı dönemde evrimcilere göre insan daha oluş-
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mamış olmalıdır. Sadece in-

sanın atası olan maymunla-

rın bulunması gereklidir. 

Örneğin İspanya'daki bir

mağarada yapılan kazılar-

da günümüzden 800 bin yıl

önce yaşamış olan bir çocu-

ğun fosilleri bulundu. Bu ço-

cuk yüzü bugünkü çocuklar-

la aynı özelliklere sahipti.

Halbuki evrimcilere göre 800

bin yıl önce insanların yaşa-

mıyor olmaları gerekirdi. Onlara göre 800 bin yıl önce ya-

rı insan yarı maymun yaratıkların bulunması gerekirdi.

Ancak İspanya'da bulunan fosille anlaşıldı ki insan ilk ya-

ratıldığından beri insan olarak vardır. Hiçbir zaman yarı

maymun yarı insan yaratıklar yaşamamışlardır.

2. Bilim adamları taştan yapılmış bir kulübenin kalın-

tılarını bulmuşlardı. Bu kulübenin yaşını hesapladıkların-

da 1,5 milyon yıldan daha eski olduğunu buldular. Demek

ki günümüzden 1,5 milyon yıl önce ilkel insanlar yoktu.

Aynı bugün yaşayan insanlar gibi normal insanlar bulun-

maktaydı. Bu da, evrimcilerin insan maymundan evrimleş-
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miştir, önce ilkel insan (yarı maymun yarı insan) vardı,

sonra evrimleşerek bu hale geldi iddiasını geçersiz kılmak-

tadır.

3. Bugüne kadar bulunmuş en eski insan kalıntıların-

dan biri 1.6 milyon yaşındaki Turkana Çocuğu fosilidir. Bu

fosil üzerinde yapılan incelemelerde, bunun 12 yaşındaki

bir insana ait olduğu ve bu kişinin yetişkinliğe ulaşsaydı

boyunun 1.80 metre civarında olacağı görülmüştür. Bu

fosil, bugünkü insanla tıpatıp aynı iskelet yapısına sahip

olduğu için tek başına insanın maymundan türediği inan-

cını yıkmaya yetmiştir.

4. İnsan, canlılar

arasında 2 ayağı üze-

rinde dik yürüyen tek

varlıktır. At, köpek, may-

mun gibi hayvanlar

dört ayaklı; yılan, tim-

sah, kertenkele gibi can-

lılar da sürüngendir.

Evrim teorisinin id-

diasına göre milyonlar-

ca yıl önce dört ayaklı

hayvanlardan may-

141

Harun Yahya (Adnan Oktar)

SAHTE
SAHTE



munlar, yürüyüşlerini değiştirerek eğik yürümeye başla-

mışlardı. Binlerce yıl eğik yürüyen maymunlar daha sonra

bir gün, tamamen dik yürümeye başlamışlardı. Sonuçta

da insan oluşmuştu. Evrim teorisinin bu iddiası bilimsel

çalışmaların sonuçlarına değil, tamamen hayal gücüne

dayanıyordu. Son yıllarda bilim adamlarının yaptıkları

çalışmalar evrim teorisinin bu iddiasının bilimsel olarak

yanlış olduğunu ortaya çıkardı. 

Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, canlılar enerjile-

rini en iyi 2 ayaklı veya 4 ayaklı yürürken kullanıyorlardı.

Canlı, bu ikisi arası eğik bir yürüyüş yaptığında tam 2 katı

enerji harcıyordu.

Öyleyse maymunlar neden çok daha

fazla enerji harcadıkları halde milyonlar-

Dört ayak üze rin de

yü rü yen may mun la rın

iki ayak üze rin de yü rü -

yen in sa na dö nüş me le -

ri ke sin lik le im kan sız dır.
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ca yıl eğik yürüsünler? Bu tıpkı, bir insanın normal yürü-

mek yerine, sırtına çok fazla yük alarak yürümeyi tercih

etmesi gibi bir şeydir. Veya siz iki ayağınız üzerinde dik

olarak kolaylıkla yürürken, birdenbire amuda kalkarak

yürümeye karar verir misiniz? Elbette ki hiçbir canlı kendi-

sine en kolay gelen yürüyüşünü değiştirmez. Allah her

canlıyı en rahat hareket edebileceği şekilde yaratmıştır. 

Sonuç olarak evrim teorisi "Dört ayağı üzerinde yürü-

yen maymun neden bir gün iki ayağı üzerinde yürümeye

karar verdi?" sorusuna cevap veremez. 

EEn Büyük FarkEn Büyük Fark

İnsanla maymun arasındaki en önemli farklılık ise in-

sanın ruh sahibi olması maymunun ise ruhunun olmama-

sıdır. İnsan bilinç sahibi, düşünebilen, konuşabilen, düz-

gün cümleler kurarak düşüncelerini diğer kişilere aktara-

bilen, karar verebilen, hisseden, zevk alan, sanatı bilen,

resim yapabilen, beste yapabilen, şarkı söyleyebilen, aile,

vatan, millet sevgisi gibi manevi değerleri olan, bilgi sahi-

bi bir varlıktır. Bu sayılan özelliklerin hepsi insanın ruhu-

na ait özelliklerdir. Hayvanların ise ruhları yoktur. İnsan

dışında hiçbir canlı bu özelliklere sahip olamaz. 

143

Harun Yahya (Adnan Oktar)



İşte evrimcilerin cevaplayamadıkları sorulardan biri de

budur? Bir maymunun insan olabilmesi için hem fiziksel özel-

liklerinin değişmesi, hem de bu insanlara ait özellikleri ka-

zanmış olması gerekir. Bir maymunun kendi kendine konuş-

ma, resim yapma, düşünme, beste yapma gibi yetenekleri ka-

zanamayacağı çok açıktır. Elbette ki bu mümkün değildir.

Allah insanı üstün özelliklerle yaratmıştır ve hayvan-

lara insanlardaki birçok özelliği vermemiştir. 

Görüldüğü gibi bir maymunun insana dönüşmesi ke-

sinlikle imkansızdır. İnsan ilk yaratıldığı günden bu yana

hep insandır. Balıklar hep balık olmuşlardır, kuşlar da hep

kuştur. Hiçbir canlı bir diğerinin atası değildir. İnsanı ve

tüm canlıları yaratan Allah'tır. 

Evrimcilerin insanların maymundan oluştuğunu iddia

etmelerinin sebebi arada fiziksel bir benzerlik görmeleri-

dir. Oysa dünyada maymundan daha çok insana benze-

yen özellikleri olan canlılar da vardır. Örneğin bu resimler-

de gördüğünüz papağanlar konuşabilirler. Veya ahtapot-

ların gözleri insanın gözüne çok benzer. Kedi ve köpekler

ise sizin de bildiğiniz gibi söz dinlerler, kendilerine söyle-

nenleri yaparlar. Biri çıkıp insanlar eskiden köpekti veya

papağandı ya da  ahtapottu dese siz ne düşünürsünüz?

İşte evrimcilerin söyledikleri "İnsanın atası maymundur."

yalanının da bundan bir farkı yoktur.
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DDarwin ve  Evr imci le r in En Çok Darwin ve  Evr imci le r in En Çok 

Korktukları  Konulardan Bazı lar ıKorktuklar ı  Konulardan Bazı la r ı

Göz, çok karmaşık ve mükemmel tasarlanmış bir or-

gandır. Gözü oluşturan 40 ayrı parça vardır ve bu parça-

lardan bir tanesi bile olmasa göz göremez. 

Bütün bu küçük parçalar, hiçbir şekilde tesadüfen olu-

şamayacak kadar ince planlanmış yapılara sahiptirler.

Bunlardan tek bir tanesi bile, örneğin göz merceği olmasa

göz hiçbir işe yaramaz. Dahası sadece mercek ile gözbe-

beğinin yerleri değişmiş bile olsa göz görevini yerine geti-

remez. Gözyaşı salgılamayan bir göz, çok kısa bir sürede

kurur ve kör olur. 

Gözün bu yapısını bir arabaya benzetebiliriz. Bir ara-

bayı oluşturan yüzlerce parça vardır. Ve bu parçaların

hepsi olsa ama sadece gaz pedalı olmasa arabayı yürüte-

mezsiniz. Veya motorundaki küçücük bir tel parçası kopsa

araba çalışmaz. İşte göz de arabalar gibi tek bir bağlantı-

sı eksik olsa veya tek bir parçası olmasa göremez. 

Evrimciler bu nedenle gözlerin nasıl oluştuğunu açık-

layamazlar. Çünkü bir gözün tesadüfen oluşabilmesi im-

kansızdır. Düşünsenize, 40 ayrı parçanın aynı anda aynı

yerde tesadüfen meydana gelerek birleşmeleri hiç mümkün

olur mu? Yani gözbebeği, mercek, retina, göz kapakları,

gözyaşı bezleri ve diğerlerinin tesadüfen oluşmaları ve uy-
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gun şekilde biraraya gel-

meleri gerekir. Bu da im-

kansızdır. 

Ormanda yürürken bir

araba görseniz ve bu ara-

banın buraya nasıl geldiği-

ni sorsanız. Size de ormandaki bazı maddelerin bir araya

gelerek bu arabayı oluşturduklarını söyleseler buna inanır

mısınız? Arabanın motoru, debriyajı, direksiyonu, freni, gaz

pedalı, el freni, camları, kaportası, bagajı ve daha yüzlerce

parçasının tesadüfler sonucunda oluştuklarını ve sonra bir

araba oluşturacak şekilde birleştiklerini iddia eden birinin

aklından şüphe etmek gerekir.

Göz ise arabadan daha da karmaşık ve mükemmel bir

yapıya sahiptir. Öyle ise gözün de tesadüfler sonucunda

oluştuğunu söyleyenlerin akıllarından şüphe etmek gere-

kir. Darwin de gözün nasıl ortaya çıktığını açıklayama-

mıştır. Ve şöyle demiştir: "Gözleri düşünmek beni bu teori-

den soğuttu." (Norman Macbeth, Darwin Retried: An opp-

cal to reason, Boston; Gambit, 1971, s.101) Teorinin ku-

rucusu Darwin bile gözlerin mükemmel yapısı karşısında

çaresiz kalmıştır. 
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VVücudumuzdaki  Bi lgi  Bankası :  DNAVücudumuzdaki  B i lgi  Bankası :  DNA

İnsan vücudunda trilyonlarca hücre vardır. Ve bu hüc-

relerin her birinin içinde de bir insanın sahip olduğu tüm

özellikler saklanmıştır. Peki bu bilgiler hücrenin içinde ne-

reye saklanmıştır? 

Hücrelerin her birinin çekirdeğinde DNA adında bir mo-

lekül bulunur. DNA insan vücuduna ait tüm bilgileri içerir.

Sizin saçınızın veya gözlerinizin rengi, iç organlarınız, dış

görünümünüz, boyunuzun uzunluğu gibi tüm bilgiler

DNA'nızda şifreli olarak bulunmaktadır. Bu bilgiler ise 4

farklı harf kullanılarak şifrelenmiştir; A, T, G, C. Her harf bir

molekülün isminin baş harfini göstermektedir. Bu dört harf

farklı şekillerde dizilerek farklı bilgileri meydana getirir.

Bunu bir alfabeye benzetebilirsiniz. Örneğin bizim al-

fabemizde 29 harf vardır ve bu harflerin farklı dizilimleri

ile farklı kelimeler meydana gelir. İşte DNA'daki 4 harfin

farklı şekillerde dizilmesi ile farklı bilgiler oluşur. 

DNA'da çok büyük miktarda bilgi vardır. Bunun ne ka-

dar fazla olduğunu anlamak için şöyle bir karşılaştırma

yapabiliriz: Eğer DNA'daki bilgileri bir kağıda dökmemiz

gerekseydi, her biri 500 sayfa olan 900 ciltten oluşan dev

bir kütüphane oluşturmamız gerekirdi. Bu ansiklopedileri

sığdırmak içinse bir futbol sahası uzunluğunda kütüpha-
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neye ihtiyacımız olurdu. Ancak bu kadar çok bilgi bizim

gözümüzle bile göremeyeceğimiz kadar küçük olan bir

moleküle sığdırılmıştır. 

Peki bu kadar bilgiyi oraya kim yazmıştır? Ve bu ka-

dar çok bilgiyi o kadar küçük bir yere kim sığdırabilmiştir?

Evrimciler bunların hepsinin tesadüfen gerçekleştiğini söy-

lerler. Ama böyle bir şeyin kör, şuursuz tesadüflerin sonu-

cunda meydana gelmesi kesinlikle imkansızdır. DNA'yı da

DNA'nın içinde yer alan bilgilerin hepsini de yaratan

Allah'tır.

Şunu düşünün: Siz bir kütüphane dolusu ansiklopedi

görseniz, bu ansiklopedilerdeki bilgilerin tesadüfler sonu-

cunda yazıldığını düşünür müsünüz? Yoksa çok fazla bil-

gili öğretmenlerin, profesörlerin bu ansiklopedileri hazır-

ladıklarını ve sonra da bu ansiklopedilerin bir basımevin-

de basıldığını mı düşünürsünüz? Tabi ki doğru ve akla uy-

gun olan ikinci seçenektir. Evrimcilerin DNA tesadüfen

oluştu demeleri neye benzer biliyor musunuz? 

Bir gün birinin gelip, "basımevinde bir patlama oldu

ve bu patlamanın sonucunda kendi kendine bir kütüpha-

ne oluştu" demesine benzer. Veya bir gün sınıftaki sıranıza

oturdunuz ve masanızın üzerinde Türkiye'nin coğrafi özel-

liklerinin yazılı olduğu bir sayfa buldunuz. Bunu kim yazdı

diye sorduğunuzda yanınızdaki arkadaşınız size şöyle de-
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se: "Biraz önce bu kağıdın üstünde bir şişe mürekkep duru-

yordu. Ben yanlışlıkla masaya çarpınca mürekkep kağıdın

üzerine döküldü ve bu yazı ortaya çıktı". Arkadaşınızın ak-

lından şüphe ederdiniz herhalde. 

İşte evrimciler bundan daha da saçma bir şeyi iddia

ederler.

Nasıl ki bir sayfa yazı bile tesadüfen kendi kendine olu-

şamaz, mutlaka onu yazan biri vardır, DNA gibi mükem-

mel bir bilgi bankası da kendi kendine tesadüfler sonucun-

da oluşamaz. DNA'yı yaratan üstün ve güçlü olan, herşeyi

yapmaya gücü yeten, yerin, göğün ve ikisinin arasındakile-

rin Rabbi olan Allah'tır. 149
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HHerşeyi  Yaratan  Al lah' t ı rHerşeyi  Yaratan Al lah' t ı r

Milyarlarca bilgiyi gözümüzle bile göremeyeceğimiz

kadar küçük bir yere sığdıran Rabbimiz'dir.

Bizi, ellerimizi, gözlerimizi, saçlarımızı, ayaklarımızı

yaratan Allah'tır. 

Ailemizi, anne babamızı, kardeşlerimizi, arkadaşları-

mızı, öğretmenlerimizi yaratan da Allah'tır. 

En sevdiğimiz yiyecekleri, çikolataları, pastaları, şeker-

leri, bize sağlık ve güç veren meyve ve sebzeleri bizim için

yaratan Allah'tır. Eğer Allah bizim için onları yaratmasaydı

biz hiçbir zaman çikolatanın ta-

dını bile bilemezdik.

Bize tat ve koku alma

duyusunu veren

Allah'tır. Eğer Allah bize

bunları vermeseydi biz

sevdiğimiz bir şeyi yedi-

ğimizde onun tadını ala-

mazdık. Patates de

yesek, pasta da

yesek bizim için

aynı olurdu. Ama

Allah biz sevelim,

150

Göklerdek i İhtişam

do ku



hoşumuza gitsin diye

hem güzel lezzette ve

güzel kokuda yiyecekler yarat-

mış hem de bizlere onların tatlarını ve

kokularını alacak duyular vermiştir. 

Hayatınız boyunca hoşunuza giden,

zevk aldığınız, çok eğlendiğiniz birçok şey ol-

muştur. Bu bir yiyecek olabilir, bir oyun veya

oyuncak olabilir, çok sevdiğiniz insanlarla birlikte

bir yere gitmek olabilir. Hiçbir zaman unutmayın

ki bütün bunlardan zevk almanızı sağlayan

Rabbimiz'dir. Allah insanlara pek çok nimet ver-

mektedir. 

Herşeyden önce siz yoktunuz. Bir düşünün doğ-

madan önce hiçbir yerde değildiniz. Yani siz bir hiç-

tiniz. Sizi Allah yarattı. Siz yokken sizi var etti. 

Öyle ise hayatımızın her anı için Allah'a şükret-

meliyiz. Her sevindiğimiz ve hoşumuza giden şeyde
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hemen Allah'ı düşünüp, bizlere bunları verdiği için

"Allah'ım bunları bana verdiğin için sana şükrediyorum."

demeliyiz. Eğer hoşumuza gitmeyen bir durumla karşılaşır-

sak da yine hemen Allah'a dua etmeliyiz. Çünkü bizi bu tür

durumlardan kurtaracak olan da yalnızca Rabbimiz'dir. 

Allah her duamızı mutlaka duyar ve karşılık verir.

Çünkü Allah bizim içimizden geçirdiklerimizi, düşündükle-

rimizi bilir, her duamızı duyar ve karşılık verir. 

Bizim yapmamız gereken ise, bizi yaratan, dünyanın

tüm nimetlerini bize veren Rabbimiz'e en güzel şekilde

şükretmektir. Allah'ın her an yanımızda olduğunu her an

bizi görüp işittiğini bilerek daima güzel davranışlarda bu-

lunmaktır.
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