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G‹R‹fi: ATOMUN YARATILIfiINDAK‹ MUC‹ZE

‘Neden?’
Bu soru, cevab›na ulafl›ld›¤›nda insan› bambaflka bir dünyaya götürecek bir kap›n›n anahtar›d›r. Ayn› zamanda, bilenleri bilmeyenlerden ay›ran ince bir çizgi...
‹nsano¤lu içinde yaflad›¤› dünyada ‘ne’, ‘nas›l’ ve ‘ne flekilde’ gibi
pekçok sorunun cevab›n› aramakta ancak bu sorular›n ard›ndan oldukça k›sa mesafeler gidebilmektedir. ‹çiçe yaflad›¤› ola¤anüstü düzen
ve denge hakk›nda kendisine ‘neden?’ sorusunu sormad›¤› sürece gerçe¤e ulaflacak bir mesafe katetmesi ise mümkün de¤ildir.
Bu kitapta, canl›-cans›z herfleyin temeli olan “atom” konusunu ele
alaca¤›z. Atom hakk›nda nelerin, nas›l ve ne flekilde gerçekleflti¤ini inceledikten sonra “neden” sorusunun cevaplar›n› arayaca¤›z. Bizi, peflinde oldu¤umuz mutlak gerçe¤e ulaflt›racak olan iflte bu son sorunun
cevab› olacakt›r. Bu sorunun cevaplar›n› ise ‹lahi bir rehber ve herfley
için bir aç›klama olan Kuran’da bulaca¤›z.
19. yüzy›l›n ilk yar›s›ndan bu yana atomun s›rlar›n› ortaya ç›karabilmek için yüzlerce bilimadam› y›llarca çal›flt›. Atomun flekli, hareketi, yap›s› ve di¤er özelliklerini gün›fl›¤›na ç›karan bu çal›flmalar, maddeyi ezeli ve ebedi bir varl›k olarak kabul eden klasik fizi¤i temellerinden y›kt› ve modern fizi¤in temellerini att›. Bu çal›flmalar ayn› zamanda beraberinde birçok soruyu da gündeme getirdi.
Bu sorulara yan›t arayan pekçok fizikçi, çal›flmalar›n›n sonucunda
tüm evrende oldu¤u gibi atomda da kusursuz bir düzen, flaflmaz bir
denge ve bilinçli bir dizayn oldu¤u gerçe¤inde birlefltiler.
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Bu gerçek, as›rlar öncesinde Allah kat›ndan indirilmifl kitap olan
Kuran’da da aç›klanm›flt›. Kuran’›n apaç›k ayetlerinden çok net bir flekilde anlafl›ld›¤› gibi tüm evren, mükemmel bir düzen içinde ifllemektedir. Böyle olmas› da çok normaldir, çünkü yer, gök ve ikisi aras›nda
bulunanlar, sonsuz bir güç ve ak›l sahibi olan Allah taraf›ndan yarat›lm›flt›r.
Allah taraf›ndan yarat›lan herfleyin ola¤anüstü mükemmellikte olmas› ve kusursuz bir düzen içinde ifllemesi elbette ki, çok do¤ald›r.
As›l flafl›lmas› gereken konu, insan›n kendi vücudu da dahil olmak
üzere gördü¤ü, duydu¤u ve bildi¤i heryerde karfl›s›na ç›kan sonsuz say›daki mucizeden etkilenmemesi ve bu ola¤anüstü detaylar›n ‘neden’
kendisine gösterildi¤i sorusunun cevab›n› düflünmemekte ›srar etmesidir.
Okumakta oldu¤unuz “Atomun S›rlar›” ad›ndaki bu çal›flma, bilimsel bir konuyu incelemesine karfl›n al›flageldi¤iniz bilimsel kitaplardan
farkl› bir amaçla karfl›n›za ç›kmaktad›r. Bu çal›flma, hem canl›lar›n hem
de cans›zlar›n yap›tafl› olmak gibi son derece eflsiz bir öneme sahip
olan ‘atom’ konusunu, ‘ne’, ‘nas›l’ ve ‘ne flekilde’ sorular›n›n cevaplar›yla ele alarak, bu cevaplardan ‘neden’ sorusuna kap› açmaktad›r. Bu
kap›dan geçildi¤inde ise, Allah’›n akl›n›n, bilgisinin ve yarat›fl›n›n tüm
varl›klar› sar›p kuflatt›¤› aç›kça gözler önüne serilecektir.

HARUN YAHYA
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Görkemli boyutlar›yla insan akl›n›n kavrama s›n›rlar›n› zorlayan evren, varoldu¤u ilk andan itibaren hassas dengeler üzerinde ve büyük
bir düzen içerisinde hiç flaflmadan ifllemektedir. Bu muazzam evrenin
nas›l varoldu¤u, nereye do¤ru gitti¤i ve içindeki düzen ve dengeyi sa¤layan kanunlar›n nas›l iflledi¤i her devirde insanlar›n merak konusu olmufltur. Bilimadamlar› bu konuyla ilgili say›s›z araflt›rmalar yapm›fl,
pekçok tezler ve teoriler üretmifllerdir. Bu teoriler en son, iki ana kategoride toplanm›fllard›r .
‹lk teori, evrenin s›n›rs›z oldu¤unu, sonsuzdan beri varoldu¤unu,
sonsuza kadar da varl›¤›n› ve flu anki durumunu koruyaca¤›n› savunmaktayd›. 20. yy.’›n ilk yar›s›nda gündemde olan ve ‘Sabit Durum T e o r i s i’ (Steady State Theory) ismi verilen bu modele göre, evren için
herhangi bir bafllang›ç veya son sözkonusu de¤ildi. Evren yoktan varedilmedi¤i gibi hiçbir zaman da yok olmayacakt›. Materyalist felsefenin de temelini oluflturan bu teoriye göre evrenin dura¤an (statik) bir
yap›s› vard›.
Oysa daha sonralar› elde edilen bilimsel bulgular bu teorinin tümüyle yanl›fl oldu¤unu ortaya ç›kard›. Evren dura¤an de¤ildi, tam tersine sürekli bir harekete sahipti ve devaml› de¤iflime u¤ramaktayd›.
Bilimsel aç›dan kabul görmüfl olan ikinci teori ise evrenin bir bafllang›c› oldu¤unu savunuyordu. Bu teori 1940’larda “Büyük Patlama”
(Big Bang) modeli olarak adland›r›lm›flt›. Buna göre evrenin tüm malzemesi yaklafl›k 15 milyar y›l önce tek bir noktada toplanm›flt›. Bu noktan›n yo¤unlu¤u sonsuzdu ama hiçbir hacmi yoktu. Teoriye göre bu
4
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nokta patlad› ve büyük bir h›zla da¤›lmaya bafllad›.
“Hiçbir hacmi olmayan, yani hiç yer tutmayan ve yo¤unlu¤u sonsuz olan bir nokta nas›l olabilir?” diye düflünebilirsiniz. ‘Hacmi olmayan sonsuz yo¤unluktaki nokta’ asl›nda teorik bir ifade biçimidir. Bilim, insan akl›n›n kavrama s›n›rlar›n› aflan ‘yokluk’ kavram›n› ancak
‘nokta’ kelimesi ile tarif edebilmektedir. Gerçekte ise ‘hacmi olmayan
bir nokta’ yok demektir. Dolay›s›yla, evren de ‘yokluk’tan var olmufltur.
Bu bilimsel gerçek, Kuran’da da flöyle haber verilir:
O, gökleri ve yeri yoktan varedendir. (En’am, 101)
Yap›lan araflt›rmalar ve elde edilen bilimsel veriler zaman içinde
“Büyük Patlama” teorisini destekleyerek teorinin daha da kuvvetlenmesini sa¤lad›. Bu gerçeklerin ortaya ç›kmas›yla, evrenin dura¤an oldu¤unu, maddenin sonsuzdan gelip sonsuza gitti¤ini iddia eden teori
de kendili¤inden çökmüfl oldu.
Ancak esas çarp›c› olan, gelifltirilen bu teorinin ve onu destekleyen
kan›tlar›n, 1400 y›l önce Allah taraf›ndan gönderilmifl olan ilahi bir kitab›n, “Kuran’› Kerim”in aç›klamalar›yla paralellik göstermesiydi. Kuran’da, Big Bang teorisinin öne sürdü¤ü, bafllang›çta evrendeki tüm cisimlerin birarada olduklar› ve sonradan ayr›ld›klar› konusu flöyle geçmektedir:
O inkar edenler görmüyorlar m› ki, (bafllang›çta) göklerle yer, birbiriyle bitiflik iken, biz onlar› ay›rd›k ve her canl› fleyi sudan yaratt›k. Yine de onlar inanmayacaklar m›? (Enbiya, 30)
Bilimadamlar›n›n evrenin varolufluyla ilgili yapt›klar› araflt›rmalar
sonucunda elde ettikleri bu teorinin de ortaya koydu¤u gibi, Allah evreni yokluktan varetmifltir. Onun ç›k›fl noktas›n› oluflturan Büyük PatHARUN YAHYA
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B‹G BANG'DEN BUGÜNE EVREN
"Zaman yoktu, uzay yoktu... Madde ve enerji yoktu.
Bu yokluktan küçücük, ola¤anüstü küçücük bir
k›p›rt› belirti, ufac›k bir titreme.. Hafif bir dalgalan
ma, belli belirsiz bir girdap... Bir kozmik kutunun
kapa¤› aç›ld› ve alt›ndan yarat›l›fl mucizesinin filizleri
belirdi." (David Daryling, Deep Time)

lama, her yönüyle insan› düflündüren, tesadüflerle izah edilemeyecek
ince hesaplarla ve detaylarla doludur. Bilimadamlar› evrenin ve bunun
yap›tafl› olan atomlar›n yoktan varolmaya bafllad›¤› Büyük Patlama’n›n
arkas›ndan meydana gelen olaylar› flöyle s›ral›yorlar:

- “0” an›: Ne maddenin, ne de zaman›n varolmad›¤› ve patlaman›n
gerçekleflti¤i bu “an”, fizikte t (zaman) = 0 an› olarak kabul edilmektedir. Yani t=0 an›nda hiçbir fley yoktur. Yarat›lman›n bafllad›¤› bu
“an”dan önceyi tarif edebilmek için fizik kanunlar› geçerli de¤ildir. Bu
an›n ötesi metafizi¤in s›n›rlar› içine girmektedir.
Fizi¤in hesaplayabildi¤i en küçük zaman birimi 10-43 saniyedir. Bu
o kadar küçük bir zaman aral›¤›d›r ki insan akl› bunu asla kavrayamaz.
Peki acaba, hayal bile edemedi¤imiz, bu kadar küçük bir zaman aral› ¤›nda neler olmufltur? Teorik olarak bu aral›ktaki fiziksel geliflmeleri
hesaplay›p tahmin edebiliriz. fiimdi k›saca bunlara bir göz atal›m.
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi fizikte herfley 10-43 saniye sonras›n6
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dan itibaren hesaplanabilmekte ve ancak bu andan sonra enerji ve zaman tarif edilmeye bafllanabilmektedir. Yarat›l›fl›n bu an›nda, s›cakl›k
de¤eri 1032 (100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000) derecedir.
Bir k›yaslama yapacak olursak, güneflin s›cakl›k derecesi milyonlarla,
güneflten çok büyük y›ld›zlar›n s›cakl›¤› ise ancak milyarlarla ifade edilebilmektedir. fiu an tespit edebildi¤imiz en yüksek s›cakl›k milyar derecelerle s›n›rl›yken, 10-43 an›ndaki s›cakl›¤›n ne derece yüksek oldu¤u konusunda bir k›yas yapabilmek mümkündür.

_ 10-43 saniyelik bu dönemden bir aflama ileri gidip saniyenin 1037

oldu¤u zamana geliriz. Bu iki süre aras›ndaki aral›k bir-iki saniye gi-

bi bir an de¤ildir. Saniyenin katrilyon kere katrilyonda biri kadar bir
zaman aral›¤›ndan bahsedilmektedir. S›cakl›k yine ola¤anüstü yüksek
olup 1029 (100.000.000.000.000.000.000.000.000.000)°C de¤erindedir.
Bu aflamada henüz atomlar yarat›lm›fl de¤ildir.

_ Bir ad›m daha atlay›p 10-2 saniyelik döneme giriyoruz. Bu aral›k, bir saniyenin yüzde birini ifade etmektedir. Bu zaman periyodu
içinde s›cakl›k 100 milyar derecedir. Bu dönemde ‘ilk evren’ flekillenmeye bafllam›flt›r. Daha atom çekirde¤ini oluflturan proton ve nötron
gibi parçac›klar görünürde yoktur. Ortada sadece elektron ve onun z›tt› olan pozitron (anti-elektron) vard›r. Yani patlama gerçeklefleli daha
1 saniye bile geçmeden, yoklu¤un ard›ndan elektron ve pozitronlar
oluflmufltur.
fiimdi burada durup biraz düflünelim.
Büyük Patlama teorisi, sadece evreni oluflturan tüm maddenin yokluktan ortaya ç›kt›¤›n› göstermesiyle bile Allah’›n varl›¤›n›n bir delilini
HARUN YAHYA
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ortaya koymufl oldu. Ancak bununla kalmad›, Büyük Patlama’n›n ard›ndan henüz 1 saniye bile geçmeden atomun yap›tafllar›n›n da yoktan varoldu¤unu gösterdi. Bu parçac›klar›n sahip olduklar› inan›lmaz
denge ve düzene dikkat etmek gerekir. ‹lerleyen sayfalarda daha detayl› anlataca¤›m›z bu dengeler sayesinde evren bugünkü durumundad›r ve yine bu dengeler sayesinde bizler yaflamlar›m›z› rahatça sürdürebilmekteyiz. K›sacas›, büyük bir karmafla ve düzensizlik yaratmas›
beklenebilecek bir patlaman›n ard›ndan mükemmel bir düzen, bizlerin “fizik kurallar›” olarak adland›rd›¤› ve asla de¤iflmeyen kanunlar ortaya ç›km›flt›r. Bu ise Büyük Patlama da dahil evrenin yarat›l›fl›ndan itibaren her an›n dikkatlice tasarland›¤›n›, “dizayn edildi¤ini” bizlere kan›tlamaktad›r. Bu dizayn› yapan irade ise kuflkusuz tüm evrenin Yarat›c›s› olan Allah’t›r.
fiimdi kald›¤›m›z yerden geliflmeleri izlemeye devam edelim. Patlamadan sonraki 1 saniyeye gelmifltik. Bu dönemdeki kütlesel yo¤unlu¤un derecesine bakt›¤›m›zda, yine ola¤anüstü büyük bir rakamla karfl› karfl›yay›z. Yap›lan hesaplamalara göre bu dönemdeki mevcut küt-

1 PROTON

1 ELEKTRON

Hidrojen atomu
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Helyum atomu

lenin yo¤unluk de¤eri, litre bafl›na 3.8 milyar kilogramd›r. Milyar kilogram olarak ifade edilen bu rakam›, aritmetik olarak tespit edebilmek
ve bu rakam› ka¤›t üzerinde göstermek kolayd›r. Ancak, bu de¤eri tam
olarak kavrayabilmek mümkün de¤ildir. Bu rakam›n büyüklü¤ünü daha kolay ifade edebilmek için çok basit bir örnek verecek olursak; “Himalayalardaki Everest tepesi bu yo¤unlu¤a sahip olsayd› kazanaca¤›
çekim kuvveti ile dünyam›z› bir anda yutabilirdi” diyebiliriz.1

HARUN YAHYA
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_ Bir aflama sonra, t=0 an›ndan sonraki 10-1 saniye kadar bir zaman›n geçti¤i bir ana geliriz. Bu anda s›cakl›k 30 milyar derecedir. t=0
an›ndan bu döneme gelene kadar daha hala 1 saniye bile geçmemifltir. Ancak atomun di¤er parçac›klar› olan nötron ve protonlar art›k belirmeye bafllam›flt›r. ‹leriki bölümlerde harikulade yap›lar›n› inceleyece¤iniz nötron ve protonlar, iflte bu flekilde yokluktan ve “an”dan bile
k›sa bir süre içerisinde yarat›lm›fllard›r.

_ Bir sonraki dönemin karakteristik özelli¤i ise s›cakl›¤›n oldukça
düflük bir de¤ere ulaflm›fl olmas›d›r. Evren flimdi yaklafl›k 14 saniyelik
bir ömüre sahiptir ve s›cakl›k da 3 milyar derecedir. Evren çok müthifl
bir h›zla genifllemeye devam etmektedir.
Hidrojen ve helyum çekirdekleri gibi kararl› atom çekirdeklerinin
oluflmaya bafllad›¤› dönem de bu dönemdir. Yani bir proton ile bir nötron ilk defa yanyana durabilecek ortam bulabilmifllerdir. Kütleleri var
ile yok aras› olan bu iki parçac›k ola¤anüstü bir flekilde çekim oluflturarak o müthifl yay›lma h›z›na karfl› koymaya bafllam›fllard›r. Ortada
son derece bilinçli, kontrollü bir gidifl oldu¤u bellidir. ‹nan›lmaz bir
patlaman›n ard›ndan, büyük bir denge, hassas bir düzen oluflmaya
bafllam›flt›r. Protonlar ve nötronlar biraraya gelmeye, maddenin yap›tafl› olan atomu oluflturmaya bafllam›fllard›r. Oysa bu parçac›klar›n, maddeyi oluflturabilmek için gerekli hassas dengeleri sa¤layacak bir güce
ve bilince sahip olmalar› elbetteki mümkün de¤ildir. Bu güç ve bilinç,
ancak onlar› yoktan vareden, herfley kendisinin dilemesi, emri ve
kontrolü alt›nda bulunan ve herfleye gücü yeten Allah’a ait olabilir.

_
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müfltür. Bu s›cakl›k güneflimizin merkez s›cakl›¤›n›n 60 kat›d›r. ‹lk dö nemden bu döneme kadar geçen süre toplam 3 dakika 2 saniyedir. Art›k foton, nötrino ve anti-nötrino gibi atomalt› parçac›klar ço¤unluktad›r. Bu dönemde varolan tüm parçac›klar›n say›lar› ve birbirleri ile olan
etkileflimleri çok kritiktir. Öyle ki, herhangi bir parçac›¤›n say›s›ndaki
en ufak bir farkl›l›k, bunlar›n belirledi¤i enerji düzeyini bozacak ve
enerjinin maddeye dönüflmesini önleyecektir.
Örne¤in elektron ve pozitronlar› ele alal›m: Elektron ve pozitron
biraraya geldi¤inde enerji aç›¤a ç›kar. Bu sebeple, karfl› karfl›ya gelen
elektron ve pozitronlar›n say›lar› çok önemlidir. Diyelim ki 10 birim
elektron ve 8 birim pozitron karfl› karfl›ya geliyor. Bu durumda, 10 birim elektrondan 8 birimi, yine 8 birim pozitronla etkileflime girer ve
enerji aç›¤a ç›kar. Sonuçta, serbest halde 2 birim elektron kal›r. Elektron, evrenin yap›tafl› olan atomu oluflturan parçac›klardan biri oldu¤u
için, evrenin varolabilmesi için bu dönemde gerekli miktarda elektron
olmas› flartt›r. Az önceki örnekten tekrar gidersek, karfl› karfl›ya gelen
elektron ve pozitronlardan, e¤er pozitronlar›n say›s› daha fazla olsayd›, sonuçta aç›¤a ç›kan enerjiden sonra elektron yerine pozitronlar arta kalacak ve madde evreni asla oluflamayacakt›.
‹flte, Büyük Patlama’dan sonra ortaya ç›kan parçac›klar›n say›s› bu
kadar ince bir hesapla belirlenmifltir ve sonuçta madde evreni oluflabilmifltir. Prof. Dr. Steven Weinberg bu parçac›klar aras›ndaki etkileflimin ne derece kritik oldu¤unu flu sözleriyle vurgulamaktad›r:
Evrende ilk birkaç dakikada gerçekten de kesin olarak eflit say›da
parçac›k ve karfl›t parçac›k oluflmufl olsayd›, s›cakl›k 1.000.000.000 derecenin alt›na düfltü¤ünde, bunlar›n tümü yok olur ve ›fl›n›m d›fl›nda
hiçbirfley kalmazd›. Bu olas›l›¤a karfl› çok iyi bir kan›t vard›r: Var olHARUN YAHYA
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mam›z. Parçac›k ve karfl› parçac›klar›n yokolmas›n›n ard›ndan flimdiki
evrenin maddesini sa¤lamak üzere geriye birfleylerin kalabilmesi için,
pozitronlardan biraz daha çok elektron, karfl› protonlardan biraz daha
çok proton ve karfl› nötronlardan biraz daha çok nötron varolmal›yd›.2

_ ‹lk dönemden bu yana toplam 34 dakika 40 saniye geçmifltir. Evrenimiz art›k yar›m saat yafl›ndad›r. S›cakl›k milyar derecelerden düflerek art›k 300 milyon dereceye ulaflm›flt›r. Elektronlarla pozitronlar birbirleriyle çarp›flarak enerji aç›¤a ç›karmay› sürdürürler. Elektronlar›n
say›s› pozitronlara oranla biraz daha fazlad›r. Bu fazlal›k, sonradan evrendeki protonlar›n say›s›na eflit olacak flekilde ayarlanm›flt›r. Çünkü
daha sonradan oluflacak olan atomda, elektron ve proton say›lar› birbirine eflit olacakt›r.
H›zla birbirlerinden uzaklaflan ve neredeyse kütlesi dahi olmayan
bu parçac›klar›n birbirlerinin yörüngesine girerek ilk atom olan hidrojen atomunu oluflturmalar› çok muhteflem bir olayd›r. Öte yandan bu
parçac›klar›n flans eseri, rastlant›lar sonucunda biraraya gelmesi, üstelik de hepsinin ayn› davran›flta bulunmalar› imkans›zd›r. fians, bu durumu aç›klamak için asla kullan›lamaz. Ortada çok aç›k bir tasar›m ve
kontrol vard›r. Evreni düzenleyen, tasarlayan ve kontrol eden bu irade, elbette ki ancak tüm evrenin yarat›c›s› olan Allah't›r.
Bu tasar›m yaln›zca atomda de¤il, evrenin en büyük kütlelerinde
de gözlemlenebilir. Bafllang›çta birbirinden ›fl›k h›z›yla kopup uzaklaflan parçac›klardan yaln›zca hidrojen atomlar› oluflmakla kalmam›fl, bugünkü evrenin içerdi¤i bütün muazzam sistemler, di¤er atomlar, moleküller, gezegenler, günefller, günefl sistemleri, galaksiler, kuasarlar, vs.
muhteflem bir plan, ölçü ve denge içinde s›rayla meydana gelmifller12
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dir. Sadece bir atomun oluflmas› için gereken parçac›klar›n flans eseri
biraraya gelmeleri, hassas dengeleri oluflturmalar› dahi imkans›zken,
gezegenlerin, galaksilerin, k›sacas› evrendeki tüm sistemlerin hepsinin
teker teker flans eseri oluflup dengelere kavufltu¤unu iddia etmek tamamen ak›l ve mant›k d›fl› olur..
Oluflumu tek bafl›na bir mucize olan hidrojen atomunu di¤er atomlar›n oluflmas› takip etmifltir. Ancak, hemen akla ‘di¤er atomlar neye
göre olufltu, niçin tüm proton ve nötronlar sadece hidrojen atomunu
oluflturmad›lar, parçac›klar hangi atomdan ne kadar oluflturacaklar›na
nas›l karar verdiler?...’ gibi sorular gelmektedir. Bu sorular›n cevab› bizi yine ayn› sonuca götürmektedir: Hidrojenin ve onu takip eden tüm
atomlar›n ortaya ç›k›fl›nda büyük bir kudret, bir kontrol ve tasar›m vard›r. Bu kontrol ve tasar›m insan akl›n›n s›n›rlar›n› zorlayan, ortada aç›k
bir “yarat›l›fl” oldu¤unu gösteren özelliktedir. Büyük Patlama ile ortaya
ç›kan fizik kurallar›, aradan geçen 15 milyar y›ll›k zamanda hiç de¤iflikli¤e u¤ramam›flt›r. Üstelik bu kurallar öyle ince hesaplar neticesinde varedilmifllerdir ki, bugünkü de¤erlerinden milimetrik sapmalar bile tüm evrendeki yap›y› ve düzeni ortadan kald›rabilir. Bu noktada ünlü fizikçi Prof. Stephen Hawking’in konuyla ilgili sözleri ilgi çekicidir.
Hawking, anlat›lan olaylar›n asl›nda kavrayabildi¤imizden çok daha
ince hesaplar üzerine kuruldu¤unu flöyle aç›klamaktad›r:
E¤er Big Bang’ten bir saniye sonra geniflleme oran›, 100.000 milyon kere milyonda bir de¤eri kadar az olsayd›, evren genifllemeyi
b›rak›p kendi içine çökecekti. 3
Bu derece ince hesaplar üzerine kurulmufl olan Büyük Patlama, zaman›n, mekan›n ve maddenin kendili¤inden varolmad›¤›n›, herfleyin
Allah taraf›ndan yarat›ld›¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r. Zira yukar›da
HARUN YAHYA
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anlat›lan olaylar›n, bafl›bofl tesadüfler sonucu meydana gelmesi ve evrenin yap›tafl› olan atomu oluflturmas› mümkün de¤ildir.
Nitekim bu konu ile ilgilenen pek çok bilimadam› evrenin yarat›l›fl›nda sonsuz bir kuvvetin varl›¤›n› ve büyüklü¤ünü kabul etmifl durumdad›r. Ünlü astrofizikçi Hugh Ross evrenin Yarat›c›s›n›n tüm boyutlar›n üzerinde oldu¤unu flöyle aç›klar:
Zaman, olaylar›n meydana geldi¤i boyuttur. E¤er zaman, patlamayla birlikte ortaya ç›km›flsa, o zaman evreni meydana getiren nedenin evrendeki zaman ve mekandan tamamen ba¤›ms›z olmas› gerekir. Bu bize Yarat›c›n›n evrendeki tüm boyutlar›n üzerinde oldu¤unu gösteriyor. Ayn› zamanda Yarat›c›n›n baz›lar›n›n savundu¤u
gibi evrenin kendisi olmad›¤›n› ve evreni kaplad›¤›n›, sadece evrenin içindeki bir güç olmad›¤›n› kan›tl›yor.4
Big Bang’in en önemli özelli¤i, bu teoriyle insanlar›n Allah’›n gücünü daha iyi anlama imkan› bulmalar›d›r. ‹çinde bar›nd›rd›¤› tüm
maddelerle birlikte bir evrenin yoktan meydana gelmesi Allah’›n gücünün en büyük delillerindendir. Patlama s›ras›ndaki enerjinin hassas
dengesi ise, Allah’›n ilminin sonsuzlu¤unu düflündürtmeye yönelik çok
büyük bir iflarettir.
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ATOMUN YAPISI
Hava, su, da¤lar, hayvanlar, bitkiler, vücudunuz, oturdu¤unuz koltuk, k›sacas› en a¤›r›ndan en hafifine kadar gördü¤ünüz, dokundu¤unuz, hissetti¤iniz herfley atomlardan meydana gelmifltir. Elinizde tuttu ¤unuz kitab›n her bir sayfas› milyarlarca atomdan oluflur. Atomlar öyle küçük parçac›klard›r ki, en güçlü mikroskoplarla dahi bir tanesini
görmek mümkün de¤ildir. Bir atomun çap› ancak milimetrenin milyonda biri kadard›r.
Bu küçüklü¤ü bir insan›n gözünde canland›rmas› pek mümkün de¤ildir. O yüzden bunu bir örnekle aç›klamaya çal›flal›m:
Elinizde bir anahtar oldu¤unu düflünün. Kuflkusuz bu anahtar›n
içindeki atomlar› görebilmeniz mümkün de¤ildir. Atomlar› mutlaka
görmek istiyorum diyorsan›z, elinizdeki anahtar› dünyan›n boyutlar›na
getirmeniz gerekecektir. Elinizdeki anahtar dünya boyutunda büyürse,
iflte o zaman anahtar›n içindeki her bir atom bir kiraz büyüklü¤üne
ulafl›r ve siz de onlar› görebilirsiniz.5
Yine bu küçüklü¤ü kavrayabilmek ve heryerin nas›l atomlarla dolu oldu¤unu görebilmek için bir örnek daha verelim:
Bir tuz tanesinin tüm atomlar›n› saymak istedi¤imizi düflünelim. Saniyede bir milyar (1.000.000.000) tane sayacak kadar eliçabuk oldu¤umuzu da varsayal›m. Bu dikkate de¤er beceriye karfl›n, bu ufac›k tuz
tanesi içindeki atom say›s›n› tam olarak tesbit edebilmek için beflyüz
y›ldan fazla bir zamana ihtiyac›m›z olacakt›r.

6

Peki bu kadar küçük bir yap›n›n içinde ne vard›r?
Bu derece küçük olmas›na ra¤men atomun içinde evrende gördü¤ümüz sistemle k›yaslanabilecek derecede kusursuz bir sistem bulunHARUN YAHYA

15

nötron

proton

elektron

Maddenin yap›tafl› olan atom, proton ve nötronlardan oluflan bir çekirdek
ve bu çekirde¤in etraf›nda durmadan dönen elektronlardan meydana gelir .

maktad›r.
Her atom, bir çekirdek ve çekirde¤in çok uza¤›ndaki yörüngelerde
dönüp-dolaflan elektronlardan oluflmufltur. Çekirde¤in içinde ise proton ve nötron ismi verilen baflka parçac›klar vard›r.
Bu bölümde, canl›-cans›z herfleyin temelini oluflturan atomun ola¤anüstü yap›s›n› ve atomlar›n nas›l birleflerek molekülleri dolay›s›yla
maddeyi oluflturdu¤unu inceleyece¤iz.
16
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Çekirdek
Çekirdek, atomun tam merkezinde bulunmaktad›r ve atomun nite li¤ine göre belirli say›larda proton ve nötrondan oluflmufltur. Çekirde¤in yar›çap›, atomun yar›çap›n›n onbinde biri kadard›r. Rakam olarak
verirsek; atomun yar›çap› 10-8 (0,00000001) cm, çekirde¤in yar›çap› ise
10-12 (0,000000000001) cm kadard›r. Dolay›s›yla çekirde¤in hacmi,
atomun hacminin 10 milyarda biri eder.
Bu büyüklü¤ü (daha do¤rusu küçüklü¤ü) yine gözümüzde canland›ramayaca¤›m›za göre, kiraz örne¤imizden devam edebiliriz. Biraz
önce bahsetti¤imiz gibi elinizdeki anahtar› dünya boyutlar›na getirdi¤inizde ortaya ç›kan kiraz büyüklü¤ünde atomlar›n içinde çekirde¤i
arayal›m. Ama bu aray›fl boflunad›r, çünkü böyle bir ölçekte de çok daha küçük olan çekirde¤i gözlemleme olana¤›m›z kesinlikle bulunmaz.
Gerçekten bir fley görebilmek için yeniden ölçü de¤ifltirmek gerekecektir. Atomumuzu temsil eden kiraz yeniden büyüyüp iki yüz metre
yüksekli¤inde kocaman bir top olacakt›r. Bu ak›l almaz boyuta karfl›n
atomumuzun çekirde¤i yine de çok küçük bir toz tanesinden daha iri
duruma gelmeyecektir.7
Öyle ki, çekirde¤in 10-13 cm olan çap› ile, atomun 10-8 cm olan çap›n› k›yaslad›¤›m›zda flöyle bir sonuç ortaya ç›kar: Atomu bir küre fleklinde kabul ederek bu küreyi tamamen çekirdekle doldurmak istedi¤imiz takdirde bu ifl için 1015 (1.000.000.000.000.000) atom çekirde¤i gerekecektir.8
Ancak bundan daha flafl›rt›c› bir durum vard›r: Boyutlar› atomun 10
milyarda biri olmas›na ra¤men, çekirde¤in kütlesi atomun kütlesinin %
99.95’ini oluflturmaktad›r. Peki bir fley nas›l olur da bir yandan kütlenin yaklafl›k tamam›n› olufltururken, di¤er yandan da hemen hemen
HARUN YAHYA
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hiç yer kaplamaz?
Bunun sebebi fludur: Atomun kütlesini oluflturan yo¤unluk tüm
atoma eflit olarak da¤›lmam›flt›r, yani atomun bütün kütlesi atomun çekirde¤inde birikmifltir. Diyelim ki, sizin 10 milyar metrekarelik bir eviniz var ve bu evin tüm eflyas›n› 1 metrekarelik bir odada toplaman›z
gerekiyor. Bunu yapabilir misiniz? Tabii ki yapamazs›n›z. Ancak atom
çekirde¤i dünyada efli-benzeri olmayan çok büyük bir güçle bunu yapabilmektedir. “Güçlü Nükleer Kuvvet” diye isimlendirilen bu kuvvet,
proton ve nötronlar› çekirdekte toplamaktad›r.
Güçlü nükleer kuvvet, bir atomun çekirde¤ini birarada tutan, onu
da¤›lmaktan kurtaran, do¤adaki kuvvetlerin en güçlüsü olarak bilinmektedir. Çekirdekteki protonlar›n hepsi pozitif yüklüdür ve elektromanyetik kuvvet nedeniyle birbirlerini iterler. Fakat güçlü nükleer kuvvet onlar›n itme gücünden 100 kat daha büyük oldu¤undan, elektromanyetik kuvvet etkisiz hale gelir. Böylece protonlar birarada tutunabilirler.
K›sacas› gözle göremeyece¤imiz kadar küçük bir atomun içinde,
birbiriyle etkileflim halinde iki büyük kuvvet bulunur. Bu kuvvetlerin
de¤erleri öylesine hassast›r ki, birinin biraz daha az veya biraz daha
fazla olmas› atomdaki tüm dengeleri alt üst eder. Dolay›s›yla atomun
yap›s› bozulur, parçalan›r ve maddeyi oluflturamaz...
Atomun boyutlar›n› ve evrendeki atom say›s›n› dikkate ald›¤›m›zda, ortada muazzam bir denge ve tasar›m oldu¤unu görmemek mümkün de¤ildir. Öyle ki, evrendeki temel kuvvetlerin çok özel bir biçimde, büyük bir ilimle ve kudretle yarat›ld›¤› kesindir. ‹nkarc›lar›n bu yarat›l›fl› gözard› edebilmek için s›¤›nd›klar› tek yol, tüm bunlar›n “tesadüfler” sonucu böyle oldu¤unu iddia etmektir. Oysa olas›l›k hesaplar›
18
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evrendeki dengelerin “tesadüfen” oluflma ihtimalinin “s›f›r” oldu¤unu
bilimsel olarak kan›tlamaktad›r. Tüm bunlar, Allah’›n varl›¤›n›n ve yarat›l›fl›n›n aç›k delilleridir.
Atomdaki Boflluk
Daha önce de üzerinde durdu¤umuz gibi, bir atomun çok büyük
bir bölümü boflluktan oluflmaktad›r. Peki böyle bir boflluk nas›l olur?
fiimdi flöyle düflünelim: Atom, en basit anlat›mla içinde bir çekirdek ve çekirdek etraf›nda dönen elektronlardan oluflmaktad›r. Çekirdekle elektronlar aras›nda baflka hiçbir fley yoktur. Bu, hiçbir fley olmayan mikroskobik büyüklük asl›nda atom ölçe¤ine göre çok genifltir. Bu geniflli¤i flöyle örneklendirebiliriz: Çap› 1 cm. olan küçük bir bilya çekirde¤e en yak›n elektronu temsil ederse, çekirdek bu bilyadan 1
km. ötede bulunacakt›r.9 Kuflkusuz bu, çok büyük bir boflluktur. Öyle
ki kafam›zda tam olarak canland›rabilmek için astrofizikçi Jean Guitton’dan bir örnek verebiliriz:
Temel parçac›klar aras›nda çok büyük bir boflluk egemendir. E¤er
bir oksijen çekirde¤inin protonunu flu önümdeki masan›n üstünde
duran bir toplu i¤nenin bafl› gibi düflünürsem, o zaman çevresinde
dönen elektron Hollanda, Almanya ve ‹spanya’dan geçen bir çember çizer. (Bu sat›rlar›n yazar› Fransa’da yaflamaktad›r.) Onun için,
bedenimi oluflturan tüm atomlar birbirlerine de¤ecek kadar bir araya gelseydi, art›k beni göremezdiniz. Zaten, art›k beni ç›plak gözle hiçbir zaman gözlemleyemezdiniz: Neredeyse milimetrenin birkaç bindebiri boyutunda ufac›k bir toz kadar olurdum.10
‹flte bu noktada evrende bilinen en büyük mekanla, en küçük mekan aras›nda bir benzerlik ortaya ç›kt›¤›n› farketmekteyiz. Öyle ki, gözHARUN YAHYA
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lerimizi y›ld›zlara çevirirsek, orada da atomdakine benzer bir bofllukla
karfl›lafl›r›z. Y›ld›zlar aras›nda da, galaksiler aras›nda da milyarlarca kilometrelik boflluklar mevcuttur. Ama bu boflluklar›n her ikisinde de insan akl›n› zorlayan, anlama kapasitesini aflan bir düzen hakimdir.
Çekirde¤in ‹çi: Proton ve Nötronlar
1932 y›l›na dek, çekirde¤in proton ve elektronlardan olufltu¤u san›l›yordu. Çekirde¤in içinde protonla beraber elektronlar›n de¤il nötronlar›n oldu¤u ancak o tarihte keflfedilebildi. (Ünlü bilimadam› Chadwick 1932 y›l›nda çekirde¤in içinde nötronun varl›¤›n› ispatlad› ve bu
keflfiyle Nobel ödülü kazand›.) ‹flte insano¤lunun atomun yap›s›yla tan›flmas› bu kadar yak›n tarihte gerçekleflti.
Atom çekirde¤inin ne kadar küçük boyutta oldu¤undan daha önce bahsetmifltik. Atom çekirde¤inin içine s›¤abilen bir protonun büyüklü¤ü ise 10 -15 metredir.
Bu kadar küçük bir parçac›¤›n insan hayat›nda pek bir önemi olamayaca¤›n› düflünebilirsiniz. Ancak, insan akl›n›n tahayyül bile edemedi¤i küçüklükteki bu parçac›klar asl›nda etraf›n›zda gördü¤ünüz herfleyin temelidir.
Evrendeki Çeflitlili¤in Kayna¤›
Bilimin, flu ana kadar tespit edebildi¤i 109 tane element vard›r.
Tüm evren, dünyam›z canl›-cans›z bütün varl›klar bu 109 elementin
çeflitli biçimlerde birleflmeleriyle oluflmufltur. Buraya kadar tüm elementlerin birbirinin benzeri atomlardan olufltu¤unu gördük; atomlar
da birbirinin ayn› parçac›klardan olufluyordu. Peki madem elementleri oluflturan bütün atomlar ayn› parçac›klardan olufluyor, o halde ele20
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mentleri farkl› k›lan, s›n›rs›z çeflitlilikte maddeyi oluflturan nedir?
Elementleri temelde birbirlerinden farkl› k›lan fley, atomlar›n›n çekirdeklerindeki proton say›lar›d›r. En hafif element olan hidrojen atomunda bir proton, ikinci en hafif element olan helyum atomunda iki
proton, alt›n atomunda 79 proton, oksijen atomunda 8 proton, demir
atomunda 26 proton vard›r. ‹flte alt›n› demirden, demiri oksijenden ay›ran özellik, yaln›zca atomlar›n›n proton say›lar›ndaki bu farkl›l›kt›r. Soludu¤umuz hava, vücudumuz, herhangi bir bitki veya bir hayvan ya
da uzaydaki bir gezegen, canl›-cans›z, ac›-tatl›, kat›-s›v› her fley... Bunlar›n hepsi sonuçta ayn› proton-nötron-elektronlardan meydana gelmifltir.
Fiziksel Varl›¤›n S›n›r›: Kuarklar
Günümüzden 20 y›l öncesine kadar atomlar› oluflturan en küçük
parçac›klar›n protonlar ve nötronlar olduklar› san›l›yordu. Ancak çok
yak›n bir tarihte, atomun içinde bu parçac›klar› oluflturan çok daha küçük parçac›klar›n var olduklar› keflfedildi.
Bu bulufltan sonra, atomun içindeki “alt parçac›klar›” ve onlar›n
kendilerine has hareketlerini incelemek üzere “Parçac›k Fizi¤i” isimli
bir fizik dal› ortaya ç›km›flt›r. Parçac›k fizi¤inin yapt›¤› araflt›rmalar flu
gerçe¤i aç›¤a ç›karm›flt›r: Atomu oluflturan proton ve nötronlar da asl›nda “kuark” ad› verilen daha alt parçac›klardan oluflmaktad›rlar.
‹nsan akl›n›n kavrama s›n›rlar›n› aflan küçüklükteki protonu oluflturan kuarklar›n boyutu ise daha da hayret vericidir:
10-18 (0,000000000000000001) metre.
Protonun içinde bulunan kuarklar hiçbir flekilde birbirlerinden çok
fazla uzaklaflt›r›lamazlar; çünkü, kuarklar aras›nda lastik bant gibi bir
HARUN YAHYA
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kuvvet vard›r. Kuarklar›n aras› aç›ld›kça bu kuvvet büyür ve iki kuark
birbirinden en fazla 1 metrenin katrilyonda biri kadar uzaklaflabilir.
Kuarklar aras›ndaki bu lastik ba¤lar, bir di¤er parçac›k türü olan “Gluon”lard›r. Kuarklarla gluonlar birbirleriyle son derece güçlü bir iletiflim
halindedirler. Ancak, bilimadamlar› bu iletiflimin nas›l gerçekleflti¤ini
halen keflfedememifllerdir.
‘Parçac›k Fizi¤i’ hiç durmadan parçac›klar dünyas›n› ayd›nlatmak
için araflt›rmalar yapmaktad›r. Varl›¤›n›n üzerinden binlerce y›l geçmifl
insano¤lu, sahip oldu¤u ak›l ve fluura ra¤men kendisiyle birlikte herfleyi oluflturan özü yeni yeni keflfetmektedir. Üstelik bu özün içine girdikçe konu daha da detaylanmakta ancak insan kuark ismini verdi¤i
10-18 s›n›r›nda tak›lmaktad›r. Peki bu s›n›r›n alt›nda ne vard›r?
Bugün bilimadamlar› bu konu ile ilgili çeflitli tezler öne sürmektedir ama yukar›da da belirtti¤imiz gibi bu s›n›r fiziksel evrenin son noktas›d›r. Bunun alt›nda bulunacak olan herfley madde ile de¤il ancak
enerji ile ifade edilebilecektir. As›l önemli olan nokta ise, insan›n tüm
teknolojik imkanlar›na ra¤men yeni keflfedebildi¤i bir mekanda çok
büyük dengelerin, fizik kanunlar›n›n bir saat gibi iflliyor olmas›d›r. Üstelik bu mekan evrendeki tüm maddenin ve insan›n da yap›tafl›n› oluflturan atomun içidir. ‹nsan kendi vücudundaki organlarda, sistemlerde
her saniye iflleyen kusursuz mekanizmadan yeni yeni haberdar olmaya bafllam›flt›r. Bunlar› oluflturan hücrelerin mekanizmalar›n› ö¤renmesi ise ancak son birkaç on y›la dayan›r. Hücrenin temelindeki atomlar›n, atomlar›n içindeki proton ve nötronlar›n, ve bunlar›n da içindeki
kuarklar›n mekanizmalar› ise, inans›n inanmas›n herkesi hayrete düflürecek kadar mükemmeldir. Çok önemli bir nokta da, tüm bu muazzam
mekanizmalar›n insan yaflam›ndaki her saniye boyunca “kendi kendiHARUN YAHYA

23

ne” insan›n kontrolü d›fl›nda çal›flmas›d›r. Tüm bunlar›n üstün bir iradeye sahip bir Yarat›c› taraf›ndan varedildi¤i ve denetiminin de yine
ayn› üstün Yarat›c›’ya ait oldu¤u, vicdan sahibi ak›ll› her kifli için çok
aç›k bir gerçektir.

ATOMUN D‹⁄ER UCU: ELEKTRONLAR
Elektronlar, çekirde¤in etraf›nda belirli yörüngelerde durmaks›z›n
dönen parçac›klard›r ve çekirde¤i elektrik yükünden oluflan bir z›rh gibi kuflat›rlar. Elektronlar› daha yak›ndan inceleme ve onlara bakabilme
imkan›m›z olsayd›, onlar›n t›pk› dünyam›z gibi hareket ettiklerini görürdük. Evet; elektronlar t›pk› dünyan›n günefl çevresinde dönerken
ayn› zamanda kendi çevresinde dönmesi gibi dönerler.
Ancak kuflkusuz, elektronlar›n büyüklü¤ü dünyan›n büyüklü¤ünden çok farkl›d›r. E¤er bir k›yas yapmak gerekirse; bir atomu dünya
kadar büyütsek, bir elektron sadece bir elma boyutuna gelecektir.11
En güçlü mikroskoplar›n bile göremeyece¤i kadar küçük bir alanda dönüp-duran onlarca elektron, atomun içinde çok kar›fl›k bir trafik
yarat›r. Ancak, elektronlar atomun içinde en ufak bir kazaya yol açmazlar. Üstelik atomun içinde yaflanacak en ufak bir kaza atom için felaket olabilir ama atom, kendi sonunu getirecek bu felaketi hiçbir zaman yaflamaz ve varl›¤›n› sürdürür.
Çekirde¤in etraf›nda saniyede 1.000 km gibi ak›lalmaz bir h›zla hiç
durmadan dönen elektronlar, bir kez bile birbirleri ile çarp›flmamaktad›rlar. Bu durum, bunlar›n büyük bir düzen içinde bulunduklar›n›, bizlerin “yörünge” ad›n› verdi¤imiz yollarda hareket ettiklerini gösterir.
Oysa birbirlerinin ayn› olan elektronlar›n farkl› yörüngelerde bulunmalar›n›n “dizayn” d›fl›nda bir aç›klamas› olamaz. Kütleleri ve h›zlar› bir24
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birlerinden farkl› gezegenlerin günefl etraf›nda s›raland›¤› günefl sistemimizde çok aç›k bir dizayn görülmekte iken, birbirlerinin t›pat›p ayn› elektronlar›n niçin çekirdek etraf›nda farkl› yörüngelere sahip olduklar›, bu yörüngeleri flaflmadan takip ettikleri, ak›lalmaz küçüklükteki boyutlarda ak›lalmaz büyüklükteki süratleriyle nas›l çarp›flmad›klar› sorular› bizleri bir noktaya götürür. Bu noktada bulaca¤›m›z yega-

Milyarlarca y›ldan beri elektronlar atom çekirde¤inin
etraf›nda dönüp durmaktad›rlar .
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ne güç, Allah’›n kusursuz yarat›fl›ndan baflkas› de¤ildir.
Elektronlar, nötron ve protonlar›n neredeyse ikibinde biri kadar
ufakl›kta parçac›klard›r. Bir atomda, protonlarla eflit say›da elektron
bulunur ve her elektron her bir protonun tafl›d›¤› art› (+) yüke eflit de¤erde eksi (-) yük tafl›r. Çekirdekteki toplam art› (+) yük ile elektronlar›n toplam eksi (-) yükü birbirini dengeler ve atom nötr olur.
Elektronlar›n tafl›d›klar› elektrik yükü itibariyle baz› fizik kurallar›na uymalar› gerekir. Bu fizik kurallar› ‘ayn› elektrik yüklerinin birbirini itmesi ve z›t yüklerin birbirlerini çekmesi’dir.
‹lk olarak; normal koflullarda hepsi eksi yüklü olan elektronlar›n
bu kurala uyup birbirlerini itmeleri ve çekirde¤in etraf›ndan da¤›l›pgitmeleri gerekir. Ancak durum böyle olmaz. E¤er, elektronlar çekirde¤in etraf›ndan da¤›lsalard›, tüm evren bofllukta dolaflan, proton, nötron
ve elektronlardan ibaret olurdu. Bu durum da tabii olarak evrenin sonunun gelmesine sebep olurdu.
‹kinci olarak; art› yüke sahip oldu¤u için çekirde¤in, eksi yüklü
elektronlar› kendine çekmesi ve elektronlar›n da çekirde¤e yap›flmalar› gerekir. Böyle bir durumda da çekirdek bütün elektronlar› kendine
çeker ve atom içine çöker.
Ancak bu olumsuzluklar›n hiçbiri olmaz! Elektronlar›n az önce belirtti¤imiz (1.000 km/s) ola¤anüstü kaç›fl h›zlar›, bunlar›n birbirlerine
uygulad›klar› itici kuvvet ve çekirde¤in elektronlara uygulad›¤› çekim
kuvveti o kadar hassas de¤erler üzerine kurulmufltur ki bu üç z›t etken
birbirlerini mükemmel bir flekilde dengelerler. Sonuçta atomdaki bu
muazzam sistem da¤›l›p parçalanmadan sürüp gider. Atoma etki eden
bu kuvvetlerden birinin olmas› gerekenden çok az daha fazla veya az
olmas› atom diye bir kavram›n hiç varolmamas›na neden olurdu.
26
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Bu etkenlerin yan›s›ra, çekirdekteki protonlar› ve nötronlar› birbirine ba¤layan nükleer kuvvetler olmasayd›, eflit yüke sahip olan protonlar de¤il kenetlenmek, birbirlerine yaklaflamayacaklard› bile. Nötronlar da çekirde¤e hiçbir flekilde ba¤lanamayacaklard›. Bunun sonucunda çekirdek, dolay›s›yla atom diye birfley olmayacakt›.
Bütün bu ince hesaplar, tek bir atomun bile bafl›bofl olmay›p üstün
bir iradenin kontrolünde hareket etti¤inin bir göstergesidir. Aksi takdirde içinde yaflad›¤›m›z evrenin sonunun gelmesi kaç›n›lmaz olurdu.
Hatta daha bafllang›çta meydana gelmesi bile imkans›zd›. Ancak herfleyin Yarat›c›s›, sonsuz güç ve ilim sahibi olan Allah, evrendeki tüm
dengeler gibi, atomun içinde de çok hassas dengeler kurmufltur ve bu
sayede atom, ihtiflaml› düzeni ile varl›¤›n› sürdürmektedir.
Allah’›n yaratt›¤› bu denge, bilimadamlar› taraf›ndan y›llar boyunca
araflt›r›larak çözülmeye çal›fl›lm›fl ve sonunda gözlenen olaylara çeflitli
isimler tak›larak sözde aç›klanm›fl say›lm›flt›r: “elektromanyetik kuvvet”, “güçlü nükleer kuvvet”, “zay›f nükleer kuvvet”, “kütlesel çekim
kuvveti”, vs. gibi. Ancak, kitab›n giriflinde de de¤indi¤imiz gibi, kimse
“Neden?” sorusu üzerinde düflünmemifltir. Örne¤in, neden ayn› protonlar›n —eflit yüke sahip olduklar›ndan— bazen birbirlerini ittikleri,
bazen de —eflit yüke sahip olduklar› halde— birbirlerini kuvvet ile
çektikleri bilim dünyas›nda c›l›z hayret ifadeleriyle geçifltirilmifltir.
Asl›nda bu durum fizik kanunlar› içinde mant›ksal bir paradoks
oluflturmaktad›r. Çünkü “eflit yükler birbirlerini iterler!” evrensel bir fizik kural›d›r. Peki o halde neden bu durum çekirdekte tersine ifllemekte ve neden eflit yüklü protonlar birbirlerinden fliddetle uzaklaflmalar›
gerekirken, muazzam bir güçle birbirlerini çekip kenetlenmektedirler.
Çekirdekteki proton da serbest haldeki proton da ayn› protondur. YaHARUN YAHYA
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p›lar›nda en ufak bir farkl›l›k yoktur. O halde itme ve çekme kuvvetlerinin protonun kendisinden kaynakland›¤› kabul edilirse, proton her
seferinde bu iki kuvvetten birini uygulamas› gerekmektedir. Bazen
elektromanyetik kuvvetle bir di¤erini itmesinin, bazen de nükleer güçle birbirini çekmesinin fiziksel çerçevede hiçbir mant›¤› yoktur. Çevrede protonun böyle farkl› farkl› davranmas›n› gerektirecek baflka fiziksel etkenler de yoktur. Demek ki bu kuvvetler protonun kendisinden
kaynaklanmamaktad›r. Ortada tek bir kuvvet vard›r, o da tüm güç ve
kudret kendisinde bulunan Allah’a ait kuvvettir. Allah diledi¤i anda diledi¤i noktada kudretini tecelli ettirmektedir. De¤iflik zamanlarda, de¤iflik durumlarda Allah’›n kuvveti de¤iflik biçimlerde yans›maktad›r. En
küçük atomundan uçsuz bucaks›z galaksilere kadar tüm evren de ancak Allah’›n dilemesi ve her an ayakta tutmas› ile varl›¤›n› sürdürmektedir.
Allah, Kuran’da kendisinden baflka kuvvet olmad›¤›n› vurgularken
(Kehf, 39), bunun bilincine varamay›p da Allah’›n, kudretini kendilerinde yans›tt›¤› aciz varl›klar› (canl› olsun cans›z olsun), Allah gibi güç
ve kuvvet sahibi sanarak, o yarat›klara ilahi vas›flar yükleyenlerin sonunu flöyle bildirmektedir:
... O zulmedenler, azaba u¤rayacaklar› zaman, muhakkak bütün
kuvvetin tümüyle Allah’›n oldu¤unu ve Allah’›n verece¤i azab›n
gerçekten fliddetli oldu¤unu bir bilselerdi. (Bakara, 165)
Bugüne kadar hiçbir bilimadam› atomdaki dolay›s›yla evrendeki
kuvvetlerin sebebini, kayna¤›n› ve niçin belli durumlarda belli kuvvetlerin ortaya ç›kt›¤›n› izah edememifltir. Bilimin yapt›¤› sadece gerçekleri gözlemlemek ve bunlar› ölçüp birer “isim” takmakt›r.
Bu tür ‘isim takmalar’ bilim dünyas›nda büyük bulufllar olarak de28
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¤erlendirilir. Halbuki, bilimadamlar› evrende yeni bir denge oluflturmaya, yeni bir sistem kurmaya de¤il, sadece evrende var olan mevcut
dengeyi kavramaya-çözmeye çal›flmaktad›rlar. Yap›lan fley de ço¤unlukla, Allah’›n evrendeki say›s›z yarat›l›fl harikalar›ndan birini bir ucundan gözlemleyip buna bir isim vermekten ibarettir. Allah’›n yaratt›¤›
üstün bir sistemi veya yap›y› keflfeden, tesbit eden bir bilimadam› çeflitli bilimsel ödüllere lay›k görülür, yüceltilir, insanlar aras›nda kendisine hayranl›k beslenir. Bu durumda o yap›y› yoktan vareden, ak›lalmaz derece hassas dengeler ve karmafl›k hesaplarla donatan ve bunun
gibi daha say›s›z, ola¤anüstü harikal›klar› yaratan bir Yarat›c›’n›n ne
derece sonsuz bir övgü ve yüceltmeye lay›k oldu¤unu anlamak hiç de
zor de¤ildir.
Elektronlar›n Yörüngesi
En güçlü mikroskoplar›n bile göremeyece¤i kadar küçük bir alanda dönüp-duran onlarca elektron, daha önce de belirtildi¤i gibi atomun içinde son derece kar›fl›k bir trafik yarat›r. Ancak bu trafik, en düzenli flehir trafi¤inden bile daha düzenlidir ve elektronlar hiçbir flekilde birbirleriyle çarp›flmazlar. Çünkü elektronlar›n herbirinin ayr› ayr›
yörüngeleri vard›r ve bu yörüngeler hiçbir zaman birbiriyle çak›flmaz.
Asla de¤iflmeyen bu yedi yörüngedeki elektron say›s› da bir matematiksel formülle belirlenmifltir: 2n2. Atomlar›n tüm yörüngelerinde
bulunabilecek maksimum elektron say›s› iflte bu formülle sabitlenmifltir (formüldeki “n”, yörünge numaras›n› belirtir).
Evreni oluflturan s›n›rs›z say›daki atomun elektron yörüngelerinin
asla flaflmadan belirli say›da kalmalar› bir düzenin göstergesidir. Herbir
yörüngedeki elektron say›s›n›n 2n2 formülüne uymalar› bir düzenin
HARUN YAHYA
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göstergesidir. Elektronlar inan›lmaz h›zlarda hareket edip karmafla ç›karmamalar› da bir düzenin göstergesidir. Bu öyle bir düzendir ki, tesadüflerle olufltu¤u asla iddia edilemez. fians faktörü böyle bir düzenin sebebi olarak asla gösterilemez. Bu düzenin tek geçerli aç›klamas› Kuran’da bildirildi¤i gibi Allah’›n herfleyi kudretinin bir tecellisi olarak düzen ve intizam içinde yaratm›fl olmas›d›r. Bu düzenden bahseden baz› ayetleri flöyle s›ralayabiliriz:
Allah, her fley için bir ölçü k›lm›flt›r. (Talak, 3)
Her fleyi yaratm›fl, ona bir düzen vermifl, belli bir ölçüyle takdir etmifltir. (Furkan, 2)
O’nun kat›nda her fley bir miktar (ölçü) iledir. O, gayb› da, müflahede edileni de bilendir. Pek büyüktür, yücedir. (Ra’d, 8-9)
Yere (gelince,) onu döfleyip-yayd›k, onda sars›lmaz-da¤lar b›rakt›k
ve onda her fleyden ölçüsü belirlenmifl ürünler bitirdik. (Hicr, 19)
Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizan› (ölçüyü) koydu. (Rahman, 7)
Günefl ve ay (belli) bir hesap iledir. (Rahman, 5)
fiüphesiz, Allah her fleyin hesab›n› tam olarak yapand›r. (Nisa, 86)
Ayetlerden anlafl›ld›¤› gibi Alemlerin Rabbi olan Allah’›n, herfleyi
kusursuz bir ölçü, hesap ve düzen içinde yaratma vasf› vard›r. Bu ölçü ve hesap atomun en küçük parçac›¤›ndan uzaydaki devasa gök cisimlerine, günefl sistemlerine, galaksilere kadar, bunlar›n aras›ndakiler
de dahil, bütün varl›klar alemini içine al›r. Bu da Allah’›n sonsuz gücünün, ilminin, sanat›n›n ve hikmetinin bir sonucudur. Allah, yaratt›¤›
varl›klardaki ve sistemlerdeki mükemmel ölçü, düzen, denge ve hesaplarla bu s›fatlar›n› insanlara tan›t›r. Sonsuz kudretini gözler önüne
serer. ‹flte bütün bilimsel araflt›rmalar›n, hesaplamalar›n insan› ulaflt›rmas› gereken as›l gerçek budur. Elde etti¤i bilgilerden bu en önemli
30
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gerçe¤e varamayan bilimadamlar›n›n görevi de, bu gerçe¤e varabilecek insanlara, yani inananlara, ömürleri boyunca malzeme toplay›p,
Rablerinin ayetlerini, delillerini, onlar› takdir edebilecek müminlerin
gözleri önüne sermektir. Allah kendisine inanmad›¤› halde bilimle u¤raflanlar› da bu flekilde müminlerin hizmetine sunmufltur. Aynen, bir
zamanlar fleytanlar› ve cinleri Hz. Süleyman’›n hizmetine sokmas› gibi... Örne¤in, uzunca bir yoldan bir krala, çuvallar dolusu k›ymetli eflya tafl›yan bir devenin, at›n ya da efle¤in ne kadar de¤erli bir yük tafl›d›¤›n›n fark›na varmamas›n›n son derece önemsiz olmas› gibi. O yaln›zca kendisine yükletilen görevi yapm›fl, kral›na hizmet etmifltir. Hayatlar›n› bilime adad›klar› halde Yarat›c›lar›’n›n delillerinin fluuruna
varmayan ateist bilimadamlar›n›n durumu da bu örnektekinden pek
farkl› de¤ildir.
Dalga m›, Parçac›k m›?
Elektronlar ilk keflfedildiklerinde parçac›k olduklar› san›l›yordu.
Ancak daha sonra yap›lan deneylerde t›pk› ›fl›k (fotonlar) gibi dalga
özellikleri de gösterdikleri ortaya ç›kt›.
Ifl›¤›n, t›pk› havuza at›lan bir tafl›n su yüzeyinde yapt›¤› dalgalanmalar gibi yay›ld›¤› bilinmektedir. Ancak ›fl›k, bazen de sanki maddi
parçac›k özelli¤i tafl›makta ve pencere cam›na vuran ya¤mur damlalar› gibi kesik kesik, aral›kl› darbeler halinde de gözlenmektedir. ‹flte ayn› ikilem bu kez elektronda da yafland›. Tabii bu durum bilim dünyas›nda büyük bir kargafla yaratt›. Bu kargafla ünlü Kuramsal Fizik Profesörü Richard P. Feynman’›n sözleriyle flöyle çözüldü:
Elektronlar›n ve ›fl›¤›n nas›l davrand›klar›n› art›k biliyoruz. Nas›l m›
davran›yorlar? Parçac›k gibi davrand›klar›n› söylersem yanl›fl izleniHARUN YAHYA
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me yol açm›fl olurum. Dalga gibi davran›rlar desem, yine ayn› fley.
Onlar kendilerine özgü, benzeri olmayan bir flekilde hareket ederler. Teknik olarak buna “kuantum mekaniksel bir davran›fl biçimi”
diyebiliriz. Bu, daha önce gördü¤ünüz hiçbir fleye benzemeyen bir
davran›fl biçimidir...... Bir atom, bir yay ucuna as›lm›fl sallanan bir
a¤›rl›k gibi davranmaz. Küçücük gezegenlerin yörüngeler üzerinde
hareket ettikleri minyatür bir günefl sistemi gibi de davranmaz. Çekirde¤i saran bir bulut veya sis tabakas›na da pek benzemez. Daha önce gördü¤ünüz hiçbir fleye benzemeyen bir flekilde davran›r.
En az›ndan bir basitlefltirme yapabiliriz: Elektronlar bir anlamda
t›pk› fotonlar gibi davran›rlar; ikisi de “acayiptir”, ama ayn› flekilde.
Nas›l davrand›klar›n› alg›lamak bir hayli hayal gücü gerektirir; çünkü aç›klayaca¤›m›z fley bildi¤imiz herfleyden farkl›d›r.12
Bilimadamlar›, elektronlar›n bu flekilde davranmalar›n› hiçbir flekilde aç›klayamad›klar› için çözüm olarak bu harekete yeni bir isim takm›fllard›r: ‘Kuantum Mekaniksel Hareket’. Bu noktada görülen ola¤anüstülü¤ü ve bilimin düfltü¤ü hayreti yine Profesör Feynman’›n kaleminden aktar›yoruz:
Size do¤an›n ne flekilde davrand›¤›n› anlataca¤›m. Onu, bu flekilde
davranabilece¤ini kabul ederseniz, çok sevimli ve büyüleyici bulacaks›n›z. E¤er yapabilirseniz, kendinize sürekli “Ama bu nas›l olabilir?” diye sormay›n; çünkü çaban›z boflunad›r; flimdiye kadar hiç
kimsenin kurtulamad›¤› bir ç›kmaz soka¤a girersiniz. Bunun neden
böyle olabildi¤ini hiç kimse bilmiyor.13
Ancak, burada Feynman’›n bahsetti¤i “ç›kmaz sokak” asl›nda ç›kmaz de¤ildir. Burada baz›lar›n›n bir türlü iflin içinden ç›kamamas›n›n
sebebi, ortadaki aç›k delillere ra¤men bu inan›lmaz sistemlerin ve den32
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gelerin bilinçli ve fluurlu bir Yarat›c› taraf›ndan varedildi¤ini kabul edememeleridir. Halbuki durum son derece aç›kt›r: Allah evreni yoktan
varetmifl, ola¤anüstü dengelere dayal› ve örneksiz olarak yaratm›flt›r.
‹çinden bir türlü ç›k›lamayan, anlafl›lamayan ve bilimadamlar›n›n her
f›rsatta “Ama bu nas›l olabilir?” diye kendi kendilerine sorduklar› sorunun cevab›, herfleyin yarat›c›s›n›n Allah olmas›nda yatmaktad›r.
Elektronlar›n Bir Baflka Fonksiyonu: Renkler
Kapkara bir dünyada yaflamak nas›l olurdu, hiç düflündünüz mü?
Bedeniniz, etraf›n›zdaki insanlar, denizler, gökyüzü, a¤açlar, çiçekler,
k›sacas› herfleyin kapkara oldu¤unu gözünüzde bir canland›r›n. Böyle
bir yeryüzünde yaflamay› hiç istemezdiniz öyle de¤il mi?
Peki, yeryüzünü renkli k›lan nedir? Dünyam›z› ola¤anüstü güzel k›lan renkler nas›l oluflmaktad›r?
Maddenin yap›s›nda bulunan, birazdan görece¤imiz özellikler bizim maddeyi renkli olarak alg›lamam›za yol açarlar. Evet; renkler,
elektronlar›n atom içindeki baz› hareketlerinin bir fonksiyonu olarak
oluflur. ‘Elektronlar›n hareketiyle renklerin ne ilgisi olabilir?’ diye düflünebilirsiniz. Bu iliflkiyi hemen k›saca aç›klayal›m.
Elektronlar sadece belirli yörüngelerde dönerler. Bu yörüngelerin 7
tane oldu¤undan az önce bahsetmifltik. Her bir yörünge belirli bir
enerji seviyesine sahiptir. Sözkonusu bu enerji seviyesi yörüngenin çekirdekten olan uzakl›¤›na ba¤l› olarak de¤iflir. Bir yörünge çekirde¤e
ne kadar yak›nsa elektronun enerjisi o kadar az, çekirde¤e ne kadar
uzaksa enerjisi o kadar yüksek olur.
Elektronlar›n yörüngelerinin her birinin alt›nda da “alt yörüngeler”
vard›r. Elektronlar, bulunduklar› yörüngenin “alt yörüngeleri” aras›nda
HARUN YAHYA
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Renkler olmasayd› nas›l bir dünyada yaflard›k?
Yukar›daki iki farkl› gül resmi bunu gözümüzde canland›rmam›z› sa¤l›yor .

seyahatler yaparlar. Nas›l m›?
Elektronlar bulunduklar› alt yörüngeden bir baflka yüksek enerjili
alt yörüngeye atlarlar. Bir üst enerji seviyesinde bofl bir yer oldu¤unda
elektron birdenbire ortadan kaybolur ve flafl›rt›c› bir flekilde o üst enerji seviyesinde tekrar ortaya ç›kar. Ancak elektron bunu yaparken d›flardan çok önemli bir destek al›r: Enerji. Elektron bulundu¤u yörüngeden daha yüksek enerjili alt yörüngeye s›çrarken bu iki enerji seviyesinin aras›ndaki fark kadar d›flardan enerji almak zorundad›r. Üst enerji seviyesinin gerektirdi¤i enerji seviyesine ulaflmadan elektron bu yörüngeye s›çrayamaz. Elektronun d›flardan temin etti¤i enerji “Foton”dur.
Foton, en basit anlat›m›yla “›fl›k parçac›¤›”d›r. Evrendeki y›ld›zlar›n
hepsi birer foton kayna¤›d›r, Dünyam›z içinse en önemli kaynak elbette ki Günefl’tir. Fotonlar Günefl’ten saniyede 300.000 km. h›zla tüm
34
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uzaya da¤›lmaktad›rlar. Peki ›fl›k ile az önce bahsetti¤imiz elektronlar›n hareketleri aras›nda nas›l bir ba¤lant› var, hemen aç›klayal›m.
Bir cismin rengi, gerçekte o cisimden yans›yarak gözümüze ulaflan
›fl›klar›n bir kar›fl›m›d›r. Genellikle kendi ›fl›k yaymayan ve güneflten ald›¤› ›fl›¤› yans›tan bir cismin rengi, hem ald›¤› ›fl›¤a hem de bu ›fl›k üzerinde yapt›¤› de¤iflikli¤e ba¤l›d›r. Beyaz ›fl›kla ayd›nlat›lan cisim “k›rm›z›” görünüyorsa günefl ›fl›¤›ndaki kar›fl›m›n büyük bölümünü so¤uruyor ve yaln›z k›rm›z›y› yans›t›yor demektir. Burada “so¤urmak”tan kastedilen fludur:
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi atomdaki her bir yörüngenin alt›nda
bir de alt yörüngeler vard›r ve elektronlar bu alt yörüngeler aras›nda
seyahat yaparlar. Herbir alt yörüngenin bir enerji seviyesi vard›r ve
elektron bulundu¤u alt yörüngenin enerji seviyesi kadar enerji tafl›maktad›r. Yörüngeler çekirdekten uzaklaflt›kça enerjileri de artar.
Elektron, bulundu¤u alt yörüngeden yukar›da baflka bir alt yörüngede,
1 elektronluk bofl yer oldu¤unda bir anda yok olur. Ve üst enerji seviyeli alt yörüngede ortaya ç›kar. Yaln›z elektronun bu hareketi yapabilmesi için enerjisini geçifl yapt›¤› alt yörüngenin gerektirdi¤i enerjiye ç›kartmal›d›r. Elektron, enerjisini artt›rmal›d›r ve bunu da foton so¤urarak (yutarak) yapar. Evet, elektron t›pat›p bu iki alt yörünge aras›ndaki enerji fark› kadar enerjiye sahip ›fl›k parçac›¤› olan fotonu so¤urur.
Daha sonra da tekrar eski yörüngesine geri döner. Bu hareket sürekli
devam eder….
Güneflten çok çeflitli enerji seviyelerinde fotonlar gelmektedir. Ancak, bu fotonlar aras›ndaki görünür ›fl›k, çok dar bir alan› kaplamaktad›r. Güneflten gelen ›fl›k parçac›klar› maddeye çarpt›¤›nda, iflte ›fl›¤›n
bir k›sm› yukar›da anlatt›¤›m›z flekilde madde taraf›ndan so¤urulur, soHARUN YAHYA
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¤urulmayan di¤er k›s›m ise maddeye
çarp›p d›flar› geri yans›r. Nihayet, cisimden yans›yan ›fl›k gözümüzün retiradyo dalgalar›

nas›na çarpar. Retinaya çarpan bu ›fl›k
iflareti sinir ak›fl›na dönüflür ve beynimize kadar ulafl›p görüntüyü oluflturur.
Durumu birkaç örnekle daha anla-

mikro dalgalar

fl›l›r hale getirebiliriz: Bir Morpho Kelebe¤ini (Sar› Kelebek) ele alal›m. Kelebekte pterin ad› verilen pigmentler,

infrared ›fl›nlar

sar› hariç bütün günefl ›fl›¤›n› so¤urmaktad›rlar. Kelebe¤e çarp›p, kelebek-

GÖRÜLEB‹L‹R
IfiINLAR
ultraviyole
›fl›nlar›

teki pigment molekülünün elektronlar› taraf›ndan so¤urulmadan d›flar› yans›t›lan ›fl›k parçac›klar›, sahip olduklar›
enerji sar›ya denk geldi¤i için beynimiz taraf›ndan sar› renk olarak alg›lan-

X-›fl›nlar›

maktad›r.
Cismin rengi, ›fl›k kayna¤›ndan gelen ›fl›¤›n özelli¤ine ve sözkonusu cis-

gama ›fl›nlar›
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Güneflten dünyaya çok
çeflitli ›fl›nlar gelmektedir .
Yandaki elektromanyetik
spektrumda görüldü¤ü
gibi, biz bu ›fl›nlardan
yaln›zca çok küçük bir
k›sm› alg›layabilmekteyiz.
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min bu ›fl›¤›n ne kadar›n› d›flar› yans›tt›¤›na ba¤l›d›r. Örne¤in bir elbisenin rengi, günefl ›fl›¤›nda veya bir ma¤azada bak›ld›¤›nda ayn› de¤ildir. Bir cisim flayet beynimiz taraf›ndan siyah olarak alg›lan›yorsa, güneflten gelen bütün ›fl›¤› so¤uruyor ve d›flar› hiç ›fl›k yans›tm›yor demektir. Ayn› flekilde e¤er cisim güneflten gelen ›fl›¤›n tümünü birden
yans›t›yor ve hiç ›fl›k so¤urmuyorsa beynimiz taraf›ndan beyaz olarak
alg›lanmaktad›r. Bu durumda üzerinde dikkatle düflünülmesi gereken
noktalar flunlard›r:
1-Cismin rengi, ›fl›k kayna¤›ndan gelen ›fl›¤›n özelliklerine ba¤l›d›r.
2-Cismin rengi, kendi yap›s›ndaki moleküllerin elektronlar›n›n hareketine, bu elektronlar›n hangi ›fl›¤› so¤urup hangisini so¤urmayaca¤›na ba¤l›d›r.
3-Cismin rengi, retinaya çarpan fotonu beynimizin nas›l alg›layaca¤›na ba¤l›d›r.
Bu flartlar alt›nda, gördü¤ümüzün cismin gerçek hali oldu¤unu asla söyleyemeyiz. Cismin rengi kesinlikle görecelidir ve gördü¤ümüz
rengin hangi aflamadaki halinin gerçek oldu¤undan emin olamay›z.
Bu noktada bir kere daha durup bir düflünelim.
Gözle görülemeyecek kadar küçük bir madde olan atomun çekirde¤inin etraf›nda inan›lmaz bir süratle dönen elektronlar, mevcut yörüngelerinden bir anda kaybolup alt-yörünge ad› verilen bir baflka mekana geçiyorlar. Bu geçifl için alt-yörüngede bofl bir yerin olmas› da
flart. Bu esnada ihtiyaç duyduklar› enerjiyi foton so¤urarak temin ediyorlar. Sonra as›l yörüngelerine geri dönüyorlar. Bu hareket esnas›nda
insan gözünün alg›layabilece¤i renkler olufluyor. Üstelik say›lar› trilyonlarla ifade edilebilecek kadar çok atom, üstelik her saniye hiç durmadan bunu yap›yorlar. Bizler de hiç kesintisiz bir “görüntü” elde ediHARUN YAHYA
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yoruz.
Bu müthifl mekanizma, insan yap›s› hiçbir makinenin iflleyifline
benzetilemez. Örne¤in bir saat tek bafl›na çok karmafl›k bir mekanizmad›r, ve saatin do¤ru olarak çal›flabilmesi için tüm parçalar›n›n (çarklar, diflliler, vidalar, somunlar, vs.) do¤ru yerlerde, do¤ru biçimde bulunmas› flartt›r. Bu mekanizmada en küçük bir aksama, saatin iflleyifline zarar verir. Fakat atomun yap›s›n› ve elektronlar›n yukar›da anlatt›¤›m›z mekanizmas›n›, iflleyiflini düflününce, bir saatin yap›s› çok hafif
kal›yor. Dedi¤imiz gibi bu mekanizma hiçbir insani sistemle k›yaslanamayacak kadar karmafl›k, mükemmel ve organize. Peki son derece sistematik biçimde iflleyen, hiç aksamadan devam eden böyle bir sistem
kendi kendine, tesadüfler sonucunda meydana ç›kabilir mi? Ya da flöyle soral›m: Iss›z bir çölde ilerlerken yerde iflleyen bir saat görseniz, bunun toz, toprak, kum ve tafllardan flans eseri olufltu¤unu düflünür müsünüz? Bunu hiç kimse düflünmez, çünkü saatteki tasar›m ve ak›l her
yönüyle gözler önündedir. Oysa bir atomdaki tasar›m ve ak›l, yukar›da da söyledi¤imiz gibi insan yap›s› herhangi bir mekanizmayla k›yaslanmayacak kadar üstündür. Bu akl›n sahibi de büyük ilim sahibi, Bilen, Gören ve Yaratan Allah’t›r.
Bu bölümde bize verilen en büyük nimetlerden biri olan renklerin
oluflumunu inceledik. ‘Renk’ kavram›n›n var olmas›ndan da anlafl›ld›¤›
gibi, Allah gördü¤ümüz ve göremedi¤imiz heryeri sonsuz bir sanatla
yaratm›fl ve bizim haberimiz bile olmad›¤› halde say›s›z sebebi bizim
emrimize vermifltir. Daha önceden hiç bilmedi¤imiz, belki de ö¤renmeyi hiç akl›m›za getirmedi¤imiz renkler konusu, bilim ilerledikçe iflte bu kadar detayl› olarak bize aktar›l›r. Bilimin, ak›l ve vicdan sahibi
her insan›n Allah’›n varl›¤›na inanmas›na vesile olaca¤› bir gerçektir.
38
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Tüm bunlara ra¤men evrenin her noktas›nda flahit olunan üstün sanat› ve akl› görmemezlikten gelenler olabilmektedir. Ünlü bilimadam› Louis Pasteur bu konuyla ilgili ilginç bir tespit yapm›flt›r: “Bilimin az› Allah’tan uzaklaflt›r›r, ama ço¤u, O’na götürür.” 14
‹flte bizim de çevremizde geliflen say›s›z olayla ilgili bilgimiz artt›kça her geçen gün Allah’›n ilmine olan hayranl›¤›m›z da artmaktad›r. Bu
hayranl›k ise Allah’›n sonsuz kudretini, gücünü mümkün oldu¤unca
idrak etme, ve dolay›s›yla O’ndan gere¤i gibi korkup-sak›nma yolunda çok önemli bir ad›md›r. ‹nsan›n teknik bilgisi artt›kça, Allah’›n kendisini her yönden kuflatt›¤›n›, gökten yere her ifli onun düzenledi¤ini,
kontrolünü elinde tuttu¤unu, can›n›n bir gün mutlaka al›naca¤›n› ve
dünyada yapt›klar›ndan hesaba çekilece¤ini kavrayabilir. Kuran bu durumu bir ayette flöyle aç›klar:
Allah’›n gökyüzünden su indirdi¤ini görmedin mi? Böylece biz
onunla, renkleri de¤iflik olan meyveler ç›kard›k. Da¤lardan da beyaz, k›rm›z› renkleri de¤iflik ve siyah yollar (k›ld›k). ‹nsanlardan,
hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle de¤iflik olanlar vard›r. Kullar› içinde ise Allah’tan ancak alim olanlar ‘içleri titreyerekkorkar’. fiüphesiz Allah, üstün ve güçlü oland›r, ba¤›fllayand›r. (Fa t›r, 27-28)
Parçac›klar›n Programlanm›fl Hareketi
Buraya kadar, atomu oluflturan tüm parçac›klar› inceledik. Bunlar›n birçok özelliklerini gördük. fiimdi bu parçac›klar›n, daha önce bahsetmedi¤imiz ortak bir özelli¤ini ele alaca¤›z: Spin Dönüflü.
Atomu oluflturan parçac›klar›n kendi eksenleri etraf›nda ola¤anüstü bir h›zla dönüfllerine “spin” denilmektedir. Parçac›klar›n spin hareHARUN YAHYA
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keti ilk kez 1925 y›l›nda farkedildi ve bu dönüfl “Pauli D›fllama ‹lkesi” olarak an›lmaya baflland›. Bu ilkeye göre, iki benzer parçac›k ayn›
duruma sahip olamazlar, yani belirsizlik ilkesinin tan›mlad›¤› s›n›rlar
içinde hem ayn› konumda, hem de ayn› h›zda bulunamazlar. Bu kural› flu flekilde aç›klayabiliriz: Atom son derece ufak bir yap›d›r ve o
ufak yap›n›n içinde de çok karmafl›k bir trafik vard›r. E¤er bu yap›y›
oluflturan birbirine benzer parçac›klar ayn› h›zda ve ayn› yönde hareket etselerdi ne olurdu, bir düflünelim:
Önce, protonu oluflturan 3 kuark› ele alal›m: 3 kuark ayn› anda, ayn› h›zda ve ayn› yönde hareket ettikleri takdirde, art›k 3 kuark diye bir
fley kalmaz, hepsi de tek bir kuark halini al›rlar. Böyle bir durumda da
protonlar›n oluflmas› mümkün olmaz ve çekirdek, yani dolay›s›yla
atom oluflamaz. Çünkü kuark bir enerjiden ibarettir. Madde gibi ayn›
yönde ve ayn› h›zda hareket eden 3 ayr› enerji olabilmesi mümkün
de¤ildir. Bunlar›n bir flekilde birbirlerinden ayr›lmalar› gerekir. Bu ay›r›m da ancak hareket farkl›l›klar›yla oluflabilmektedir. Ancak bu flartla,
kuarklar (enerji paketçikleri), nötronlar› ve protonlar› oluflturabilirler.
fiayet, kuarklar›n hepsi ayn› yönde ve ayn› h›zda hareket etselerdi, ne
protonlar, ne nötronlar, ne de çekirdek oluflabilirdi. Sonuç olarak,
atomlar, moleküller dolay›s›yla madde varolamazd›…
Görüldü¤ü gibi, “spin” hareketi, flu ana kadar gördü¤ümüz di¤er
özellikler gibi evrenin oluflumunda son derece hayati bir öneme sahiptir. Prof. Stephen Hawking’in ifadesiyle;
E¤er dünya, d›fllama ilkesi olmadan yarat›lsayd› kuarklar, birbirinden ayr› ve kesin tan›ml› proton ve nötronlar› oluflturamazd›. Proton ve nötronlar da elektronlarla birlikte atomlar› oluflturamazd›.
Hepsi, oldukça düzgün, yo¤un bir “çorba” oluflturmak üzere bira40
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raya çökerdi. 15
Bilim bugün atomalt› parçac›klar›n bu hareketlerini keflfetmifltir,
ama parçac›klar›n neden böyle hareket ettiklerini bir türlü aç›klayamamaktad›r. Bu parçac›klar›n bu flekilde hareket edebilmeleri için, hareketlerinin sonucunda atomu oluflturacaklar›n› idrak edebilmeleri gerekir. Bu idrakin arkas›ndan da ne flekilde hareket edeceklerine karar
vermeleri yani bir strateji belirlemeleri flartt›r. Hangi parçac›k, hangi
yönde ve hangi h›zda hareket edecektir, son derece detayl› bir stratejiye ihtiyaç vard›r ve bu belirlenir. Daha sonra s›ra bu stratejiyi evreni
oluflturan sonsuz say›daki parçac›¤a duyurmaya ve hepsinin bu stratejiye uymalar›n› sa¤lamaya gelmektedir. Strateji tüm parçac›klara duyurulur ve tüm parçac›klar ne flekilde hareket etmeleri gerekti¤ini ö¤renirler.
fiimdi, cevaplanmas› gereken çok önemli bir soru vard›r ki bu soru bizi en bafla döndürmektedir: Neden tüm parçac›klar bu stratejiye
uymakta, yani itaat etmektedirler? Neden bir parçac›k bile bu stratejiye uymamazl›k etmemektedir? Tüm bu parçac›klar›n, burada sayd›klar›m›z› uygulayabilecek fluur, ak›l, irade ve zekalar› m› vard›r?
Kütlesi bile olmayan, sadece enerjiden ibaret olan bu parçac›klar›n,
hiç flüphesiz ne kendilerine ait bir ak›llar›, ne de müstakil bir iradeleri var olabilir. As›l var olan Allah’›n sonsuz akl›, sonsuz gücü ve sonsuz ilmidir. Allah, tüm bu parçac›klara, boyun e¤dirmifl ve böylece evreni yaratm›flt›r. Bir ayet bu gerçe¤i bize flöyle bildirmektedir:
... Hay›r, göklerde ve yerde her ne varsa O’nundur, tümü O’na gönülden boyun e¤mifllerdir. (Bakara, 116)
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MADDEYE G‹DEN ‹K‹NC‹ BASAMAK: MOLEKÜLLER
Maddeye giden ilk basamak olan atomlardan sonra ikinci basamak
da moleküllerdir. Moleküller, bir maddenin kimyasal özelliklerini belirten en küçük birimleridir. Moleküller iki veya daha çok atomdan oluflur; baz›lar› da binlerce atom gruplar›ndan oluflur. Bütün çeflitlili¤i ile
madde, atomlardan meydana gelen moleküllerin çeflitli biçimlerde biraraya gelmeleriyle oluflmufltur.
Atomlar›n molekülleri oluflturmas› veya moleküllerin ayr›flarak
atomlar›na ayr›lmas›, genel olarak “kimyasal reaksiyon” olarak adland›r›l›r. Kimyasal reaksiyonlar laboratuvarlarda yap›ld›¤› gibi, do¤ada,
vücudumuzda, bir yemek f›r›n›nda, çamafl›r makinas›nda, atmosferde
vs. heryerde ve her an gerçekleflmektedir. Acaba atomlar nas›l ve neye göre kimyasal reaksiyona girerler?
Atomlar›, molekül içinde elektromanyetik çekim kuvvetine dayal›
kimyasal ba¤lar birarada tutar. Her atomun baflka bir atomla özel bir
birleflme kabiliyeti vard›r. Bu birleflmeler, atomlar›n d›fl yörüngelerindeki elektronlar arac›l›¤›yla yap›l›r. Her yörüngenin alabilece¤i maksimum elektron say›s› sabittir. Her atom en d›fltaki yörüngesini, alabilece¤i maksimum elektron say›s›na tamamlama gayreti içindedir. Bunun
için ya en d›fl yörüngesindeki elektronlar› maksimum say›ya tamamlamak için baflka atomlardan elektron al›r ya da en d›fl yörüngesinde az
say›da elektron varsa, bunlar› bir baflka atoma vererek önceden tamamlanm›fl olan bir alt yörüngeyi en d›fl yörüngesi haline getirir.
Atomlar›n bu genel e¤ilimi, birbirleri aras›nda yapt›klar› kimyasal reaksiyonlar›n temel itici gücünü oluflturur. Birbirlerinin bu e¤ilimlerine
karfl›l›kl› birebir cevap verebilecek atomlar yanyana geldiklerinde gereken enerji de sa¤land›¤› takdirde bahsetti¤imiz al›flverifli gerçekleflti42
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rirler. Bu al›flverifl sonucunda aralar›nda kimyasal bir ba¤ kurulur.
Atomlar›n aralar›nda bu flekildeki bir kimyasal ba¤la oluflturduklar› yap›ya molekül ad› veriyoruz.
Atomun içindeki dengelerin, parçac›klar›n birbirleriyle etkileflimlerinin ve atoma etki eden kuvvetlerin aralar›ndaki iliflkilerin bir tanesi
bile tesadüfle aç›klanamaz. Düflünün ki evrende var olan herfley atom-

Moleküller aras›ndaki birkaç atomluk bir farkl›l›k bile, çok de¤iflik sonuçlar oluflturur. Örne¤in flimdi verece¤imiz iki moleküle dikkatle bir
bak›n. ‹kisi de birbirine çok benziyor, ancak karbon ve hidrojen say›lar›nda çok ufak farkl›l›klar var. Ama sonuç iki z›t madde oluflturmaya yetiyor:
C18H24O2 ve C 19H28O2
Bu moleküller nedir, bir tahminde bulunabiliyor musunuz? Hemen
söyleyelim: Birincisi Östrojen, ikincisi ise Testosteron’dur. Yani biri kad›nl›k, di¤eri de erkeklik hormonudur. Birkaç atomluk bir fark bile, hayret verici biçimde, cinsiyet farkl›l›klar›na sebep olmaktad›r.
fiimdi, verece¤imiz formüle bir bak›n:
C6H12O2
Yukar›daki molekül, östrojen ve testosteron hormonlar› moleküllerine
ne kadar da benziyor, de¤il mi ? Peki, bu molekül nedir ? Baflka bir hormon mu?
Hemen cevaplayal›m: Bu molekül fleker molekülüdür.
Ayn› çeflit elementlerden oluflan bu üç molekül örne¤inde, atom say›lar›ndaki farkl›l›¤›n, ne derece farkl› maddeler oluflturabildi¤ini çok
net olarak gördük. Bir tarafta cinsiyet oluflturan hormonlar, bir di¤er
tarafta da temel besin maddesi fleker var.
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PER‹YOD‹K TABLO

Evrenin Hammaddeleri ve Periyodik Cetvel: Do¤ada bulunan 92 adet ve laboratuvar larda oluflturulan 17 adet farkl› element “Periyodik Cetvel” diye adland›r›lan bir tab loda, proton say›lar›na göre yerlefltirilmifllerdir .
‹lk bak›flta ; Periyodik tablo birer, ikifler harfli alt ve üst köflelerinde rakamlar yazan
kutucuklardan ibaret gibi gözükebilir. Ama, bu tabloya, flu an solumakta oldu¤umuz
hava ve bedenimiz dahil tüm evren s›¤maktad›r .

lardan oluflmufltur. Bu atomlar öyle küçüktürler ki tek bir toplu i¤ne
ucundaki atomlar›n say›s› bile trilyonlar› aflmaktad›r. O halde tüm evrendeki atomlar›n say›s› telaffuz dahi edilemeyecek bir miktardad›r. Bu
kadar çok say›daki atomun herbirinin içinde, insan akl›n›n s›n›rlar›n›n
çok ötesinde bir faaliyet vard›r. Bu düzenli faaliyet ise, elbette ki tesadüfler neticesinde atomun içine girip yerleflmifl olamaz.
Kimyasal Ba¤lar
Az önce bahsedildi¤i gibi, atomlar son yörüngelerindeki elektron
say›lar›n› maksimuma tamamlama amac›ndad›rlar. Bu amaçlar›n› da,
di¤er atomlarla 3 çeflit ba¤ kurarak gerçeklefltirirler. Bunlar iyonik ba¤,
kovalent ba¤ ve metalik ba¤d›r. Bu ba¤lar›n özellikleri nedir ve nas›l
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kurulurlar, k›saca ele alal›m.
Atom, e¤er d›fl yörüngesinde 4’ten az elektronu varsa bunlar› verme, 4’ten fazla elektronu varsa d›flar›dan elektron alma e¤ilimindedir.
Atomlar›n bu flekilde birbirleriyle elektron al›p-vererek birleflmeleri
“iyonik ba¤” olarak isimlendirilir.
E¤er 2 tane atom, d›fl yörüngelerindeki elektronlar› ortak kullan›rsa buna “kovalent ba¤” denir. Kovalent ba¤›n daha iyi anlafl›labilmesi
için kolay bir örnek verelim: Hidrojen atomunda tek bir elektron vard›r. Daha önce elektron yörüngelerinden bahsederken
de belirtti¤imiz gibi atomlar›n
ilk yörüngelerinde en fazla 2
elektron tafl›nabilir. Hidrojen
atomu tek bir elektrona sahiptir ve elektron say›s›n› 2’ye ç›kar›p kararl› bir atom olma
e¤ilimindedir. Bu yüzden hidrojen atomu 2’nci bir hidrojen

Yukar›da bir kovalent ba¤, afla¤›da ise
bir iyonik ba¤ örne¤i görülmektedir .

atomuyla kovalent ba¤ yapar.
Yani, 2 hidrojen atomu da birbirlerinin tek elektronlar›n› 2.
elektron olarak kullan›r. Böylece H2 molekülü oluflur.
E¤er çok say›da atom, birbirlerinin elektronlar›n› ortaklafla kullanarak birlefliyorlarsa
bu kez “metalik ba¤” sözkoHARUN YAHYA
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nusudur.
Acaba tüm bu ba¤larla, kaç farkl› bileflik oluflabilmektedir?
Laboratuvarlarda, hergün yeni yeni bileflikler oluflturulmaktad›r.
Ancak flu an için yaklafl›k 2 milyon bileflikten bahsetmek mümkündür.16 En basit kimyasal bileflik, hidrojen molekülü kadar ufak olabildi¤i gibi, milyonlarca atomdan oluflan bileflikler de vard›r.
Bir element acaba en fazla kaç de¤iflik bileflik oluflturabilir? Bu sorunun cevab› oldukça ilginçtir. Çünkü bir tarafta hiçbir elementle birleflmeyen baz› elementler (soygazlar) vard›r. Di¤er tarafta ise 1.700.000
bileflik oluflturabilen karbon atomu vard›r. Toplam bileflik say›s›n›n 2
milyon kadar oldu¤unu tekrar hat›rlarsak, 109 elementin 108’i toplam
300.000 bileflik yapmaktad›rlar. Ancak karbon ola¤anüstü bir flekilde
tek bafl›na tam 1.700.000 bileflik yapabilmektedir.
Canl› Hayat›n›n Temel Tafl›: Karbon Atomu
Karbon, canl› hayat› için en hayati elementtir. Çünkü bütün canl›
maddeler karbon bilefliklerinden oluflmufllard›r. Bizlerin varl›¤› için bu
kadar önemli olan karbon atomunun özelliklerini sayfalarca yazsak bitiremeyiz, nitekim kimya bilimi de henüz bu özelliklerin tümünü keflfedebilmifl de¤ildir. Biz burada karbonun çok önemli birkaç özelli¤inden bahsedece¤iz.
Karbonun rekor say›da (1.7 milyon) bileflik yapabilmesinin sebebi nedir?
Karbonun en önemli özelliklerinden birisi, birbiri ard›nca dizilerek
çok kolay zincir oluflturabilme özelli¤idir. En k›sa karbon zinciri 2 karbon atomundan oluflur. En uzun zincirin kaç karbon atomundan olufltu¤u konusunda kesin bir rakam verilemez, ancak yaklafl›k olarak 70
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FRUKTOZ

GL‹KOZ

Yukar›da karbon atomunun oluflturdu¤u iki farkl› zincir görülüyor. Her iki zin cir birbirinden farkl› iki maddenin molekülünü oluflturur .

halkal› bir zincirden bahsedilebilir.17 Karbon atomundan sonra en
uzun zincir oluflturabilen atomun, 6 halka ile silisyum atomu oldu¤unu düflünürsek, karbon atomundaki ola¤anüstü durum daha iyi farkedilebilir.
Karbonun bu kadar çok halkal› zincir yapabilmesinin sebebi, zincirlerinin sadece düz çizgi fleklinde olmamas›d›r. Zincirler dallar halinde de olabilirler, çokgenler de oluflturabilirler.
Bu noktada, zincirin fleklinin önemi çok büyüktür. ‹ki karbon bilefli¤inde, e¤er karbon atomu say›s› ayn› olup da bilefliklerin zincir biçimleri farkl›ysa, ortaya 2 farkl› madde ç›kmaktad›r. Karbon atomunun,
yukar›da sayd›¤›m›z özellikleri ile, canl› hayat› için çok büyük önemi
olan moleküller yarat›lmaktad›r.

HARUN YAHYA
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Yanyana Gelen HerAtom Hemen
Reaksiyona Girseydi Ne Olurdu?
Az önce tüm evrenin 109 elementin atomlar›n›n birbirleriyle reaksiyona girmeleri sonucu olufltu¤unu söylemifltik. Burada, üzerinde dikkatle durulmas› gereken bir nokta vard›r; o da, tepkimenin oluflabilmesi için çok önemli bir koflulun gerçekleflmesi gerekti¤idir.
Örne¤in, oksijenle hidrojen her biraraya geldi¤inde su oluflmaz. Ya
da demir havayla temas eder-etmez hemen paslanmaz. E¤er öyle olsayd›, kat› ve parlak bir metal olan demir, birkaç dakika içinde yumuflak bir toz olan demir okside dönüflürdü. Durum böyle olmasayd› yeryüzünde metal diye bir madde kalmazd›. Çok tuhaf bir dünyada yaflard›k. Yanyana gelen 2 maddenin atomlar› hemen tepkimeye girerdi.
Böyle bir durumda ise, koltu¤a bile oturman›z mümkün olamazd›.
Çünkü koltu¤u oluflturan atomlarla vücudunuzu oluflturan atomlar hemen tepkimeye girer ve koltuk-insan aras› bir varl›k (!) olurdunuz.
fiüphesiz ki, böyle bir dünyada canl› hayat›n varl›¤› sözkonusu bile
olamazd›. Acaba, böyle bir sonucun yaflanmas›n› ne engellemektedir?
Bir örnekle aç›klamak gerekirse, hidrojen ve oksijen molekülleri
oda s›cakl›¤›nda çok yavafl tepkimeye girerler, yani “su” oda s›cakl›¤›nda çok yavafl oluflur. Ancak, ortamdaki s›cakl›k artt›¤›nda moleküllerin
enerjileri de artar ve tepkime h›zlan›r, yani su daha h›zl› oluflur.
Bilimadamlar› bu durumu aç›klayabilmek için, “Aktifleflme Enerjisi”
diye adland›rd›klar› bir kavram ortaya atm›fllard›r. Bu kavram, moleküllerin tepkimeye girebilmeleri için gerekli enerji s›n›r›n› ifade etmektedir. Su örne¤inde görüldü¤ü gibi, hidrojen ve oksijen moleküllerinin
tepkimeye girip suyu oluflturabilmeleri için, enerjilerinin aktifleflme
enerjisinden yüksek olmas› gerekmektedir.
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Düflünün ki, yeryüzündeki s›cakl›k biraz daha yüksek olsayd›
atomlar çok çabuk tepkimeye girerdi ve do¤adaki denge de bozulurdu. Ancak tersi olsayd›, yeryüzündeki s›cakl›k daha düflük olsayd›, bu
durumda da atomlar tepkimeye girmekte çok a¤›r kalacaklar ve do¤a daki dengeler yine bozulacakt›. Bundan da anlafl›ld›¤› gibi Dünya’n›n
günefl sistemindeki konumu, tam olarak canl› hayat›na uygun olacak
bir noktadad›r. Elbette ki canl›l›k için gereken hassas dengeler bununla k›s›tl› de¤ildir. Dünyan›n eksenindeki e¤im, kütlesi, yüzey geniflli¤i,
atmosferindeki gazlar›n oran›, uydusu ay ile aras›ndaki mesafe ve daha sayabilece¤imiz birçok faktör, sadece ve sadece flu andaki de¤erleriyle mevcut olduklar›nda canl›lar›n hayatta kalmas› mümkün olmaktad›r. Bundan da anlafl›lan, tüm bu faktörlerin hepsinin birbiri ard›nca
tesadüflerle olmayaca¤›, hepsinin de canl›lar›n tüm özelliklerini bilen
üstün bir kudret taraf›ndan bilinçli bir flekilde varedildikleridir.
Kuflkusuz bilimin bu noktada verdi¤i cevap, karfl› karfl›ya bulundu¤u fizik kurallar›na bir isim takmaktan ibarettir. En baflta da belirtti¤imiz gibi bu tür olaylarda ne, nas›l, ne flekilde gibi sorular›n pek bir anlam› yoktur. Bu sorularla ulaflabildi¤imiz ancak, zaten var olan bir kural›n detaylar›d›r. Bu kural›n niçin ve kim taraf›ndan varedildi¤i bilim
aç›s›ndan yine bir muammad›r.
‹flte bilimin cevap veremedi¤i bu noktada, akl› ve vicdan›yla bakan
bir göz için durum son derece aç›kt›r: Hiçbir flekilde tesadüflerle aç›klanamayacak olan evrendeki kusursuz dengeler, üstün bir akl›n ve iradenin dilemesi sonucu gerçekleflmifltir.
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MUC‹ZE B‹R MOLEKÜL:

SU

Dünyam›z›n üçte ikisi su ile kapl›d›r ve yeryüzünde yaflayan bütün
canl›lar›n %50-%95’i sudan oluflmaktad›r. Kaynama noktas›na yak›n s›cakl›ktaki kaynaklarda yaflayan bakterilerden tutun da, erimekte olan
buzullar›n üzerindeki baz› özel yosunlara kadar, suyun oldu¤u heryerde ve her s›cakl›kta hayat vard›r. Ya¤murdan sonra yapraklar üzerinde
kalan bir su damlac›¤›nda bile binlerce mikroskopik canl› do¤ar, ço¤al›r ve ölür.
Yeryüzünde hiç su olmasa yeryüzü nas›l görünürdü? fiüphesiz her
yer çölden ibaret olurdu, denizlerin yerlerinde dipsiz ve ürkütücü çukurlar yeral›rd›. Gökyüzü de bulutsuz ve çok garip renkte görülürdü.
Yeryüzündeki hayat›n temeli olan suyun oluflabilmesi ise asl›nda
son derece zordur. Öncelikle suyun bileflenleri olan hidrojen ve oksijen moleküllerini bir cam kab›n içinde düflleyelim. O kab›n içinde çok
uzun bir süre b›rakal›m. Bu gazlar kab›n içinde yüzlerce y›l bile hiç su
oluflturmayabilirler. Olufltursalar da çok yavafl
olarak, mesela binlerce y›l sonra kab›n dibinde çok az su farkedilebilir.
Böyle bir durumda suyun bu derece yavafl oluflmas›n›n sebebi s›cakl›kt›r. Oda s›cakl›¤›nda oksijenle hidrojen çok yavafl tepkimeye girerler .
Oksijen ve hidrojen, serbest halde iken H2 ve O2 molekülleri halinde
bulunurlar. Bu moleküllerin su molekülünü oluflturmak için birleflmeleri için
çarp›flmalar› gerekir. Bu çarp›flma sonucun50

Su molekülü
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da, hidrojen ile oksijen molekülünü oluflturan ba¤lar zay›flar ve oksijen ile hidrojen atomlar›n›n birleflmesine engel kalmaz. S›cakl›k, bu
moleküllerin enerjisini, dolay›s›yla h›zlar›n› artt›rd›¤› için çarp›flmalar›n
say›s›n› da büyük ölçüde artt›r›r. Böylece, tepkimenin h›zl› ilerlemesini sa¤lar. Ancak, flu anda yeryüzünde suyun oluflmas›n› sa¤layacak kadar yüksek ›s› yoktur. Suyun oluflmas› için gerekli olan ›s›, dünya oluflurken sa¤lanm›fl ve dünyan›n dörtte üçlük k›sm›n› oluflturan su o zaman oluflmufltur. Art›k bu su kaynaklar› buharlaflarak atmosfere yükselmekte, orada da so¤uyarak ya¤mur fleklinde yeniden yeryüzüne
dönmektedir. Yani mevcut miktara yeni bir ilave olmaz, sadece bir çevrim yaflan›r.
Su, kimyasal olarak pekçok ola¤anüstü özelli¤e sahiptir. Herbir su
molekülü hidrojen ve oksijen atomlar›n›n birleflmesiyle oluflmufltur. Biri yak›c›, di¤eri de yan›c› olan iki gaz›n birleflerek bir s›v›y›, hem de
suyu oluflturuyor olmalar› oldukça ilginçtir.
Kimyasal olarak suyun nas›l olufltu¤una gelince; suyun elektrik yükü s›f›r yani nötrdür. Ancak oksijen ve hidrojen atomlar›n›n büyüklüklerinden dolay› su molekülünün oksijen taraf› hafifçe eksi, hidrojen taraf› da hafifçe art› yüklüdür. Birden fazla su molekülü biraraya geldi¤inde art› ve eksi yükler birbirini çekerek “hidrojen ba¤›” denilen çok
özel bir ba¤› oluflturur. Hidrojen ba¤› çok zay›f bir ba¤d›r ve ömrü akl›m›z›n kavrayamayaca¤› kadar k›sad›r. Bir hidrojen ba¤›n›n ömrü,
yaklafl›k olarak bir saniyenin yüzmilyarda biri kadard›r. Ama ba¤lardan
biri k›r›ld›¤›nda hemen bir di¤er ba¤ oluflur. Böylece su molekülleri
birbirlerine yap›fl›rlar ve di¤er taraftan zay›f bir ba¤la birbirlerine ba¤land›klar›ndan ak›flkan olurlar.
Hidrojen ba¤lar›n›n suya katt›¤› bir baflka özellik de, suyun s›cakHARUN YAHYA
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l›k de¤iflimlerine direnç göstermesidir. Havan›n s›cakl›¤› aniden artsa
bile suyun s›cakl›¤› yavafl yavafl artar, ayn› flekilde havan›n s›cakl›¤›
aniden düflse bile suyun s›cakl›¤› yavafl yavafl düfler. Suyun s›cakl›¤›n›n önemli oranda oynayabilmesi için çok büyük miktarlarda ›s› enerjisine ihtiyaç vard›r. Suyun ›s› enerjisinin bu derece yüksek olmas›n›n
canl› hayat›na sa¤lad›¤› çok büyük faydalar vard›r. Çok basit bir örnek
verecek olursak, vücudumuzda çok büyük oranda su vard›r. Su e¤er
havadaki ani s›cakl›k inifl ve ç›k›fllar›na ayn› oranda uysayd› aniden
ateflimiz ç›kard› veya aniden donard›k.
Ayn› flekilde, suyun buharlaflmak için de çok büyük bir ›s› enerjisine ihtiyac› vard›r. Su buharlafl›rken, çok ›s› enerjisi kulland›¤› için suyun s›cakl›¤›nda eksilme olur. Yine insan vücudundan bir örnek verecek olursak; vücudumuzun normal s›cakl›¤› 36 oC’dir ve dayanabilece¤imiz en yüksek s›cakl›k 42 oC’dir. Aradaki bu 6 oC’lik aral›k çok küçük bir aral›kt›r ve birkaç saat günefl alt›nda çal›flmak vücut s›cakl›¤›n›

H2O

Yukar›daki flemada solda tek bir su molekülü, sa¤da ise birbirleriyle 'hidrojen
ba¤›' oluflturmufl su molekülleri görülmektedir .
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bu kadar artt›rabilir. Ancak vücudumuz terleyerek, yani içindeki suyu
buharlaflt›rarak çok büyük miktarda ›s› enerjisi harcar ve vücut s›cakl›¤› düfler. Vücudumuz otomatik olarak çal›flan böyle bir mekanizmya
sahip olmasayd›, birkaç saat günefl alt›nda çal›flmak bile bizler için öldürücü olurdu.
Hidrojen ba¤lar›n›n suya kazand›rd›¤› bir baflka ola¤anüstü özellik,
suyun s›v› iken kat› haline oranla daha yo¤un olmas›d›r. Halbuki, yeryüzündeki maddelerin ço¤u kat› iken s›v› haline oranla daha yo¤undur. Ancak, su di¤er maddelerin tersine donarken genleflir. Bunun sebebi hidrojen ba¤lar›n›n su moleküllerinin birbirlerine s›k› flekilde ba¤lanmas›n› engellemesi ve arada birçok bofllu¤un kalmas›d›r. Su s›v›
iken hidrojen ba¤lar› k›r›ld›¤›ndan oksijen atomlar› birbirine yaklafl›r
ve daha yo¤un bir yap› elde edilir.
Bu durum ayn› flekilde buzun sudan daha hafif olmas›n› da beraberinde getirir. Normalde herhangi bir metali eritip içine ayn› metalden birkaç kat› parça atsan›z, bu parçalar hemen dibe çöker. Ancak suda durum farkl›d›r. Onbinlerce ton a¤›rl›¤›ndaki buz da¤lar› suyun üzerinde mantar gibi yüzmektedirler. Peki suyun bu özelli¤inin ne gibi bir
faydas› olabilir?
Bu soruyu bir ›rmak örne¤i ile cevaplayal›m: Havalar çok so¤udu¤unda ›rmaktaki suyun tamam› de¤il, sadece üzeri donar. Su, +4 oC’de
en a¤›r halindedir ve bu dereceye ulaflan su hemen dibe çöker. Suyun
üzerinde ‘katman halinde buz’ oluflur. Bu katman›n alt›nda su akmaya
devam eder ve +4 oC canl›lar›n yaflayabilece¤i bir s›cakl›k oldu¤u için
sudaki canl›lar bu sayede hayatlar›n› sürdürürler.
Buraya kadar bahsetti¤imiz, Allah’›n suya vermifl oldu¤u muhteflem
özellikler; yeryüzünde canl› hayat›n›n varolabilmesini mümkün k›lan
HARUN YAHYA
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özelliklerdir. Afla¤›daki ayette de görebilece¤iniz gibi, üstün bir yarat›l›fl örne¤i olan su, Allah taraf›ndan, insan›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya
yönelik olarak gökten indirilmifltir. Kuran’da Allah’›n insanlara sundu¤u bu büyük nimetin önemi flöyle bildirilmifltir:
Sizin için gökten su indiren O’dur; içecek ondan, a¤aç ondand›r
(ki) hayvanlar›n›z› onda otlatmaktas›n›z. Onunla sizin için ekin,
zeytin, hurmal›klar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir.
fiüphesiz bunda, düflünebilen bir topluluk için ayetler vard›r. (Nahl,
10-11)
Suyun Kimya Kurallar›n› Altüst Eden Özelli¤i
Hepimizin de bildi¤i gibi su 100 oC s›cakl›kta kaynar ve 0 oC s›cakl›kta donar. Ancak, normal flartlarda suyun 100 oC de¤il, -80 o C kaynamas› gerekirdi. Neden mi?
Periyodik tabloda ayn› gruptaki elementlerin özellikleri, hafif elementten a¤›r elemente do¤ru düzenli de¤ifliklikler gösterir. Bu düzenlilik, özellikle hidrojen bilefliklerinde hakimdir. Periyodik tabloda oksijenin bulundu¤u grupta bulunan elementlerin bileflikleri hidrid diye
adland›r›l›r. Su, asl›nda oksijen hidrid’dir. Bu gruptaki di¤er elementlerin hidridleri su molekülü ile ayn› molekül yap›s›na sahiptirler.
Bu bilefliklerin kaynama noktalar› kükürtten bafllay›p daha a¤›r
olanlara do¤ru düzenli bir flekilde de¤iflir; ancak umulmad›k bir flekilde suyun kaynama noktas› bu dizinin d›fl›na ç›kar. Su (oksijen hidrid)
olmas› gerekenden 180 oC daha yüksekte kaynar. Bir di¤er flafl›rt›c› durum da suyun donma noktas› ile ilgilidir: Yine periyodik sistemdeki
düzene göre, suyun -100 oC s›cakl›kta kat›laflmas› gerekir. Ancak su bu
kural› bozar ve olmas› gerekenden 100 oC yukar›da, yani 0 oC de buz
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haline gelir.
E¤er su, periyodik sistemdeki düzene göre hareket etseydi, yeryüzünde sadece buhar olarak bulunurdu. Bu noktada; niçin hidritlerden
baflka biri de¤il de, sadece suyun (oksijen hidrit) periyodik sistem kurallar›na uymad›¤› sorusu akla gelmektedir.
Gerek fizik kurallar›, gerek kimya kurallar› ya da kural olarak nitelendirdi¤imiz ne varsa; insanlar›n, evrendeki ola¤anüstü dengenin ve
yarat›l›fl›n sebebini aç›klama gayretinden baflka fleyler de¤ildirler. Bu
kurallar, her ne kadar süslü isimlerle an›lsalar da, bu isimler bu kurallar›n gerçekten iflledi¤ini ispatlamaz. Nitekim, az önce ele ald›¤›m›z gibi, “su” evrende canl› yaflam›n var olabilmesine en uygun flekilde ve
kimya kurallar›n› alt-üst edecek flekilde yarat›lm›flt›r. Afla¤›daki ayette
de bildirildi¤i gibi; Allah, gökte ve yerde ne varsa, herfleye bizler için
boyun e¤dirmifltir. “Su” da bu boyun e¤dirifle çok güzel bir örnektir.
Kendinden (bir nimet olarak) göklerde ve yerde olanlar›n tümüne
sizin için boyun e¤dirdi. fiüphesiz bunda, düflünebilen bir kavim
için gerçekten ayetler vard›r. (Casiye, 13)
Koruyucu Tavan: Ozon
Soludu¤umuz hava, yani afla¤› atmosfer büyük ölçüde oksijen gaz›ndan oluflur. Burada oksijenden kastetti¤imiz O2 gaz›d›r. Yani oksijen molekülleri 2’fler atomdan oluflmufltur. Ancak, oksijen molekülü
bazen 3’er atomdan da oluflabilmektedir. Bu durumda bu molekül art›k oksijen de¤il “Ozon” olarak isimlendirilir, zira bu iki gaz birbirlerinden çok farkl›d›rlar.
Hemen burada üzerinde durulmas› gereken bir nokta vard›r: ‹ki
oksijen atomu birleflince ‘Oksijen gaz›’ oluflmaktad›r da, niçin üç oksiHARUN YAHYA
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jen atomu birleflince ‘Ozon gaz›’ diye farkl› bir gaz oluflmaktad›r? Sonuçta iki de olsa, üç de olsa birleflen oksijen atomu de¤il midir? O zaman, neden ortaya iki farkl› gaz ç›kmaktad›r? Bu soruyu cevaplamadan
önce, bu iki gaz›n ne yönden farkl› olduklar›n› ele al›p, sonra cevap
vermek daha yerinde olacakt›r:
Oksijen gaz› (O2) afla¤› atmosferde bulunur ve solunum yoluyla
yeryüzündeki tüm canl›lara hayat verir. Ozon gaz› (O3) ise, zehirli ve
çok kötü kokulu bir gazd›r. Atmosferin en üst tabakalar›nda bulunur.
E¤er, oksijen yerine ozon solumak zorunda olsak hiçbirimiz yaflayamazd›k.
Ozon, yukar› atmosferdedir; çünkü orada canl› yaflam› için çok hayati bir fonksiyonu vard›r. Atmosferin yaklafl›k 20 km. yukar›s›nda tüm
dünyay› bir kuflak gibi sar›p sarmalayan bir tabaka oluflturur.18 Böylece güneflten gelen k›z›lötesi ›fl›nlar› emerek yeryüzüne tam kuvvetle
ulaflmalar›n› engeller. K›z›lötesi ›fl›nlar çok yüksek enerjiye sahip olduklar› için yeryüzüne bu biçimde ulafl›rlarsa, yeryüzündeki herfley yanar ve dünyada hayat varolamaz. ‹flte bu yüzden ozon tabakas› atmosferde koruyucu bir z›rh görevi görmektedir.
Yeryüzündeki canl› hayat›n varolabilmesi için solunum yapabilmesi ve zararl› günefl ›fl›nlardan korunabilmesi gerekmektedir. Ve bu sistemi oluflturan ancak ve ancak her atoma, her moleküle hakim olan
Allah’t›r. Allah’›n izni olmaks›z›n, hiçbir güç bu atomlar› oksijen ve
ozon gaz› molekülleri olarak biraraya getiremezdi. Yine Allah’›n izni
olmaks›z›n, hiçbir güç oksijen gaz›n› afla¤› atmosferde ve ozon gaz›n›
da yukar› atmosferde tutamazd›.
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Tatt›¤›m›z Ve Koklad›¤›m›z Moleküller
Tat ve koku duyular›, insan›n dünyas›n› güzellefltiren alg›lard›r. Bu
duyulardan al›nan zevk çok eski ça¤lardan beri merak konusu olmufl
ve bunlar›n asl›nda molekül etkileflimleri olduklar› yeni yeni keflfedilmifltir.
Tat ve koku dedi¤imiz alg›lar, asl›nda çeflitli moleküllerden baflka
bir fley de¤ildir. Örne¤in vanilya kokusu, çeflitli meyve ve çiçek kokular›n›n hepsi uçucu moleküllerden ibarettir. Atomlar bir yandan canl›
ve cans›z maddeyi olufltururken, di¤er taraftan da maddeye lezzet katmaktad›r. Peki bu nas›l gerçekleflmektedir?
Vanilya kokusu, gül kokusu gibi uçucu moleküller, burun epitelyum denilen bölgesindeki titrek tüylerinde bulunan al›c›lara gelirler ve
bu al›c›larda etkileflime girerler. Bu etkileflim beynimizde koku olarak
alg›lan›r. 2-3 cm 2’lik bir koku alma zar›yla kapl› burun bofllu¤umuzda
flu ana kadar yedi tip farkl› al›c› tespit edilebilmifltir. Bu al›c›lardan herbirine temel bir koku denk düfler. Ayn› flekilde insan dilinin ön tara-

Üstteki resim kötü bir koku
molekülüne, soldaki ise güzel
bir koku molekülüne aittir .
Görüldü¤ü gibi güzel koku ile
çirkin kokuyu birbirinden
ay›ran gözle görülemeyen
alemdeki bu ufac›k farklard›r .
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f›nda da dört farkl› tip kimyasal al›c› vard›r. Bunlar tuzlu, flekerli, ekfli
ve ac› tatlar›na karfl›l›k gelir. ‹flte tüm duyu organlar›m›z›n al›c›lar›na
gelen moleküller beyin taraf›ndan kimyasal sinyaller olarak alg›lan›r.
Günümüzde tat ve kokunun nas›l alg›land›¤› konusu yeteri kadar
anlafl›labilmifltir ama bilimadamlar› neden baz› maddelerin çok, baz›
maddelerin az koktu¤u, neden baz›lar›n›n tatlar›n›n hofl ve baz›lar›n›n
da kötü oldu¤u konusunda bir görüfl birli¤ine varamam›fllard›r.
Bir düflünelim. Kahverengi, sadece kendine has kötü bir kokusu
olan topraktan yüzlerce çeflit, hofl kokulu ve lezzetli meyveler ya da
binlerce renk, biçim ve kokuda çiçek oluflmaktad›r. Hiçbir kokunun,
hiçbir lezzetin varolmad›¤› bir dünyada da yafl›yor olabilirdik. Lezzet
ve koku kavram›n› bilmedi¤imiz için de, bu alg›lara sahip olmay› istemek akl›m›za bile gelmezdi. Atomlar bir yandan maddeyi oluflturmak
için ola¤anüstü bir flekilde biraraya gelirken, neden tat ve koku oluflturmak üzere de ayr›ca biraraya gelirler? Tat ve kokunun var olmas› insanlar için temel bir ihtiyaç de¤ildir. Ama muhteflem bir sanat›n ürünü
olarak dünyam›za apayr› bir lezzet boyutu katmaktad›rlar.
Di¤er canl›larla bir karfl›laflt›rma yaparsak, kimi canl›lar sadece ot,
kimileri de daha farkl› maddeler yerler. fiüphesiz ki bunlar›n ne hofl bir
kokular›, ne de hofl lezzetleri vard›r. Bizler de gayet tabii, onlar gibi
tek çeflit g›da ile beslenebilirdik. Ömrünüzün sonuna kadar sadece tek
bir çeflit yemek yeseydiniz ve yaln›zca su içseydiniz hayat›n›z nas›l
olurdu?
Bu aç›dan renk ve koku, di¤er tüm nimetler gibi, sonsuz lütuf ve
ikram sahibi Yarat›c›’n›n insana karfl›l›ks›z sundu¤u nimetlerindendir.
Yaln›zca bu iki alg›n›n varolmamas› dahi insan›n hayat›n› büyük ölçüde tats›zlaflt›rmaya yeterdi. Kendisine verilen tüm nimetlere karfl›n, ‹n58
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sana düflen ise kendisini her yönden kuflatm›fl böyle sonsuz bir ikram
karfl›s›nda Rabbi’ne gere¤i gibi teflekkür ederek, O’nun diledi¤i gibi bir
kul olmaya çal›flmakt›r. Böyle bir tutum karfl›s›nda Rabbi kendisine, bu
dünyada yaln›zca numunelerini sundu¤u nimetlerin çok daha üstünlerini s›n›rs›z bir biçimde bar›nd›ran ebedi bir hayat› vaadetmektedir. Aksine, yani nankör, umursuz, Rabbi’nden gaflet içinde geçirilen bir yaflam›n karfl›l›¤› ise flüphesiz yine bu tutuma lay›k adaletli bir karfl›l›k
olacakt›r:
Rabbiniz flöyle buyurmufltur:’Andolsun, e¤er flükrederseniz gerçekten size artt›r›r›m ve andolsun, e¤er nankörlük ederseniz, flüphesiz,
benim azab›m pek fliddetlidir. (‹brahim, 17)
Maddeyi Nas›l Alg›l›yoruz?
Buraya kadar okuduklar›m›z, maddesel varl›¤›n hiç de zannetti¤imiz gibi olmad›¤›n› ortaya koydu. Evet, madde sand›¤›m›z fley, gerçekte bir enerji yuma¤›ndan, dev bir boflluktan baflka birfley de¤ildir. Kendi bedenimiz, odam›z, evimiz, hatta dünya ve tüm evren asl›nda bir
enerji bulutundan ibarettir. O zaman, çevremizdeki bunca fleyi gözle
görünür ve elle tutulur k›lan nedir?
Çevremizdekileri madde olarak alg›lamam›z›n sebepleri, atomlar›n
yörüngelerindeki elektronlar›n fotonlarla çarp›flmalar›, atomlar›n birbirlerini itmeleri veya çekmeleridir.
fiu anda elinizde tuttu¤unuzu sand›¤›n›z kitab› asl›nda tutamamak tas›n›z. Gerçekte elinizin atomlar› kitab›n atomlar›n› itmektedir ve bu
itmenin fliddetine göre de dokunma hissiniz gerçekleflmektedir. Çünkü
atomlar›n yap›s›ndan bahsedilirken de belirtildi¤i gibi atomlar birbirlerine maksimum bir atomun çap› kadar yaklaflabilirler. Üstelik birbirleHARUN YAHYA
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rine bu kadar yaklaflabilen atomlar, ancak beraber reaksiyona giren
atomlard›r. fiu halde, ayn› maddenin atomlar› bile birbirlerine kesinlikle dokunamazlarken bizler elimizle tuttu¤umuz, s›kt›¤›m›z veya tutuphavaya kald›rd›¤›m›z maddeye asla dokunamay›z. Kald› ki, elimizdeki
maddeye maksimum yaklaflmam›z mümkün olsayd› bile bu maddeyle
kimyasal reaksiyona girerdik. Böyle bir durumda insan veya baflka bir
canl› için bir saniye bile varl›¤›n› sürdürmek sözkonusu olamazd›. Canl› ayak bast›¤›, oturdu¤u veya dayand›¤› madde ile hemen kimyasal reaksiyona girer ve garip bir varl›k olurdu.
Bu durumda ortaya ç›kan manzara son derece düflündürücüdür:
Gerçekte, %99.95’i bofl olan ve neredeyse sadece enerjiden ibaret olan
atomlardan oluflan bir dünyada yafl›yoruz.19 ‘Dokunuyoruz ve tutuyoruz’ dedi¤imiz fleylere de asl›nda hiçbir zaman dokunam›yoruz. Peki
ya gördü¤ümüz, duydu¤umuz veya koklad›¤›m›z maddeyi ne derece
alg›l›yoruz? Bu maddeler, gerçekte gördü¤ümüz-duydu¤umuz gibi midir?
Kesinlikle hay›r... Elektronlardan ve moleküllerden bahsederken
bu konuyu ele alm›flt›k. Burada tekrar hat›rlatacak olursak; var dedi¤imiz, gördü¤ümüz maddeyi direkt olarak görmemiz asla mümkün olmamaktad›r. Çünkü güneflten veya baflka bir ›fl›k kayna¤›ndan gelen
›fl›k taneciklerinin (fotonlar›n›n) maddeye çarpmas› ve bu maddenin
gelen ›fl›¤›n bir k›sm›n› so¤urmas› ve kalan› d›flar› vermesi sonucu bizim gözümüze çarpan (yani bir anlamda maddeden yans›yan) fotonlar
beynimizde görüntü oluflturmaktad›rlar. Yani gördü¤ümüz madde ancak bizim gözümüze yans›yan fotonlar›n tafl›d›¤› bilgiden ibarettir. Bu
bilgiler maddeyle ilgili bilginin tamam›n› ne derece yans›tmaktad›rlar?
Eksik veya fazla bu bilgilerin bizlere kesin olarak d›flar›daki maddenin
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gerçek halini gösterdi¤ine dair elimizde hiçbir kan›t yoktur.
fiu aç›dan bak›ld›¤›nda konu daha netlik kazanacakt›r: 21.yy’a girdi¤imiz flu günlerde bilim öyle bir noktaya varm›flt›r ki, art›k maddenin %99.95’inin boflluk oldu¤u kesin olarak ortaya ç›km›flt›r. Ancak, bu
gerçek apaç›k gözümüzün önünde durmaktayken, bizler maddeyi
%100 dolu (somut bir gerçek) olarak alg›lamaktay›z. Bu durum bize alg›lar›m›z›n beynimize verdi¤i mesajlar›n d›fl dünyay› oldu¤u gibi yans›tmamakta oldu¤unu çok net olarak göstermektedir.
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ATOMUN GÜCÜ
Bütün evrenin, canl›-cans›z herfleyin yap›tafl› olan atomun nas›l
ola¤anüstü bir flekilde maddeyi oluflturdu¤unu art›k biliyoruz. Son derece küçük olan bu parçac›klar, buraya kadar da görüldü¤ü gibi, kendi içlerinde mükemmel bir organizasyona sahiptirler. Ancak atomdaki
mucizevi yön bu kadarla kalmaz; atom ayn› zamanda içinde çok muazzam bir enerjiyi de bar›nd›rmaktad›r.
Atomun içinde sakl› olan bu güç öylesine büyüktür ki, insanl›k bu
enerjinin keflfiyle art›k okyanuslar› birlefltiren dev kanallar açabiliyor,
da¤lar› oyabiliyor, suni iklimler üretebiliyor ve bunlar gibi daha birçok
faydal› ifli yapabiliyor. Ama atomun içinde sakl› olan güç, bu flekilde
bir yandan insanl›¤›n hizmetine girerken, di¤er yandan da insanl›k için
çok büyük tehlike arzediyor. Öyle ki bu gücün kötüye kullan›m›yla, 2.
Dünya Savafl› s›ras›nda Hiroflima ve Nagasaki’de onbinlerce insan birkaç saniye gibi çok küçük bir süre içinde ölmüfllerdi.
Atomun gücünün Hiroflima ve Nagasaki’de yolaçt›¤› felaketlerle ilgili detayl› bilgi vermeden önce, atomdaki bu gücün ne oldu¤undan
ve nas›l ortaya ç›kt›¤›ndan k›saca bahsedelim.
Atom çekirde¤inin içindeki protonlar› ve nötronlar› birbirine ba¤layan enerji “Nükleer Enerji” olarak ifade edilmektedir. Bu enerjinin
büyüklü¤ü ele al›nacak elemente göre de¤iflir. Çünkü, her elementin
çekirde¤indeki proton ve nötron say›lar› farkl›d›r. Çekirdek büyüdükçe nötron-proton say›lar› ile bunlar› birbirine ba¤layan enerji de artar.
Büyük bir çekirdekte, protonlar›n ve nötronlar›n birlikteli¤ini bozmak
bu enerji çok büyük oldu¤u için son derece zordur. Parçac›klar, t›pk›
bir lastik gibi birbirlerinden ayr›ld›kça daha büyük bir kuvvetle birara62
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ya gelmeye çal›fl›rlar. Bu kuvvet, daha önce de belirtildi¤i gibi ‘Güçlü
Nükleer Kuvvet’ olarak adland›r›lm›flt›r ve evrende bulunan dört ana
kuvvetten biri ve en güçlüsüdür. Atomdan elde edilen muazzam enerjinin kayna¤› iflte bu güçtür.
Atomun içindeki bu güç görüldü¤ü gibi öylesine büyüktür ki yanl›fl bir kullan›mda dünya için çok büyük bir tehlike arzedebilir. ‹leriki
sayfalarda atom çekirde¤indeki bu gücün nas›l Hiroflima, Nagasaki,
Çernobil gibi dehflet tablolar› oluflturdu¤unu, ama iyi kullan›ld›¤›nda
insanl›k için nas›l parlak ufuklar açabilece¤ini okuyacaks›n›z.
Atomun içindeki gücü aç›klarken nükleer reaksiyonlardan, birtak›m deneylerden, baz› elementlerden bahsedece¤iz. Burada unutulmamas› gereken, Allah’›n bir milimetrenin yaklafl›k trilyonda biri kadar bir
alana böylesine büyük bir kuvveti s›¤d›rm›fl olmas›d›r.
Atomun ‹çindeki Nükleer Enerji
Bu bölümde s›kça kullanaca¤›m›z “Nükleer Enerji” terimi, atom çekirde¤inin içinde protonlarla nötronlar› birbirine ba¤layan enerjiyi ifade etmektedir. Bu enerjinin büyüklü¤ü ele al›nacak elemente göre de¤iflir. Çünkü, her elementin çekirde¤indeki proton ve nötron say›lar›
farkl›d›r. Yani, çekirdek büyüdükçe nötronlarla protonlar› birbirine
ba¤layan enerji de büyür. Dolay›s›yla büyük bir çekirdekte bu birlikteli¤i bozmak daha zordur.
Bu kuvveti daha önceki bölümlerde “Güçlü Nükleer Kuvvet” ad›
alt›nda incelemifl ve bu kuvvetin evrende bulunan dört ana kuvvetten
biri ve en güçlüsü oldu¤unu görmüfltük. ‹flte, atomdan elde edilen muazzam enerjinin kayna¤› bu güçtür.
Atomdaki ola¤anüstü gücü fisyon (nükleer parçalanma) ve füzyon
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(nükleer kaynaflma) tepkimeleri” diye adland›r›lan iki teknik ifllem aç›¤a ç›karmaktad›r. Bu tepkimeler, ilk bak›flta atomun çekirde¤inde gerçeklefliyor gibi gözükse de, asl›nda atomun bütün yap›tafllar›yla birlik te kat›ld›¤› tepkimelerdir. Fisyon ad›yla bilinen reaksiyon atomun çekirde¤inin bölünmesi, Füzyon olarak bilinen reaksiyon ise iki çekirde¤in büyük bir güçle biraraya getirilip birlefltirilmesi olay›d›r. Her iki reaksiyonda da ola¤anüstü miktarda enerji aç›¤a ç›kmaktad›r.
Nükleer Parçalanma (Fisyon)
Fisyon ad› verilen tepkime, evrendeki en kuvvetli güç olan “Güçlü Nükleer Kuvvet” ile birarada tutulan atom çekirde¤inin parçalanmas›d›r. Fisyon tepkimesi deneylerinde kullan›lan ana madde “Uranyum”
dur. Çünkü uranyum atomu en a¤›r atomlardan biridir, bir di¤er deyiflle çekirde¤inde çok yüksek say›da proton ve nötron bulunur.
Fisyon deneylerinde bilimadamlar› uranyum çekirde¤ine, büyük
bir h›zla nötron göndermifller ve çok ilginç bir durumla karfl› karfl›ya
kalm›fllard›r. Nötron uranyum çekirde¤i taraf›ndan so¤urulduktan
(bünyesine al›nd›ktan) sonra, uranyum çekirde¤i çok karars›z duruma
gelmifltir. Burada çekirde¤in “karars›z” olmas› demek, çekirdek içindeki proton ve nötron say›lar› aras›nda fark oluflmas› ve bu nedenle
çekirdekte bir dengesizli¤in oluflmas›d›r. Bu durumda çekirdek, meydana gelen dengesizli¤i gidermek için belli miktarda enerji yayarak
parçalara bölünmeye bafllar. Ortaya ç›kan enerjinin etkisiyle de çekirdek, büyük bir h›zla içinde bar›nd›rd›¤› parçalar› f›rlatmaya bafllar.
Deneylerden elde edilen bu sonuçlardan sonra Reaktör ad› verilen
özel ortamlarda, nötronlar h›zland›r›larak uranyum üzerine gönderilir.
Yaln›z, nötronlar uranyum üzerine gelifligüzel de¤il, çok ince hesaplar
64

ATOMUN SIRLARI

yap›larak gönderilmektedir. Çünkü, uranyum atomunun üzerine

nötron

gönderilen herhangi bir nötronun
uranyuma hemen ve istenilen
noktadan isabet etmesi gerekmek-

çekirdek

tedir. Bu yüzden bu deneyler belli bir olas›l›k gözönünde bulundurularak gerçeklefltirilmektedir. Ne
kadar büyük bir uranyum kütlesi
kullan›laca¤›, uranyum üzerine ne
kadar nötron demeti gönderilece¤i, nötronlar›n uranyum kütlesini
hangi h›zla ve ne kadar süre bombard›man edece¤i çok detayl›ca
hesaplanmaktad›r.
Tüm bu hesaplar yap›ld›ktan

F›rlat›lan nötronla ikiye
bölünen çekirdek

ve uygun ortam haz›rland›ktan sonra, hareket eden nötron, uranyum
atomu çekirde¤inin tam ortas›na çarpt›r›l›r ve çekirde¤in iki parçaya
bölünmesi gerçekleflir. Bu bölünmede çekirde¤in kütlesinden ortalama
iki ya da üç nötron aç›¤a ç›kar. Aç›¤a ç›kan bu nötronlar ortamdaki di¤er uranyum çekirdeklerine çarpar ve bu yeni bölünen çekirdekler de
ilk bafltaki uranyum çekirde¤i gibi davran›r. Böylece zincirleme çekirdek bölünmeleri gerçekleflir. Bu zincirleme hareketler sonucu çok say›da uranyum çekirde¤i parçaland›¤› için ortaya ola¤anüstü büyüklükte enerji ç›kar.
‹flte, onbinlerce insan›n ölümüne yolaçan Hiroflima ve Nagasaki felaketlerine, bu çekirdek bölünmeleri sebep olmufltur. 2. Dünya Savafl›
HARUN YAHYA
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s›ras›nda, 1945 y›l›nda Amerika’n›n Hiroflima’ya att›¤› atom bombas›nda patlama an›nda ve hemen sonras›nda yaklafl›k 100.000 kifli ölmüfltür. Hiroflima felaketinden 3 gün sonra yine Amerika’n›n Nagasaki’ye
att›¤› bir di¤er atom bombas› yüzünden patlama an›nda yaklafl›k
40.000 kifli hayat›n› kaybetmifltir. Çekirdekten ç›kan güç bir yandan insanlar›n ölümüne sebep olurken di¤er yandan çok büyük bir alan y›k›nt› haline gelmifl, kalan bölge halk›nda, radyasyon nedeniyle, nesiller boyu düzeltilemeyecek fizyolojik bozulmalar oluflmufltur.
Peki dünyam›z, tüm atmosfer, bizler de dahil olmak üzere canl›cans›z herfley atomlardan oluflmuflken, atomlar›n bu tip nükleer tepkimelere girmelerini, her an ve her yerde yaflanabilecek Hiroflima ve Nagasaki gibi olaylar› ne engellemektedir?
Nötronlar öyle yarat›lm›fllard›r ki, do¤ada serbest halde -bir çekirde¤e ba¤l› olmadan- dolaflt›klar›nda ‘beta bozunumu’ diye adland›r›lan
bir bozulmaya u¤rarlar. Bu bozulma yüzünden do¤ada serbest nötrona rastlanmaz. Bu sebeple nükleer tepkimeye girecek nötronlar yapay
yollarla elde edilirler.
‹flte bu noktada ortaya ç›kan, tüm evrenin Yarat›c›s›’n›n herfleyi ince bir hesapla varetmifl olmas›d›r. Çünkü, nötronlar serbest halde bozulmaya u¤ramasalard›, dünya yaflaman›n mümkün olmad›¤›, nükleer
reaksiyonlar›n son bulmad›¤› bir küreden ibaret olurdu. Allah atomu
içindeki bu muazzam güç ile beraber yaratm›fl ve bu gücü de ola¤anüstü bir flekilde saklam›flt›r.
Nükleer kaynaflma (Füzyon)
Nükleer kaynaflma (füzyon), parçalanman›n tersine çok hafif iki çekirde¤i birlefltirerek daha a¤›r bir çekirdek oluflturmak ve bu flekilde
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aç›¤a ç›kan ba¤ enerjisini kullanmakt›r. Ama bunu denetim alt›nda
oluflturmak oldukça zor bir ifltir. Çünkü çekirdekler pozitif elektrik yükü tafl›r ve birbirlerine yaklaflt›rmak istenildi¤inde çok fliddetli bir flekilde birbirlerini iterler. Bunlar›n kaynaflmas›n› sa¤lamak için aralar›ndaki itme kuvvetini yenebilecek büyüklükte bir enerjinin sa¤lanmas›
gerekmektedir. Buradaki itme
kuvvetinin s›cakl›k olarak karfl›l›¤› 2 milyar derece dolay›ndad›r. ‹tme kuvvetini yenmek
için kinetik enerji (hareket
enerjisi) gerekir ve gereken bu
enerji 20-30 milyon derecelik
bir s›cakl›¤a eflde¤erdir. Bu ola¤anüstü bir s›cakl›kt›r ve kaynaflma

tepkimesine

girecek

maddeyi tafl›yacak hiçbir kat›
malzeme de bu s›cakl›¤a dayanamaz.

Yukar›daki flemada 2 çekirde¤i
birlefltirerek yap›lan nükleer
kaynaflmay› görüyorsunuz.

Füzyon tepkimeleri do¤al olarak güneflte her an gerçekleflmektedir. Güneflten gelen ›s› ve ›fl›k hidrojen çekirdeklerinin birleflerek helyuma dönüflmesi ve bu dönüflüm s›ras›nda kaybolan maddenin yerine
ortaya ç›kan enerjiden meydana gelmektedir. Güneflin bu enerjisi, saniyede 564 milyon ton hidrojeni 560 milyon ton helyuma çevirdi¤i ve
kalan 4 milyon ton gaz maddesi de enerjiye dönüfltü¤ü için ortaya ç›kmaktad›r. Dünyam›zdaki canl›l›k için son derece hayati önemi olan günefl enerjisine sebep olan bu müthifl olay milyonlarca y›ld›r, hiç durmadan devam etmektedir. Bu noktada, flöyle bir soru akl›m›za gelebiHARUN YAHYA
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lir. E¤er güneflte, saniyede 4 milyon ton kadar büyük bir miktar madde kaybediliyorsa, güneflin sonu ne zaman gelecektir?
Evet, günefl saniyede 4 milyon ton, dakikada ise 240 milyon ton
madde kaybeder. E¤er günefl, 3 milyar y›ldan beri bu h›zla enerji üretiyorsa, bu süre içinde kaybetmifl oldu¤u kütle 400.000 milyon kere
milyon ton olacakt›r ki, bu de¤er, yine de güneflin flimdiki toplam kütlesinin 5000’de biri kadard›r. Bu miktar, 3 milyar y›lda 5 kg’l›k bir tafl
y›¤›n›ndan tek bir çak›l tafl›n›n eksilmesi gibidir. Güneflin kütlesi öyle
büyüktür ki, bu kütlenin tükenmesi çok uzun bir zaman gerektirir.
‹nsano¤lu, güneflin yap›s›n› ve içinde meydana gelen olaylar› ancak bu yüzy›lda keflfetmifltir. Bundan önce kimsenin nükleer patlama,
fizyon, füzyon türü olaylardan belki de haberi dahi yoktu. Güneflin neden enerji üretti¤ini kimse bilmiyordu. Ancak insano¤lu daha bunlardan habersizken günefl milyonlarca y›ld›r bu ak›lalmaz mekanizmas›yla yeryüzünün ve hayat›n enerji kayna¤› olmaya devam ediyordu.
Dünyam›z bu kadar muazzam bir kütle ve bu kadar büyük bir
enerji kayna¤›na o kadar hesapl› bir uzakl›¤a yerlefltirilmifltir ki ne
onun yak›c›, yokedici etkisine maruz kal›r, ne de onun sa¤layaca¤› faydal› enerjiden yoksun kal›r. Bu derece korkunç bir güce ve enerjiye sahip olan günefl baflta insan olmak üzere yeryüzündeki tüm canl›l›¤a en
faydal› olaca¤› mesafe, güç ve büyüklükte yarat›lm›flt›r.
Bu devasa kütle ve içinde gerçekleflen ak›lalmaz nükleer reaksiyonlar milyonlarca y›ld›r yeryüzüyle mükemmel bir uyum içinde ve en
kontrollü biçimde faaliyetini sürdürmektedir. Bunun ne kadar ola¤anüstü kontrollü ve dengeli bir sistem oldu¤unu anlamak için, insan›n
kendi üretti¤i basit bir nükleer santrale bile kimi zaman söz geçirmekten aciz kald›¤›n› hat›rlamak yeterlidir. Örne¤in 1986 y›l›nda Rusya’da
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Çernobil reaktöründeki nükleer kazay› hiçbir bilimadam›, hiçbir teknolojik alet engelleyememifltir. Öyle ki bu nükleer kazan›n etkisinin 3040 y›l sürece¤i söylenmektedir. Bilimadamlar› bu etkiyi engellemek
için bölgeyi dev kal›nl›kta betonlarla kapatt›klar› halde, son günlerde
betonlardan s›z›nt› oldu¤u haberleri al›nmaktad›r. De¤il nükleer patla ma, nükleer bir s›z›nt› bile insan yaflam› için son derece tehlikelidir ve
bilim bu tehlike karfl›s›nda çaresiz kalmaktad›r.
‹flte bu noktada Allah’›n sonsuz gücü ve evrendeki her bir zerre
(atom) ve bu zerrenin içindeki tanecikler (proton, nötron...) üzerindeki hakimiyeti ile karfl› karfl›ya kal›yoruz.
Gerçekten sizin Rabbiniz, alt› günde gökleri ve yeri yaratan, sonra
arfla istiva eden Allah’t›r. Gündüzü, durmaks›z›n kendisini kovalayan geceyle örten, günefle, aya ve y›ld›zlara kendi buyru¤uyla bafl
e¤direndir. Haberiniz olsun yaratmak da, emir de (yaln›zca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. (Araf, 54)

Atom Bombas›n›n Etkileri: Hiroflima ve Nagasaki
II. Dünya Savafl›’n›n son y›l›nda at›lan atom bombalar›, atomun
içinde ne kadar büyük bir güç sakl› oldu¤unu tüm dünyan›n gözleri
önüne sermifltir. At›lan her iki bomba da, yüzbinlerce insan›n hayatlar›n› kaybetmesine, kalanlar›n birço¤unda da hayatlar› boyunca düzelmeyecek fiziksel arazlar meydana gelmesine sebep olmufltur.
Birkaç saniye içersinde yüzbinlerce insan›n ölmesine yolaçan atomun içindeki muazzam gücün, saniyesi saniyesine nas›l ortaya ç›kt›¤›n› ele al›p inceleyelim:
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- Patlama An›...
Bir atom bombas›n›n t›pk› Hiroflima ve Nagasaki’de oldu¤u gibi
2.000 m. yükseklikte patlad›¤›n› varsayal›m. Patlay›c› kütleye f›rlat›lan
ve ilk çekirde¤i parçalayan nötron, daha önce de bahsedildi¤i gibi kütle içerisinde zincirleme tepkimeler oluflturur. Yani ilk parçalanan çekirdekten d›flar› f›rlayan nötronlar, baflka çekirdeklere çarpar ve bu yeni
çekirdekleri de parçalar.
Böylece h›zla bütün çekirdekler zincirleme olarak
parçalan›r ve çok k›sa bir
zaman aral›¤›nda patlama
gerçekleflir. Nötronlar öyle
h›zl› hareket etmektedirler
ki, saniyenin milyonda biri
kadar bir zamanda bomba,
kütlesi yaklafl›k 1.000 milyar kilokalorilik enerji aç›¤a ç›kar›r.
Bomban›n

çevrildi¤i

gaz kütlesinin s›cakl›¤›, bir
anda birkaç milyon dereceye ve gaz bas›nc› da bir
milyon atmosfere ç›kar.

Nagazaki'ye at›lan
atom bombas›

- Patlamadan saniyenin binde biri kadar sonra...
Patlam›fl olan gaz kütlesinin çap› büyür ve etrafa çeflitli ›fl›nlar yay›l›r. Bu ›fl›nlar patlaman›n ‘bafllang›ç parlamas›’n› oluflturur. Bu parla70
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ma onlarca kilometre çap›nda bir alanda bulunabilecek herhangi bir
kiflide tam körlü¤e neden olabilir. Öyle ki bu parlak ›fl›k (yüzey birimi
bafl›na), günefl yüzeyinden yay›landan yüzlerce kat daha büyüktür.
Patlama an›ndan bafllayarak geçen zaman öylesine k›sad›r ki, patlaman›n yak›n›nda bulunan bir kifli gözlerini kapayabilecek zaman bile bulamam›flt›r.
fiokun bas›nç cephesi kapal› kap›larda a¤›r hasarlara yol açar. Buna karfl›l›k elektrik tafl›ma kuleleri, iki parçadan oluflan köprüler ve
cam-çelik yap›l› gökdelenler de hasar görürler. Patlaman›n yak›nlar›nda da büyük oranda, pudraya benzer ince toz kalkar.
- Patlamadan 2 saniye sonra...
Parlayan kütle ve onu çevreleyen hava, bir atefl topu oluflturur. Yüzeyi henüz son derece s›cak ve güneflinki kadar, hatta daha parlak
olan bu atefl topundan yay›lan ›s›, 4-5 km çap›ndaki bir alandaki tüm
yanabilir maddeleri yakmaya yeterlidir. Atefl topunun parlakl›¤› da, hala görme duyusuna, düzeltilemeyecek kadar zarar verebilir derecededir. Burada atefl topunun çevresinde, çok büyük bir h›zla yer de¤ifltiren flok dalgas› geliflmifltir.
- Patlamadan 6 saniye sonra...
Bu anda flok dalgas› yeryüzüne çarpar ve ilk mekanik zararlara neden olur. Dalga, fliddetli bir hava bas›nc› yarat›r ve bu bas›nc›n fliddeti patlama merkezinden uzaklaflt›kça azal›r. Bu noktadan yaklafl›k 1.5
km uzakta bile, ek bas›nç, normal atmosfer bas›nc›n›n yaklafl›k iki kat› olur. Bu bas›nçta insanlar›n sa¤ kalabilme flans› %1’dir.
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- Patlamadan 13 saniye sonra...
fiok dalgas› yerin yüzeyinde yay›l›r ve bunu, atefl topunun kovdu¤u havan›n yer de¤ifltirmesi nedeniyle oluflan patlama izler. Bu patlama yer boyunca 300-400 km/saatlik bir h›zla yay›l›r.
Bu arada atefl topu so¤umufl ve hacmi küçülmüfltür. Havadan hafif
oldu¤undan yükselmeye bafllar. Yukar›ya do¤ru yönelmifl bu hareket,
yeryüzünde rüzgar›n yönünün tersine dönmesine yolaçar ve fliddetli
bir rüzgar, bafllang›çta patlama merkezinden d›flar› do¤ru eserken, flimdi merkeze do¤ru esmeye koyulur.
- Patlamadan 30 saniye sonra...
Atefl topu yükseldikçe, küre biçimindeki flekli bozulur ve resimde
görüldü¤ü gibi tipik bir mantar görünümünü al›r.
- Patlamadan 2 dakika sonra...
Mantar biçimli bulut flimdi 12.000 metrelik bir yüksekli¤e, yani atmosferin stratosfer tabakas›n›n alt s›n›r›na ulaflm›flt›r. Bu kadar yüksek
düzeyde esen rüzgarlar, mantar biçimindeki bulutu azar azar da¤›t›r ve
bulutu oluflturan maddeleri (genel olarak radyoaktif döküntüleri) atmosfere da¤›t›r. Sözkonusu bu radyoaktif döküntüler, çok küçük tanecikler olduklar›ndan atmosferde daha yüksek katmanlara da ç›kabilirler. Bu döküntüler yeryüzüne düflmeden evvel, atmosferin üst tabaka lar›nda esen rüzgarlar taraf›ndan dünyan›n çevresinde birkaç kez döndürülebilirler. Böylece radyasyon döküntüleri dünyan›n dört bir yan›na da¤›labilir.
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Atomdan Ç›kan Radyasyon
Radyasyon, uzayda saniyede 200.000 km gibi çok yüksek bir h›zda hareket eden, gama ›fl›nlar›, nötronlar, elektronlar ve benzeri birkaç
tip atom-alt› parçac›ktan oluflur. Bu parçac›klar, kolayl›kla insan vücuduna kolayl›kla nüfuz edebilir ve vücudu oluflturan hücrelere hasar verebilirler. Bu hasar ölümcül bir kanserin ortaya ç›kmas›na neden olabilir ya da üreme hücreleri içinde yer al›rsa, gelecek kuflaklar› etkileyecek genetik bozukluklara yol açabilir. Bu yüzden, bir radyasyon parçac›¤›n›n insana çarpmas›n›n sonuçlar› son derece ciddidir.
Atom patlamalar›nda ortaya ç›kan ›fl›nlar canl›lar üzerinde ya do¤rudan do¤ruya veya patlama s›ras›nda ortaya ç›kan parçalanma ürünleri yoluyla etki yapar.
Bu parçac›k ya da ›fl›nlardan biri madde içinde h›zla yol al›rken,
karfl›s›na ç›kan atom ya da moleküllerle çok fliddetli bir flekilde çarp›fl›r. Bu çarp›flma, hücrenin hassas yap›s› için felaket olabilir. Hücre ölebilir ya da iyileflebilir. Hücre iyileflse bile, içinde belki haftalar, aylar,
y›llar sonra kanser dedi¤imiz kontrol edilemeyen bir büyüme bafllar.
Merkezi patlama noktas›ndan afla¤› yukar› 1.000 metre çap›ndaki
alan içerisinde radyasyon çok yo¤undur. Ölüme yol açan öteki etkilerden kurtulanlar kanlar›ndaki akyuvarlar›n hemen hepsini kaybeder,
derilerde yaralar belirir, bunlar›n hepsi birkaç günden iki üç haftaya
kadar varan k›sa bir süre içinde kanamadan ölür. Patlama noktas›ndan
daha uzakta olanlar üzerinde radyasyonun etkisi de¤ifliktir. Atefl topundan yay›lan bu zararl› ›fl›nlarla karfl› karfl›ya kalan insan bedeninde 13,
16 ve 22 km. uzakl›klarda s›ras›yla üçüncü, ikinci ve birinci dereceden
yan›klar oluflur. Sindirim bozukluklar› ve kanamalar daha hafiftir, as›l
bozukluklar daha sonra ortaya ç›kar. Saçlar›n dökülmesi, deri yan›kla HARUN YAHYA
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Üstte atom
bombas›n›n sebep
oldu¤u bir yan›k
vakas› görülmektedir .
1945'te Hiroflima'ya
at›lan atom bombas›
sonucu oluflan
radyasyon y›llarca
etkisini sürdürmüfltür .
Sa¤da bu radyasyon dan dolay› oluflmufl
bir hastal›k
görülmektedir .
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r›, kans›zl›k, k›s›rl›k, çocuk düflürme, sakat çocuk do¤urma... Bu örneklerde dahi on günden üç aya kadar bir süre içinde ölüm görülebilir. Y›llar geçtikten sonra bile göz bozukluklar› (göze perde inmesi),
kan kanseri (lösemi) ve ›fl›n›m kanseri görülebilir. Hidrojen bombas›
patlamalar›n›n en büyük tehlikelerinden biri radyoaktif tozlar›n solunum, sindirim ve deri yoluyla vücuda girmesidir. Bu tozlar bulaflman›n
azl›¤›na-çoklu¤una göre yukar›da sayd›¤›m›z bozukluklara sebep olurlar.
Tüm bu say›lanlara, gözümüzle bile göremedi¤imiz atomlar sebep
olmaktad›r. Atomlar gerekti¤inde hayat› olufltururlarken, gerekti¤inde
de hayat› yokederler. Atomun bu özelli¤i bizlere ne kadar aciz oldu¤umuzu ve Allah’›n kudretinin sonsuzlu¤unu çok aç›k bir flekilde göstermektedir.
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SONUÇ
Atomlardan meydana gelen bir vücutla, havadaki atomlar› soluyor,
besinlerdeki atomlar› yiyor, suyun atomlar›n› içiyorsunuz. Gördükleriniz ise gözünüzdeki atomlara ait elektronlar›n fotonlarla çarp›flmas›ndan baflka birfley de¤il. Peki dokunarak hissettikleriniz? Onlar da cildinizdeki atomlar›n eflyalardaki atomlar› itmesinden ibarettir.
Elbette bugün birçok insan, bedeninin, evrenin, dünyan›n k›sacas›
herfleyin atomlardan olufltu¤unu bilmektedir. Ama belki de bugüne kadar ‘atom’ ismi verdi¤imiz ‘fley’in nas›l bir sisteme sahip oldu¤unu düflünmemifltir. Veya düflündüyse bile nas›l olufltu¤unu araflt›rmaya ihtiyaç duymam›flt›r; çünkü bunun yaln›zca fizikçilerin ifli oldu¤unu düflünmüfltür.
Oysa etraf›m›za flöyle bir bakt›¤›m›zda kusursuz bir sistemle karfl›
karfl›ya geliyoruz. Üstelik bu öyle bir sistem ki, yaln›zca oturdu¤umuz
koltu¤u oluflturan trilyonlarca atomun her birinin içinde bir kitaba konu olabilecek düzenlilik mevcut. Tek bir atomun oluflumunu, sistemini, gücünü anlatmak sayfalar sürebiliyor. Hatta teknoloji gelifltikçe ve
evren hakk›ndaki bilgilermiz artt›kça bu sayfalar daha da ço¤al›yor.
Peki tüm bu düzen tesadüfen oluflmufl olabilir mi? Büyük Patlama’n›n ard›ndan etrafa da¤›lan parçac›klar ani bir kararla atomu oluflturmufl, sonra da tesadüfen uygun bir ortam meydana gelmifl ve bu
atomlar maddeye dönüflmüfl olabilir mi?
fiüphesiz böyle bir sistemin ‘tesadüf’le aç›klanmas› mümkün de¤ildir. Zira çevrenizde gördü¤ünüz her fley, hatta göremedi¤iniz hava bile atomlardan oluflmaktad›r. Ve bu atomlar aras›nda son derece karmafl›k bir trafik vard›r.
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O halde bu atomlar aras› trafi¤i kim idare ediyor olabilir, siz mi?
Varl›¤›n›z›n sadece atomlardan olufltu¤unu kabul ederseniz atomlar›n›zdan hangisi neyi idare ediyor? Di¤er atomlardan farks›z olan beyninizin atomlar› m› di¤erlerini kontrolü alt›nda tutuyor? Beyninizin atomlar›n›n idareci oldu¤unu varsayarsak, flu sorulara cevap vermemiz gerekir:

•

Beyni oluflturan atomlar›n tümü idareci ise, aralar›nda nas›l ve ne-

ye göre karar veriyorlar?

•

Beyni oluflturan trilyonlarca atom, aralar›nda nas›l iflbirli¤i yap›yor-

lar?

•
•

Neden trilyonlarca atomdan biri bile al›nan karara itiraz etmiyor?
Atomlar aralar›nda nas›l iletiflim kuruyorlar?
Bu sorular karfl›s›nda beyni oluflturan trilyonlarca atomun tamam›-

n›n birden idareci oldu¤unu söylemenin ne kadar mant›ks›z bir ç›kar›m olaca¤› aç›kça görülüyor.
Peki bu trilyonlarca atomdan sadece biri idareci, di¤erleri de ona
itaat ediyor diye düflünmek do¤ru olabilir mi? Tek bir atomu idareci
kabul edersek o zaman da akla hemen öncelikle hangi atomun idareci oldu¤u ve bu atomu kimin seçti¤i sorular› geliyor:

•
•
•

Bu atom beynin neresinde duruyor?
Bu atomun di¤erlerinden fark› ne?
Neden di¤er atomlar kay›ts›z-flarts›z bu atoma itaat ediyorlar?
Bu sorular›n cevab›n› vermeden hemen flunu belirtmemiz gerekir:

Bahsedilen idareci atom da baflka parçac›klardan oluflmufltur. Bu parçac›klar niçin ve neye göre bu idareci atomu oluflturmak üzere biraraya geliyorlar? Bu parçac›klar› kim idare ediyor? Bu parçac›klar› idare
eden bir baflka irade var oldu¤una göre bu atomun idareci oldu¤unu
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savunmak ne derece do¤ru olur?
‹flte bu aflamada beynimizi oluflturan atomlardan birisinin idareci
atom olabilece¤i sav› kendili¤inden çürümüfl oldu.
‹nsanlar, hayvanlar, bitkiler, tafl-toprak, hava, su, eflya, gezegenler,
karadelikler, uzay bofllu¤u herfley atomdan oluflmuflken, evrendeki bu
s›n›rs›z say›daki atom birbirleriyle nas›l tam bir uyum içerisinde varl›klar›n› sürdürmektedir? Bu s›n›rs›z say›daki atomlardan hangisi, üstelik
kendisi de birçok parçac›ktan oluflmuflken idareci olabilir?
Böyle bir fleyi iddia etmek ya da ifli tesadüfe ba¤lamak ve alemleri yaratan üstün bir ‹radenin varl›¤›n› reddetmek, “vicdanlar› kabul etti¤i halde zulüm ve büyüklenme dolay›s›yla inkar etmek”ten (Neml,
14) baflka bir fley olamaz.
Düflünün ki, atomlar›n çeflitli biçimlerde biraraya gelmesiyle oluflan
bir insan, dünyaya geliyor, atomlarla besleniyor, büyüyor. Sonra atomlardan oluflan bir binada atomlardan oluflan kitaplar› okuyor. Sonra eline atomlardan oluflan ve üzerinde atom mühendisi yaz›l› bir diploma
veriyorlar. Ama sonra o ç›k›p, ‘bu atomlar fluursuzdur ve içlerindeki
ola¤anüstü sistem de tesadüfen oluflmufltur’ gibi konuflmalar yapabiliyor. E¤er böyleyse, kendisi bu konuflmay› yapacak fluuru, iradeyi ve
zekay› nereden al›yor?
‹flte elinizdeki bu çal›flman›n neredeyse her sayfas›nda canl›-cans›z
evrendeki herfleyi oluflturan atomun kendi kendine veya tesadüfen
meydana gelmesinin imkans›zl›¤›n› tekrar tekrar gördük. Tüm bu anlat›lanlara ra¤men bu oluflumun hala ‘tesadüfen’ gerçekleflti¤ini veya
‘deneme-yan›lma yoluyla’ bugünkü halini ald›¤›n› düflünenlere söyleyece¤imiz Hz. ‹brahim’in inkarc›lara söyledi¤inden farkl› olmayacakt›r:
Allah, kendisine mülk verdi diye Rabbi konusunda ‹brahim’le tar78
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t›flmaya gireni görmedin mi? Hani ‹brahim:’Benim Rabbim diriltir
ve öldürür’ demiflti; o da: ‘Ben de öldürür ve diriltirim’ demiflti. (O
zaman) ‹brahim: ‘fiüphe yok, Allah günefli do¤dan getirir, (hadi)
sen de onu bat›dan getir’ deyince, o inkarc› böylece afallay›p kalm›flt›. Allah zalimler toplulu¤unu hidayete erdirmez.” (Bakara, 258)
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