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G‹R‹ﬁ

İ

çinde yaﬂad›¤›m›z evrenin büyüklü¤ünü hiç düﬂündünüz mü? Herhalde bu konu üzerinde çok
detayl› düﬂünmemiﬂsinizdir. Zaten düﬂünmüﬂ

olsan›z da evrenin geniﬂli¤ini tam olarak anlayabilmeniz
çok zordur. Bunu size bir örnekle anlatmaya çal›ﬂal›m. Akl›n›za gelen en büyük geniﬂlik nedir, bir düﬂünün. Örne¤in
oturdu¤unuz ﬂehrin bir ucundan di¤er ucuna kadar olan
alan›n çok geniﬂ oldu¤unu düﬂünüyor olabilirsiniz. Veya
kimileriniz bulundu¤unuz ülkenin en do¤usundan en bat›s›na kadar yolculuk etmiﬂ ve ne kadar geniﬂ bir alan oldu¤una ﬂahit olmuﬂ olabilir. Hatta baz›lar›n›z ülkenizden
çok uzak bir ülkeye seyahat etmiﬂ olabilir. Ancak ﬂunu
unutmay›n! Tüm dünyay› dolaﬂm›ﬂ bile olsan›z, dünya
üzerindeki hiçbir uzakl›k evrenin geniﬂli¤ini anlayabilmeniz için yeterli de¤ildir. Çünkü Dünya'n›n evren içinde
kaplad›¤› yer bir toz tanesi kadar bile de¤ildir.
Yanl›ﬂ duymad›n›z! Koskoca Dünya gezegeni, ev-
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Bir topun üzerinde tutmaya çalıştığımız oyuncak arabalar kolayca yere yuvarlanır. Peki Dünyamız'ın üzerinde nasıl durabildiğimizi hiç düşündünüz mü?

rende bir toz tanesi kadar yer tutmaz. Bu örnek size evrenin ne kadar büyük oldu¤unu bir parça anlatabilmiﬂtir
san›r›z.
Sevgili çocuklar, ﬂimdi koskocaman evrenin içinde,
küçücük bir yer kaplayan Dünyam›z'› düﬂünün. Her gün
bu yuvarlak topun üzerindeki evinizde uyan›yorsunuz.
Okula, bu yuvarlak topun üzerinde yap›lm›ﬂ olan yollardan gidiyorsunuz.
ﬁimdi bir düﬂünün! Elinize bir top alsan›z ve onun
üzerine minik arabalar koysan›z, bu arabalar› da tutmasan›z onlar bu topun üzerinde durabilirler mi? Tabii ki du-
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ramazlar. Ama siz hiç düﬂmeden yuvarlak bir top olan
Dünyam›z'›n üzerinde bütün gün arkadaﬂlar›n›zla birlikte
gülüp e¤lenebiliyorsunuz.
Peki bir de Güneﬂ'i düﬂünün. Alev alev yanan bu k›rm›z› ateﬂ topu olmasa nas›l ›s›nacakt›n›z, nas›l ayd›nlanacakt›n›z? Yaz›n denize girip, yüzebilir miydiniz? Ailenizle
ya da s›n›f arkadaﬂlar›n›zla ve ö¤retmeninizle birlikte pikni¤e gidebilir miydiniz? Hay›r! Bunlar›n hiçbirini yapamazd›n›z. Çünkü, Güneﬂ olmasa Dünya'da hiçbir canl›
varl›k olmazd›. Yaln›zca bitkiler, a¤açlar, kuﬂlar, böcekler,
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çok sevdi¤iniz kedi ve köpekler de¤il, anneniz, baban›z,
arkadaﬂlar›n›z, kardeﬂiniz ve siz de olmazd›n›z.
Dünya ve Güneﬂ'le ilgili bu iki örnek, evrendeki gök cisimlerinin ve onlar›n sahip olduklar› özelliklerin, hayat›n›z
için çok önemli olduklar›n› göstermektedir. Tabii, bunlar›n
benzeri daha pek çok ilginç örnek verebiliriz. ‹ﬂte bu kitapta size bu örneklerden baz›lar›n› anlataca¤›z. Bu örneklerle evreni tan›mak sizin için hem çok ilginç hem de e¤lenceli olacak. Annenize, baban›za ya da arkadaﬂlar›n›za ö¤rendiklerinizi anlatmal›s›n›z. Emin olun, bu ilginç konular›
ö¤renmek onlar›n da hoﬂuna gidecektir.
Bu kitaptaki bilgileri okudukça evrenimizin ve içindeki tüm varl›klar›n Yarat›c›m›z olan Allah taraf›ndan en güzel ﬂekilde var edildiklerini göreceksiniz. Allah'›n Güneﬂ'i,
Ay'›, Dünyam›z'› k›sacas› evrendeki herﬂeyi, bizim en güzel
ve en rahat bir ﬂekilde yaﬂamam›z için özel olarak yaratt›¤›n› ö¤reneceksiniz.
ﬁimdi sizlerle birlikte evrende güzel bir yolculu¤a ç›kaca¤›z...
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1. bölüm:
EVREN‹N
YARATILIﬁI

U

çsuz bucaks›z evrenin nas›l oluﬂtu¤unu, koskocaman Dünyam›z'›n, Güneﬂ'in, Ay'›n ve y›ld›zla-

r›n nas›l meydana geldi¤ini hiç merak edip araﬂt›rd›n›z
m›? Peki, evrenin Dünyam›z, Ay ve Güneﬂ'ten baﬂka birçok
ilginç cisimle dolu oldu¤unu biliyor musunuz? Bu cisimlerin bir arada varl›klar›n› sürdürebilmeleri için, evrende birçok hassas dengenin ayn› anda çal›ﬂmas› gerekti¤inden
haberiniz var m›?
ﬁimdi bu sorular›n cevaplar›n› ö¤renece¤imiz ihtiﬂaml› bir yolculu¤a ç›kal›m ve Allah'›n evreni ilk olarak nas›l yaratt›¤›n› ö¤renelim.

Bir Zamanlar Evren Yoktu!
Eskiden insanlar gökyüzü hakk›nda çok az ﬂey biliyorlard›. Çünkü, gökyüzünü araﬂt›rmak için gerekli olan
araçlar ﬂimdiki gibi geliﬂmiﬂ de¤ildi. Bu yüzden, insanlar›n
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evrenin ilk ortaya ç›k›ﬂ›yla ilgili saçma ve komik düﬂünceleri vard›. Bunlar›n en komik olan› ise evrenin hep var oldu¤unu zannetmeleriydi. Yani, gökyüzü yeterince incelenmeden önce, baz› bilgisiz insanlar evrenin bir baﬂlang›c›
olmad›¤›n› hep var oldu¤unu söylüyorlard›.
Oysa bu çok mant›ks›z bir düﬂünceydi! Bir düﬂünün,
evinizin ya da okulunuzun ilk yap›ld›¤› tarih hatta ﬂu an
okudu¤unuz bu sat›rlar›n bile belli bir yaz›l›ﬂ tarihi vard›r.
Ayn› ﬂekilde, annenizin, baban›z›n ve tabi sizin de bir do¤um tarihiniz var. Demek ki, canl› ya da cans›z olsun, herﬂey belli bir tarihte ortaya ç›kar. ‹ﬂte, bunun için "evrenin
ortaya ç›k›ﬂ tarihi yoktur, o zaten hep vard›" diye düﬂünmek çok ak›ls›zca bir düﬂünce olur.
Bu konuyu daha iyi anlaman›z için ﬂöyle bir örnek
verelim: Sabah okula giderken farkl› bir yoldan gitti¤inizi
ve yol üzerinde bir heykel ile karﬂ›laﬂt›¤›n›z› düﬂünün. Ne
düﬂünürsünüz? "Bir heykelt›raﬂ bu heykeli yapm›ﬂ ve buraya yerleﬂtirmiﬂ" dersiniz de¤il mi? Peki bir arkadaﬂ›n›z
ç›ksa ve "hay›r bu heykel hep buradayd›, onu kimse yapmad›, her zaman burada duruyordu" dese ne dersiniz?
Herhalde arkadaﬂ›n›z›n son derece saçma düﬂündü¤ünü,
her sanat eserinin mutlaka bir yap›mc›s› oldu¤unu söylersiniz de¤il mi?
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B u heykeli tasarlayıp ortaya çıkaran bir sanatçının olması, bizleri de tasarlayıp meydana getiren bir tasarımcının olması gerektiğini ve hiçbir şeyin kendiliğinden oluşamayacağını bize
hatırlatıyor.

O halde evrenin hep var oldu¤unu söyleyenler, heykelin hep var oldu¤unu söyleyen arkadaﬂ›n›zdan çok daha
saçma düﬂünmektedirler. Çünkü heykel, bir kaya parças›n›n ﬂekillendirilmiﬂ halidir. Evrenin içinde ise bu kaya parças› ile asla k›yaslanamayacak kadar çok gök cismi, çok
fazla sistem ve ola¤anüstü dengeler vard›r.
Zaten evrenin hep var oldu¤u gibi bir düﬂüncenin saçma oldu¤u gökyüzü araﬂt›rmalar› geliﬂince daha da iyi anlaﬂ›ld›. Çünkü, bu araﬂt›rmalar›n sonucunda herﬂey gibi evrenin de bir baﬂlang›c› oldu¤u ortaya ç›kt›.
Evrenin bir do¤um günü oldu¤unu ispatlayan ilk kiﬂi Ed-
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win Hubble (Edvin Hab›l) ad›nda bir gök bilimcidir. (Zaten
biliyorsunuzdur ama yine de hat›rlatal›m: gök bilimci gökyüzünü, uzay› inceleyen insanlara denir.) Gök bilimci olan
Hubble'›n dev bir teleskobu vard›. 1929 y›l›nda, her zamanki gibi dev teleskobuyla gökyüzünü inceledi¤i bir gün,
y›ld›zlar›n hareket etti¤ini fark etti.
Bunlar s›radan hareketler de¤ildi. Çünkü y›ld›zlar sürekli olarak bizden uzaklaﬂ›yorlard›. Hatta y›ld›zlar birbirlerinden de uzaklaﬂ›yorlard›. herﬂeyin birbirinden uzaklaﬂt›¤› bir evren ise sürekli geniﬂleyen bir evren demekti.
Bundan yüzy›l öncesine kadar insanlar bu gerçe¤i bilmiyorlard›. Fakat bugün y›ld›zlar›n birbirlerinden ve Dünya'dan uzaklaﬂt›klar›n› bütün bilim adamlar› söylemektedir.
Y›ld›zlar›n bu hareketi evrenin yarat›l›ﬂ›yla ilgili çok
önemli bir bilgidir. Çünkü, y›ld›zlar›n birbirlerinden sürekli
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uzaklaﬂ›yor olmalar›, baﬂlang›çta hepsinin bir arada oldu¤unu gösterir. Bilim adamlar›, bundan yaklaﬂ›k 15 milyar
y›l önce evrenin tüm maddesinin toplu i¤ne baﬂ› kadar küçük bir noktada s›k›ﬂ›k olarak bulundu¤unu hesaplad›lar.
Bu noktan›n patlamas› ve uzaya da¤›lmas› sonucunda bugünkü evren ortaya ç›km›ﬂt›.
ﬁimdi, buraya kadar anlatt›klar›m›z› s›rayla alt alta
yazal›m:
- Birincisi, y›ld›zlar sürekli hareket ederler;
- ‹kincisi, y›ld›zlar bizden uzaklaﬂmaktad›rlar;
- Üçüncüsü, zaman yavaﬂ yavaﬂ geriye al›nsa, y›ld›zlar›n birbirlerine yaklaﬂt›¤› görülür. Bu geri gidiﬂ, tüm evren tek bir noktada birleﬂinceye kadar devam eder.
Biraz daha geriye gidersek bu nokta da yok olur. Yani evren hiç yokken var olmuﬂtur, yani Allah taraf›ndan
yarat›lm›ﬂt›r.
Yoklu¤un nas›l bir ﬂey oldu¤unu aﬂa¤›daki üç basit
soruyu cevaplayarak kolayca anlayabilirsiniz.
1- Bir sene önce kaç yaﬂ›ndayd›n›z?
Mutlaka ﬂu anki yaﬂ›n›zdan bir yaﬂ daha küçük oldu¤unuzu söyleyeceksiniz.
2- ﬁu anda bulundu¤unuz yaﬂtan birer birer geri saysan›z, en son hangi yaﬂ›n›z› söylersiniz?
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Hepiniz "bir" demiﬂ olmal›s›n›z. Bu sizin do¤du¤unuz
andan bir y›l sonra girdi¤iniz yaﬂt›r. ‹lk do¤du¤unuz anda
ise henüz bir yaﬂ›n›z yoktur, bu an ise s›f›r yaﬂ olarak ifade
edilebilir.
3- Do¤du¤unuz zamandan bir sene önceyi düﬂünün!
O zaman kaç yaﬂ›ndayd›n›z? Ve neredeydiniz?
Bu soruya, "O zaman ben yoktum" ﬂeklinde cevap
vermiﬂ olmal›s›n›z.
Do¤ru cevap da gerçekten anneniz size henüz hamile kalmadan önceki zamanlarda yok oldu¤unuzdur.
Yaﬂ›n›zla birlikte vücudunuz için de ayn› geriye sayma iﬂlemini yapacak olursak, sonuçta vücudunuzun da
yok oldu¤unu görürsünüz. Geri ald›¤›m›z her bir yaﬂla birlikte vücudunuz da küçülür. Vücudunuz küçüle küçüle, annenizin karn›ndaki halinizi al›r. Annenizin karn›nda da

Eğer

günümüzden geriye doğru gidersek, daha sizin hiç ortada olmadığınız ana kadar, bu resim kareleri tersine dizilmiş şekilde devam eder.

küçülme devam eder ve en sonda annenizin size hamile olmad›¤› zamana gelir.
‹ﬂte evren de, ayn› sizin gibi, Allah taraf›ndan yarat›lmadan önce yoktu. Zaman› geri ald›¤›m›zda evrenin de
yaﬂ› küçülür. Yine sizin gibi, bir yere kadar küçülür ve en
sonunda yok olur. O halde evrenin ortaya ç›km›ﬂ olmas›,
onun "yarat›lm›ﬂ" olmas› demektir.
Bu arada ﬂunu hat›rlatmal›y›z, bir ﬂeyin yok iken var
oldu¤unu anlatmak için "yarat›l›ﬂ" kelimesi kullan›l›r. Ve
herhangi bir ﬂeyi yoktan var edebilen yani "yaratan" sadece Allah't›r. ‹nsanlar da daha önce var olmayan ﬂeyler yapabilirler. Örne¤in ortada bir resim yokken resim yapabilirler. Veya bir gemi yokken gemi inﬂa edebilirler. Ama insanlar ancak Dünya'da var olan imkanlarla, daha önce
örneklerini gördükleri ﬂeyleri yapabilirler. Bu ise, yaratmak
de¤ildir. Yaratmak bir ﬂeyi yoktan örneksiz olarak meydana getirmektir. Evrendeki herﬂeyi ve tabi evrenin içindeki
Dünyam›z'› da Allah örneksiz olarak yaratm›ﬂt›r.
‹nsan ise, biraz önce söyledi¤imiz gibi bir resim yaparken bile Allah'›n yaratt›klar›n› örnek al›r. Örne¤in, sizden bir manzara resmi çizmenizi istesek, ka¤›da neler çizersiniz? Büyük ihtimalle, Güneﬂ, da¤ ve birkaç yeﬂil a¤aç
ve belki bir de gökkuﬂa¤› ya da deniz çizersiniz. Peki, ﬂim-
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Daha önce hiç
görmediğiniz bir
şeyin resmini yapabilir misiniz? Elbette yapamazsınız çünkü sadece
Allah örneksiz yaratabilir.

di bir düﬂünün! Hiç a¤aç görmemiﬂ olsayd›n›z, a¤aç resmi
çizebilir miydiniz? Hay›r, kesinlikle çizemezdiniz. Ya da do¤uﬂtan kör birini düﬂünün Güneﬂ'in yuvarlak oldu¤unu bilmesi için birinin kendisine söylemiﬂ olmas› gerekir. Çünkü,
göremedi¤i bir ﬂeyi bilmesine imkan yoktur.
Çocuklar! Bu örneklerden sonra bir kez daha aç›kça
gördü¤ümüz gibi, örneksiz yaratma gücü olan sadece
Allah't›r. Allah'›n tüm insanlara yol gösterici olarak indirdi¤i kutsal kitap olan Kuran'da bu gerçek ﬂöyle haber
verilmektedir:
O (Allah) gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratand›r... (Enam Suresi, 101)
Çocuklar ﬂimdi s›ra, Allah'›n evreni nas›l yaratt›¤›n›
ö¤renmeye geldi. Eminiz hepiniz, böyle büyük bir olay›n
nas›l gerçekleﬂti¤ini merak etmeye baﬂlam›ﬂs›n›zd›r.
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BİG BANG (BÜYÜK PATLAMA)
VE EVRENİN GENİŞLEMESİ
Evrenin milyarlarca y›l
önce, tek bir nokta oldu¤unu art›k biliyorsunuz.
ﬁimdi s›ra bu minik
noktan›n nas›l bir anda
büyümeye baﬂlad›¤›n› ö¤renmeye geldi.
Bilirsiniz, çizgi filmlerde kahraman›n
hep bir düﬂman› olur. Bu düﬂman filmin kahraman›n› yakalamak için çeﬂitli yollara baﬂvurur. Bu yollardan s›k s›k
baﬂvurdu¤u yöntem ise dinamit kullanmakt›r. Örne¤in;
sevimli tavﬂan Bugs Bunny'nin yuvas›na ya da h›zl› deve
kuﬂu Road Runner'›n geçti¤i yollara düﬂmanlar› hep dinamit koyarlar. Sevimli kahramanlar bu dinamitlerden büyük bir ustal›kla kurtulurlar.
Evet ﬂimdi, bu patlamalardan birini hayal edin. Örne¤in; Bugs Bunny'i yakalamak isteyen avc›n›n, Bunny'nin
topra¤›n alt›ndaki yuvas›na dinamit koydu¤unu düﬂünün!
Dinamit patlad›¤›nda ne olur? Yerden yukar› do¤ru dört
bir tarafa toprak parçalar› f›rlar, de¤il mi? Patlamadan
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önce bu toprak parçalar› bir aradad›r. Fakat, patlamadan sonra toprak minik parçalar halinde etrafa da¤›l›r ve
parçalar birbirlerinden uzaklaﬂ›r.
‹ﬂte çocuklar, evren de milyarlarca y›l önce, böyle bir
patlamayla ortaya ç›kt›. Patlamayla parçalar oluﬂtu. Bu
parçalar, toprak parçalar›n›n etrafa f›rlay›p da¤›lmas› gibi birbirlerinden uzaklaﬂarak da¤›ld›lar. Evreni ve içindeki
gök cisimlerini oluﬂturmaya baﬂlad›lar.
Evrenin Allah taraf›ndan yarat›l›ﬂ›n›n baﬂlang›c›
olan bu patlamaya, Big Bang (Büyük Patlama) ad› verildi.
Bu büyük patlama ile evren o andan itibaren sürekli büyümeye ve geniﬂlemeye baﬂlad› ve hala da geniﬂlemeye devam etmektedir.
ﬁimdi, di¤er bölüme geçmeden önce buraya kadar
anlatt›klar›m›z›, maddeler halinde yazal›m.
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1-

Uzun y›llar önce evren diye bir ﬂey yoktu;

2-

Evren, tek bir noktan›n patlamas› ile var oldu;

3-

Patlamayla evrenimizi oluﬂturan cisimler ortaya ç›kt› ve birbirlerinden uzaklaﬂmaya baﬂlad›lar;

4-

Evrendeki cisimlerin birbirinden uzaklaﬂmas›
ile evren geniﬂlemektedir.

Tüm bunlar Allah'›n sonsuz güç ve kudretinin delilleridir. Dünyadaki bütün insanlar biraraya gelse evrenin küçük bir benzerini bile meydana getiremezler. Big Bang'in
benzeri bir patlama, Dünya'daki bütün malzemeler kullan›lsa bile gerçekleﬂtirilemez. Demek ki, tüm güç bütün
bunlar› gerçekleﬂtiren Allah'›nd›r. ﬁimdi gelen konuyu okudu¤unuzda Allah'›n gücünün ve akl›n›n sonsuz oldu¤unu
daha iyi anlayacaks›n›z.

PATLAMAYLA OLUŞAN DÜZEN
Çocuklar sizin de tahmin edece¤iniz gibi hiçbir patlama düzenli bir yap› oluﬂturmaz. Tam tersine, patlama var
olan düzeni bozar. Patlaman›n oldu¤u yerdeki herﬂey zarar görür. Güçlü bir bomba, kocaman bir binay› y›kabilir.
Dünya'n›n en güçlü bombas› atom bombas›d›r. Bu bomba
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Bomba patladığında herşeyi yakıp yıkar. Patlamanın ardından
tesadüfen düzenli bir yapı oluşamaz.

at›ld›¤› yerdeki bütün düzeni yok eder. Bir anda koca bir
ﬂehri yerle bir edebilir.
Big Bang ismini verdi¤imiz evreni meydana getiren
Büyük Patlama ise milyarlarca atom bombas›n›n patlamas›ndan çok daha güçlü bir patlamad›r. Fakat tam tersine, bu patlaman›n sonucunda, mükemmel bir düzen oluﬂmuﬂtur. Her taraf› bizim için özenle haz›rlanm›ﬂ olan Dünyam›z da bu patlaman›n ard›ndan ortaya ç›km›ﬂt›r.
Peki sizce Big Bang'ten sonra bu mükemmel düzen
nas›l oluﬂmuﬂ olabilir?
Evet çocuklar, büyük bir patlamayla evreni yoktan
yaratan Allah't›r. Tabi evrendeki mükemmel düzeni sa¤layan da yine Rabbimiz'dir.
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Zaten bundan baﬂka her cevap yanl›ﬂt›r. Örne¤in,
patlamadan sonra düzen kendi kendine oluﬂtu diyen bir
insan, saçma bir cevap vermiﬂ olur. Bunun neden saçma
bir cevap oldu¤unu bir benzetmeyle size aç›klayal›m:
Kumsala bir bomba at›lsa, kumlar ne olur? Etrafa saç›l›rlar, de¤il mi? Peki, biri kumsalda bir patlamadan sonra çok büyük bir kale oluﬂtu¤unu söylese, ne düﬂünürsünüz? Bu kiﬂinin muhtemelen deli, söylediklerinin de kesin-

Kumsalda oluşan bir patlama sonucunda resimde görülen kumdan kalenin tesadüfen oluşması nasıl imkansız ise, Big Bang (Büyük Patlama) dan sonra içinde Dünyamız'ın ve canlıların da yer aldığı evrenin tesadüfen, Allah'ın kontrolü dışında oluşması o derecede imkansızdır.
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likle uydurma oldu¤unu
düﬂünürsünüz. ‹ﬂte ayn›
ﬂekilde, evrendeki düzenin kendi kendine oluﬂtu¤unu söyleyen birinin
de deli oldu¤u düﬂünülür. Üstelik dev evrende
kumdan bir kaleyle k›yaslanamayacak kadar
çok fazla ayr›nt›, denge
ve üstünlük vard›r.
Sonuç olarak, evrendeki mükemmel düzen, evrenin kendi kendine oluﬂmad›¤›n› kan›tlar. Evrende var olan her düzen ve denge
de Allah'›n sonsuz akl›n›n göstergelerindendir.
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KURAN'DA EVREN
HAKKINDA VERİLEN BİLGİLER
Kuran, Allah'›n insanlara gönderdi¤i kutsal kitapt›r. Her
konuda en do¤ru bilgiler Kuran'dan ö¤renilir. Çünkü, Kuran'›n
her sat›r› Yüce Allah'›n bir sözüdür. Fakat, Kuran'›n indirildi¤i
dönemde, bilim ve teknoloji bugünkü kadar geliﬂmiﬂ de¤ildi.
Bu sebeple, son y›llara gelinceye kadar Kuran'da yaz›l› olan bilgiler araﬂt›r›lamad›. Bugün ise bilimde ve teknolojide çok büyük ilerlemeler yaﬂanmaktad›r. Her yeni geliﬂme, Kuran'da haber verilen bilgilerle tamamen ayn› ç›kmaktad›r. Örne¤in, Kuran'da evrenin bir aradayken ayr›l›p da¤›ld›¤› bildirilir. Önceki
sayfalarda size anlatt›¤›m›z gibi, günümüz biliminin ulaﬂt›¤›
sonuç, Kuran'daki bilginin tamamen ayn›s›d›r. Kuran'da bu bilimsel gerçek ﬂu ﬂekilde anlat›l›r:
O inkar edenler görmüyorlar m› ki (baﬂlang›çta) göklerle
yer birbiriyle bitiﬂikken, Biz onlar› ay›rd›k … (Enbiya Suresi, 30)
Bu ayeti ﬂu ﬂekilde aç›klayabiliriz
-

"Gökler" kelimesi, tüm evren anlam›na gelir.

-

Öyleyse, "Göklerle yer birbiriyle birleﬂikti" ifadesi, eskiden evrendeki tüm varl›klar›n birbirleriyle içiçe oldu¤unu anlat›r.

-
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Son olarak, ayette geçen "Onlar› ay›rd›k" ifadesi evre-

nin patlamayla parçalara ayr›ld›¤›n› belirtir.
Kuran'da, bilimin yeni keﬂfetti¤i, evrenle ilgili daha pek
çok bilgi vard›r. ﬁimdi bu bilgilerden bir örnek daha verelim.
Size daha önce söz etti¤imiz Hubble adl› gök bilimci, evrenin geniﬂledi¤ini ispatlad›¤›nda y›l 1929'du. Yani bundan
sadece 72 y›l önceydi. Oysa, ayn› bilgi Kuran'da bundan tam
1400 sene önce haber verilmiﬂtir. Ayetlerde bu konudan ﬂöyle
bahsedilir:
Biz gö¤ü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve ﬂüphesiz Biz
(onu) geniﬂleticiyiz. (Zariyat Suresi, 47)
Ayette geçen "gök" kelimesi, uzay ve evren anlam›nda
Biz (onu) geniﬂleticiyiz" ise aç›kça evrenin geniﬂkullan›lm›ﬂt›r. "B
ledi¤ini bildirir.
Bu örnekler iki ﬂeyi kan›tlar:
-

Kuran kesin olarak Allah taraf›ndan gönderilmiﬂ bir
kutsal kitapt›r;

-

Kuran'da yaz›l› olanlar, her zaman en do¤ru bilgilerdir. Çünkü Kuran, evreni ve içindeki herﬂeyi yaratan
Allah taraf›ndan gönderilmiﬂtir, elbette Kendi yaratt›¤›n› en iyi bilen de Allah't›r.

Bu bölümde tüm evrenin Allah taraf›ndan yoktan var
edildi¤ini gördük. ﬁimdi de Allah'›n sonsuz gücünün ve bilgisinin eseri olan evrende bir yolculu¤a ç›kal›m.
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2. bölüm:
EVREN

B

u bölümde size evreni oluﬂturan gök cisimlerini
anlataca¤›z. Güneﬂ, Ay ve Dünya elbette bu
gök cisimlerinin bize en yak›n ve en tan›d›k

olanlar›... Ancak evrenin gözünüzle göremedi¤iniz yerlerinde baﬂka gök cisimleri de var.
Uzay› konu alan çizgi filmleri ya da uzayla ilgili sinema filmlerini düﬂünün! Bulutlar›n yukar›s›, bu filmlerde
gördü¤ünüz y›ld›zlar, gezegenler ve gök taﬂlar›yla doludur. Bunlar›n her birine gök cismi denir. Bu gök cisimlerinin
milyarlarcas› toplan›p bir araya gelerek galaksi dedi¤imiz
dev y›ld›z kümelerini oluﬂtururlar. Gök cisimlerinin hepsi
çok büyüktür. Örne¤in, Dünyam›z di¤er gök cisimleri içinde küçük say›labilecek bir gezegendir. Ama buna ra¤men
insanlar›, hayvanlar›, da¤lar›, ovalar›, okyanuslar› akl›n›za gelen herﬂeyi üzerinde taﬂ›yacak kadar büyüktür.
ﬁimdi isterseniz yolculu¤umuza milyarlarca y›ld›z›n
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birarada bulundu¤u, dev y›ld›z kümeleri olan galaksilerle
devam edelim!

GALAKSİLER
Galaksiler milyarlarca y›ld›zdan oluﬂur. (ﬁunu unutmay›n: Y›ld›zlar Güneﬂ gibi büyük gök cisimleridir. Örne¤in Dünyam›z veya Ay birer y›ld›z de¤il, sadece gezegendir.) En büyük galaksideki y›ld›z say›s› yaklaﬂ›k 3 trilyondur. Orta büyüklükteki bir galakside yaklaﬂ›k 200-300
milyar, küçük bir galakside ise yaklaﬂ›k 100 milyar y›ld›z
vard›r.
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Burada k›saca bir durup düﬂünelim: Milyar rakam› sizin için ne ifade ediyor? Örne¤in 1 rakam›n›n yan›na iki s›f›r koyarsan›z 100 olur. E¤er buna bir s›f›r daha eklerseniz
o zaman 1000 olur. Bir s›f›r daha ekleyin, ﬂu an karﬂ›n›zda
10.000 (on bin) rakam› vard›r. 10.000'e kadar sayabilir
misiniz? Belki sayars›n›z ama bu muhtemelen baya¤›
uzun bir vaktinizi al›r. Fark›ndaysan›z hala milyar rakam›n› ulaﬂamad›k. O zaman 10.000'in yan›na iki s›f›r daha
ekleyelim. ﬁu an karﬂ›m›zdaki rakam 1.000.000 (bir milyon)'dur. Yine galaksilerdeki y›ld›z say›s›na ulaﬂamad›k.
Ama 1.000.000'un yan›na üç s›f›r daha koyarsan›z iﬂte
ﬂimdi 1.000.000.000 (bir milyar) rakam›na ulaﬂt›n›z.
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1.000.000.000'a kadar sayabilir misiniz? Buna biz cevap
verelim: Bir milyara kadar saymak birkaç tane on y›l›n›z›
alacakt›r...
ﬁimdi galaksilerdeki y›ld›z say›s›na yaklaﬂt›k say›l›r.
1.000.000.000 rakam›n›n yan›na iki s›f›r daha koyarsan›z
100.000.000.000 (yüz milyar) olur. ‹ﬂte bu, milyarlarca
galaksi içinde en küçüklerinden birinde yer alan y›ld›zlar›n
say›s›d›r.
ﬁimdi uzay›n ne kadar büyük oldu¤unu anlad›n›z
m›? Uzaydaki tüm y›ld›zlar› saymaya kalksan›z, bunu hiç
durmadan ömrünüz boyunca sürdürseniz bile bitiremezsiniz. Ama Yarat›c›m›z olan Allah, bu, gözünüzde canland›ramayaca¤›n›z kadar büyük uzay› yoktan yaratm›ﬂt›r
ve her an bu uçsuz bucaks›z evrenin her yerine hakimdir.
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Dev evrenimizde gerçekleﬂen herﬂeyi, var olan her varl›¤›
Allah bilir ve görür. Rabbimiz'in sonsuz kudreti bir Kuran
ayetinde ﬂöyle bildirilir:
...Ve göklerde olan› da, yerde olan› da bilir. Allah,
herﬂeye güç yetirendir. (Al-i ‹mran Suresi, 29)
Biz yine konumuza devam edelim ve Allah'›n yaratt›¤› galaksileri daha yak›ndan tan›maya çal›ﬂal›m.
Büyük ve orta büyüklükteki galaksilerde bir galaksi
merkezi olur. Bu merkez, yaklaﬂ›k 100 milyar y›ld›zdan
oluﬂan bir y›ld›zlar toplulu¤udur. Galaksi merkezinin etraf›nda ise büyük bir h›zla dönen kollar vard›r. Bu kollar,
y›ld›zlar, gaz ve toz bulutlar›ndan oluﬂur.
Kollar› ve merkezleriyle galaksiler uzaydaki en büyük
gök cisimleridir. Bu dev gök cisimleri bir de kendi aralar›nda kümeler oluﬂtururlar. Baz› galaksi kümelerinde binlerce
galaksi vard›r. Dahas›, bu galaksi kümeleri de kendi aralar›nda tekrar kümeleﬂirler. Bu düzenli kümeleﬂme böyle
devam eder.
ﬁimdi buraya kadar anlat›klar›m›z› s›ralayal›m:
- Galaksiler milyarlarca hatta trilyonlarca y›ld›zdan
oluﬂur.
- Büyük ve orta büyüklükte galaksilerin, galaksi mer-
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kezleri vard›r. Bu merkezler yaklaﬂ›k 100 milyar y›ld›z›n galaksinin ortas›nda toplan›p kümelenmesiyle
oluﬂur.
- Galaksi merkezinin y›ld›zlar, gaz ve toz bulutundan
oluﬂmuﬂ kollar› vard›r. Bu kollar, büyük bir h›zla galaksi merkezinin etraf›nda durmadan dönerler.
- Galaksiler bir araya gelerek galaksi kümelerini oluﬂturur. Kimi zaman, bir galaksi kümesinde binlerce
galaksi olabilir. Galaksi kümeleri de kendi aralar›nda
kümeleﬂir.
Bütün bunlar›n haricinde, 100 milyar y›ld›zl› bir galaksinin küçük bir galaksi oldu¤unu unutmay›n. Tabi her
bir y›ld›z›n en az Güneﬂimiz kadar büyük oldu¤unu, ayr›ca pek çok y›ld›z›n etraf›nda Dünyam›z gibi irili ufakl› gezegenlerin döndü¤ünü de...
Peki, ﬂimdi iyice düﬂünüp cevap verin. Milyarlarca y›ld›z kendi kendilerine düzenli bir ﬂekilde bir araya gelebilir
mi? Y›ld›zlar birbirleriyle veya di¤er gök cisimleriyle (örne¤in Dünyam›z veya di¤er gezegenlerle) çarp›ﬂmadan hareket edebilecekleri bir dengeyi kendi kendilerine oluﬂturabilirler mi?
Hay›r, y›ld›zlar›n kendi kendilerine bir düzen ya da
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denge oluﬂturmalar› mümkün de¤ildir. Demek ki y›ld›zlar›n, birbirlerine çarpmadan ilk var olduklar› günden beri
yani milyarlarca y›ld›r, büyük bir süratle dönebilmeleri,
onlar› bir yaratan, planlayan ve düzenleyen oldu¤unu
gösterir. Hiç ﬂüphesiz bu Yarat›c›, tüm evrenin hakimi olan
Allah't›r. Allah, uzaydaki gezegenler, y›ld›zlar ve kuyruklu
y›ld›zlar için say›s›z yollar yaratm›ﬂt›r. Bu gök cisimleri
kendi yollar›nda birbirleriyle çarp›ﬂmadan ilerler.
ﬁimdi, evrendeki yolculu¤umuza içinde bizim de bulundu¤umuz galaksiyle devam edelim!

Samanyolu Galaksisi
Samanyolu, Dünyam›z'›n içinde bulundu¤u galaksinin ismidir. Samanyolu Galaksisi çok büyüktür. Tabii, bütün büyük galaksilerde oldu¤u gibi Samanyolu'nun da bir
galaksi merkezi vard›r. Hat›rlarsan›z, galaksiler bölümünde, galaksi merkezinin ne oldu¤undan bahsetmiﬂtik. Bu
merkezde bulunan y›ld›zlar daha yaﬂl›, k›rm›z› ve sar› olan
y›ld›zlard›r. Galaksinin kollar›ndakiler ise daha çok s›cak,
genç mavi y›ld›zlard›r. Ayr›ca bu kollarda gaz ve toz bulutlar› da vard›r.
Bu galaksi sarmal ﬂeklindedir, asl›nda galaksinin ﬂek-
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Samanyolu Galaksisi'nin içinde Dünyamız'ın bulunduğu yer
okla gösteriliyor.

li "rüzgar gülünün" ﬂeklinin ayn›s›d›r. Yani, merkezinden
d›ﬂa do¤ru aç›lan kollar› vard›r. Bu kollar dört tanedir.
Bunlardan birinin ad› "Avc› Kolu"dur. "Güneﬂ Sistemi" denilen gezegenler toplulu¤u bu kolda bulunur ve bu topluluktaki gezegenlerden biri de Dünyam›z'd›r.
Güneﬂ Sistemimiz Samanyolu Galaksisi'nin merkeze
yak›n olan k›sm›ndad›r. Fakat, yak›n olmas›na ra¤men
merkezin etraf›ndaki turunu, ancak 220 milyon y›lda tamamlar.
Dev Samanyolu, milyarlarca y›ld›r bu biçimini ve ha-
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reketini sürdürür. ‹çindeki y›ld›zlar, son derece büyük bir
süratle döndükleri halde, hiç ﬂaﬂ›rmadan düzenlerini ve
yörüngelerini korurlar.
Ancak, y›ld›zlar›n kendi kendilerine böyle bir ﬂekil
oluﬂturmas› mümkün de¤ildir. Kendi aralar›nda böyle bir
karar al›p en uygun biçimde dizilmeleri ve hareket etmeleri de imkans›zd›r. Bir bahçedeki taﬂlar› düﬂünün! Taﬂlar bir
araya gelerek, "bir bölümümüz merkezi, di¤er bölümümüz
de kollar› oluﬂtural›m ve sonra da hiç durmadan ve s›ray›
bozmadan bahçede dönelim" diye bir karar alabilirler mi?
Biri size böyle bir ﬂey gördü¤ünü söylese inan›r m›s›n›z? Elbette ki inanmazs›n›z... Tabii ki Samanyolu'nun tesadüfen
oluﬂtu¤unu ve y›ld›zlar›n kendi kendilerine ald›klar› kararla hareket etti¤ini söylemek de en az bu bahçedeki taﬂlar
örne¤i kadar komik olur. Unutmay›n, taﬂlar nas›l cans›z
varl›klarsa, gök cisimleri de cans›z, ﬂuursuz varl›klard›r.
Allah'tan baﬂka hiçbir güç, milyarlarca dev y›ld›z› yarat›p onlar için düzenli bir sistem oluﬂturamaz. ‹ﬂte bu nedenle, evrenle ilgili ö¤rendi¤imiz her bilgi Allah'›n varl›¤›n› ve üstün yaratma gücünü hat›rlat›r. Ayr›ca, O'nun sonsuz akl›n› ve bilgisini bize gösterir.
ﬁimdi, yolculu¤umuzun baﬂ›ndan beri sürekli bahsetti¤imiz y›ld›zlara do¤ru yola devam edelim.
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YILDIZLAR
Y›ld›zlar ve gezegenler, uzaydaki "bulutsu" ismi verilen gaz ve toz y›¤›nlar›n›n bir araya gelip s›k›ﬂmalar›yla
meydana gelirler. Gök cisimlerinin kayna¤› olan bulutsular bu nedenle evrende oldukça önemli bir yere sahiptirler.
Bulutsular›n y›ld›zlar gibi kendi ›ﬂ›klar› yoktur. Bu nedenle,
onlar› görmek çok zordur. Ancak, içlerindeki gaz parlad›¤›nda, y›ld›zlardan gelen ›ﬂ›¤› yans›tt›klar›nda veya ›ﬂ›¤›n
kayna¤›n›n önüne geçtiklerinde görünürler.
Y›ld›zlar, çevrelerine ›s›, ›ﬂ›k ve enerji verirler. Çok küçük y›ld›zlar oldu¤u gibi çok büyük dev y›ld›zlar da vard›r.

Yıldızları biz uzaktan bakınca beşgen ya da altıgen görürüz. Ama
aslında yıldızlar da bizim Güneşimiz gibi küre şeklindedir.
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Bununla beraber çok büyük oldu¤unu düﬂündü¤ümüz
Güneﬂ orta büyüklükte bir y›ld›zd›r ve Güneﬂ'ten çok daha
büyük y›ld›zlar vard›r.
Peki y›ld›zlar›n belli bir süre yaﬂad›klar›n› biliyor muydunuz? Evet, çocuklar y›ld›zlar canl› de¤ildirler ama t›pk›
canl›lar gibi do¤ar, yaﬂar ve ölürler.
Yukar›da da bahsetti¤imiz gibi y›ld›zlar bulutsularda
oluﬂur ve yaﬂamaya baﬂlarlar. Dev bir y›ld›z yaﬂam›n›n sonuna geldi¤inde ise, ﬂiddetli bir patlama ile uzay boﬂlu¤una da¤›l›r. Bu y›ld›z›n da¤›lan parçalar›ndan da daha küçük y›ld›zlar ve gezegenler oluﬂur. Güneﬂ, Güneﬂ Sistemi
içindeki gezegenler ve elbette bizim Dünyam›z da, çok eski
zamanlarda dev bir y›ld›z›n patlamas› sonucunda ortaya
ç›km›ﬂt›r.
ﬁimdi de Güneﬂ Sistemimiz'in konu¤u olal›m. Bakal›m Güneﬂ Sistemi'yle ilgili neler ö¤renece¤iz.

GÜNEŞ SİSTEMİ
Güneﬂ Sistemimiz; Güneﬂ, dokuz gezegen ve bu gezegenlerin altm›ﬂ bir adet uydusundan meydana gelir. Bu
gezegenlerin aras›ndaki boﬂlukta birçok kuyruklu y›ld›z ve
göktaﬂ› bulunur. Bütün bu gökcisimlerinin en büyü¤ü olan
Güneﬂ ise, tüm Güneﬂ Sistemi'nin kalbidir.
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Güneﬂ Sistemimiz'in bir parças› olan bu dokuz gezegen, hem kendi etraflar›nda, hem de Güneﬂ'in etraf›nda s›ralanm›ﬂ bir ﬂekilde sürekli dönerler. Güneﬂ'e en yak›n
olandan en uza¤a do¤ru gezegenlerin adlar›n› sayal›m;
Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs,
Neptün ve Plüton. Gördü¤ünüz gibi Dünyam›z, Güneﬂ'e
yak›nl›k s›ralamas›nda üçüncüdür.
Güneﬂ Sistemi içinde bulunan her gezegenin farkl›
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özellikleri

var-

d›r. Bunlardan
kiminin s›cakl›¤› kurﬂunu eritecek kadar yüksektir. Kimi ise tamamen buzullarla kapl›d›r. Baz› gezegenler tamamen gazdan oluﬂur. Baz›lar›
ise Ay kadar minik gezegenlerdir.
Uydular ile gezegenler aras›nda çok uyumlu bir iliﬂki vard›r.
Gezegenler uydular›n› kendilerine do¤ru çekerler. Uydular ise bu çekimi dengelerler.
E¤er bu denge kurulmasayd›, uydular gezegenlere yap›ﬂ›r
ya da kopar giderlerdi.
Örne¤in, Ay biraz daha yavaﬂ dönseydi, h›zla Dünya'ya çarpard›. Bu ise Dünya'n›n sonu olurdu. Daha h›zl›
dönseydi, bu sefer de Dünya'dan giderek uzaklaﬂ›r ve art›k
bizim uydumuz olamazd›.
Yolculu¤umuza Güneﬂ Sistemi'nin kalbi olan Güneﬂ'i
inceleyerek devam edelim.

38

Güneş
Güneﬂ, Güneﬂ Sistemi'ndeki
en büyük gök cismidir. Çok s›cak
ve yanmakta olan baz› gazlardan
oluﬂur. Bu nedenle, yüzeyinde her saniyede milyonlarca atom bombas› patlamas›na eﬂit güçte
patlamalar olur. Bu patlamalarda boyu Dünyam›z'›n büyüklü¤ünün 40-50 kat› olan alevler f›ﬂk›r›r.
Ateﬂten bir topa benzeyen Güneﬂ, yüzeyinden çok
büyük bir ›s› ve ›ﬂ›k yayar. E¤er, Güneﬂ olmasayd›, her zaman gece olurdu ve her yer buzla kapl› olurdu. En önemlisi daha önce söylemiﬂtik ya! Dünya'da yaﬂam yani biz olamazd›k.
Çünkü, uzay (uzay filmlerinden de hat›rlars›n›z) karanl›k bir yerdir. Dünyam›z da bu karanl›k yerdeki bir gök
cismidir. Bu karanl›k yerin içinde Dünyam›z'› Güneﬂ'ten baﬂka ayd›nlatabilecek ve ›s›tabilecek bir gök cismi
yoktur.
Ancak, Güneﬂ'ten yay›lan
›ﬂ›k çok parlakt›r. Havan›n aç›k
oldu¤u bir günde Güneﬂ'e bak-
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Güneş'in dış yüzeyindeki sıcaklık 6000 derece, içindeki
sıcaklık ise 12 milyon derecedir.

may› denemiﬂsinizdir. Hat›rlay›n bakal›m. Birkaç saniye
bak›nca gözleriniz kamaﬂm›ﬂt›, de¤il mi? Asl›nda, Güneﬂ'e
bu parlak ›ﬂ›k nedeniyle do¤rudan bakmak çok tehlikelidir. Gözlerimize bu parlak ›ﬂ›k zarar verebilir. Ayr›ca, yaz›n uzun süre Güneﬂ'te kalmak da tehlikelidir. Hatta, cildimizde uzun bir tedaviyi gerektirecek çok ciddi yan›klar
oluﬂabilir. Çünkü, Güneﬂ'ten yay›lan ›s› özellikle yaz›n çok
yüksek olur. Oysa Güneﬂ, Dünya'ya milyonlarca kilometre
uzaktad›r ve uzaya yayd›¤› ›s›n›n sadece binde ikisi Dünyam›z'a ulaﬂ›r.
Peki Güneﬂ'ten çok uzakta olmas›na ra¤men, Dünyam›z'da s›cakl›k bu kadar yükselebiliyorsa, acaba Güneﬂ'in
üzerindeki s›cakl›k ne kadard›r?
Bilim adamlar›, bu konuda yaklaﬂ›k say›lar verebilir-
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Güneşimiz eğer bizim

Dünyamız'a gereğinden fazla yakın olşaydı, Dünyamız bayağı ter dökerdi hatta erirdi. Tüm
bu hassas dengeler Allah'ın kontrolündedir.

ler. Ama bu s›cakl›¤›, bildi¤imiz herhangi bir ﬂeyin s›cakl›¤›yla karﬂ›laﬂt›rarak anlamak mümkün de¤ildir. Bir düﬂünün! Güneﬂ'in yüzeyindeki s›cakl›¤›n 6 bin derece oldu¤unu, içinde ise s›cakl›¤›n 12 milyon dereceye kadar yükseldi¤ini... Bunu bildi¤imiz neyle karﬂ›laﬂt›rabiliriz ki? Elimizle
s›cak suya temas etti¤imizde 50 dereceden fazlas›na dayanamay›z. En s›cak yaz günlerinde bile hava en fazla 4050 derece civar›ndad›r. Bu örnekten de anl›yoruz ki, Allah
Dünya ile Güneﬂ'in uzakl›¤›n› en uygun olacak ﬂekilde yaratm›ﬂt›r. Güneﬂ bize biraz daha yak›n olsayd›, Dünya
üzerindeki herﬂey s›caktan kavrulur kül olurdu. Ancak,
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biraz daha uzakta olsayd›, bu sefer de herﬂey buz tutard›.
Tabi ki her iki ﬂekilde de yaﬂam mümkün olmazd›.
Asl›nda, benzer ﬂekilde Güneﬂ'in ›s›s›n› daha az alan
kutup bölgeleri devaml› bir buz tabakas› ile kapl›; daha
çok alan Ekvator bölgeleri ise devaml› s›cakt›r. Allah, bu
bölgeleri bizlere örnek olsun diye yaratm›ﬂt›r. Di¤er yerler
ise canl›lar›n yaﬂam›na en uygun ﬂartlarda yarat›lm›ﬂt›r.
Bu Allah'›n bize olan ﬂefkatini gösterir. Çünkü, Allah Güneﬂ
ile Dünya aras›ndaki uzakl›¤› ﬂu anki gibi en uygun ﬂekilde
yaratmasayd›, Dünya'daki yaﬂam çok daha zor olurdu.
Hatta olmayabilirdi.
Ancak önceki sayfalarda da anlatt›¤›m›z gibi Allah
Güneﬂ'i ve Ay'› Dünya'da yaﬂam›m›z› rahatl›kla sürderebilece¤imiz gibi bir düzen ile yaratm›ﬂt›r. Bir Kuran ayetinde
Güneﬂ'in ve Ay'›n Allah'›n emri ile hareket etti¤i ﬂöyle haber
verilir:
Allah O'dur ki, gökleri dayanak olmaks›z›n yükseltti;
onlar› görmektesiniz. Sonra arﬂa istiva etti ve Güneﬂ
ile Ay'a boyun e¤dirdi, her biri ad› konulmuﬂ bir süreye kadar ak›p gitmektedirler. Her iﬂi evirip düzenler,
ayetleri birer birer aç›klar. Umulur ki, Rabbiniz'e kavuﬂaca¤›n›za kesin bilgiyle inan›rs›n›z. (Rad Suresi, 2)
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Güneş'in Çekim Kuvveti
Evrendeki say›s›z gök cisminin birbirleri ile çarp›ﬂmadan, bir düzen içinde hareket edebilmeleri, "yörüngeleri"nin Allah taraf›ndan çok ince bir hesap ile belirlenmiﬂ
olmas› sayesindedir. Gezegenlerin Güneﬂ'in etraf›nda dönerken izledi¤i yola "yörünge" denir. Hiçbir gezegen yörüngesinden kopup baﬂka bir yöne do¤ru hareket edemez.
Çünkü, gezegenler Güneﬂ'in çekim kuvvetinin etkisindedir.
Düﬂünün, siz bu sat›rlar› okurken Dünyam›z Güneﬂ çevresindeki yörüngesinde saatte yaklaﬂ›k 108.000 kilometre
h›zla ilerliyor. Bu h›z›n ne kadar büyük bir h›z oldu¤unu
ﬂöyle anlayabilirsiniz: Normal bir araba ile saatte ulaﬂabilece¤iniz en yüksek h›z, ortalama 200 kilometre kadard›r.
Yani Dünya'n›n Güneﬂ etraf›nda dönüﬂ h›z› araba ile yapabilece¤iniz süratin 540 kat› kadard›r. Bu konuda bir

Dünyamız'ın Güneş
etrafındaki hızı, bir yarış
arabasının yaptığı hızın
540 katıdır.
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Dünyamız'ın yerçekimi eğer şu ankinden az olsaydı Dünyamız'ın
üzerindeki herşeyle birlikte biz de uzaya savrulurduk.

baﬂka örnek ise ﬂöyledir: bir mermi saatte yaklaﬂ›k 1800
kilometre h›zla ilerler. Dünya'n›n Güneﬂ etraf›ndaki dönüﬂ
h›z› ise bir merminin h›z›n›n 60 kat› kadard›r.
‹ﬂte Dünya'n›n bu yüksek h›z› nedeniyle, Güneﬂ'in çekim kuvveti çok önemlidir. E¤er, ﬂu an Güneﬂ'in çekim kuvvetinde bir azalma olsa, ola¤anüstü h›z› nedeniyle Dünya
ile birlikte uzaya savruluruz ve bu, Dünya'n›n sonu olur...
Tam tersi bir durumda, yani Güneﬂ'in çekim kuvveti
artsa, Dünyam›z süratle Güneﬂ'e yaklaﬂ›r ve eriyerek buharlaﬂ›r. Tabii, bizler de yok oluruz. Dahas›, Güneﬂ'in çe-
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kim kuvveti yörüngede ilerleyen gezegenlerin birbirlerine
çarpmalar›n› da engeller. Peki ama Güneﬂ bu gezegenleri
nas›l kendine do¤ru h›zla çekebilir, hiç düﬂündünüz mü?
Asl›nda, herﬂey çok aç›kt›r. Bu dengeleri yaratan ve
onlar› bu haliyle sürekli koruyan üstün bir güç sahibi olan
Yarat›c›m›z Allah't›r.
Ayr›ca, çekim kuvvetine

Dünyamız'ın üzerinde yere
basabilmemiz, yürüyor, koşuyor olabilmemiz Allah'ın
çok hassas dengeleri tasarlaması ve kontrolünde
tutması sayesinde mümkün
olmaktadır.

sahip olan yaln›zca Güneﬂ de¤ildir. Güneﬂ Sistemi'nin içerisindeki gezegenlerin de kendi
çekim kuvvetleri vard›r. Örne¤in, Dünya'n›n çekim kuvveti,
Ay'› Dünya'ya do¤ru çekmektedir. Ay, bu çekim kuvvetinden dolay› belli bir uzakl›kta adeta as›l› durur. Bu sayede,
Dünya Ay'la çarp›ﬂma gibi bir tehlikeden korunmuﬂtur.
ﬁüphesiz ki, onu Dünya'ya düﬂmekten al›koyan, Allah'›n
üstün ve sonsuz gücüdür.
Güneﬂ'in çekim kuvvetine benzeyen ve insan hayat›
için önemli olan bir çekim kuvveti daha vard›r. Bu da yerçekimidir. Bizi yeryüzünde tutan, rahatl›kla yürüyüp koﬂ-
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mam›z› sa¤layan sebep yerçekimidir.
Elinizde bir top oldu¤unu düﬂünün. Ellerinizi çekti¤inizde ne olur? Top düﬂer de¤il mi? Çünkü yerçekimi onu
yere do¤ru çeker. Fakat, bu topu uzayda elinizden b›raksan›z, top düﬂmez. Çünkü, uzaya ç›k›ld›¤›nda yerçekiminin
etkisi biter. Bu yüzden yerçekiminin varl›¤› bizim için çok
önemlidir.
Ama çok önemli bir konu daha var: Yerçekiminin tam
ﬂu andaki ölçülerde olmas› da ﬂartt›r. E¤er az olsa biraz
önce söyledi¤imiz gibi uzaydaym›ﬂ gibi havada yürür, yere ayak basamazd›n›z. Rahat hareket edemez, sürekli bir
yerden bir yere sürüklenir, bir ad›m att›¤›n›zda z›play›p tavana çarpard›n›z. Ayn› ﬂekilde e¤er yerçekiminin ﬂiddeti
fazla olsayd› bu sefer de yere yap›ﬂaca¤›n›z için yürüyemezdiniz. Ancak, yerde sürünerek hareket edebilirdiniz.
Fakat, bunlar›n hiçbiri baﬂ›m›za gelmez. Çünkü, Allah
yerçekimini yaﬂant›m›z için en uygun ölçüde yaratm›ﬂt›r.
Bu konuda bir örnek verirsek daha iyi gözünüzde canland›rabilirsiniz: Ay'da da Dünya'daki gibi yerçekimi kuvveti vard›r. Ancak, bu çekim kuvveti Dünya'dakine göre daha
azd›r. Bu nedenle, Ay'da yaﬂam›n›z› sürdürmeniz mümkün
olmaz. Muhakkak televizyonda veya uzayla ilgili filmlerde
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astronotlar›n Ay'daki hareketlerini izlemiﬂsinizdir. Tüm yaﬂam›m›z› böyle geçirebilir miydik? Elbette geçiremezdik.
ﬁimdi, Güneﬂ'in çekim kuvveti alt›ndaki gezegenleri
ziyaret ederek yolculu¤umuzu sürdürelim.

GEZEGENLER
Gezegenlerin y›ld›zlar›n etraf›nda dönen gökcisimleri
oldu¤undan daha önce bahsetmiﬂtik. Bu bölümde Dünyam›z'›n da içinde bulundu¤u Güneﬂ Sistemi'ndeki gezegenleri inceleyece¤iz. Güneﬂ Sistemi'ni bir daire olarak düﬂünürsek Güneﬂ bu dairenin tam ortas›nda yani merkezindedir.
Dairenin en d›ﬂ›ndaki gezegen Plüton'dur. Plüton ayn› zamanda, Güneﬂ'e en uzak ve en küçük olan gezegendir.
Bu gezegenin gözlemlenmesi oldukça zordur, Hubble uzay
teleskobu bile, ancak bunun yüzeyinde bulunan baz› kaba
ayr›nt›lar› ortaya ç›kartabilmiﬂtir. Bu küçük gök cismi, oldukça "so¤uk"tur. Yaklaﬂ›k eksi 238 derece kadar! K›ﬂ›n
karl› havalarda eksi 2-3 dereceye kadar düﬂen ›s› dondurucu bir so¤uktur. Plütondaki eksi 238 derecelik ›s› ise bizim
dayanamad›¤›m›z k›ﬂ günlerindeki so¤u¤un yaklaﬂ›k 100
kat›d›r. Bu da hayat›m›z› sona erdirecek derecede bir so¤uk demektir. Plüton gezegeni bu kadar so¤uk olmas› ne-
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deniyle d›ﬂar›dan bir buz y›¤›n› gibi görünür.
Güneﬂ Sistemi'nin merkezine, yani dairenin iç k›sm›na do¤ru biraz daha ilerledi¤inizde Neptün'le karﬂ›laﬂ›r›z.
Bu gezegen de oldukça "so¤uk"tur: Yüzey s›cakl›¤› eksi
218 derece civar›ndad›r. Gazlardan oluﬂan atmosferi insan için zehirlidir. Dahas› gezegenin yüzeyinde, h›zlar› saatte 2000 kilometreye varan korkunç f›rt›nalar eser.
Merkeze yani dairenin ortas›na do¤ru biraz daha
ilerleyince Uranüs'le karﬂ›laﬂ›r›z. Uranüs, Güneﬂ Sistemi'ndeki üçüncü büyük gezegendir. Atmosfer
s›cakl›¤› eksi 214 derece civar›ndad›r yani bu ge-
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zegen de bizi bir saniyede donduracak kadar so¤uktur. Zehirli gazlardan oluﬂan atmosferi, yaﬂama kesinlikle uygun de¤ildir.
Güneﬂ'e do¤ru yolculu¤umuza devam edersek Satürn'le karﬂ›laﬂ›r›z. Güneﬂ Sistemi'nin bu ikinci büyük gezegeni, etraf›ndaki halkalarla tan›n›r. Bu halkalar gaz, buz
ve kaya parçalar›ndan oluﬂmaktad›r. Bu gezegende ›s› yine yaﬂama izin vermeyecek derecede düﬂüktür: Eksi 178
derece.
Güneﬂ'e do¤ru biraz daha ilerledi¤imizde Güneﬂ Sistemi'nin en
büyük gezegeni olan Jüpiter'le
karﬂ›laﬂ›r›z. Jüpiter, Dünya'n›n
çap›n›n 11 büyüklükte (Bu büyüklü¤ü daha iyi anlamak için 11 tane Dünya büyüklü-
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atürn

¤ünde gezegenin birleﬂti¤ini düﬂünün!) olan bir gezegendir. Bu gezegende de ﬂartlar yaﬂamaya elveriﬂli de¤ilir.
Çünkü Jüpiter'in, üzerinde hiç kara parças› bulunmaz ve çok so¤uk bir gezegendir.
Jüpiter'den sonra Mars gelir.
Mars, Dünya ile karﬂ›laﬂt›r›lama-
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yacak kadar ölü bir gezegendir. Mars'ta herhangi bir canl›n›n yaﬂamas› mümkün de¤ildir. Bunun çok önemli nedenleri vard›r: Birincisi, Mars'›n atmosferi yo¤un karbondioksit
içeren zehirli bir kar›ﬂ›md›r. ‹kincisi, gezegenin üzerinde
hiç su yoktur. Üçüncüsü, Mars'ta s›cakl›k yaklaﬂ›k eksi 53
derecedir. Ve dördüncüsü, Mars'ta çok kuvvetli rüzgarlar
ve aylarca devam eden kum f›rt›nalar› vard›r.
Mars'tan sonra karﬂ›m›za ç›kan mavi gezegen, Dünyam›z'd›r. Dünyam›z'›n özelliklerini en son bölümde size
detayl› bir ﬂekilde anlataca¤›z. Ancak ﬂimdiden ﬂunu hat›rlatal›m: Dünyam›z, üzerinde canl›lar›n yaﬂamas›na izin
veren tek gezegendir.
Güneﬂ'e do¤ru bir sonra karﬂ›laﬂaca¤›m›z gezegen
Venüs'tür. Venüs gökyüzünde Güneﬂ ve Ay'dan sonraki en
parlak cisimdir. Bu nedenle, en eski ça¤lardan bu yana insanlar taraf›ndan bilinir. Venüs'te, dondurucu so¤uklar›n
aksine, yak›c› bir s›cakl›k hüküm sürer. Is› yüzeyde yaklaﬂ›k
art› 450°C'ye kadar ulaﬂ›r. Bu, kurﬂunu bile eritmeye yetecek bir ›s›d›r. Venüs'ün bir di¤er özelli¤i de, yo¤un bir karbondioksit tabakas›ndan oluﬂan a¤›r atmosferidir. Ayr›ca,
Venüs'ün atmosferinde kilometrelerce kal›nl›kta asit katmanlar› bulunmaktad›r. Bu yüzden gezegende sürekli öl-
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dürücü asit ya¤murlar› ya¤ar. Böyle bir ortamda, hiçbir
canl› yaﬂayamaz.
Güneﬂ'e do¤ru ilerlemeye devam edersek Güneﬂ'e en
yak›n gezegen olan Merkür'e ulaﬂ›r›z. Merkür'ün en ilginç
özelli¤i, kendi etraf›nda çok yavaﬂ dönmesidir. Kendi etraf›ndaki dönüﬂ h›z›, neredeyse Güneﬂ'in etraf›nda yapt›¤›
dönüﬂ kadar yavaﬂt›r. Öyle ki Merkür Güneﬂ etraf›nda iki
kez döndü¤ünde, kendi etraf›nda sadece üç kez dönmüﬂ
olur. Gece ile gündüzün bu kadar uzun sürmesi, gezegenin
bir yüzünü kavururken, öteki yüzünü ise dondurur. Bu nedenle gece ile gündüz aras›ndaki ›s› fark› yaklaﬂ›k 1000 derecedir. Elbette böyle bir ortam, hiçbir canl›n›n yaﬂamas›na imkan vermez.
Buraya kadar ö¤rendiklerimizin sonucunda ortaya
ç›kan gerçek, Dünya hariç Güneﬂ Sistemi'ndeki gezegenlerin hiçbirinin yaﬂamaya uygun olmad›¤›d›r. Güneﬂ Sistemi'ndeki gezegenlerin her biri ölü ve sessiz dev cisimlerdir.
Dünyam›z ise yaﬂam için gerekli olan herﬂeyin var oldu¤u,
yüzeyi rengarenk bir gezegendir. Yemyeﬂil ormanlar› ve
masmavi denizleriyle uzaydan çok güzel görünmektedir.
Ay'a ilk giden astronotlar, Dünya'n›n renkli ve parlak görünümü karﬂ›s›nda hayrete düﬂmüﬂlerdir.
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DİĞER GÖK CİSİMLERİ
Güneﬂ Sistemi'ndeki di¤er baz› gök cisimleri de kuyruklu y›ld›zlar, göktaﬂlar› ve meteroitlerdir. Bunlar, bundan
yaklaﬂ›k 4 ya da 6 milyar y›l önce içinde Güneﬂ Sistemi'nin
de oluﬂtu¤u bulutsudan geriye kalan gök cisimleridir.
- Kuyruklu y›ld›zlar donmuﬂ haldeki gazlardan ve
tozlardan oluﬂmuﬂtur. Bunlar bazen Güneﬂ'in etraf›nda
dolanmaya baﬂlarlar. Kuyruklu y›ld›z Güneﬂ'e yaklaﬂt›kça
›s›n›n etkisiyle yüzeyi buharlaﬂmaya baﬂlar. Buharlaﬂman›n sonucunda parlak ›ﬂ›k ortaya ç›kar. Çekirde¤in üzerinde büyük bir gaz ve toz küresi oluﬂur. Bu gaz ve toz küresine "saç" ismi verilir. Ayr›ca saça ba¤l› yine gaz ve tozdan
bir kuyruk oluﬂur.
- Göktaﬂlar› uzaydaki kayal›k cisimlerdir. Genelde
Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri aras›nda görülürler. Göktaﬂlar›n›n çaplar› en fazla 1000 km'ye kadar ç›kabilmektedir.
- Meteroitler genelde göktaﬂlar› ya da kuyruklu y›ld›zlardan kopan, küçük taﬂ ya da taﬂ ve demir kar›ﬂ›m› parçalard›r. Dünya, bir kuyruklu y›ld›zdan arta kalan toz bulutunun içinden geçti¤inde toz bulutunun içindeki cisimler
atmosferde yanarlar. Dünya atmosferine girdiklerinde ›s›n›r ve ince bir çizgi b›rak›rlar. Buna meteor denir. Ama baz› meteorlar tamamen yan›p tükenmediklerinden yeryüzü-
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ne düﬂerler. Yeryüzüne ulaﬂan bu meteorlara göktaﬂ› ya da
meteroit denir.
Ancak burada
önemli

bir

konuya

dikkat etmenizi istiyoruz:

Kuyruklu yıldız

Atmosfere giren meteorlar çok ender olarak yeryüzüne düﬂerler. Düﬂtüklerinde ise büyüklüklerine göre de¤iﬂen zararlar verebilirler. Dünyam›z her an
bu tehlike ile karﬂ› karﬂ›yad›r. Ama Allah, bu gök cisimlerini ço¤unlukla atmosferde yanarak yok olup bize zarar vermeyecek ﬂekilde yaratm›ﬂt›r. ‹ﬂte bu, Allah'›n bize olan ﬂefkat ve merhametinin, korumas›n›n bir göstergesidir.
Evet çocuklar, ikinci bölümün sonuna geldik. Bu bölümde anlat›lanlardan sonra, Allah'›n küçük ya da büyük,
bütün gök cisimlerini kontrol etti¤ini, her an hepsini planl›
ve düzenli bir ﬂekilde yönetti¤ini anlam›ﬂ olmal›s›n›z.

Meteoritler
kuyruklu yıldızlardan kopan
parçacıklardır.
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