










Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956
yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da
tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde
öğrenim gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi
konularda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimci-
lerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in

kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya koyan çok önemli
eserleri bulunmaktadır.

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı toplam
55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 63 farklı dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki pey-
gamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya
isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından kitapların kapağında
Resulullah'ın mührünün kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise, kitap-
ların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve
son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmek-
tedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah'ın
sünnetini kendine rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemleri-

nin tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itirazları
tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok

büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'ın mührü, bu
son sözü söyleme niyetinin bir duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliği-
ni dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı,
birliği ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşün-
meye sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve
sapkın uygulamalarını gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan
Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya, Polon-

ya'dan Bosna Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya,
Malezya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Bulgaris-

tan'a ve Rusya'ya kadar dünyanın daha
pek çok ülkesinde beğeniyle okun-
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maktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça,

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

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

Dhivehi (Mauritus'ta kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler,

yurt dışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir. 

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

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

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

yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edile-

mezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde

düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin

hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak

duygusal bir inatla savunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm

inkarcı akımlar, Harun Yahya Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır.

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklanmaktadır.

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

vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve yayınlanmasında herhangi bir

maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmelerini sağ-

layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin de, çok önemli bir hiz-

met olduğu ortaya çıkmaktadır.

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

na getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi

olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman kaybına neden ola-

caktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vurgulamaya yönelik eser-

lerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu olanlar varsa, Harun Yah-

ya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu

hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden

anlayabilirler.

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikleri eziyet-

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

fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ahlakının, insanların

kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden güne daha fazla içine

çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate alındığında bu hizmetin elden gel-

diğince hızlı ve etkili bir biçimde yapılması gerektiği açıktır. Aksi halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın izniyle, 21.

yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzel-

lik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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Okuyucuya
� Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrılmasının nedeni,

bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır. Yaratılışı ve dolayısıyla

Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 150 yıldır pek çok insanın imanını kaybetmesine ya da

kuşkuya düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bu teorinin bir aldatmaca olduğunu gözler

önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlarımıza ulaştırıla-

bilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularımız belki tek bir kitabımızı okuma imkanı bulabilir. Bu

nedenle her kitabımızda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayrılması uygun görülmüştür.

� Belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu kitapların içeriği ile ilgilidir. Yazarın tüm kitaplarında

imani konular, Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta, insanlar Allah'ın ayetlerini öğrenme-

ye ve yaşamaya davet edilmektedir. Allah'ın ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyanın aklında hiç-

bir şüphe veya soru işareti bırakmayacak şekilde açıklanmaktadır. 

� Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden yetmişe herkes

tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın anlatım sayesinde, kitaplar "bir

solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadır. Dini reddetme konusunda kesin bir

tavır sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatılan gerçeklerden etkilenmekte ve anlatılanların

doğruluğunu inkar edememektedirler.

� Bu kitap ve yazarın diğer eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabileceği gibi, karşılıklı bir

sohbet ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun

kitapları birarada okumaları, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktar-

maları açısından yararlı olacaktır.

� Bunun yanında, sadece Allah rızası için yazılmış olan bu kitapların tanınmasına ve okunmasına

katkıda bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü yazarın tüm kitaplarında ispat ve ikna

edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu

kitapların diğer insanlar tarafından da okunmasının teşvik edilmesidir.

� Kitapların arkasına yazarın diğer eserlerinin tanıtımlarının eklenmesinin ise önemli sebepleri

vardır. Bu sayede kitabı eline alan kişi, yukarıda söz ettiğimiz özellikleri taşıyan ve okumaktan

hoşlandığını umduğumuz bu kitapla aynı vasıflara sahip daha birçok eser olduğunu görecektir.

İmani ve siyasi konularda yararlanabileceği zengin bir kaynak birikiminin bulunduğuna şahit

olacaktır.

� Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli kaynaklara dayalı

izahlara, mukaddesata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren

ümitsiz, şüpheci ve ye'se sürükleyen anlatımlara rastlayamazsınız.
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E vre ni mi zi, için de yer al dı ğı mız Sa man yo lu Ga lak si si'ni, Gü neş Sis -

te mi mi zi ve üzerin de yaşa dı ğı mız Dün ya geze ge ni ni ku şa tan sa yı -

sız ka nun, den ge ve öl çü var dır. Bu ka nun, den ge ve öl çü lerin her

bi ri in san ya şa mı na im kan sağ layacak bir ev re ni oluş tura cak "mu ci ze vi" bir

bi çim de, özel ola rak he sap lan mış ve dü zen len miş ler dir. 

Ev re ni mi zi de tay lı ola rak in cele di ği miz de en te mel koz mik ka nun lar -

dan, en kri tik fi zik sel de ğer lere, en kü çük den ge ler den en in ce he sap lara

ka dar hep si nin ay rı ay rı son de re ce has sas öl çü lere göre ayarlanmış ol duk -

la rı nı gö rü rüz. Bu ayar ların ise ev ren de in san lık di ye bir kav ra mın oluşma-

sı için ol ma sı ge re ken en ide al de ğer ler de ol duk ları nı hay ret le far ke de riz. 

Ev re nin ge niş leme hı zın dan Dün ya'nın Sa man yo lu Ga lak si si'nde ki ko -

nu mu na, Gü neş'in yay dı ğı ışı ğın cin sin den su yun akış kan lık de ğe ri ne, Ay'ın

Dün ya'ya olan uzak lığın dan, at mos fer de ki gaz ların ora nı na ka dar da ha bu -

ra da sa yama dı ğı mız sa yı sız fak tör in san ya şa mı nın var ol ma sı için en ide al

öl çü ler de ayar lan mış lar dır. Öy le ki bu ayar ların sadece bi rin de ki en ufak bir

sap ma da hi ev ren de can lı ya şa mı nın as la var ol ma ma sı an lamı na ge lecek ti.

Söz ko nu su ayar lama ların bi ri nin da hi te sa dü fen can lılık için ge re ken

ide al de ğe re sa hip ol ma sı ih timal dı şı dır. Ev ren de ki bin ler ce öl çü nün hep si -

nin ay rı ay rı özel ola rak ayar lı ol ma sı ise in san ak lının kav ra ma sı nır la rı nın

çok öte sin de bir mu ci zedir. 

Ger çek te, ev ren de in sa noğ lunun var ol ma sı ve yaşa mı nı sür dür me si

için ge reken şart ların her bi ri, "tek tek" bi rer mu ci ze ni teli ğin de dir. Ge re ken

mil yon lar ca şar tın birara ya gel me si ise uç suz bu cak sız bir "mu cizeler zin ci -

ri" oluş turur. Bir şe yin mu ci ze ol ması ise, el bet te onun Al lah tarafından yara-

tıldığının bir de lili dir. Her ka re si ay rı bir mu ci ze olan ev ren de, çok açık tır

ki onu eş siz bir ilim, kud ret ve sa nat la var eden Al lah'ın ese ri dir.

Son dö nem ler de yapı lan he sap lama lar gös ter miş tir ki, ev re ni mi zi

kont rol al tın da tu tan ana ka nun lar ve te mel fi zik sel sa bit ler şim di ki de ğer le-
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rin den çok az da ha fark lı ol sa lar dı, bu ev ren de can lı ya şa mı, do layı sıy la in -

san ya şa mı di ye bir şey müm kün ol maz dı. Nor mal de bu fi zik sel sa bit lerin

ala bi lecek leri sa yı sız fark lı de ğer ler ola bi lir di. Ne var ki hep si nin bir bi rin den

ba ğım sız ola rak, ev re nin in san ya şa mı için şu an ki ide al yapı sı na im kan ve -

re cek, özel de ğer ler de ayar lan mış ol ma larını yu ka rı da be lirt tiği miz gi bi "mu -

ci ze" de yi min den baş ka bir de yim le açık lamak müm kün de ğil dir.

Mu ci ze teri mi söz lük an lamı ola rak ken di liğin den, do ğal şart lar la ger -

çek leş me si müm kün ol ma yan olay, du rum de mek tir. Ev ren de ki han gi ka nu -

na, han gi öl çü ye, han gi fi zik sel sa bi te bak sak hiç bi ri nin te sa dü fen ya da

ken di liğin den şu an sa hip ol duk ları ide al de ğer leri al ma ları nın müm kün ol -

ma dı ğı nı gö rü rüz. Bu da gö ren göz ler için apa çık bir mu ci zedir. Ev re nin her

nok tasın da ve her ka nu nun da ken di ni gös teren bu mu ci ze ler zin ci ri ise onu

yara tan Al lah'ın var lığı nın ve son suz kud re tinin bir ka nı tıdır.

Son yıl lar da bu ko nu üze rin de yo ğun laşan ev ren bi lim ci ler ve te orik

fi zik çi ler ev re nin in san ya şa mı nın or taya çık ma sı na yö ne lik akıl lara dur gun -

luk ve ren bu özel ayara "İn ce Ayar" (Fi ne Tu ning) adı nı ver di ler. Ve ev ren -

de ki bu in ce ayarın sa yı sız ör nek leri ni tes bit et tiler, he sap ladı lar. Bu bi lim

adam ları nın var dık ları so nu cu di le ge tiren şaş kın lık ve hay ran lık do lu ifa de -

le rin den bu ra da bir kaç ör nek ver mek ye rin de olur:

— NA SA'da ast ro no mi uz ma nı Prof. John O'Ke efe: "Biz ast ro no mik

stan dart lar göz önü ne alın dı ğın da, çok faz la özen gös teril miş, kol lan mış ve şef -

kat gös teril miş bir grup ya ra tığız... Eğer ev ren şu an ki en has sas ke sin liğin de

yapıl mış ol ma saydı hiç bir za man var ola maz dık. Be nim gö rü şü me gö re mev cut

şart lar, ev re nin in sa nın için de ya şa ma sı için ya ra tıl dı ğı nı gös teri yor".1

— İn gi liz ast ro fi zik çi Prof. Ge or ge F. El lis: "(Ev ren de ki) bu komp leks -

li ği müm kün kı lan ka nun lar da hay ret ve ri ci bir in ce ayar gö rü nü yor. Ev ren de

var olan bu komp leks liğin ger çek leş me si, "mu ci ze" ke lime si ni kul lan ma ma yı

çok güç leş tiri yor".2

— İn gi liz ast ro fi zik çi Prof. Pa ul Da vi es: "Fi zik ka nun ları çok üs tün bir

de ha nın ürü nü gi bi gö rü nü yor... Ev re nin bir ama cı ol ma lı".3

— Mate ma tik çi Prof. Ro ger Pen ro se: "De mek is tedi ğim şu dur ki ev re nin

bir ama cı var dır. Ora da öy le, bir şe kil de rastlantı ese ri var ol ma mış tır".4

Bu gü ne ka dar, va rı lan tüm bi lim sel so nuç lar ev re nin hiç bir anın da,

hiç bir nok tasın da te sa düf lere ve rast lan tıla ra yer ol ma dı ğı nı gös ter miş tir. Ev -

ren var ol du ğu ilk an dan şu sa tır ları oku du ğu nuz an da ki son du ru mu na

kadar her ka re siy le son suz güç ve ilim sa hi bi Al lah ta ra fın dan, in sa nın var
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ol ma sı, Rabbimiz’in kudretini ve sanatını görüp düşünmesi, takdir etmesi

için yaratılmıştır.  

Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce ile gün dü zün ard ar -

da ge li şin de, in san la ra ya rar lı şey ler ile de niz de yü zen ge mi ler de,

Al lah'ın yağ dır dı ğı ve ken di siy le yer yü zü nü ölü mün den son ra di rilt ti -

ği su da, her can lı yı ora da üre tip-yay ma sın da, rüz gar la rı es tir me sin de,

gök le yer ara sın da bo yun eğ di ril miş bu lut la rı evi rip çe vir me sin de dü -

şü nen bir top lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (Ba ka ra Su re si, 164)

Bu ki tap ta evre nin ya ra tıl ma sın dan için de yaşa dı ğı mız ana ka dar ge -

çen zaman için de ger çek leşen ve sü re gi den sa yı sız mu ci zeler den bel li baş lı

ör nek leri ele al dık. Bu mu ci ze ör nek leri ni, (1) Ev ren de ki, (2) Gü neş Sis temi

ve Dün yamız'da ki, (3) Can lı var lık lar da ki mu ci ze ör nek leri ola rak üç ay rı

bö lüm de top ladık.

Bu ki tabın ama cı evren de ki Ya ra tılış mu ci zele rin den çe şit li ör nek leri

göz ler önü ne se re rek Al lah'ın son suz kud ret ve sa na tı nı okur lara his set tire -

bil mek tir. Kitabın diğer bir ama cı ise, hik met gö züy le ba kıl dı ğın da, ger çek -

te in sa nın çev re sin de yer alan herşeyin Al lah'ın açık bi rer mu ci zesi ol du ğu

bi lin ci ni el de et me ye vesi le ol mak tır.

AKIL LI TA SA RIM YA Nİ YA RA TI LIŞ

Al lah'ın ya rat mak için ta sa rım yap ma ya ih ti ya cı yok tur

Ki tap bo yun ca yer yer kul lanı lan 'ta sa rım' ifa de si nin doğ ru an laşıl ma -

sı önem lidir. Al lah'ın ku sur suz bir ta sa rım ya rat mış ol ma sı, Rab bi miz’in ön -

ce plan yap tığı da ha son ra yarat tığı an lamı na gel mez. Bi lin me lidir ki, yer le-

rin ve gök lerin Rab bi olan Al lah’ın ya rat mak için her han gi bir 'ta sa rım' yap -

ma ya ih tiyacı yok tur. Al lah'ın ta sar lama sı ve ya rat ma sı ay nı an da olur. Al lah

bu tür ek sik lik ler den mü nez zeh tir. Al lah'ın, bir şe yin ya da bir işin ol ma sı -

nı di ledi ğin de, onun ol ma sı için yal nız ca "Ol!" de me si ye ter lidir. Ayet ler de

şöy le bu yu rul mak tadır:

Bir şe yi di le di ği za man, O'nun em ri yal nız ca: "Ol" de me si dir; o

da he men olu ve rir. (Ya sin Su re si, 82)

Gök le ri ve ye ri (bir ör nek edin mek si zin) ya ra tan dır. O, bir işin

ol ma sı na ka rar ve rir se, ona yal nız ca "Ol" der, o da he men olu -

ve rir. (Ba ka ra Su re si, 117)

Giriş
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Pat la may la ge len olağanüstü dü zen

İçin de yaşa dı ğı mız ev re nin yak laşık 15 mil yar yıl ön ce tek bir nok ta-

da mey da na ge len bü yük bir pat lama ile or taya çık tığı ve ge niş leyerek şim -

di ki şek lini al dı ğı, bu gün bü tün bi lim dün yası nın onay ladı ğı bir ger çek tir.

Uzay boş luğu, ga lak si ler, ge zegen ler, Gü neş, Dün ya, kı sa ca evre ni oluş tu-

ran tüm gök ci sim leri, "Bü yük Pat lama" ya da di ğer adıy la "Big Bang" adı

veri len bu pat lama so nu cun da mey da na gel miş tir. 

Burada çok bü yük bir sır var dır: Big Bang bir pat lama ol du ğu na gö re,

bek len me si ge re ken, bu pat lama nın ar dın dan mad de nin atom lar ya da atom

al tı par çacık lar ha lin de uzay boş luğun da "rast ge le" da ğıl ma sı ola cak tır. Fa -

kat öy le ol ma mış, tam ak si ne, son de re ce sis tem li ve dü zen li bir ev ren or -

ta ya çık mış tır. Bu rast ge le da ğı lan mad de nin ev re nin be lir li nok tala rın da bi -

ri kip ga lak si leri, yıl dız ları ve yıl dız sis tem leri ni oluş tur ma sı bi lim adam ları -

nın ben zet me siy le, "bir buğ day am ba rı na atı lan el bom ba sı nın, buğ day ları

top layıp, dü zen li bal yala ra sa rıp üst üs te is tif leme si" ka dar hat ta bun dan çok

da ha "ola ğa nüs tü" bir du rum dur.

Big Bang te ori si ne uzun yıl lar kar şı çık mış olan Prof. Fred Hoy le, bu

du rum kar şı sın da duy du ğu şaş kın lığı şöy le ifa de eder:

Big Bang te ori si ev re nin tek ve bü yük bir pat lama ile baş ladı ğı nı ka bul eder.

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

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

tir: Mad de yi bir bi riy le bir leşe cek ve ga lak si leri oluş tura cak ha le ge tir miş tir.5

El bet te ki ev re nin tüm mad de si ni içe ren böy le mu azzam bir pat lama -

dan son ra bu de re ce has sas den ge ler üze ri ne ku ru lu bir sis temin ve dü ze-

nin oluş ma sı an cak "mu ci ze" ta nı mıy la açık lana bi lir. Ast ro fizik çi Alan San da -

ge da bu ger çeği şöy le ifa de et mek tedir:

Böy le bir dü zenin ka os tan gel miş ol du ğu nu ol duk ça im kan sız bu luyo -

rum. Allah’ın var lı ğı ... var lık mu ci ze si nin de tek açık la ma sı dır.6
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Evrenin Yaratılışındaki Mucize Örnekleri

Bi lim adam ları nın da ifa de et tiği gi bi, bir pat lama ile bir lik te atom la-

rın en uy gun şe kil ler de bi ra ra ya gel me leri, son suz dü zen lilik teki ev re ni, ev -

re nin için de ki mil yar lar ca yıl dız ba rın dı ran mil yar lar ca galak si yi, tril yon lar -

ca gök ci sim leri ara sın da ki hiç bir ak sak lık ba rın dır ma yan den ge yi oluş tur -

ma sı bü yük bir mu ci zedir. Bu mu ci zeyi ger çek leş tiren ve biz lere gös teren

son suz kud ret sa hi bi Al lah'tır:

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

mül kün de or tak yok tur, herşeyi ya rat mış, ona bir dü zen ver -

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

..........................................1 5

Patlamalar her zaman maddeyi dağıtır ve düzensizleştirir.



Harun Yahya

Ev re nin ge niş le me hı zın da ki mu ci ze öl çü

Ev re nin ge niş leme hı zı ev re nin şu an ki ya pı sı nın olu şa bil me si açı sın -

dan son de re ce kri tik bir de ğe re sa hip tir. Eğer ge niş leme hı zı çok az da ha

yavaş ol saydı, bü tün ev ren, da ha gü neş sis tem leri tam an lamıy la dü zen lene -

me den tek rar içi ne çök müş ola cak tı. Eğer ev ren bi raz da ha hız lı ge niş liyor

ol saydı, mad de ne ga lak si leri ne de yıl dız ları bir da ha as la oluş tura ma yacak

bi çim de boş luk ta da ğı lıp gi de cek ti. Her iki du rum da can lılı ğın ve biz lerin

var ola ma ma sı an lamı na ge liyor du.

An cak bu iki si de ol ma mış, ev re nin ge niş leme hı zı nın sa hip ol du ğu

son de re ce has sas de ğer sa yesin de şim di ki ev ren or taya çık mış tır. Pe ki bu

den ge ne ka dar has sas tır? 

Avust ral ya'da ki Ade laide Üni ver si tesi'nden ün lü ma tema tik sel fi zik

pro fesö rü Pa ul Da vi es, bu so ru yu cevap lamak için uzun he sap lar yap mış ve

şaşırtıcı bir so nu ca ulaş mış tır: Da vi es'e gö re, Big Bang'in ar dın dan ger çek le-

şen ge niş leme hı zı eğer mil yar ke re mil yar da bir oran da (1/1018) bi le

fark lı ol saydı, ev ren or taya çıka maz dı. Mil yar ke re mil yar da bir ifa de si ni ra -

kam sal ola rak şöy le yazabi liriz: "0,000000000000000001". Ya ni bu de re ce

ast ro no mik kü çük lük te bir fark lılık da hi ev re nin var ola ma ma sı de mek ti.

Davi es bu so nu cu şöy le yo rum lar: 

İçin de ya şa dı ğı mız ev ren

yak la şık 15 mil yar yıl ön -

ce tek bir nok ta da mey -

da na ge len bü yük bir

pat lama so nucun da or ta -

ya çık tı  ve ge niş leye rek

şim di ki şek li ni al dı. Fa -

kat, bü tün ev renin mad -

de si ni içe ren bu muh te -

şem pat la ma so nucun da

ola ğa nüs tü bir bi çim de

şim di ki dü zen li ev ren

mey da na gel di.
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Hesap lama lar ev re nin ge niş leme hı zı nın çok kri tik bir nok tada sey ret tiği -

ni gös ter mek tedir. Eğer ev ren bi raz bi le da ha yavaş ge niş lese çekim gü -

cü ne de niy le içi ne çö ke cek, bi raz da ha hız lı ge niş lese koz mik ma ter yal

ta ma men da ğı lıp gi de cek ti. Bu iki fe laket ara sın da ki den ge nin ne ka dar

"iyi he sap lan mış" ol du ğu so ru su nun ce vabı çok il ginç tir. Eğer pat lama hı -

zı nın be lir li ha le gel di ği za man da, bu hız ger çek hı zın dan sa de ce 1/1018

ka dar bi le fark lılaş say dı, bu ge rek li den ge yi yok et me ye yete cek ti. Do la-

yı sıy la ev re nin pat lama hı zı ina nıl ma yacak ka dar has sas bir ke sin lik le be -

lir len miş tir. Bu ne den le Big Bang her han gi bir pat lama de ğil, her yö nüy -

le çok iyi he sap lan mış ve dü zen len miş bir olu şum dur.7

Ev re nin baş lan gı cın da ki bu muh teşem den ge, ün lü Sci ence der gi sin -

de ki bir ma ka lede ise şöy le ifa de edi lir:

Eğer ev re nin yo ğun luğu bir par ça daha faz la ol saydı, o za man Eins tein'ın

ge nel gö re celik ku ra mı na gö re evren, ato mik par çacık ların bir bi ri ni çek -

me kuv vet leri do layı sıy la bir tür lü ge niş leyeme yecek ve tek rar kü çü lerek

bir nok tacı ğa dö nü şe cek ti. Eğer yo ğun luk baş lan gıç ta bir par ça daha az

ol saydı, o za man ev ren son hız la ge niş leyecek, fa kat bu tak dir de ato mik

par çacık lar bir bi ri ni çe kip ya ka layama yacak ve yıl dız lar la ga lak si ler hiç -

bir za man olu şa ma yacak tı. Do ğal dır ki biz de ol ma ya cak tık! Ya pı lan he -

sap lara gö re, ev re ni mi zin baş lan gıç taki ger çek yo ğun luğu ile öte sin de

oluş ma sı im ka nı bu lun ma yan kri tik yo ğun luğu ara sın da ki fark, "yüz de

bi rin bir ku vad ril yo nu"ndan az dır. Bu, bir ka le mi siv ri ucu üze rin de

bir mil yar yıl son ra da du ra bi le cek bi çim de yer leş tir me ye ben zer...

Üs telik, ev ren ge niş ledik çe, bu den ge da ha da has sas laş mak tadır.8

Step hen Haw king de, her ne ka dar ev -

re nin kö ke ni ni rast lan tılar la açık lama -

ya çalış sa da, Za ma nın Kı sa Ta ri hi

isim li kitabında ev re nin ge niş leme hı -

zın da ki bu ola ğanüs tü den ge yi şöy le

ka bul eder:

..........................................1 7
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Ev re nin ge niş leme hı zı o ka dar kri tik bir nok tada dır ki, Big Bang'ten son -

ra ki bi rin ci sa ni yede bu oran eğer yüz bin mil yon ke re mil yon da bir

da ha kü çük ol saydı ev ren şim di ki du ru mu na gel me den içi ne çö ker di.9

Big Bang için, "şi şen ev ren mo de li" (inf lati onary uni ver se mo del)nin

te oris yeni olan Alan Guth ise geç tiği miz yıl lar da evre nin ge niş leme sin de ki

in ce ayarla il gi li çok da ha akıl al maz bir so nuç he sap lamak ta ve evre nin ge -

niş leme hı zı nın 1055 te 1'lik bir has sa si yet te ayar lan mış ol du ğu nu be lirt mek -

te dir.10

Evrenin genişleme hızı son derece hassas bir değere sahiptir. Bu denge milyar kere mil-

yarda bir oranda farklı olsa şu an içinde yaşadığımız evren oluşamazdı. Bu, bir ka lemi

siv ri ucu üze rin de bir mil yar yıl son ra da du ra bi le cek bi çim de yer leş tir me ye ben zer...

Üs te lik ev ren ge niş ledik çe, bu den ge da ha da has sas laş mak tadır.
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Evrenin Yaratılışındaki Mucize Örnekleri

Peki bu denli olağanüstü bir denge neyi göstermektedir? Elbette böyle

hassas bir ayarlama tesadüfle açıklanamaz. Paul Davies, gerçekte materya-

list yaklaşımı benimseyen bir fizikçi olmasına karşın, bu gerçeği şöyle kabul

etmektedir:

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

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

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

mın var lığı nı ka bul et mek için ol duk ça güç lü bir de lil dir.11

Görüldüğü gibi, bilimin ortaya koyduğu kesin sonuçlar Paul Davies'i

her ne kadar kendisi materyalist de olsa, evrenin yaratılmış olduğu gerçeği-

ni ister istemez kabul etmeye yöneltmiştir.

Evrenin yoğunluğu ve genişleme hızı arasında son derece kritik bir denge vardır.
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Gök ci sim le ri nin ara la rın da ki me sa fe ler

Dün ya gezege ni, bil di ği miz gi bi Gü neş Sis temi'nin bir par çası dır. Bu

sis tem, ev re nin için de ki di ğer yıl dız lara gö re or ta kü çük lük te bir yıl dız olan

Gü neş'in et ra fın da dön mek te olan do kuz ge zegen den ve on ların el li dört

uy du sun dan olu şur. Dün ya, sis tem de Gü neş'e en ya kın üçün cü ge zegen dir.

Ön ce bu sis temin bü yük lüğü nü kav ra ma ya çalı şa lım. Gü neş'in ça pı,

Dün ya'nın ça pı nın 103 ka tı ka dar dır. Bu nu bir ben zet mey le açık layalım;

eğer ça pı 12.200 km. olan Dün ya'yı bir mis ket bü yük lüğü ne ge tirir sek, Gü -

neş de bil di ği miz fut bol top ları nın iki ka tı ka dar bü yük lük te yu var lak bir kü -

re ha line ge lir. Ama asıl il ginç olan, ara da ki me sa fedir. Ger çek lere uy gun bir

mo del kur ma mız için, mis ket bü yük lüğün de ki Dün ya ile top bü yük lüğün -

de ki Gü neş'in ara sı nı yak laşık 280 met re yap ma mız ge re kir. Gü neş Sis te-

mi'nin en dı şın da bu lunan ge zegen leri ise ki lomet re ler ce öte ye taşı ma mız

ge re ke cek tir.

An cak bu ka dar dev bir bo yu ta sa hip olan Gü neş Sis temi, için de bu -

lun du ğu Sa man yo lu Ga lak si si ’ne oran la ol duk ça mü tevazi dir. Çün kü Sa -

man yo lu Ga lak si si ’nin için de, Gü neş gi bi ve ço ğu on dan da ha bü yük ol mak

üze re yak laşık 250 mil yar yıl dız var dır. Bu yıl dız ların için de Gü neş'e en ya -

kın ola nı Alp ha Cen tauri'dir. Eğer Alp ha Cen tauri'yi az ön ce yaptı ğı mız öl -

çeğe, ya ni Dün ya'nın mis ket bü yük lüğün de ol du ğu ve Gü neş ile Dünya'nın

ara sı nın 280 met re tut tuğu öl çeğe yer leş tirir sek, onu Gü neş'in 78 bin ki lo-

met re uza ğı na koy mamız ge re kir!

Mo de li bi raz da ha kü çül telim. Dün ya'yı göz le zor gö rü len bir toz zer -

re si ka dar ya pa lım. O za man Gü neş ce viz bü yük lüğün de ola cak ve Dün -

ya'ya üç met re me sa fede yer ala cak tır. Bu öl çek için de Alp ha Cen tauri'yi ise

Gü neş'ten 640 ki lomet re uza ğa koy ma mız ge rekir. Sa man yo lu Ga lak si si, iş -

te ara ların da bu den li olağanüstü me sa feler bu lunan 250 mil yar yıl dı zı ba -

rın dı rır. Spi ral şek lin de ki bu ga lak si nin kol ları nın bi ri nde, bi zim Gü ne şi miz

yer al mak tadır.
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An cak il ginç olan, Sa man yo lu Ga lak si si’ nin de uza yın ge ne li dü şü nül -

dü ğün de çok "kü çük" bir yer olu şu dur. Çün kü uzay da baş ka ga lak si ler de

var dır, hem de tah min lere gö re, yak laşık 300 mil yar ka dar!.. Bu ga lak si lerin

ara sın da ki boş luk lar ise, Gü neş ile Alp ha Cen tauri ara sın da ki boş luğun mil -

yon lar ca katı ka dar dır. 

Gök ci sim leri nin uzay da ki da ğı lımı ve ara ların da ki bu de vasa boş luk -

lar Dün ya'da can lı ha yatı nın var ola bil me si için zo run ludur. Gök ci sim leri

ara sın da ki me sa feler Dün ya'da ki ya şa mı des tek leyecek bi çim de pek çok ev -

ren sel güç le uyum lu bir he sap için de dü zen len miş tir. Bu me sa feler ge zegen -

le rin yö rün ge leri ni hat ta var lık ları nı doğ ru dan et ki ler. Bu me sa feler bi raz da -

ha az ol saydı, yıl dız lar ara sı küt le çekim güç leri ge zegen lerin yö rün ge leri ni

Dün ya'nın mis ket bü yük lü ğün de ol du ğunu ve Gü neş ile Dün ya ara sı nın 280 met re

olduğunu farz edersek, Alpha Centauri yıldızını Gü neş'in 78 bin ki lomet re uza ğı na

koy ma mız ge rekir!
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ka rar sız ha le ge tire cek ti. Bu ka rar sız lık ise ge zegen ler de çok uç sı cak lık de -

ği şim leri ne yol aça cak tı. Eğer uzak lık lar bi raz da ha faz la ol saydı, sü per no -

valar la uza ya fır latı lan ağır ele ment lerin da ğı lımı çok sey rek ola cak ve Dün -

ya gi bi dağ lık ge zegen ler olu şa ma yacak tı. Yıl dız lar ara sın da ki şu an var olan

boş luk lar bi zim ki gi bi bir ge zegen sis temi nin var ola bil me si için en ide al

me safe ye sahip tir. 

Ün lü bi yo kim ya pro fesö rü Mic ha el Den ton da, Na tu re's Des tiny (Do -

ğa nın Ka de ri) ad lı ki tabın da şöy le yazar: 

Sü per no valar ve as lın da bü tün yıl dız lar ara sın da ki me sa feler çok kri tik bir

ko nu dur. Ga lak si miz de yıl dız ların bir bir leri ne or tala ma uzak lık ları 30 mil yon

Dünyamız uza-

yın dev boşlu-

ğunda kumsal-

daki bir kum

tanesi kadar bile

yer tutmaz. Evren,

insanın kavramakta zor-

lanacağı kadar büyüktür. 
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Uzay da ki gök ci sim le ri bir bir le rine en

ide al uzak lık lar da ya ra tıl mış tır. Ga lak -

si miz de ki gök ci sim leri nin bir bir le rine

olan or ta lama uzak lık ların da ki çok az

bir art ma ya da azal ma dahi can lı ya -

şa mı na uy gun bir ge ze ge nin var ol ma -

ma sı an la mı na ge lecek ti.

mil dir. Eğer bu me sa fe bi raz da ha az ol saydı, ge zegen lerin

yö rün ge leri is tik rar sız ha le ge lir di. Eğer bi raz da ha faz la ol -

saydı, bir sü per no va tara fın dan da ğı tılan mad de o ka dar da -

ğı nık ha le ge lecek ti ki, bi zim ki ne ben zer ge zegen sis tem le-

ri bü yük ola sı lık la as la olu şa ma yacak tı. Eğer ev ren ya şam

için uy gun bir me kan ola cak sa, sü per no va pat lama ları çok

be lir li bir oran da ger çek leş me li ve bu pat lama lar ile di ğer

tüm yıl dız lar ara sın da ki uzak lık, çok be lir li bir uzak lık ol ma -

lı dır. Bu uzak lık, şu an za ten var olan uzak lık tır.12

Prof. Ge or ge Gre ens tein da bu akıl al maz bü yük lük le
Prof. Mic ha el Den ton
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il gi li, The Symbi otic Uni verse (Sim bi yo tik Ev ren) ad lı ki tabın da şöy le yazar:

Eğer yıl dız lar bir bir leri ne bi raz da ha yakın ol sa lar, ast ro fizik çok da fark -

lı ol maz dı. Yıl dız lar da, ne bu lalar da ve di ğer gök ci sim lerin de sü re gi den

te mel fi zik sel iş lem ler de hiç bir de ği şim ger çek leş mez di. Uzak bir nok ta-

dan ba kıl dı ğın da, ga lak si mi zin gö rü nü şü de şim di kiy le aynı olur du. Tek

fark, ge ce çim ler üze ri ne uza nıp da iz ledi ğim gök yü zün de çok da ha faz -

la sa yı da yıl dız bu lun ma sı olur du. Ama par don, evet; bir fark da ha olur -

du: Bu man za ra yı sey re de cek olan "ben" ol maz dım... Uzay da ki bu

de vasa boş luk, bi zim var lığı mı zın bir ön şar tıdır.13

Gre ens tein bu nun ne de ni ni de açık lar; uzay da ki bü yük boş luk lar, ba -

zı fi zik sel de ğiş ken lerin tam in san ya şa mı na uy gun bi çim de şe kil len me si ni

sağ lamak tadır. Ay rı ca Dün ya'nın, uzay boş luğun da ge zi nen dev gök ci sim -

le riy le çar pış ma sı nı en gel leyen et ken de, ev ren de ki gök ci sim leri nin ara sı -

nın bu den li bü yük boş luk lar la do lu olu şu dur. 

Kı sa cası ev ren de ki gök ci sim leri nin da ğı lımı, in sa nın ya şa mı için tam

ol ma sı ge re ken öl çü ler de dir. Dev boş luk lar, rast ge le or taya çık ma mış lar dır;

üstün ve benzersiz bir Yaratılış’ın so nu cu dur lar.

Son suz hik met sa hi bi olan Al lah, Ku ran'da, gök lerin ve ye rin bir amaç -

la yara tıl dı ğı nı pek çok aye tiy le ha ber ver miş tir:

Biz, gök le ri, ye ri ve her iki si nin ara sın da ki le ri ni hak kın dı şın da (her -

han gi bir amaç la) ya rat ma dık. Hiç şüp he siz o sa at de yak la şa rak-gel -

mek te dir; öy ley se (on la ra kar şı) gü zel dav ra nış lar la dav ran. (Hicr Su -

re si, 85)

Biz, gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da bu lu nan la rı bir 'oyun ve oya lan ma

ko nu su' ol sun di ye ya rat ma dık. Biz on la rı yal nız ca hak ile ya rat tık.

An cak on la rın ço ğu bil mez ler. (Du han Su re si, 38-39)

MUCİZELER ZİNCİRİ
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Kar bon ele men ti nin mu ci ze vi olu şu mu

Can lılı ğın te me li olan "kar bon" ele men ti an cak de vasa yıl dız ların mer -

ke zin de çok özel ve mu ci zevi re ak si yon lar so nu cun da üre tilir. Bu mu ci zevi

re ak si yon lar ger çek leş me se, bu gün ev ren de kar bon di ye bir ele ment, di ğer

an lamıy la da can lılık di ye bir kav ram ol ma yacak tı. "Mu ci zevi" di yo ruz, çün -

kü bu re ak si yon lar nor mal de ih timal dı şı olan şart ların ay nı an da birara ya

gel me si ile ger çek leşir. Şim di bu ola yı in cele yelim...

Kar bon ato mu dev yıl dız ların çe kir dek lerin de iki aşa ma lı bir iş lem so -

nu cun da mey da na ge lir. Ön ce iki hel yum ato mu bir bi riy le bir leşir ve böy -

le ce or taya dört pro tona ve dört nöt ro na sa hip bir "ara ele ment" çı kar. Bu

ara ele men te "be ril yum" de nir. Üçün cü bir hel yum da be ril yu ma ek len di ğin -

de, or taya altı pro ton lu ve al tı nöt ron lu kar bon ato mu çık mış olur.

Bi rin ci aşa ma da or taya çıkan be ril yum, be ril yu mun Dün ya'da bu lunan

nor mal ya pı sın dan fark lıdır. Pe ri yo dik tab loda yer alan nor mal be ril yum,

faz ladan bir nöt ro na sa hip tir. Kır mı zı dev lerin için de olu şan be ril yum ise

fark lı bir ver si yon dur. Bu na kim ya di lin de "izo top" de nir. Ko nu yu in ce leyen

fi zik çi leri uzun yıl lar bo yun ca şaş kın lığa dü şü ren nok ta ise, kır mı zı dev lerin

için de olu şan bu be ril yum izo topu nun anor mal de re cede ka rar sız ol ma sı dır.

O ka dar ka rar sız dır ki, oluş tuk tan tam 0.000000000000001 (10-15) sa ni ye gi -

bi çok kı sa bir sü re son ra par çalan mak tadır!

Pe ki ama na sıl olur da, oluş tuğu an da yok olan bu be ril yum izo topu,

kar bo na dö nü şür? Be ril yum izo topu nu kar bo na çevi re cek olan hel yum ato -

mu, te sa dü fen mi ge lip bir leş mek tedir? El bet te böy le bir şey im kan sız dır.

Bu, te sa dü fen üst üs te gel dik lerin de 0.000000000000001 sani ye için de bir bi -

ri ni fır latan iki tuğ lanın üze ri ne bun lar da ğıl ma dan bir üçün cü tuğ lanın da -

ha ek len mesi ve bu şe kil de or taya bir in şa at çık ma sı gi bi, hat ta bun dan çok

da ha im kan sız bir olay dır.

Pa ul Da vi es de bu mu ci zevi ola yı şöy le an lat mak tadır:

Yer yü zün de ki can lılık için son de re ce hayati öne mi olan kar bon ele men ti,



evren de yük lü mik tar lar da yal nız ca "bir rast lan tı" sa yesin de bu lun mak tadır.

Kar bon çe kir de ği, bü yük yıl dız ların mer kez lerin de üç hel yum çe kir de ği nin ar -

ka ar ka ya ol duk ça has sas bir sü reç için de bir bi riy le kar şı kar şı ya gel me si so -

nu cun da olu şur. Üç çe kir de ğin rast laş ma sı nın na dir bir du rum ol ma sı ne de niy -

le bu re ak si yon ve rim li bir hız da an cak "re zo nans" adı ve ri len çok iyi be lir len -

miş ener ji se vi ye lerin de ger çek leşe bi lir. Bu se vi yeler de re ak si yon ku an tum et -

ki leriy le bü yük öl çü de hız lanır. "İyi tesadüf ese ri" bu re zo nans lar dan bi ri, hel -

yum çe kir de ği nin bü yük yıl dız lar da sa hip ol du ğuy la aynı tür ener jiye nere dey -

se tam denk ge lecek bi çim de ayar lan mış tır.14

İş te, te sa düf ler le oluş ma sı im kan sız kav ra mı nın da hi öte sin de olan böy -

le bir ola yı, Pa ul Da vi es ma ter yaliz me kö rü kö rü ne inan ma sı ne de niy le "iyi

rastlantı", "bir tesadüf" gi bi an lam sız ve man tık sız ifa de ler le ta rif et mek tedir.

Ola yın açık ça bir mu ci ze ol du ğu nu ken di de biz zat gör dü ğü ve bu ko nu yu

hay ret ve ri ci bir olay şek lin de ak tar dı ğı hal de Da vi es, sırf Yaratılış’ı red det me

uğ ru na "iyi tesadüfler", "rast lan tılar" gi bi bi lim ve akıl dı şı açık lama ları be nim -

se miş tir. 

Kır mı zı dev ler de kim yasal ta bi riy le "çif te re zo nans" adı ve ri len bir mu -

ci ze ger çek leşir. İki hel yu mun re zo nans ya pa rak bir leş tiği an da, or taya çıkan

be ril yum, 0.000000000000001 sa ni ye için de bir üçün cü hel yum la ayrı bir re -

zo nans ya pıp bir leşir ve kar bo nu oluş turur. Bu, nor mal şart lar da oluş ma sı son

de re ce im kan sız bir olay dır. 

Geor ge Gre ens tein, bu "çif te re zo nans"ın ne den çok ola ğa nüs tü bir me -

ka niz ma ol du ğu nu şöy le an latır: 

Bu hi ka yede bir bi rin den çok fark lı üç ya pı (hel yum, be ril yum ve kar bon) ile

bir bi rin den çok fark lı iki re zo nans var dır. Bu atom çe kir dek leri nin ne den bu

den li uyum için de çalış tık ları nı an lamak çok zor dur... Baş ka nük leer re ak si -

yon lar bu ra da ki gi bi .... bir te sa düf ler zin ci riy le iş lemez ler... Bu, bir bi sik let, bir

ara ba ve bir kam yon ara sın da çok de rin ve komp leks re zo nans lar keş fet mek

gi bi bir şey dir. Ne den bu den li il gi siz yapı lar bir bir leriy le uyum sağ lasın lar? Bi -

zim ve ev ren de ki tüm ha yat form ları nın var lığı, bu ola ğa nüs tü iş lem sa yesin -

de müm kün ol muş tur.15

Gö rül dü ğü gi bi, bu ola ğa nü stü Ya ra tılış mu cizesi kar şı sın da, bir baş ka
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Kar bon ato mu nun oluş ma sı için ön ce iki pro ton lu iki hel yum ato -

mu bir le şerek dört pro ton lu bir be ril yum ato mu nu mey da na ge ti-

rir. (1) Ar dın dan bu şe kil de oluş muş bir be ril yum ato mu bir başka

helyum atomu ile bir leşe rek altı pro ton lu kar bon ato mu nu oluş tu -

rur lar. (2)

Ancak mucize olan, nor-

malde oluştuktan

0.000000000000001 saniye

gibi olağanüstü kısa bir

sürede ayrışan berilyum

atomlarının nasıl bundan

daha kısa bir sürede, par-

çalanmadan başka bir

helyumla birleşip karbon

atomunu oluşturduğudur. (3) Bilim adamları bu olayın olağan-

üstü olduğu konusunda birleşmektedir.

1

2

Karbon atomunu oluşturan nükleer 
reaksiyonlar dev yıldızların
çekirdeklerinde meydana gelir.

Dünyamızda saf olarak kömür ya

da elmas halinde bulunan karbon

elementi aslında dev yıldızların

çekirdeklerinde oluşmuştur. Daha

sonra bu yıldızların patlaması

sonucunda uzaya dağılan karbon

kütleleri diğer yıldız ve gezegenle-

re dağılmıştır. Dünyamız da bu

gezegenlerden biridir. 

Berilyum atomu oluştuktan 0.000000000000001 
saniye sonra parçalanır.



Yer yü zün de ki tüm can lı var lık ların te mel ya pı ta şı kar bon ele me nti dir. Can lıla rın be den leri ni oluş tu ran or ga nik mo -

le kül ler, ya ni pro te inler, yağ lar, kar bon hid rat lar hep kar bon atom ları nın fark lı bi le şik lerin den mey da na gel miş tir.

İşin il ginç ya nı, şu an bu ki tabı okur ken vü cu du nuz da bu lunan kar bon atom ları ger çek te mil yar lar ca yıl ön ce uza -

yın derin lik lerin deki bir süper nova pat lamasın dan ar ta kalan ve sonra Dünyamıza ulaşmış kar bon atom larıdır.





ma ter yalist bi lim ada mı olan Gre ens tein da "ola ğa nüs tü te sa düf ler zin ci ri" gi -

bi bi lim sel lik ten son de re ce uzak bir açık lama ge tir mek tedir. Dev yıl dız ların

çekir dek lerin de kar bon ato mu nun oluş ma sı nı, "bir bi sik let, bir ara ba ve bir

kam yon ara sın da çok de rin ve komp leks re zo nans lar" ol ma sı gi bi, ken di li-

ğin den, rastlantı ese ri ger çek leş me si ola nak sız bir ola ya ben ze ten Gre ens te-

in, ta şı dı ğı ma ter yalist dog ma ne de niy le bu du ru mun açık bir "Ya ra tılış mu -

ci zesi" ol du ğu nu ifa de ede me mek tedir.

İler leyen yıl lar da ok si jen gi bi di ğer ba zı ele ment lerin de bu gi bi ola -

ğa nüs tü re zo nans lar la oluş tuğu or taya çık mış tır. Bu "ola ğa nüs tü iş lem"le ri

ilk kez keş feden Fred Hoy le ise, Ga laxi es, Nuc lei and Qu asars (Galak si ler,

Çe kir dek ler ve Ku asar lar) ad lı ki tabın da bu nun bi rer te sa düf ola ma yacak ka -

dar plan lı bir iş lem ol du ğu so nu cu na var mış ve ko yu bir ma ter yalist ol ma -

sı na rağ men, keş fet tiği çif te re zo nan sın "ayar lan mış bir iş" ol du ğu nu ka bul

et miş tir.16

Bir baş ka ma ka lesin de ise şöy le yazmış tır:

Eğer yıl dız nük leosen tezi (atom çe kir de ği bir leşi mi) yo luy la kar bon ya da ok -

si jen üret mek is ter se niz, ayar lama nız ge re ken iki ay rı dü zey vardır. Ve yap -

ma nız ge re ken ayar, tam da şu an da yıl dız lar da var olan ayar dır... Ger çek le-

rin akıl süz ge cin den ge çi ri lerek yo rum lanı şı or taya koy mak tadır ki, üs tün bir

Akıl, fi zi ğe, kim yaya ve bi yo loji ye mü da ha le et miş tir ve do ğa da var lığın dan

söz et me ye değer bi linç siz güç ler yok tur. Ger çek lerin he sap lan ma sıy la or ta-

ya çıkan sa yı lar o ka dar akıl al maz dır ki, be ni bu so nu cu tar tış ma sız bi çim -

de ka bul et me ye gö tür mek tedir.17

Hoy le bu mu ci zevi olay dan öy le et ki len miş tir ki, di ğer bi lim adam la-

rı nın da bu açık ger çeği gör mez den ge leme yecek leri ni şöy le vur gu lamış tır:

Ka nıt ları in cele yen her han gi bir bi lim ada mı ken di si ni şu so nu ca varmak -

tan alı ko yamaz: Yıl dız ların için de mey da na ge tir dik leri so nuç lar göz önü -

ne alın dı ğın da nük leer fi zi ğin ka nun ları ka sıt lı ola rak ta sar lan mış lar -

dır.18
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Yer çe ki mi kuv ve tin de ki has sas öl çü

Ev ren de ki fi zik ka nun ları dört te mel kuv vet üze rin de iş ler. Bun lar,

"yer çeki mi kuv veti", "elekt ro man yetik kuv vet", "güç lü nük leer kuv vet" ve

"za yıf nük leer kuv vet" ler dir. Bu kuv vet lerin de ğer leri ise ev re nin şim di ki bi -

çi miy le var ola bil me si ve yaşa ma im kan sağ layabil me si için mü kem mel bir

has sa si yet te ayar lan mış lar dır. 

Ev ren de ki dü zene et ki eden kuv vet lerin en önem lile rin den bi ri "küt le

çeki mi" ve ya di ğer adıy la "yer çeki mi" (gra vi tas yon) kuv veti dir. New ton, bu

gü cün yal nız ca elma ları ağaç tan dü şür me ye değil, ay nı za man da ge zegen le-

ri de yö rün ge lerin de tut ma ya yara yan es rar lı bir güç ol du ğu nu söy lemiş ti.

Eins tein ise ola ya daha de rin bir bo yut

ge tire rek yer çe ki mi nin dev yıl dız ları

na sıl iç leri ne çö ker tip ka ra de lik lere

dö nüş tür dü ğün den bah set miş ti. Ger -

çek ten de yer çeki mi kuv veti ev re nin

en kri tik kuv vet lerin den bi ri dir. Ev re -

nin ge niş leme si ni kont rol al tın da tu tan

kuv vet de yi ne yer çeki mi kuv veti dir.

Bu yer çeki mi kuv veti ise sa yı sal ola -

rak, tam da şu an için de yaşa dı ğı mız

evre nin olu şa bil me si ne ola nak ve re -

cek bir sa bit de ğe re sa hip tir.

Eğer yer çe ki mi sa bi ti şim di kin den bi -

raz da ha faz la ol saydı, yıl dız ların olu -

şu mu da ha kı sa sü re de ger çek leşe cek

ve uzayda ki en kü çük yıl dı zın da hi

küt lesi bi zim Gü neşi mizin en az 1.4

ka tı bü yük lüğün de ola cak tı. Bu tür

bü yük yıl dız lar ise o de re ce hız lı ve
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Ev ren de ki dü ze ne et ki eden kuv vet le rin en

önem lile rin den bi ri "yer çe ki mi" kuv veti dir.

New ton, bu gü cün yal nız ca el ma ları ağaç -

tan dü şür me ye de ğil, ay nı za man da ge ze -

gen leri de yö rün ge lerin de tut ma ya ya ra yan

es rar lı bir güç ol du ğu nu söy lemiş ti. 
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ka rar sız bi çim de yanar lar  ki et raf ların da ki ge zegen ler de ha yatı oluş tura cak

şart ların mey da na gel me si im kan sız dır. Ya şam için an cak bi zim Gü ne şi mizin

kü çük lüğün de yıl dız lara ih tiyaç vardır. Da ha sı yer çeki mi sa bi ti şim di kin den

bi raz da ha bü yük ol saydı, ev ren de ki bü yük yıl dız ların hep si bi rer ka ra de -

li ğe dö nüş müş ola cak tı. Bu ara da en kü çük ge zegen ler de ki yer çeki mi da hi

o ka dar güç lü ola cak tı ki, bö cek ler den da ha bü yük hiç bir nes ne ayak ta kal -

ma yı ba şa ra ma yacak tı. 

Di ğer yan dan, eğer yer çeki mi sa bi ti bi raz da ha kü çük ol saydı, o za -

man da uzay daki bü tün yıl dız lar en faz la bi zim Gü ne şi mizin 0.8'i bü yük lü-

ğün de bir küt leye sahip ola cak lar dı. Bu kü çük lük teki yıl dız lar her ne ka dar

et raf ların da ki ge zegen ler de ha yatı des tek leyecek öl çü de uzun ve ka rar lı bi -

Yerçekimi kuvveti biraz daha az olsa Dünyamız Güneş'in çekim alanından çıkarak
uzaya fırlardı. Biraz daha fazla olsa bu sefer de Güneş'e çarpıp yok olurdu.
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çim de yan sa lar da bu se fer ge zegen leri ve can lılı ğı oluş tura cak ağır ele -

ment ler ev ren de olu şa ma yacak lar dı. Çün kü de mir ve da ha ağır ele ment ler

an cak de vasa yıl dız ların çe kir dek lerin de üre tile bi lir ve an cak bu tür ağır yıl -

dız lar be ril yum ve da ha ağır ele ment leri yıl dız lar ara sı uza ya yayabi lir ler.

Bu tür ele ment ler ise ge zegen lerin ve ha yat form ları nın oluş ma sı için zo -

run ludur lar. 

Gö rül dü ğü gi bi, küt le çekim kuv vetin de ki bu tür çok kü çük oy na ma -

lar can lılı ğın, do layı sıy la in san lığın mey da na gel me si ni doğ ru dan en gel le-

yecek ti. Küt le çeki min de ki bi raz da ha bü yük oy na ma lar ise or tada bü tü-

nüy le evren di ye bir kav ra mın kal ma ma sı na ne den ola cak tı. Küt le çe kim

gü cü nün bi raz faz la art ma sı ha lin de evren ge niş leyeme den içi ne çö ke cek,

bi raz faz la azal dı ğı tak dir de ise hiç bir yıl dız ya da ga lak si olu şa ma yacak tı.

Ama bu gün Dün ya'da yaşa yabi liyor ol ma mız gös ter mek tedir ki, bu

olum suz ih timal lerin hiç bi ri ger çek leş me miş tir. Ak si ne evre nin her de tayı

ku sur suz bir plan ve den ge ile ya ra tıl mış tır. Son suz kud ret sa hi bi olan

Al lah, için de yaşa dı ğı mız ev re ni ola ğa nüs tü bir "mu ci zeler zin ci ri" ile ve

tam bir uyum için de yarat mış tır:

O, bi ri di ğe riy le 'tam bir uyum' için de ye di gök ya rat mış olan dır. Rah-

man'ın yarat ma sın da hiçbir 'çe liş ki ve uygun suzluk' gö re mez sin. İş te

gö zü(nü) çe vi rip-gez dir; her han gi bir çat lak -

lık gö rü yor mu sun? Son ra gö zü nü iki

ke re da ha çe vi rip-gez dir; o göz

umu du nu kes miş bir hal de bit -

kin ola rak sa na dö ne cek tir.

(Mülk Su re si, 3-4)

Evrenin Yaratılışındaki Mucize Örnekleri
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Ev ren de ki di ğer güç ler ara sın da ki 
ola ğa nüs tü den ge

Yer çeki min den son ra evren sel ya sa ları dü zen leyen di ğer kuv vet leri in -

cele di ği miz de, bu kuv vet lerin de son de re ce in ce ayar lan mış de ğer lere sa -

hip ol duk ları nı ve bu de ğer lerin ken di ara ların da son de re ce kri tik oran lar -

da den ge len miş ol duk ları nı gö rü rüz.

- Elekt ro man ye tik kuv vet

Bi lin di ği gi bi, can lı can sız tüm var lık lar atom adı nı ver di ği miz te mel

yapı taş ların dan mey da na ge lir. Atom, çe kir dek te pro ton adı ve ri len par ça -

cık lar ve çe kir de ğin et ra fın da ki yö rün ge ler de dö nen elekt ron lar dan olu şur.

Bir ato mun çe kir de ğin de bu lunan pro ton sa yı sı o ato mun tü rü nü be lir ler.

Ör ne ğin 1 pro tonu olan ato ma "hid ro jen" ato mu, 2 pro tonu olan ato ma "hel -

Atomun için-

de protonları

ve elektronla-

rı birbirine

bağlayan kuv-

vet, elektro-

manyetik

kuvvettir. 



yum" ato mu ya da 26 pro tonu olan ato ma "de mir" ato mu adı ve ri lir. Di ğer

tüm ele ment ler için de ay nı du rum ge çer lidir. 

Ato mun çe kir de ğin de bu lunan pro ton lar po zi tif, et ra fın da dö nen elek-

tron lar ise ne ga tif elekt rik yü kü ne sa hip tir. Pro ton ve elekt ro nun sa hip ol -

duk ları bu zıt elekt rik yü kü ara ların da bir çe kim oluş ma sı nı sağ lar ve bu çe -

kim elekt ron ları atom çe kir de ği nin çev re sin de ki yö rün ge lerin de tu tar. İş te

zıt elekt rik yük lü pro ton ve elekt ron ları bir bi ri ne bağ layan bu kuv vete "elek-

tro man yetik" kuv vet adı ve ri lir. 

Atom çe kir deği et ra fın daki elekt ron yö rün ge leri nin özel lik leri, atom la-

rın ken di ara ların da ne tür bağ lar ya pa rak ne tür mo lekül ler oluş tura bi lecek -

le ri ni be lir ler. 

Ev ren de ki dört te mel kuv vet ten bi ri olan elekt ro man yetik kuv vetin de -

ğe ri çok az da ha kü çük ol saydı az miktarda elekt ron, çe kir de ğin et ra fın da -

ki yö rün ge ler de tu tuna bi lir di. Bi raz da ha bü yük ol saydı, o za man da hiç bir

atom di ğer leriy le bir leşmek üze re yö rün ge si ni pay laşa maz dı. Her iki du rum -

da da can lılık için ge rek li olan mo lekül ler olu şamaz lar dı. 

..........................................3 5

Evrenin Yaratılışındaki Mucize Örnekleri

Adnan Oktar

Elektromanyetik kuvvetin biraz daha güçlü ya da zayıf olması halinde, atomlar birbirle-

riyle birleşemezlerdi. Sonuçta ise canlılık için gereken moleküller meydana gelemezdi.
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- Güçlü nük le er kuv vet

Güç lü nük leer kuv vet ato mun çe kir de ğin de ki pro ton ları ve nöt ron ları

birara da tu tan kuv vet tir. Az ön ce de bah set tiği miz gi bi, pro ton lar ar tı elekt -

rik yük lü par ça cık lar dır. Elekt ro man yetik ka nu nu na gö re zıt elekt rik yük lü

par çacık lar bir bir leri ni çe ker, ay nı elekt rik yü kü ne sa hip par çacık lar ise bir -

bir leri ni kuv vet le iter ler. Ya ni elekt ron ve pro ton lar bir bir leri ni çe ker, pro -

ton lar di ğer pro ton ları, elekt ron lar da di ğer elekt ron ları iter ler.

Pek çok atom tü rü nün çe kir değin de on lar ca pro ton bir bi ri ne yapı şık

bir şe kil de bu lunur. Do ğal ola rak bu pro ton ların birara ya gelir gel mez bü -

yük bir ener jiy le bir bir leri ni it me leri ve her bi ri nin uzak laşa rak uza ya dağıl -

ma ları ge re kir di. An cak böy le ol maz, ato mun çe kir de ğin de ki pro ton lar bü -

yük bir ka rar lılık la bir bir leri ne bi tişik bir bi çim de du rur lar. Çün kü on ları bir -

bi ri ne ade ta yapış tıran ve elekt ro man yetik it me kuv vetin den çok da ha güç -

lü olan bir kuv vet var dır: "güç lü nük leer kuv vet".

Güç lü nük leer kuv vet evren de ki en güç lü kuv vet tir. Mu azzam gü cü nü

atom bom ba ların da, hid ro jen bom ba ların da ser gi ler. Bu ener ji kay na ğı, Gü -

Güçlü nükleer kuvve-

tin muazzam etkisine

somut bir örnek

atom bombası ya da

hidrojen bombası

patlamalarıdır.
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neş'in 4.5 mil yar yıl dan bu gü ne dek tü ket tiği ya kı tı ve bun dan son ra da tü -

ke tebi leceği he sap lanan 5 mil yar yıl lık ya kı tı sağ lamak tadır. Bu muh teşem

kuv ve tin sa yı sal de ğe ri ev re nin en ki lit sa yı ların dan bi ri dir. Güç lü nük leer

kuv vet sa bi tinin de ğe rin de ki yüz de bir kaç lık azal ma ya da art may la yaşa mın

en te mel ele men ti olan kar bon var ola maz dı. Bi raz da ha cid di bir oy na ma

ise tüm fi zik ka nun ları nın de ğiş me si ne ve evren de ki den ge ve dü zenin alt

üst ol ma sı na ne den olur du.

Atom çe kir de ği ni birara da tu tan bu "güç lü nük leer kuv vet"le di ğer bir

evren sel kuv vet olan "elekt ro man yetik kuv vet" ara sın da ki oran da son de re -

ce has sas de ğer ler de dü zen len miş tir.

Eğer güç lü nük leer kuv vet bi raz cık bi le da ha zayıf ol saydı, yu ka rı da

be lirt tiği miz gi bi atom çe kir de ği ni oluş tura cak pro ton lar birara da tu tuna maz

ve elekt ro man yetik güç ne de niy le bir bir leri ni ite rek uza ya dağı lır lar dı. O za -

man da bir den faz la pro ton içe ren baş ka hiç bir atom olu şa maz dı. Do layı sıy -

la, ev ren de ki ye ga ne ele ment tek pro ton lu hid ro jen olur du. 

Eğer güç lü nük leer kuv vet, elekt ro man yetik kuv vete gö re bi raz cık da -

ha güç lü ol saydı, bu se fer de ev ren de tek pro ton lu atom lar ya ni "hid ro jen"

atom ları hiç bir za man olu şama ya cak tı.

Çün kü nük leer kuv vet elekt roman ye tik

kuv vete çok da ha faz la bas kın ge leceğin -

den, ev ren de ki tüm pro ton lar bir bir leriy le

bir leş me eği limi ne gi re cek ve bi raz ön ce

be lirt tiği miz gi bi tek pro ton lu hid ro jen

atom ları var ola ma yacak tı. Bu du rum da yıl -

dız lar ve ga lak si ler, eğer oluş sa lar bi le, şu

an ki ya pı ların dan çok fark lı ola cak lar dı.

Açık çası, eğer bu te mel güç ler ve de ğiş ken -

ler şu an da sa hip ol duk ları de ğer lere tam

ta mı na sa hip ol ma sa lar, hiç bir yıl dız, sü per -

no va, ge zegen ve atom ol mayacak tı. Bu -

nun so nu cun da do ğal ola rak ha yat di ye bir

şey de ol ma yacak tı.19

..........................................3 7
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Güçlü nükleer kuvvet atom çekirdeğindeki

proton ve nötronları birarada tutan en

büyük evrensel kuvvettir.



Harun Yahya.......................................... 3 8

MUCİZELER ZİNCİRİ

- Za yıf nük le er kuv vet

Ev ren de ki bir di ğer te mel kuv vet olan "za yıf nük leer kuv vet" de çok

özel he sap lan mış bir de ğe re sa hip tir. Za yıf nük leer kuv vet, ba zı atom al tı

par çacık lar ta ra fın dan ta şı nan ve bir tür rad yo ak tif par çalan ma ya sebep olan

bir kuv vet tir. Za yıf nük leer kuv vetin se bep ol du ğu rad yo ak tif par ça lan ma ya

bir ör nek ola rak nöt ron ların, bir pro ton, bir elekt ron ve bir an ti-nöt ri no açı -

ğa çı ka ra rak par çalan ma sı nı ve re bi liriz. 

Bun dan da an laşı lacağı gi bi, atom çe kir de ğin -

de ki te mel par çacık lar dan bi ri olan "nöt ron" as lın da

bu say dı ğı mız di ğer üç par çacı ğın birara ya gel me -

siy le olu şur. Za yıf nük leer kuv vet ise, yu ka rı da be -

lirt tiği miz gi bi, nöt ron ların bu bi leşen leri ne ayrı la-

rak par çalan ma sı na ne den olur. Fa kat za yıf nük leer

kuv vetin bü yük lüğü bu ola yı çok has sas bir den ge -

de tu tacak bi çim de ayar lan mış tır.

Eğer za yıf nük leer kuv vetin de ğe ri bi raz da ha

bü yük ol saydı, nöt ron lar da ha ko lay par çala na cak

ve bu ne den le evren de na di ren bu luna cak lar dı. Bu

du rum da da çe kir de ğin de 2 nöt ron bu lun du ran Big

Bang'den bu ya na an cak çok az hel yum olu şa bi le-

cek ya da hiç olu şa ma yacak tı. Hel yum bi lin di ği gi -

bi hid ro jen den son ra en ha fif ikin ci ele ment tir. Ge -

rek li hel yum ol madan ise ya şam için zo run lu olan

ağır ele ment ler yıl dız ların çe kir dek lerin de ki nük le-

er fı rın lar da üre tile mez ler di. Çün kü "kar bon", "ok si -

jen", "de mir" gi bi ağır ele ment ler -az ön ceki baş lık -

lar da da anla tığı mız gi bi- hel yum çe kir dek le ri nin

dev yıl dız ların mer ke zin de bir bir leriy le bir leşme leri so nu cun da olu şur lar.

Ya ni hel yum bir an lam da di ğer ele ment lerin te mel ya pı ta şı dır. Do layısıy la

hel yu mun ol ma ma sı de mek, ya şam için zo run lu olan di ğer da ha ağır ele -

ment lerin de olu şa ma ma sı de mek tir.

Öte yan dan, eğer za yıf nük leer kuv vetin de ğe ri bi raz da ha kü çük ol -

Atom altı parçacıklar tarafından taşı-

nan zayıf nükleer kuvvet, bugün için-

de yaşadığımız evrenin ortaya çıkma-

sı için son derece hassas bir değerde

yaratılmıştır.
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saydı, Big Bang hid ro jenin ço ğu nu, hat ta tü mü nü hel yu ma çe vi re cek ve so -

nuç ta yıl dız lar ta ra fın dan üre tilen ağır ele ment lerin sa yı sın da anor mal bir ar -

tış ola cak tı. Bu du rum da ha yatın var lığı nı im kan sız kı lacak bir un sur du.

Za yıf nük leer kuv vetin has sas de ğe ri ni kri tik ha le ge tiren un sur lar dan

bi ri de bu kuv vetin nöt ri no adı ve ri len atom al tı par çacık lar üze rin de ki et -

ki si dir. Nöt ri no lar, yıl dız ların çe kir de ğin de olu şan ve ya şam için zo run lu

olan ağır ele ment lerin sü per no va pat lama ların da uza ya fır latıl ma sın da ki lit

rol oy nar lar. Nöt ri no lar üze rin de et ki ede bi len tek ev ren sel kuv vet ise za yıf

nük leer kuv vet tir. 

Eğer za yıf nük leer kuv vet bi raz da ha kü çük ol saydı, nöt ri no lar hiç bir

çekim ala nı na ya ka lan ma dan çok da ha ser best ha re ket ede bi lecek ler di. Bu -

nun so nu cun da ise, bir sü per no va pat lama sı es na sın da, yıl dı zın dış ta ba ka -

la rıy la yeter li de re cede re ak si yo na gi re me den ko lay lık la ka çabi lecek, bu da

ağır ele ment lerin uza ya atıl ma ları nı en gel leyecek ti. Bu nun la bir lik te, eğer

zayıf nük leer kuv vet da ha bü yük ol saydı, nöt ri no lar sü per no vala rın mer kez -

le rin de tut sak ka lacak ve yi ne ha ya tın ya pı ta şı olan ağır ele ment lerin uza -

ya fır latıl ma sı nı sağ layama yacak lar dı.

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

gun bi çim de be lir len miş ol du ğu nu, eğer ev ren de ki kuv vet lere ait sa yı sal de -

ğer ler bi raz da ha fark lı ol sa, ev re nin çok da ha fark lı bir yer ola cağı nı be lir -

tir ve şöy le de vam eder:

Ve bü yük ola sı lık la onu gör mek için biz bu ra da ola ma yacak tık... Ve in -

san koz mo loji yi araş tır dık ça, ina nıl maz lık gi de rek da ha be lir gin ha le ge -

lir. Ev re nin baş lan gı cı hak kın da ki son bul gu lar, ge niş lemek te olan ev re -

nin, hay ran lık uyan dı rı cı bir has sa si yet le dü zen len miş ol du ğu nu

or taya koy mak tadır.20

Big Bang'in bü yük bir de lili olan koz mik fon rad yasyo nu nu ilk kez Ro -

bert Wil son ile bir lik te göz lem leyen ve bu ne den le 1965'te No bel ödü lü ka -

zanan Ar no Pen zi as ise, ev ren deki bu ola ğa nüs tü düzen kar şı sın da şu yo ru -

mu yap mak tadır: 

Ast ro no mi biz leri çok ola ğa nüs tü bir ola ya gö tür mek tedir: Hiç yok tan ya -

ra tıl mış bir ev ren. Ha yatın oluş ma sı na izin ve re cek ge rek li şart ları tam



ola rak sağ layacak has sas bir den ge ile ku rul muş, bu ama ca yöne lik bir

pla na sa hip olan bir ev ren.21

Ko lom bi ya Üni ver si tesi'nden te orik fi zik pro fesö rü Ro bert Jast row da

bu ka çı nıl maz ger çe ği, "fi zik çi lere ve ast ro nom lara gö re, ev ren tam in sa nın

için de ya şa yabi leceği çok dar bir de ğer ler ara lığın da in şa edil miş tir. Bu ger -

çek "in sa ni il ke" (anth ro pic prin cip le) ola rak ad lan dı rı lır. Bu, be nim gö rü şü -

me gö re, bi limin bu gü ne ka dar var mış ol du ğu en me tafi zik so nuç tur"22 şek-

linde ifade etmektedir. 

Bu ra ya kadar de tay lı ola rak an lat tığı mız gi bi, ev ren de ki kuv vet lerin

hem ken di oran ları hem de bir bir leriy le oluş tur duk ları den ge ler, te sa düf le

açık lan ma sı as la müm kün ol ma yacak de re cede mu ci zevi dir. Ev ren de gör dü -

ğü müz bu den ge lere iliş kin sa yı sal de ğer ler de yüz de bir lik, iki lik bi le bir oy -

na ma ol ma ma sı bu ola ğa nüs tü du ru mu göz ler önü ne ser mek tedir. Üs telik

bu den ge lerin dün ya ilk oluş tuğu an dan be ri hiç de ğiş me den var lığı nı sür -

dür me si, hep ay nı has sas ayar ları

ko ru ma sı, as la bir ak sak lık ya şan -

ma ma sı bu ola ğa nüs tü du ru mu da -

ha da vur gu lamak tadır. Yu ka rı da ki

bi lim adam ları nın da açık ça ifa de et -

ti ği gi bi, tüm bun lar ev re nin "has sa -

si yet le dü zen len miş" ve "has sas bir

den ge ile ku rul muş" ol du ğu nun ke -

sin bir gös ter ge si dir. El bet te böy le

mu ci zevi bir den ge nin te sa dü fen,

ken di ken di ne ku rul du ğu nu, ken di

ken di ni dü zen le di ği ni id dia et mek

son de re ce bü yük bir akıl sız lık ola -

cak tır. Bu ku sur suz den ge son suz

ilim ve kud ret sa hi bi bir Ya ra tıcı ta -

ra fın dan ku rul muş ve dü zen len miş -

tir. Ya ra tıcımız, gök leri üs tün bir

kud ret le in şa eden Al lah'tır.

.......................................... 4 0
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Pro ton ve elekt ron ara sın da ki muh te şem uyum

- Elekt rik yük le rin de ki uyum

Pro ton elekt ron dan ha cim ve küt le ola rak çok da ha bü yük tür. Pro to-

nun küt lesi elekt ro nun ki nin tam 1836 ka tıdır. Eğer so mut bir kar şı laş tır ma

yap mak ge re kir se, ara ların da ki fark, bir in san la bir fın dık ta ne si ara sın da ki

fark gi bi dir. Ya ni elekt ron la pro tonun pek "ben zer" bir fi zik sel ya pı ları yok -

tur.

Fa kat ne il ginç tir ki, bu iki fark lı par çacı ğın elekt rik yük leri bir bi riy le

tam ta mı na aynı bü yük lük tedir! Bi ri si ar tı elekt rik yü kü ne, öte ki ek si elekt -

rik yü kü ne sa hip tir, ama bu yük lerin şid de ti bir bi riy le ta ma men eşit tir. Bu

sa yede ato mun elekt rik yü kü den ge lenir. Oy sa bu eşit liğin ol ma sı nı zor la-

yan hiç bir ne den yok tur. Ak si ne, fi zik sel ola rak bek len me si ge re ken du rum,

elekt ro nun elekt rik yü kü nün küt lesiy le oran tılı ola rak pro tonun ki ne gö re

çok da ha az ol ma sı dır.

Atomu oluşturan

temel parçacıklardan

protonların ve elek-

tronların kütleleri çok

farklı olmasına rağ-

men elektrik yükleri

birbiriyle mucizevi bir

biçimde aynı yaratıl-

mıştır. 

Bu olağanüstü uyum

şu an içinde yaşadığı-

mız evrenin dengesini

oluşturması bakımın-

dan çok önemlidir.
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Pe ki aca ba du rum böy le ol saydı, ya ni pro ton ve elekt ro nun elekt rik -

sel yük leri eşit ol ma saydı ne olur du?

Bu du rum da evren de ki tüm atom lar, pro ton da ki faz la ar tı elekt rik ne -

de niy le, ar tı elekt rik yü kü ne sa hip ola cak lar dı. Bu nun so nu cun da da ev ren -

de ki her atom bir bi ri ni ite cek ti.

Acaba bu du rum şu an ger çek leş se ne olur? Ev ren de ki atom ların her

bi ri bir bi ri ni it se ne ler ya şa nır?

Ya şa na cak olanlar çok ola ğan dı şı dır. Ön celik le si zin be de ni niz de ya -

şa na cak olan de ği şik lik ler le baş layalım. Atom lar da ki bu de ği şik lik oluş tuğu

an da, şu an da bu ki tabı tu tan el leri niz ve kol ları nız bir an da pa ram par ça

olur lar. Sa de ce elle ri niz ve kol ları nız de ğil, göv de niz, ba cak ları nız, ba şı nız,

göz leri niz, diş leri niz, kı sa ca vücu du nu zun her par çası bir an da ha vaya uçar.

İçin de otur du ğu nuz oda, pen cere den gö zü ken dış dün ya da bir an da ha va-

ya uçar. Yer yü zün de ki tüm de niz ler, dağ lar, Gü neş Sis temi'nde ki tüm ge ze-

gen ler ve ev ren de ki bü tün gök ci sim leri ay nı an da son suz par çaya ayrı lıp

yok olur lar. Ve bir da ha da ev ren de hiç bir göz le gö rü lür ci sim var ol maz.

Ev ren de di ği miz şey, sü rek li ola rak bir bir leri ni iten atom ların kar ma şa sın dan

iba ret olur.

Pe ki aca ba bu mut lak fe lake tin ya şan ma sı için, elekt ron ve pro tonun

elekt rik yük lerin de ne ka dar lık bir den ge siz lik oluş ma sı ge re kir? Yüz de bir

fark lılık ol sa yi ne de bu fe laket ya şa nır mı? Yok sa kri tik sı nır bin de bir mi -

dir? Prof. Ge or ge Gre ens tein, The Symbi otic Uni verse (Sim bi yo tik Ev ren) ad -

lı ki tabın da bu ko nu da şun ları söy ler:

Eğer iki elekt rik yü kü 100 mil yar da bir ora nın da bi le fark lılaş saydı bu,

in san lar, taş lar gi bi kü çük ci sim lerin par çalan ma sı na yete cek ti. Dün ya ve

Gü neş gi bi da ha bü yük ci sim ler için se, bu den ge da ha has sas tır. Gök ci -

sim leri nin ih tiyaç du yacak ları den ge, mil yar ke re mil yar da bir lik bir

den ge dir.23
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- Sa yı la rın da ki uyum

Ev ren de ki pro ton ların sa yı sı nın elekt ron ların ki ne ora nı da çok önem -

li bir de ğer de dir. Bu oran küt le çekim gü cü ile elekt ro man yetik güç ara sın -

da ki has sas den ge yi sağ lar. Ev ren he nüz 1 sa ni yeden bi le da ha genç ken an -

ti po ro ton lar, kar şıt ları olan eşit sa yı da ki pro tonu yok eder ler, ge ri ye şu an -

ki ev re nin ya pı ta şı olan bel li mik tar da ki pro ton ka lır. Ay nı olay elekt ron lar -

la po zit ron lar (an ti-elekt ron lar) ara sın da da ger çek leşir. Şa şır tıcı bi çim de, ge -

ri ye kalan pro ton ve elekt ron lar 1037 de 1 gi bi hayret verici kü çük bir fark -

la eşit sa yı lar da dır. 

Bu eşit lik ise ev ren de ki elekt ro man yetik den ge nin sağ lan ma sın da çok

önem li bir un sur dur. Çün kü elekt ron ların ya da pro ton ların sa yı sın da di ğe -

ri ne oran la ola cak bir faz lalık ay nı elekt rik yü kü ne sa hip par çacık ların bir -

bir leri ni it me leri ne ve bir bir lerin den uzak laşma ları na yol aça cak tı. Bu du rum

ise evren de ki atom al tı par çacık ların atom ları, mad de yi ve tüm gök ci sim le-

ri ni oluş tur mak üze re bir bir leriy le bir leş mele ri ni en gel leyecek ti. So nuç ta ise

ga lak si ler, yıl dız lar, ge zegen ler as la var ol ma yacak tı. Ta bii ki ya şam için en

uy gun ge zegen olan Dün yamız da...

Ev ren de ki pro ton -

ların ve elekt ron -

ların sa yısı da çok

in ce bir öl çüy le

he sap lan mış tır.

Her iki par ça cık da

gö zar dı edi lebi le -

cek bir fark la eşit

sayı da dır.

Bu eşit lik ev ren de -

ki elekt ro man ye-

tik den ge nin sağ -

lan ma sı açı sın dan

çok kri tik bir öne -

me sa hip tir. 
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Akıl la ra dur gun luk ve ren ih ti mal

Bi ze hayat im ka nı ve ren böy le bir ev re nin te sa dü fen oluş ma sı, bü tün

fi zik sel de ğiş ken ler birara da dü şü nül dü ğün de, kaç ta kaç ih timal dir? Mil yar

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

Ya da da ha kü çük bir sa yı mı?

Bu sa yı yı ün lü İn gi liz ma tema tik çi -ve Step hen Haw king'in ya kın ça -

lış ma ar ka da şı- Prof. Ro ger Pen ro se he sap lamış tır. Tüm fi zik sel de ğiş ken le-

ri he sa ba kat mış, bun ların kaç fark lı bi çim de di zi lebi leceği ni dik ka te al mış

ve için de can lı ların ya şa yabi leceği bir or tamın oluş ma sı nın, Big Bang'in di -

ğer muh temel so nuç ları için de kaç ta kaç ih tima le sa hip ol du ğu nu tes pit et -

miş tir.

Pen ro se'un bul du ğu ih timal şu dur: 10 üzeri 10123'de bir ih timal! Bu sa -

yı nın ne an lama gel di ği ni dü şün mek bi le zor dur. Ma tema tik te 10123 şek lin -

de yazı lan bir ra kam, 1 sa yı sı nın ya nı na 123 ta ne sı fır gel me siy le olu şur. (Bu

evren de ki tüm atom ların sa yı sı nın top lamın dan, ya ni 1078 'den bi le bü yük,

ast ro no mik bir sa yı dır.) Ama Pen ro se'un bul du ğu sa yı, bu nun çok çok da -

ha üs tün de dir. Çün kü Pen ro se'un bul du ğu sa yı, 10123 ta ne sı fırın 1 ra ka mı -

nın ya nı na gel me siy le oluş mak tadır. 

Bu sa yı yı bir kaç ör nek le de açık laya bi liriz: 103, 1000 sa yı sı nı ifa de eder.

10 üzeri 103 ise, 1 ra ka mı nın ya nı na 1000 ta ne sı fır gel me siy le olu şan sa yı de -

mek tir. 1 ra ka mı nın ya nı na 9 ta ne sı fır gel se, bu bir mil yar ya par. 12 ta ne sı -

fır gel se, bu kez 1 tril yon olur. Ama bu ra da 1 ra ka mı nın ya nı na, 10123 ta ne

sı fır gel mek tedir ki, bu nun ma tema tik te bi le bir adı ya da ta nı mı yok tur.

Ma tema tik te 1050'de 1'den da ha kü çük ola sı lık lar, "sı fır ih timal" sa yı lır.

Ama sö zü nü et tiği miz sa yı, 1050'de 1'in tril yar ke re tril yar ke re tril yar ka tın -

dan bi le çok da ha bü yük tür. Kı sacası bu sa yı biz lere, ev renin te sa düf le açık -

lan ma sı nın ke sin lik le im kan sız ol du ğu nu gös ter mek tedir. Prof. Pen ro se ak -

lın sı nır ları nı çok aşan bu sa yı hak kın da şu yo ru mu ya par:
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Bu sa yı, ya ni 10 üze ri 10123 'de bir ih timal, Ya ra tıcı'nın ama cı nın ne ka dar

kes kin ve be lir gin ol du ğu nu bi ze gös ter mek tedir. Bu ger çek ten ola ğa nüs tü

bir sa yı dır. Bir kim se bu nu do ğal sa yı lar şek lin de bi le yazma yı ba şa ra maz,

çün kü 1 ra ka mı nın ya nı na 10123 ta ne sı fır koy ma sı ge re ke cek tir. Eğer ev ren -

de ki tüm pro ton ların ve tüm nöt ron ların üze ri ne bi rer ta ne sı fır yaz sa bi le, yi -

ne de bu sa yı yı yazmak tan çok çok ge ri de ka lacak tır.24

İçin de yaşa dı ğı mız ev re nin var olu şu ile il gi li ma tema tik sel ola rak ta -

nım lana ma yacak ka dar yük sek sa yı da ih timal için den, tam ol ma sı ge re ken

ih tima lin en mü kem mel şe kil de oluş muş ol ma sı, Yaratılış’ın apa çık de lili dir.

Kuş ku suz böy le ku sur suz bir ev ren de ya şı yor ol ma mız, kör te sa düf lerin, şu -

ur suz atom ların al dık ları ka rar ların, oluş tur duk ları dü zenin bir ese ri de ğil dir.

Tüm ka inat, için de ki ku sur suz sis tem ler, can lı ve can sız var lık lar la alem le-

rin Rab bi olan Al lah'ın ku sur suz yara tışıy la var ol muş tur.

103, 1000 sa yı sı nı ifa de

eder. 10 üze ri 103 ise, 1

ra ka mı nın ya nı na 1000

ta ne sı fır gel me siy le

olu şan sa yı de mek tir.





Ünlü İngiliz matematikçi Prof.

Roger Penrose bize hayat

imkanı veren böyle bir evre-

nin tesadüfen oluşabilme ihti-

malini hesaplamıştır. Penrose,

tüm fiziksel değişkenleri hesa-

ba katmış, bunların kaç farklı

biçimde dizilebileceğini dikka-

te almış ve içinde canlıların

yaşayabileceği bir ortamın

oluşmasının, Big Bang'in

diğer muhtemel sonuçları

içinde kaçta kaç ihtimale sahip

olduğunu tespit etmiştir.

Penrose'un bulduğu 

ihtimal şudur:

"10 üzeri 10123"te "1" ihtimal! 

Bu sayının ne anlama geldiği-

ni düşünmek bile zordur.

Matematikte 10123 şeklinde

yazılan bir rakam, 1 sayısının

yanına 123 tane sıfır gelmesiy-

le oluşur (sol üstte.) 

Bu sayı, evrendeki tüm atom-

ların sayısının toplamından,

yani 1078'den bile büyük,

astronomik bir sayıdır. Ama

Penrose'un bulduğu sayı,

bunun çok daha üstündedir.

Çünkü Penrose'un bulduğu

sayı, 10123 tane sıfırın 1 raka-

mının yanına gelmesiyle oluş-

maktadır. 

Penrose, "eğer evrendeki tüm

protonların ve tüm nötronla-

rın üzerine birer tane sıfır

yazsa bile, yine de bu sayıyı

yazmaktan çok çok geride

kalacaktır" demektedir.
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Gü neş Sis te mi’nin Ga lak si’ de ki ye ri

İçer di ği muh teşem den ge ve öl çü lerin ya nı sı ra, Gü neş Sis temi'nin Sa -

man yo lu Ga lak si si'nde ki ko nu mu da, ku sur suz bir Yaratılış’ın ürü nü dür. Yö -

rün ge, ga lak si nin mer ke zin den çok uzak ta ve spi ral kol ların dı şın da bu lun -

mak tadır.

Bi lin di ği gi bi, Sa man yo lu Ga lak si si spi ral şek lin de bir ya pı ya sahip tir.

Spi ral ga lak si ler de ki yıl dız lar ve gök ci sim leri, şiş kin yu var lak bir mer ke zi ve

bu mer kez den dı şa rı doğ ru ay nı düz lem de ve ay nı açı da kıv rı lan kol ları

oluş tura cak bi çim de ko num lan mış lar dır. Mer kez den çı kan bu spi ral kol ların

ara sın da ka lan uzay boş luğun da da ba zı yıl dız sis tem leri bu lunur, fa kat bun -

la rın sa yı sı yok de ne cek ka dar az dır. İş te bi zim Gü neş Sis temi miz de bah -

set tiği miz bu spi ral kol ların ara sın da yer alan en der yıl dız sis tem lerin den bi -

ri dir. 

Pe ki Gü neş Sis temi'nin spi ral kol ların ara sın da ol ma sı ne den bu ka dar

önem lidir? 

Ön celik le bu lun du ğu muz nok ta iti ba riy le, spi ral kol lar da ki gaz lar ve

ar tık lar dan uzak te miz ve net bir uzay gö rün tüsü ne sa hi biz. Eğer spi ral kol -

lar dan bi ri nin için de ol saydık, gö rün tümüz dik ka te de ğer öl çü de bo zu lacak -

tı. Prof. Mic ha el Den ton, Na ture's Des tiny (Do ğa nın Ka de ri) ad lı ki tabın da

bu ko nu da şun ları söy lemek tedir:

Son de re ce çarpı cı olan bir baş ka ger çek, ev re nin sa dece bi zim var lığı mı za

ve bi yo lojik ih tiyaçla rı mı za ola ğa nüs tü de re cede uy gun ol ması de ğil, ay nı za -

man da bi zim onu an lama mı za da son de re ce uygun ol ma sı dır... Gü neş Sis te-

mi mizin bir ga lak tik ko lun kı yı sın da bu lun ma sı, bi zim ge cele ri gök yü zü nü

in cele yerek uzak ga lak si leri gö re bil me mi zi ve evre nin ge nel ya pı sı hak kın da

bil gi sa hi bi ol ma mı zı sağ lamak tadır. Eğer bir ga lak si nin mer kezin de yer al -

saydık, hiç bir za man bir spi ral ga lak si nin ya pı sı nı göz lem leyemez ya da ev-

re nin ya pı sı hak kın da bir fi kir sa hi bi ola maz dık.25

Spi ral kol lar ara sın da yer alan yıl dız lar nor mal de yer lerin de uzun sü re
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tu tuna maz, so nun da bu kol ların içe ri si ne çeki lir ler. An cak, Gü neş Sis temi -

miz son 4.5 mil yar yıl dır ga lak si nin spi ral kol ları ara sın da ki sa bit yö rün ge -

sin de ko nu mu nu de vam et tir mek tedir.

Ko nu mu mu zun sa bit liği, Gü ne ş'in "ga lac tic co-ro tati on ra di us" (ga lak -

tik or tak dö nüş ya rı ça pı) adı ve ri len bir hat üze rin de yer alan en der yıl dız -

lar dan bi ri ol ma sın dan kay nak lanır. 

Bir yıl dı zın iki spi ral kol ara sın da sa bit ka labil me si için sa de ce galak -

si mer ke zin den bel li bir me sa fede, ya ni "co-ro tati on ra di us" üze rin de ol ma -

sı ve tam ola rak ga lak si kol ları nın mer kez çevre sin de dön dü ğü hız da yol al -

ma sı ge rek mek tedir.26 İş te ga lak si de ki mil yar lar ca yıl dız ara sın da yal nız ca

Gü ne şi miz, bu çok özel ve ay rı calık lı ko nu ma ve hı za sahip bir yıl dız dır. 

Bu nun ya nısı ra, spi ral kol ların dı şın da ol du ğu muz için ev re nin en gü -

ven li ye rin de bu lunu yo ruz. Çün kü yıl dız ların yo ğun ola rak bu lun du ğu ve

bu ne den le çekim güç leri nin ge zegen yö rün ge lerin de ak sa ma lara yol aça bi -

le ceği böl ge lerin dı şın da yız.

Güneş Sis te mi' nin Sa man yolu Ga lak si si’n de ki ye ri de ku sur suz bir yapının ürü nü dür.

Ga lak si için deki fark lı bir ko num Dün ya'da ya şa mın var ol maması an lamına gelecek ti.

..........................................5 1
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Ay rı ca, sü per no va pat lama ları nın öl dü rü cü et ki lerin den de çok uza ğız.

Ak si tak dir de, Dün ya'nın 4 mil yar yı lı aş kın uzun ya şa mı (ge ze ge nin in san

yaşa mı na el veriş li ha le ge tiril me si için ge rek li olan sü re) için de bu lun du ğu -

muz ga lak si nin baş ka böl ge lerin de müm kün ol maz dı. 

İş te an cak Gü neş Sis temi mizin bu özel ve ay rı calık lı ko num da yara tıl -

ma sı so nu cun da can lılık ve ta bii ki in san lık Dün ya üzerin de var lığı nı sür dü -

re bil mek tedir; in san lar an cak bu sa yede iç lerin de bu lun duk ları ev re ni in ce-

le yebil mek te ve Al lah'ın ya rat ma sın da ki eş siz, üs tün ve mu az zam sa na tı ve

hik met leri göz lem leyebil mek tedir ler.

Bir baş ka de yiş le, ev re nin fi zik sel ya sa ları gi bi Gü neş Sis temi'nin uzay -

da ki ko nu mu da, bu ev re nin in san ya şa mı için yaratılmış ol du ğu nu gös te-

ren apa çık ka nıt lar içer mek tedir.

“GÜÇLÜ İMAN İÇİN İMAN HAKİKATLERİ ÇOK
ÖNEMLİDİR”

ADNAN OKTAR: Harun Yahya eserleri öncelikle iman hakikatlerini

hedef alan, iman hakikatlerinin önemine dikkat çeken eserlerdir. Çünkü

insanlara bir teklif getirmeden önce onların imanını güçlendirilmesi çok

önemlidir. Çok güçlü bir imana sahip olmaları önemlidir. Güçlü iman için

de iman hakikatleri çok önemlidir. Yani Yaratılış’taki Allah'ın harikaları.

Allah, "Düşünmezler mi, akletmezler mi" der Kuran'da sık sık –şeytandan

Allah'a sığınırım-. Bu konu mübarek, büyük alim, Üstad Bediüzzaman

Said-i Nursi Hazretleri tarafından çok ehemmiyetle dile getirilmiş bir konu-

dur. Çok çok önemli bir konudur. Yani mesela Türk milleti imanlı bir mil-

lettir. Bu imanlı olmanın güzel etkilerini her yerde görüyoruz ama bu onla-

rın iman hakikatlerine ağırlık vermeleri, Allah'ın sanatını her yerde görme-

leri ve çile ehli olmalarıdır. Bizim milletimiz çile ehlidir. (Sayın Adnan

Oktar'ın 15 Temmuz 2008 Tarihinde Canlı Olarak Yayınlanan Ahi TV

(Kırşehir) Röportajı'ndan)

.......................................... 5 2
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Gü neş Sis te mi
,
nde ki has sas den ge ler

Ev ren de ki has sas den ge ve dü zeni en açık bi çim de göz lem ledi ği miz

alan lar dan bi ri de, Dün yamı zın için de bu lun du ğu Gü neş Sis temi'dir. Gü neş

Sis temi'nde ki bü yük lü kü çük lü ge zegen lerin eş siz dü zen leri, sis temin 4 mil -

yar yı lı aş kın bir sü re dir ka rar lı bir ya pı ya sahip ol ma sı nı sağ lamış tır.

Gü neş Sis temi'nde 9 ay rı ge zegen ve bu ge zegen lere bağ lı 54 ay rı uy -

du yer alır. Bu ge zegen ler, Gü neş'e olan ya kın lık ları na gö re; Mer kür, Ve nüs,

Dün ya, Mars, Jü pi ter, Sa türn, Nep tün, Ura nüs ve Plu ton'dur. Bu ge ze gen le-

rin ve 54 uy du nun için de yaşa ma uy gun bir yü zey ve at mos fere sa hip olan

yega ne gök cis mi ise Dün ya'dır.

Gezegen leri dış uza ya savrul mak tan ko ru yan et ki, Gü neş'in "çe kim

gü cü" ile ge zege nin "mer kez-kaç kuv veti" ara sın da ki den ge dir. Gü neş sa hip

ol du ğu bü yük çe kim gü cü ne de niy le tüm ge zegen leri çe ker, on lar da dön -

me leri nin ver di ği mer kez-kaç kuv veti sa yesin de bu çe kim den kur tulur lar.

Ama eğer ge zegen lerin dö nüş hız ları bi raz da ha yavaş ol saydı, o za man bu

ge zegen ler hız la Gü neş'e doğ ru çe ki lir ler ve so nun da Gü neş ta ra fın dan bü -

yük bir pat lamay la yu tulur lar dı.

Bu nun ter si de müm kün dür. Eğer ge zegen ler da ha hız lı dön se ler, bu

se fer de Gü neş'in gü cü on ları tut ma ya yetme yecek ve ge zegen ler dış uza ya

savru lacak lar dı. Oy sa çok has sas olan bu den ge ku rul muş tur ve sis tem bu

den ge yi ko ru du ğu için de vam et mek tedir.

Bu ara da söz ko nu su den ge nin her ge zegen için ay rı ay rı ku rul muş ol -

du ğu na da dik kat et mek ge re kir. Çün kü ge zegen lerin Gü neş'e olan uzak lık -

la rı çok fark lıdır. Da ha sı, küt lele ri çok fark lıdır. Bu ne den le, hep si için ay rı

dö nüş hız ları nın be lir len me si la zım dır ki, Gü neş'e ya pış mak tan ya da Gü -

neş'ten uzak laşıp uza ya savrul mak tan kur tul sun lar. El bet te tüm bu den ge ler

Gü neş Sis temi'nde ki ge zegen ler den bi ri olan Dün ya için de ge çer lidir.

Bun ların ya nısı ra, son ast ro no mik bul gu lar, sis tem de ki di ğer ge zegen -
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le rin var lığı nın, Dün ya'nın gü ven liği ve yö rün ge si için bü yük önem ta şı dı ğı -

nı gös ter miş tir. Jü pi ter'in ko nu mu bu na bir ör nek tir. Gü neş Sis temi'nin en

bü yük ge zege ni olan Jü pi ter, var lığıy la as lın da Dün ya'nın den ge si ni sağ la-

mak tadır. Ast ro fizik he sap lama lar, Jü pi ter'in bu lun du ğu yö rün ge de ki var lığı -

nın, Gü neş Sis temi'nde ki Dün ya gi bi di ğer ge ze gen lerin yö rün ge leri nin is -

tik rar lı ol ması nı sağ ladı ğı nı or taya çıkar mış tır. 

Di ğer pek çok yıl dız sis temin de Jü pi ter ben zeri ge zegen ler var dır. Fa -

kat bun lar bu lun duk ları sis temi ka rar lı ha le ge tir mek ya da sis tem lerin de ki

di ğer ge zegen leri ko ru mak tan çok uzak tır lar. Was hing ton Üni ver si tesi'nden

Dr. Pe ter D. Ward'a gö re, "Bu gün göz lemlenebi len bütün Jü pi ter ler kö tüdür.

Tek iyi olan yal nız ca bi zim ki dir. Ve öy le de olmak zo runda dır, ak si tak dir -

de ya ka ran lık uza ya ya da Gü neşi nize doğ ru fır lar dı nız." 27

Jü pi ter açı sın dan bir di ğer önem li nok ta da şu dur: Jü pi ter ol masaydı

yük sek sa yı da ki kuy ruk lu yıl dız çarp ma ları ne de niy le yer yüzün de ha yat ola -

maz dı. Fa kat Jü pi ter de vasa küt lesi nin oluş tur du ğu man yetik alan sa yesin de

Yer yü zün de ya şa mın var ol ması

için Jü piter ge zege ni ade ta ko ru -

yu cu bir kal kan ola rak ya ra tıl mış -

tır. Jü pi ter ge rek dev küt le si ge -

rek se güç lü man yetik ala nıy la

Dün ya üze rin de önem li bir ko ru -

ma gö revi üst len miş tir. Jü pi ter

sa ye sin de bin ler ce gök ta şı nın yer -

yü zü ne düş me si ve bü yük fe la ket -

le re yol aç ma sı en gel lenir.
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Gü neş Sis temi'ne gi ren me teor ve kuy ruk lu yıl dız ların yö rün ge si ni sap tı-

ra rak Dün ya'ya yö nel me leri ni en gel ler. Böy lece, Dün ya'ya bir kal kan gö -

re vi gö ren dev bir man yetik ko ru yu cu şem si ye oluş turur.

Jü pi ter'in Dün ya'yı ko ru yu cu bu ikin ci iş levi ni ge zegen bi lim ci Ge-

or ge Wet he rill, "Jü pi ter Ne Ka dar Özel" ad lı bir ma ka lede şöy le açık lar:

Jü pi ter'in bu lun du ğu yer de eğer bu bü yük lük te bir ge zegen var ol ma say-

dı, Dün ya, ge zegen ler ara sı boş luk ta ge zi nen me teor lara ve kuy ruk lu yıl -

dız lara yak laşık bin kat da ha faz la he def olur du... Eğer Jü pi ter ol du ğu yer -

de ol ma saydı, şu an da biz de Gü neş Sis temi'nin kö ke ni ni araş tır mak için

var ola maz dık.28

Dün ya-Ay iki li ge ze gen si ste mi nin de Gü neş Sis temi'nde ki den ge nin

ko run ma sın da çok önem li bir et ken ol du ğu he sap lan mış tır. Dün ya-Ay sis -

te mi nin yok luğun da, Jü pi ter'in mu azzam küt lesi Mer kür, Ve nüs gi bi iç ge -

zegen ler de çok bü yük bir is tik rar sız lığa se bep ola cak tı. Bu da bel li bir za -

man son ra Mer kür ve Ve nüs ge zegen leri nin yö rün ge leri nin çok faz la ya-

kın laş ma sı na yol aça cak tı. Böy le bir ya kın laş ma ise Mer kür'ün sis tem den

dı şa rı atıl ma sı na, Ve nüs'ün de yö rün ge si nin de ğiş me si ne ne den olur du.

Gü neş Sis temi'nin bir bil gi sa yar si mü las yo nu nu ya pan bi lim adam ları sis -

tem de mil yar lar ca yıl dır sü re ge len den ge ve ka rar lılı ğın, an cak bu ge ze-

gen lerin sa hip ol duk ları ide al küt le ve ko num ları sa yesin de müm kün ola -

bi leceği ni, bu den ge den en ufak bir sap ma nın da hi Gü neş Sis temi'nin,

do layı sıy la in san lığın var ol ma ma sı an lamı na ge lece ği ni be lir lemiş ler dir.

Ka sım 1998'de dün yaca ün lü ast ro no mi der gi si "The Ast ro no mi cal

Jo ur nal"da ya yın lanan son ast ro no mik ça lış ma lar dan bi rin de de Gü neş

Sis temi mizde ki ola ğanüs tü düzen, "te mel bulgu ları mız Gü neş Sis te mi'nde -

ki uzun sü re li ka rar lılık ve denge nin sağ lanma sı için bir tür "te mel di -

zayn"a ih ti yaç ol du ğu nu gös ter mek te dir" 29 ifadesiyle vur gu lan mak tadır:

Kı sa cası Gü neş Sis temi'nin ya pı sı da in san ya şa mı için ola ğa nüs tü

özel bir şekilde dü zen len miş tir. Al lah'ın bu üs tün ya ra tışı, Ku ran'da bir çok

ayet le ha ber ve ril miş ve in san lara bu mu ci zevi yara tılış üze rin de dü şün -

me leri em re dil miş tir:

Ge ce yi, gün dü zü, Gü ne ş’i ve Ay’ı si zin em ri ni ze ver di; yıl dız lar da

O'nun em riy le em re ha zır kı lın mış tır. Şüp he siz bun da, ak lı nı kul la -

na bi len bir top lu luk için ayet ler var dır. (Nahl Su re si, 12)

Güneş Sistemi’ndeki

gezegenlerin tümü-

nün kütleleri,

büyüklükleri ve ara-

larındaki mesafeler

kusursuz bir denge

oluşturacak biçimde

yaratılmıştır.









Burada sayılanlar Dünya'da yaşamın oluşabilmesi ve canlılığın devam ede-
bilmesi için gereken son derece hassas dengelerden sadece birkaçıdır. Yal-

nızca bunlar bile evrenin ve Dünya'nın tesadüfler sonucu meydana gele-
meyeceğini kesin olarak ortaya koymaya yeterlidir.30
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Dün ya ’nın bü yük lü ğü ve
iç ya pı sın da ki ide al oran lar

Dün ya'nın Gü neş'e olan me sa fesi, dö nüş hı zı ya da yer yü zü şe kil leri

ka dar, bü yük lüğü de öne mli dir. Dün ya'nın bü yük lüğü ise, can lılı ğın var ol -

ma sı ve var lığı nı sür dür me si için tam ol ma sı ge re ken öl çü de dir.

Dün yamızı, Dün ya'nın küt lesi nin sa de ce % 8'i ka dar bir küt leye sahip

olan Mer kür'le ya da Dün ya'dan 318 kat da ha bü yük bir küt leye sahip olan

Jü pi ter'le kar şı laş tır dı ğı mız da, ge zegen lerin çok fark lı bü yük lük lere sa hip

ola bi lecek leri ni gö rü rüz. Bu ka dar fark lı bü yük lük teki ge zegen ler için de,

Dün ya mızın bü yük lüğü nün te sa dü fen tam ol ma sı ge rek tiği öl çü de olu şa ma -

yacağı açık ça gö rül mek tedir.

Yer kü re nin özel lik leri ni in cele di ği miz de, üze rin de yaşa dı ğı mız bu gök

cis mi nin tam ol ma sı ge reken bü yük lük te ol du ğu nu gö rü rüz. Ame ri ka lı je -

olog lar Press ve Si ever, Dün ya'nın bu yön den "uy gun luğu" hak kın da şu bil -

gi leri ve rir ler:

Dün ya'nın bü yük lüğü tam ol ma sı ge rek tiği ka dar dır. Da ha kü çük ol sa yer çe-

ki mi çok za yıf layacak ve at mos feri Dün ya'nın et ra fın da tu tama yacak tı. Da ha

Yeryüzünün çekirdeğin-

deki ağır elementlerin

cinsi, oranı ve reaksiyon

hızları Dünya'nın etra-

fındaki koruyucu manye-

tik alanın oluşmasında

çok önemli rol oynar. Bu

manyetik kalkan ise

Dünya'yı uzaydan gele-

cek her türlü zararlı

ışına ve maddeye karşı

korur. 
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büyük ol saydı, bu kez de yer çe ki mi çok ar -

ta cak ve ba zı zehir li gaz ları da tu tarak

at mos feri öl dü rü cü ha le ge tire -

cek ti.31

Dün ya'nın küt lesi nin ya -

nısı ra, iç ya pı sı da ya şam için

özel bir düzene sa hip tir. Bu

iç yapı da ki ta ba ka lar sa ye-

sin de Dün ya bir man yetik

ala na sa hip tir ve bu man -

yetik alan ya şa mın ko run -

ma sı için çok önem lidir.

Press ve Si ever bu ko nu yu

şöy le açık lar lar:

Dün ya'nın çe kir de ği ise çok

bü yük bir has sa si yet le den ge len -

miş ve rad yo ak tivi te ta ra fın dan bes -

le nen bir ısı mo toru dur... Eğer bu mo tor

da ha yavaş çalış say dı, kı talar şu an ki ya pı ları na ula -

şa maz lar dı... De mir hiç bir za man eri mez ve mer kez de ki sı vı çekir de ğe in -

mez di ve böy lece Dün ya'nın man yetik ala nı hiç bir za man oluş maz dı... Eğer

Dün ya'nın da ha faz la rad yo ak tif ya kı tı ol saydı ve do layı sıy la da ha hız lı bir ısı

mo toru bu lun saydı, vol ka nik bu lut lar Gü neş'i ka pa ta cak ka dar ka lın olur, at -

mos fer aşı rı de re cede yo ğun ha le ge lir ve Dün ya yüzeyi de he men her gün

vol ka nik pat lama lar ve dep rem ler le sar sı lır dı.32

Press ve Si ever'ın sö zü nü et tik leri man yetik alan, ya şa mı mız için bü -

yük öne me sa hip tir. Bu man yetik alan, yu ka rı da be lir til di ği gi bi, yer kü renin

çekir de ği nin ya pı sın dan kay nak lanır. Çe kir dek, de mir ve ni kel gi bi man ye-

tik özel liği olan ağır ele ment leri içe rir. İç çe kir dek ka tı, dış çe kir dek ise sı -

vı hal de dir. Çe kir de ğin bu iki kat manı bir bi ri et ra fın da ha reket eder. Bu ha -

re ket ağır me tal ler üze rin de bir çe şit mık na tıs lan ma et ki si ya pa rak bir man -

yetik alan oluş turur. At mos ferin çok da ha dı şı na ka dar uza nan bu alan sa -

yesin de Dün ya, uzay dan ge lebi lecek olan teh likele re kar şı ko run muş olur.



Gü neş dı şın da ki yıl dız lar dan kay nak lanan öl dü rü cü koz mik ışın lar, Dün -

ya'nın et ra fın da ki bu ko ru yu cu kal ka nı ge çemez ler. Öze lik le de Dün ya'nın

on bin ler ce ki lomet re uza ğın da man yetik hal ka lar çi zen Van Al len Ku şak la-

rı, Dün ya'yı bu öl dü rü cü ener jiden ko rur. 

Söz ko nu su plaz ma bu lut ları nın ki mi za man, Hi ro şi ma'ya atı lan atom

bom ba sı nın 100 mil yar ka tına eş de ğer ol du ğu he sap lan mış tır. Ay nı şe kil de

Dün ya zaman za man çok şid det li koz mik ışın ların da he de fi ola bi lir. Ama

Dün ya'nın man yetik ala nı, tüm bu öl dü rü cü ışın ların sa de ce % 0.1'ini ge çir -

mek te ve ka lan bu bin de bir lik ışın lar da at mos fer ta ra fın dan emil mek tedir.

Bu man yetik ala nı üret mek için kul lanı lan elekt rik ener jisi bir mil yar am per -

lik bir akım dır ki, in san lığın tüm ta ri hi bo yun ca üret tiği elekt rik ener jisi nin

top lamı na yakın dır.

Eğer Dün ya'nın bu man yetik kal ka nı ol ma sa, yer yü zün de ki ya şam sık

sık öl dü rü cü ışın lar la tah rip edi lecek, bel ki de hiç var ol ma yacak tı. Ama

Press ve Se vi er'in be lirt tiği gi bi, yer kü re nin çe kir de ği tam ol ma sı ge rek tiği

gi bi ol du ğu için, Dün ya bu şe kil de ko ru nur.
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Dün ya'nın ek se ni nin 23

de re ce 27 da ki ka lık eği -

mi, ku tup lar la ek va tor

ara sın da ki at mos ferin

oluş ma sın da en gel oluş -

tu ra bi le cek aşı rı sı cak lı ğı

ön ler. Eğer bu eğim ol -

ma say dı, ku tup böl ge le-

riy le ek va tor ara sın da ki

sı cak lık far kı çok da ha ar -

ta cak ve ya şa na bi lir bir

at mos ferin var ol ma sı

im kan sız la şacak tı.
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Yer yü zü nün ısı sı çok özel
bir ara lık ta dü zen len miş tir

Ame ri ka lı je olog lar Frank Press ve Ray mond Si ever de, Dün ya yüzeyi -

nin ısı sın da ki in ce ayara dik kat çe ker ler. Be lirt tik leri ne gö re, "ya şam sa de ce

çok sı nır lı bir ısı ara lığın da müm kün dür ve bu ısı ara lığı Gü neş'in ısı sı ile

mut lak sı fır ara sın da ki muh temel ısı ların yak laşık % 1'lik bir bö lümü nü oluş -

tur mak tadır. Dün ya'nın ısı sı ise tam bu dar ara lık tadır." 33

Bu ısı aralı ğı nın ko run ma sı, el bet te Gü neş ile Dünya arasın da ki me sa -

fe ka dar, Gü neş'in yay dı ğı ısı ener jisi ile de ya kın dan iliş ki lidir. He sap lara

gö re Dün ya'ya ula şan Gü neş ener jisin de ki % 10'luk bir azal ma yer yü zü nün

met re ler ce kalın lık ta bir bu zul ta ba ka sı ile ör tül me siy le so nuç lana cak tır.

Ener jinin bi raz art ma sı ha lin de ise tüm can lılar kav ru larak öle cek ler dir.

Dün ya'nın ide al olan ısı sı nın, ge zegen için de den ge li ola rak da ğı tımı

da son de re ce önem lidir. Ni tekim bu den ge nin sağ lan ma sı için çok özel ba -

zı ted bir ler alın mış tır. Ör ne ğin Dün ya'nın ek se ni nin 23 de re ce 27 da ki ka lık

eği mi, ku tup lar la ek vator ara sın da ki at mos ferin oluş ma sın da en gel oluş tura -

bi lecek aşı rı sı cak lığı ön ler. Eğer bu eğim ol ma saydı, ku tup böl ge leriy le ek -

vator ara sın da ki sı cak lık far kı çok da ha ar tacak ve yaşa na bi lir bir at mos fe-

rin var ol ma sı im kan sız laşacak tı.

Dün ya'nın ken di et ra fın da ki yük sek dö nüş hı zı da ısı nın den ge li da ğı -

lı mı na yar dım cı olur. Dün ya sade ce 24 saat lik bir sü re için de ken di et ra fını

do laşır ve bu sa yede ge celer ve gün düz ler kı sa sü rer. Kı sa sür dük leri için de

ge ce ile gün düz ara sın daki ısı far kı çok az dır. Bu den genin öne mi, bir gü -

nü bir yı lın dan da ha uzun sü ren (ya ni ken di et ra fın da ki dö nü şü, Gü neş et -

ra fın da ki dö nü şün den da ha uzun sü ren) ve bu yüzden ge ce-gün düz ara sın -

da ki ısı far kı 1000oC'yi bu lan Mer kür ile kar şı laş tırıl dı ğın da gö rü lebi lir.

Yer yüzü nün şe kil leri de ısı nın den ge li da ğı lımı na uy gun şe kil de yara -

tıl mış tır. Dün ya'nın ek vato ru ile ku tup ları ara sın da yak laşık 100oC'lik bir ısı
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Dün ya'nın Gü neş'e olan uzak lı ğı, ken di et ra fın da ki dö nüş hı zı, ek seni nin eği mi, yer -

yü zü şe kil le ri gi bi bir bi rin den ba ğım sız pek çok et ken, ge ze ge nin ya şa ma uy gun bir

bi çim de ısın ma sını ve ısı nın ge ze ge ne den ge li bir bi çim de ya yıl ma sını sağ lar. 

far kı var dır. Eğer böy le bir ısı far kı faz la en ge be si ol ma yan bir yü zeyde ger -

çek leş miş ol saydı, hı zı sa at te 1000 km'ye va ran fır tına lar Dün ya'yı al lak bul -

lak eder di. Oy sa ki yer yü zü, ısı far kın dan do layı or taya çık ma sı muh temel

kuv vet li ha va akım ları nı blo ke ede cek en ge be ler le do na tıl mış tır. Bu en ge -

be ler, ya ni sı ra dağ lar, Çin'de Hi ma layalar'la baş lar, Ana do lu'da To ros lar la

de vam eder ve Av ru pa'da Alp ler'e ka dar sı ra dağ lar ha lin de uza na rak ba tıda

At las Ok yanu su, do ğu da Bü yük Ok yanus'la bir leşir. Ok yanus lar da ise ek va-

tor da olu şan faz la ısı, sı vı ların ısı far kı nı de re celi bir şe kil de den ge lemesi sa -

yesin de ku zeye ve gü ne ye doğ ru ak tarı lır.

Bu ara da Dün ya'nın at mos ferin de ısı yı sü rek li den ge leyen bir takım

oto ma tik sis tem ler de var edil miş tir. Ör ne ğin bir böl ge çok faz la ısın dı ğın da

su bu har laş ma sı ar tar ve bu lut lar ço ğa lır. Bu bu lut lar ise Gü neş'ten ge len

ışın ların bir kıs mı nı ge ri yan sı tarak aşa ğı da ki ha vanın ve yü zeyin da ha faz -

la ısın ma sı nı en gel ler.

Dün ya'nın Gü neş'e olan uzak lığı, ken di et ra fın daki dö nüş hı zı, ek se -

ni nin eği mi, yer yüzü şe kil leri gi bi bir bi rin den ba ğım sız pek çok et ken, ge -

zege nin ya şa ma uy gun bir bi çim de ısın ma sı nı ve ısı nın ge zege ne den ge li bir
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bi çim de ya yıl ma sı nı sağ lar. Dün ya ile Gü neş ara sın da ki uzak lığın özel bir

yapı ol du ğu ger çeği ni ka bul et mek is teme yen ler şöy le bir man tık ku rar lar:

"Ev ren de Gü neş'ten çok da ha bü yük ya da da ha kü çük yıl dız lar var dır. Bun -

la rın da pe ka la ken di ge zegen sis tem leri ola bi lir. Bu yıl dız lar eğer Gü neş'ten

da ha bü yük se, o za man ya şam için ide al ge zegen, Dün ya ile Gü neş ara sın -

da ki me sa feden çok da ha uzak ta ola cak tır. Ör ne ğin bir kır mı zı de vin et ra -

fın da Plu ton'un me sa fesin de dö nen bir ge zegen, bi zim Dün yamız gi bi ılık

bir at mos fere sa hip ola bi lir. Böy le bir ge zegen, ha yat için Dün ya kadar uy -

gun ola cak tır." 

Bu id dia çok önem li bir yön den ge çer siz dir: Fark lı küt leler de ki yıl dız -

la rın fark lı ışın lar ya yacağı nı he sa ba kat ma mak tadır. Yıl dız ların yay dık ları

ışın ların han gi dal ga boy ların da ola cağı nı be lir leyen et ken, bu yıl dız ların

küt lele ri ve küt lele ri ile doğ ru oran tılı olan yü zey sı cak lık ları dır. Ör ne ğin

Gü neş'in ya kın mor öte si, gö rü lebi lir ışık ve ya kın kı zıl öte si ışın lar yay ma -

sı nın ne de ni, 6000oC ci varın da olan yü zey ısı sı dır. Eğer Gü neş'in küt lesi bi -

raz da ha bü yük ol saydı, yü zey ısı sı da ha yük sek olur du. 

Bu du rum da da Gü neş'in yay dı ğı ışın ların ener ji se vi yele ri ar tar ve Gü -

neş öl dü rü cü et ki ye sahip mo rö tesi ışın ları çok da ha faz la yayma ya baş lar -

dı. Bu du rum biz lere, ha yatı des tek leyecek ışın ları ya yabi lecek olan yıl dız -

la rın, mut laka bi zim Gü ne şi mi ze çok ya kın bir küt leye sahip ol ma sı ge rek -

ti ği ni gös ter mek tedir. Bu yıl dız ların bir ge zegen de ha yatı des tek leyebil me -

le ri için de, bu ge zege nin tam şu an da Gü neş ile Dün ya arasın da ki me sa fe

ka dar uzak ta ol ma sı şart tır. Bir baş ka de yiş le, bir kır mı zı de vin, ma vi de vin

ya da küt lesi Gü neş'ten be lir gin ola rak fark lı baş ka her han gi bir yıl dı zın et -

ra fın da dö nen her han gi bir ge zegen, ha yat için bir ba rı nak oluş tura maz. Ha -

yatı des tek leyecek tek ener ji kay na ğı Gü neş gi bi bir yıl dız dır. Ha yat için uy -

gun tek ge zegen me sa fesi ise Dün ya-Gü neş me sa fesi dir.

* * *

Bu raya kadar an latı lan lar dan an laşıl dı ğı gi bi, Dün ya ve Güneş, ara la-

rın da ki uzak lık, yö rün ge leri, eğim leri, yay dık ları ışık, ener ji kı sa cası her tür -

lü de tay la bir lik te Al lah ta ra fın dan in san ların ya şa ması na en uy gun ola cak
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şe kil de yara tıl mış tır. Yal nız ca Güneş ile Dün ya arasın da ki me sa fenin tam ge -

re ken öl çü de ol ma sı da hi son de re ce mu ci ze vi bir olay ken, di ğer yüz ler ce

hat ta bin ler ce deta yın da tam ol ma sı ge rek tiği öl çü ler de ol ma sı kuş ku suz in -

san ak lının sı nır ları nı aşan bir olay dır. Böy le mu azzam bir sis temin te sa düf -

le rin ese ri ol ma sı, şu ur suz atom ların oluş tur du ğu gök ci sim leri nin te sa düf ler -

le tam ol ma ları ge re ken yer lere yer leş me leri, ara ların da can lılı ğın olu şu mu -

na ola nak sağ layacak den ge leri be lir leme leri ve bun lara uy gun sis tem ler ge -

liş tir me leri el bet te ki müm kün de ğil dir. Tüm bu ku sur suz sis tem ler in san lar

için, Al lah'ın üs tün kud re tinin ve ya ra tışı nın bi rer de lili dir. 

Ku ran'da Al lah'ın yü ce liği, ev re nin ve dün ya üze rin de ki ha ki mi yeti,

tüm bun lar kar şı sın da in sa na dü şe nin şük re di ci ol mak ol du ğu şöy le bil di ril -

miş tir:

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

şa is ti va eden Al lah'tır. Gün dü zü, dur mak sı zın ken di si ni ko va la yan ge -

cey le ör ten, Gü ne ş’e, Ay’a ve yıl dız la ra Ken di buy ru ğuy la baş eğ di ren -

dir. Ha be ri niz ol sun, ya rat mak da, emir de (yal nız ca) O'nun dur. Alem -

le rin Rab bi olan Al lah ne Yü ce dir. (Araf Su re si, 54)

Gü ne ş’i ve Ay’ı ha re ket le rin de sü rek li em ri ni ze ama de kı lan, ge ce yi ve

gün dü zü de em ri ni ze ama de kı lan dır. Si ze her is te di ği niz şe yi ver di.

Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya kal kı şır sa nız, onu sa yıp-bi tir me ye güç

ye ti re mez si niz. Ger çek şu ki, in san pek za lim dir, pek nan kör dür. (İb -

ra him Su re si, 33-34)
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At mos fer de ki ide al oran lar

Dün ya'nın at mos feri de, ya şam için ge rek li son de re ce özel şart ların

birara ya gel me siy le ta sar lan mış ola ğa nüs tü bir ka rı şım dır. Dün ya atmos feri,

% 77 azot, % 21 ok si jen ve % 1 ora nın da kar bon di ok sit ve ar gon gi bi di ğer

gaz ların ka rı şı mın dan olu şur. 

Ön celik le bu gaz ların en önem lisi olan ok si jen le baş layalım. Ok si jen

çok önem lidir, çün kü in san gi bi ıkomp leks be den lere sa hip can lıla rın ener ji

el de et mek için kul lan dık ları ço ğu kim yasal re ak si yon ok si jen sa yesin de

ger çek leşir. İş te biz de bu ne den le sü rek li ola rak ok si jene ih tiyaç du yarız ve

bu ih tiyacı kar şı lamak için so lunum ya pa rız. İşin il ginç ya nı, so ludu ğu muz

ha vada ki ok si jen ora nı nın, son de re ce has sas den ge lere dayalı oluşudur.

Mic ha el Den ton, bu ko nu ya şöyle dik kat çek mek tedir:

At mos feri miz da ha faz la ok si jen içe re bi lir ve bu na rağ men ha yatı des tek leye-

bi lir miy di? Ha yır! Ok si jen çok re ak tif bir ele ment tir. Şu an da at mos fer de bu -

lu nan ok si jenin ora nı, ya ni yüz de 21, ya şa mın gü ven liği için aşıl ma ma sı ge -

re ken sı nır ların tam ide al nok tasın da dır. Yüz de 21'in üze ri ne ar tan her yüz -

de bir lik ok si jen ora nı, bir yıl dı rı mın or man yan gı nı baş lat ma ola sı lığı nı % 70

ar tıra cak tır.34

İn gi liz bi yo kim yacı Ja mes Lo velock ise bu kri tik den ge yi şu şe kil de

ifa de et mek tedir:

Yüz de 25'lik bir ok si jen ora nı nın da ha yu ka rı sın da, şu an da be sin ola rak kul -

lan dı ğı mız bit ki tür leri nin ço ğu, tüm tro pik or man ları ve ark tik tund ra ları yok

ede cek olan dev yan gın lar da yok olur du... At mos ferin şu an ki ok si jen ora nı,

teh likenin ve ya ra rın çok iyi bir bi çim de den ge len di ği bir ra kam da dır.35

At mos fer de ki ok si jen ora nı nın den ge de kal ma sı da, mü kem mel bir

"ge ri dö nü şüm" sis temi sa yesin de ger çek leşir. Hay van lar de vam lı ola rak ok -

si jen tü ke tir ler ve ken di leri için ze hir li olan kar bon di ok si ti üre tir ler. Bit ki ler

ise bu iş lemin tam ter si ni ger çek leş tirir ve kar bon di ok si ti ha yat veri ci ok si -

jene çevi rerek can lılı ğın de vamı nı sağ lar lar. Her gün bit ki ler ta ra fın dan mil -
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yar lar ca ton ok si jen bu şe kil de üre tile rek at mos fere sa lınır.

Bu iki can lı gru bu, ya ni bit ki ler ve hay van lar, eğer ay nı re ak si yo nu

ger çek leş tir se ler di, Dün ya çok kı sa sü re de yaşa nıl maz bir ge zege ne dö nü -

şür dü. Ör ne ğin hem hay van lar hem de bit ki ler ok si jen üret se ler di, at mos fer

kı sa sü re de "ya nı cı" bir özel lik ka zanır ve en ufak bir kı vıl cım dev yan gın -

lar çı ka rır dı. So nun da da Dün ya dev bir "tüp pat lama sı"yla ya na rak kav ru -

lur du. Öte yan dan eğer hem bit ki ler hem de hay van lar kar bon di ok sit üret -

se ler di, bu kez at mos fer de ki ok si jen hız la tü ke nir ve bir sü re son ra can lılar

ne fes al ma ları na rağ men "bo ğu larak" top lu hal de öl me ye baş lar lar dı.

An cak Al lah can lılı ğın den ge si ni öy lesi ne ku sur suz bir sis tem le kur -

muş tur ki, at mos fer de ki ok si jen ora nı canlılık için en ide al olan oran da dur -

mak tadır. Bu oran, Lo velock'ın ifa de siy le "teh li ke nin ve ya ra rın çok iyi

bir bi çim de den ge len di ği bir ra kam"dır.

At mos fer de ki gaz ların ka rı şı mı ya şa yan can lılar için çok has sas bir

den ge de dir; her bir gaz doğ ru oran da ve doğ ru mik tar da bu lunur. Ör ne ğin

biz ler için za rar lı olan kar bon di ok sit bi le as lın da çok çok önem lidir. Zi ra bu

gaz Gü neş'ten ge len ışın lar dan bir kıs mı nın yer yü zün den yan sı yıp uza ya

kaç ma ları na en gel olur ve böylece Dün ya'nın sı cak lığı nın ko run ma sı nı sağ -

lar. At mos feri oluş turan bu gaz ların oran ları Dün ya'da mey da na ge len bi yo -

lo jik ve tek tonik iş lem ler sa yesin de de vam lı ola rak den ge de tu tulur. Bu den -

ge nin bin ler ce yıl dır ko run ma sı ve can lıla rın ih tiyaç duyduğu şe kil de mu ha -

fa za edil me si de yi ne bir dü zen lili ği ve do layı sıy la bu dü zeni ku sur suz ca var

eden Al lah'ın var lığı nı gös ter mek tedir. 
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Atmosferdeki oksijen oranı

biraz daha artsaydı Dünya

çok kısa sürede yaşanılmaz

bir gezegene döner, küçük

bir kıvılcım dev yangınlara

yol açar ve tüm Dünya kısa

zamanda yanıp kavrulurdu.

�



At mos fer de ki bu kar bon di ok si tin Dün ya'nın or tala ma yü zey ısı sı nı 35

°C yük selt tiği tespit edilmiştir. Bu de mek tir ki, eğer at mos fer de ki bu kar bon -

di ok sit ol masaydı, Dün yamı zın or tala ma ısı sı 14 °C de ğil, -21 °C ola cak tı. Bu

du rum da bü tün ok yanus lar do nacak ve Dün yada yaşam im kan sız ha le ge -

le cek ti.
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Atmosferdeki karbondioksit oranı biraz daha azalsaydı Dünya'nın yüzey ısısı koru-

namayacaktı. Bu durumda yeryüzü sürekli ısı kaybedecek, bütün okyanuslar dona-

cak ve Dünya'da yaşam imkansız hale gelecekti.
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Ha va nın yo ğun lu ğu

At mos ferin çok iyi bir bi çim de den ge len miş bir baş ka yö nü ise, onu

so luyabil me mi zi sağ layan ide al yo ğun luğu dur. 

Havanın ba sın cı 760 mm Hg'dir. Yo ğun luğu, de niz se vi yesin de, lit re

ba şı na bir gram ci varın da dır. Ha vanın, de niz yü zeyin de ki akış kan lığı ise, su -

yun el li ka tı ka dar faz ladır. Her han gi bi rer de ğer gibi görünen bu ra kam lar,

ger çek te insan yaşamı için hayati önem taşımaktadır. Çün kü "ha va so luyan

can lıla rın var ola bil me si için, at mos ferin ge nel ka rak teris tik özel lik leri -yo -

ğun luğu, akış kan lığı, ba sın cı vs.- şu an da sa hip ol duk ları de ğer lere çok ben -

zer ol mak zo run da dır".36

Ne fes alır ken ci ğer leri miz "ha va di ren ci" adı verilen bir gü ce kar şı

ener ji kul lanır lar. Ha va di ren ci, ha vanın ha re ke te kar şı gös ter di ği dur gun luk

eği limi dir. An cak bu di renç, at mos ferin özel lik leri sa yesin de çok za yıf tır ve

ci ğer leri miz ko lay lık la ha vayı içe ri çe kip dı şa rı ite bi lir ler. Bu di ren cin bi raz

art ma sı ise, ci ğer leri mi zin zor lan ma ya baş lama sı na ne den ola cak tır. Bu ra da -

ki man tık şöyle bir ör nek le açık lana bi lir: Bir en jek törün iğ ne sin den su çek -

mek ko lay dır, ama ay nı iğ ney le bal çek mek çok da ha zor dur. Çün kü bal,

su dan da ha az akış kan lığa ve da ha yük sek bir yo ğun luğa sa hip tir.

İş te eğer at mos ferin yo ğun luk, akış kan lık, ba sınç gi bi de ğer leri bi raz

fark lılaşacak olsa, ne fes al mak bi zim için bir en jek töre bal çek mek gi bi zor -

la şacak tır. Bu du rum kar şı sın da "o za man en jek törün iğ ne si ka lın laşa bi lir"

di ye dü şün mek, ya ni ak ci ğer ka nal ları nın ge niş letil mesinden bahsetmek ise

yan lış tır. Çün kü o za man ci ğer lerde bu lunan ve çok ge niş yü zey alanı na sa -

hip olan kü çük ka nal cık lar ip tal ola cak tır. Bu du rum da ise ci ğer lerin ha va

ile te mas eden ala nı çok kü çül mek te ve ci ğer ler vü cut için ge rek li ok si jeni

ala bi lecek yapı dan uzak laş mak tadır. Ya ni ha vanın yo ğun luk, akış kan lık, ba -

sınç gi bi de ğer leri nin mut laka be lir li bir ara lık için de ol ma sı şart tır. Bu gün

so ludu ğu muz ha vanın sa hip ol du ğu de ğer ler ise tam bu dar ara lığın için de -

dir.

..........................................7 1
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MUCİZELER ZİNCİRİ

Prof. Mic ha el Den ton, bu ko nu hak kın da şu yo ru mu ya par:

Eğer ha vanın yo ğun luğu ya da dur gun luğu bi raz da ha faz la ol saydı, ha va di -

ren ci çok bü yük oran lara çı ka cak tı ve ha va so luyan bir can lıya ih tiyaç duy -

du ğu ok si jen ora nı nı sağ layacak bir so lunum sis temi ta sar lamak im kan sız ha -

le ge lecek ti... Muh temel at mos fer ba sınç ları ile muh temel ok si jen oran ları nı

kar şı laş tıra rak "ha yat için uy gun" bir ra kam sal de ğer ara dı ğı mız da, çok sı nır -

lı bir ara lık la kar şı laşı rız. Ha yat için ge rek li olan çok faz la şar tın hep si nin bu

kü çük ara lık ta ger çek leş me si- ve at mos ferin de bu ara lık ta ol ma sı-el bet te ki

çok ola ğanüs tü bir uyum dur.37

At mos ferin ra kam sal de ğer leri, sa de ce bi zim so lunu mu muz için de ğil,

ma vi ge zege nin "ma vi" ola rak kal ma sı için de önem lidir. Eğer at mos fer ba -

sın cı şu an ki de ğe rin den beş te bir ka dar azal sa, de niz ler de ki bu har laş ma

ora nı çok faz la yük se lecektir. At mos fer de çok yük sek oran lara va ra cak olan

su bu ha rı, tüm Dün ya üzerin de bir "se ra et ki si" oluş tura rak ge zege nin ısı sı -

nı aşı rı de re cede yük sel tecek tir. Eğer at mos fer ba sın cı şu an ki de ğe rin den

bir kat da ha faz la ol sa, bu kez de at mos fer de ki su bu ha rı ora nı bü yük öl çü -

de azala cak ve Dün ya üzerin de ki ka ra ların ta ma mı na yakı nı çöl leşe cek tir. 

Eğer at mos ferin yo ğun -

luk ve akış kan lık de ğer -

le ri bi raz fazla olsaydı,

ciğerimize hava çekmek

bi zim için bir en jek tö re

bal çek mek kadar zor la -

şa cak tı.
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An cak bu ih timal lerin hiç bi ri ger çek leş mez, çün kü Al lah Dünya’yı,

Gü neş Sistemi’ni ve onun için de bu lun du ğu ev re ni ku sur suz bir ya ra tılış la

var et miş tir. Dün ya üzerin de ki tüm den ge leri bi zim ya şa mı mı zı sür dü re bi le-

ceği miz gi bi bir bi riy le uyum için de yarat mış tır. Al lah'ın bu ku sur suz yara tışı

Ku ran'da şöy le ha ber ve ril mek te ve in san ların da akıl kul lana rak bu ör nek -

ler üze rin de dü şü nüp, Al lah'ın ya ra tışı nı tak dir et me leri bil di ril mek tedir:

Al lah O'dur ki, gök le ri da ya nak ol mak sı zın yük selt ti; on la rı gör mek te -

si niz. Son ra ar şa is ti va et ti ve Gü neş ile Ay’a bo yun eğ dir di, her bi ri adı

ko nul muş bir sü re ye ka dar akıp git mek te dir ler. Her işi

evi rip dü zen ler, ayet le ri bi rer bi rer açık lar.

Umu lur ki, Rab bi ni ze ka vu şa ca ğı nı za ke -

sin bil giy le ina nır sı nız. Ve O, ye ri ya -

yıp uza tan, on da sar sıl maz-dağ lar

ve ır mak lar kı lan dır. Ora da ürün -

le rin her bi rin den iki şer çift ya -

rat mış tır; ge ce yi gün dü ze bü rü -

mek te dir. Şüp he siz bun lar da dü -

şü nen bir top lu luk için ger çek ten

ayet ler var dır. Yer yü zün de bir bi ri -

ne ya kın kom şu kı ta lar var dır; üzüm

bağ la rı, ekin ler, ça tal lı ve ça tal sız hur -

ma lık lar da var dır ki, bun lar ay nı su ile su la -

nır; ama ürün le rin de (ki ve rim de ve lez zet te) ba zı -

sı nı ba zı sı na üs tün kı lı yo ruz. Şüp he siz, bun lar da ak lı nı kul la nan bir

top lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (Rad Su re si, 2-4)
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Gö rü nen ışık mu ci ze si

Ev ren de ki yıl dız ların ve di ğer ışık kay nak ları nın hep si ay nı tür de ışın

yaymaz lar. Bu fark lı ışın lar, dal ga bo yu na gö re sı nıf lan dı rı lır. Fark lı dal ga

boy ları nın oluş tur du ğu yel pa ze ise çok ge niş tir. En kü çük dal ga bo yu na sa -

hip olan ga ma ışın ları ile, en bü yük dal ga bo yu na sa hip olan rad yo dal ga -

la rı ara sın da 1025’’te 1’lik (mil yar ke re mil yar ke re mil yar lık) bir fark var dır.

Bu ra da ki mu ci zevi yön ise, Gü neş'in yay dı ğı ışın ların ta ma mı na yakı nı nın,

bu 1025’lik yel pa zenin tek bir bi ri mi ne sı kış tırıl mış ol ma sı dır. Çün kü bu da -

ra cık alan da, ya şam için ge rek li olan ye ga ne ışın lar bu lun mak tadır.

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken nok ta, dal ga boy ları nın ola ğa nüs tü

de re cede ge niş bir yel pa zede da ğıl mış ol ma ları dır. En kı sa dal ga bo yu, en

uzun dal ga bo yun dan tam 1025 kat da ha kü çük tür. 1025, 1 ra ka mı nın ya nı -

na 25 ta ne sı fır ek len me siy le olu şan bir sa yı dır. 10, 000, 000, 000, 000, 000,

000, 000, 000 şek lin de yazabi leceği miz bu sa yı nın bü yük lüğü nü da ha iyi

kav ra mak için ba zı kar şı laş tır ma lar yap mak ye rin de olur. Ör ne ğin Dün ya'nın

dört mil yar yıl lık öm rü bo yun ca geçen sa ni yele rin top lam sa yı sı, sa de ce

1017'dir. Eğer 1025 sa yı sı nı say mak is ter sek, ge ce gün düz hiç dur ma dan say -

ma mız ve bu işi Dün ya'nın ya şın dan 100 mil yon kez da ha uzun bir za man

bo yun ca sür dür me miz ge re kir! Eğer 1025 ta ne is kam bil ka ğı dı nı üst üs te

diz me ye kalk sak, Sa man yo lu Ga lak si si’ nin çok dı şı na çık ma mız ve

göz lem le ne bi lir ev re nin yak la şık ya rı sı ka dar bir me sa fe git me miz

icap eder.38

Ev ren de ki fark lı dal ga boy ları, iş te bu ka dar ge niş bir yel paze içi ne da -

ğıl mış tır. Ama ne il ginç tir ki, bi zim Gü ne şi miz, bu ge niş yel pa zenin çok dar

bir ara lığı na sı kış tırıl mış tır. Gü neş'ten ya yı lan fark lı dal ga boy ları nın % 70'i,

0.3 mik ron la 1.50 mik ron ara sın da ki da ra cık bir sı nı rın için de dir. Bu ara lık -

ta üç tür ışık var dır: Gö rü lebi lir ışık, ya kın kı zılö tesi ışın lar ve bi raz da ya-

kın mo rö tesi ışın lar.

.......................................... 7 4
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Bu üç tür ışık sa yı ca çok gi bi du ra bi lir. Ama ger çek te üçü nün top la-

mı, elekt ro man yetik yel pa zenin için de tek bir bi rim yer kap lamak tadır! Bir

baş ka de yiş le, Gü neş'in ışı ğı nın tü mü, üs tüs te diz di ği miz 1025 ta ne is kam bil

ka ğı dı nın tek bir ta ne si ne kar şı lık gel mek tedir.

Pe ki aca ba ne den Gü neş'in ışın ları bu da ra cık ara lığa sı kış tırıl mış tır?

Ce vap son de re ce önem lidir: Gü neş ışı ğı bu da ra cık ara lığa sı kış tırıl -

mış tır, çün kü Dün ya üzerin de ki ya şa mı des tek leyecek olan ışın lar, sa de ce

bu ışın lar dır.

İn gi liz fi zik çi Ian Camp bell, Energy and the At mosp he re (Ener ji ve At -

mos fer) ad lı ki tabın da bu ko nu ya de ğin mek te ve "Gü neş'ten ya yı lan ışın la-

rın, Dün ya üzerin de ki ya şa mı des tek lemek için ge re ken çok dar ara lığa sı -

kış tırıl mış ol ma sı ger çek ten çok ola ğa nüs tü bir du rum dur" de mek tedir.

Camp bell'e gö re bu du rum, "ina nıl maz de re ce de şa şır tı cı"dır.39

Güne ş’in yay dı ğı gö rü nen ışık ev ren de ki 1025 fark lı dal ga bo yu için de tek bir bi rimi kap lar. Ne il ginç tir ki Dün ya

üze rin de ki ya şa mı des tek le ye cek olan ışın lar da sa de ce bu 1025'te 1 ara lı ğın da ki ışın lar dır. 

Gü neş’ ten ya yı lan ışı ğın Dün ya'da ki can lı ya şamı na tam uyum lu ola cak 1025’te 1’lik ara lı ğa sı kış tı rıl mış ol ma sı hiç -

bir te sa düf le açık lan ma ya cak üstün bir düzeni gös terir. Gü ne ş’in yay dı ğı ışı nın cin si da hi tril yon ke re tril yon lar -

ca ih timal ar asın dan en ideali olacak biçim de seçil miş tir.
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Gü neş ışı ğı ile fo to sen tez
ara sın da ki ola ğa nüs tü uyum

Yük sek tek no loji ile do na tıl mış, uz man ki şi lerin fa ali yet sür dür dü ğü

hiç bir la bo ra tuvarın henüz ba şa ra ma dı ğı bir iş lemi bit ki ler, yüz mil yon lar ca

yıl dır ger çek leş tirir ler. Gü neş ışı ğı nı kul lana rak "fo tosen tez" ya par ve be sin

üre tir ler. An cak bu ola ğa nüs tü iş lemin çok önem li bir şar tı, bit ki lere ula şan

ışı ğın fo tosen tez yap ma ya uygun bir ışık ol ma sı dır.

Bit ki lerin fo tosen tez yap ma ları nı sağ layan, hüc re lerin de ki klo ro fil mo -

le kül leri nin ışık ener jisi ne kar şı du yar lı ol ma ları dır. An cak klo ro fil, sa de ce

çok be lir li bir dal ga bo yun da ki ışın ları kul lana bi lir. Gü neş ise, tam da bu

ışın ları yay mak tadır. İşin en önem li ya nı, fo tosen tez için kul lanı labi len bu

be lir li dal ga boyu nun, ışı ğın 1025 fark lı dal ga boyun dan sa de ce bi ri si ne kar-

şı lık gel me si dir.

Gü neş'in yay dı ğı ışık ile fo tosen tez için ge rek li olan ışı ğın bir bi riy le

yak laşık ola rak ay nı ol ma sı, ışık taki mü kem mel yapıyı gös ter mek tedir. Ame -

ri ka lı ast ro nom Ge or ge Gre ens tein, The Symbi otic Uni ver se (Sim bi yo tik Ev -

ren) ad lı ki tabın da bu ko nuy la il gi li şun ları yaz mak tadır:

Fo tosen tezi ger çek leş tiren mo lekül, klo ro fil dir... Fo tosen tez me ka niz ma -

sı, bir klo ro fil mo lekü lünün gü neş ışı ğı nı ab sor be et me siy le baş lar. Ama

bu nun ger çek leşe bil me si için, ışı ğın doğ ru renk te ol ma sı ge rekir. Yan lış

renk teki ışık, işe ya ra ma yacak tır.

Bu ko nu da ör nek ola rak te leviz yo nu ve re bi liriz. Bir te leviz yo nun, bir ka -

na lın ya yı nı nı ya ka layabil me si için, doğ ru fre kan sa ayar lan mış ol ması ge -

re kir. Ka na lı baş ka bir fre kan sa ayar layın, gö rün tü el de ede mez si niz. Ay -

nı şey fo tosen tez için de ge çer lidir. Gü neş'i te le viz yon ya yı nı ya pan is -

tas yon ola rak ka bul eder se niz, klo ro fil mo le kü lü nü de te le viz yo na

ben ze te bi lir si niz. Eğer bu mo lekül ve Gü neş bir bir leri ne uyum lu ola rak

ayar lan mış ol ma salar, fo tosen tez oluş maz. Ve Gü neş'e bak tığı mız da, ışın -
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Foto sen tez so nu cun da gü neş ener ji si bit ki yap rak la rının hüc re lerin de be sin ola rak de -

po edi lir. Yer yüzün de ki tüm can lılık da doğ ru dan ya da do lay lı ola rak ener ji si ni bu yol -

dan el de eder. Her han gi bir bit ki nin fo to sen tez ya pa bil me si ise sa dece ve sa de ce çok be -

lir li bir ışık ara lığın da müm kün dür. Bu ara lık ise tam ola rak Gü neş'in yay dı ğı ışı ğa kar -

şı lık gel mek tedir.

la rı nın ren gi nin tam ol ma sı ge rek tiği gi bi ol du ğu nu gö rü rüz.40

Bit ki ler ve fo tosen tez ko nu su nu yü zeysel ola rak de ğer len di ren ler bel -

ki, "Gü neş ışı ğı da ha fark lı ol saydı, bit ki ler de ona uy gun şe kil de ge lişir di"

gi bi bir dü şün ceye kapı labi lir ler. Oy sa bu ke sin lik le müm kün de ğil dir. Ge -

or ge Gre ens tein bir ev rim ci ol ma sı na rağ men böy le bir şe yin müm kün ol -

ma dı ğı nı şöy le ifa de eder:

..........................................7 7
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Gö rü ne bi lir ışık la il gi li dikkat çekici

bir baş ka nok ta ise, bu ışı ğın fark lı

renk le rinin su yun için de fark lı me sa-

fe lere ka dar gi de bil me sidir. Ör ne ğin

18 met re nin al tın da kır mı zı ışık so na

erer. Sa rı ışık 100 met re ka dar bir de -

rin liğe iler leye bi lir. Ye şil ve ma vi ışık

ise, 240 met re ye ka dar iner. Bu ise

son de rece önem li bir düzendir. Çün -

kü fo to sen tez için ge rek li olan ışık,

ön ce lik le ma vi ve ye şil ışık tır. Su yun

bu ışık ren gi ni di ğer lerin den çok da -

ha faz la ge çir me si sa ye sin de, fo to sen -

tez ya pan bit ki ler de niz le rin 240 met -

re de rin lik leri ne ka dar ya şa ya bi lirler.

Bel ki in san bu ra da bir tür

adap tas yo nun ger çek leş tiği -

ni dü şü ne bi lir: Bit ki nin ya -

şa mı nın gü neş ışı ğı nın özel -

lik leri ne uyum sağ ladı ğı nı

var sa yabi lir. So nuç ta, eğer

Gü neş fark lı bir ısı da ol sa

(ve fark lı bir ışık yay sa) klo ro fil ye ri ne bir baş ka mo lekül bu ışı ğı kul lana -

cak bi çim de ge lişe mez mi?

Açık çası, ce vap "ha yır"dır. Çün kü en ge niş sı nır lar da da hi, tüm fark lı mo -

le kül ler ışı ğın çok be lir li ba zı renk leri ni ab sor be ede bi lir ler. Işı ğın ab sor be

edil me si iş lemi, mo lekül lerin için de ki elekt ron ların yük sek ener ji se vi yele -

ri ne olan du yar lılık larıy la il gi lidir ve han gi mo lekü lü ele alır sanız alın, bu

işi ger çek leş tir mek için ge re ken ener ji aynı dır. Işık, fo ton lar dan olu şur ve

yan lış ener ji sevi yesin de fo ton, hiç bir şe kil de ab sor be edi lemez... Kı sacası

yıl dız ların fi zi ği ile, mo lekül lerin fi zi ği ara sın da çok iyi bir uyum var dır. Bu

uyum ol ma sa, ya şam im kan sız olur du.41

Gre ens tein özet le şu nu söy lemek tedir: Her han gi bir bit ki nin fo to-

sen tez ya pa bil me si, sa de ce ve sa de ce çok be lir li bir ışık ara lığın da müm -

kün dür. Bu ara lık ise tam ola rak Gü neş'in yay dı ğı ışı ğa kar şı lık gel mek -

te dir.
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Gre ens tein'ın ifa de siy le "yıl dız ların fi zi ği ile mo lekül lerin fi zi ği ara sın -

da ki bu uyum", as la rast lan tılar la açık lana ma yacak ka dar ola ğa nüs tü bir

uyum dur. Gü neş'in 1025'te 1 ih timal le bi zim için ge rek li olan ışı ğı ver me si

ve yeryü zün de bu ışı ğı kul lana cak komp leks mo lekül lerin bu lun ma sı, el bet -

te söz ko nu su uyu mu Al lah’ın yarattığını gös ter mek tedir.

Güneş 
şığı

Işığa bağlı reaksiyonlar

Thylakoidler

Işığa bağlı olmayan reaksiyonlar

Calvin Çevrimi

Güneş ışı ğı yap ra ğın

üze ri ne düş tü ğün de

yap rak ta ki ta ba ka lar

bo yun ca iler ler. Yap -

rak hüc re lerin de ki klo -

rop last or ga nel leri nin

için de ki klo ro fil ler bu

ışı ğın ener jisi ni kim ya-

sal ener ji ye çe vi rir. Bu

kim ya sal ener ji yi el de

eden bit ki ise bu nu

he men be sin el de et -

mek te kul la nır. Bi lim

adam la rının bir kaç

cüm le de özet lenen bu

bil gi yi el de et me leri

20. yüz yı lın or ta ları nı

bul muş tur. Fo to sen tez

iş lemi ni an lamak için

say fa lar ca re ak si yon

zin cir le ri ya zıl mak ta-

dır. Fa kat ha la bu zin -

cir ler de bi lin me yen

hal ka lar mev cut tur.

Oy sa bit ki ler yüz mil -

yon lar ca yıl dır bu iş -

lem leri hiç şaş ma dan

ger çek leş tirip dün ya ya

ok si jen ve be sin sağ la -

mak tadır lar.

Bit ki hüc re lerin de ki

klo ro fil ler de fo to sen -

tez için ge re ken ışın

cin si ev ren de ki 1025

fark lı ışın ara sın dan

yal nız ca Gü neş'in yay -

dığı ışın dır. 
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Gü neş ışı ğı ile göz ara sın da ki ola ğa nüs tü uyum 

Bi yo lojik gör me için uy gun olan ye ga ne ışın lar, "gö rü lebi lir ışık" ola -

rak ta nım ladı ğı mız dal ga boy ları dır. Gü neş'in yay dı ğı ışı ğın bü yük bö lümü

bu dal ga bo yu na kar şı lık ge lir.

Dik kat edi lir se, bu ra da sis temin en te mel şar tı, re tina da ki hüc re nin fo -

to nu al gı layabil me si dir. İş te bu nun ger çek leşe bil me si için, bu fo tonun gö rü -

lür ışık sı nır ları için de kal ma sı şart tır. Çün kü da ha fark lı bir dal ga bo yun da -

ki fo ton lar, hüc re ler için ya çok za yıf ya da çok güç lü ka lacak lar ve ge re -

ken re ak si yo nu baş lata ma yacak lar dır. Gö zün bo yut ları nın kü çül tül me si ya

da bü yü tül me si bir şey de ğiş tir mez. Önem li olan, hüc re nin bo yu ile, fo to-

nun dal ga bo yu ara sın da ki uyum dur.

Bi lin di ği gi bi, can lı hüc re leri nin ya pı taş ları or ga nik mo lekül ler dir. Or -

ga nik mo lekül ler ise kar bon ato mu nun sa yı sız fark lı tü rev de ki bi leşik lerin -

den mey da na ge lir ler. Bu or ga nik mo lekül lerin oluş tur du ğu gör me hüc re le-

ri nin ise gö rü nen ışı ğın kin den fark lı dal ga boy ların da ki ışın ları al gı layabi le-

cek ka pa si teye sahip ol ma ları müm kün de ğil dir. Kı sa ca, di ğer ışın ları al gı la-

yacak bir göz yapısının, yer yü zün de bi yo lojik ola rak iş lev sel ol ma sı im kan -

sız dır. So nuç ola rak can lı göz leri nin gö re bi lecek leri tek bir ışık ara lığı var -

dır, o da Gü neş'in yay dı ğı gö rü nen ışık tır. Te sa dü fen rast laş ma ları ih timal dı -

şı olan bu iki fak törün birara ya gel mesi ise hem gö zü hem de onun gö rebi -

le ceği ide al ışık ara lığı nı ya yan Gü neş'i var eden Al lah'ın özel ya rat ma sı ile

müm kün ol muş tur.

Prof. Mic ha el Den ton, Na tu re's Des tiny (Do ğa nın Ka de ri) ad lı ki tabın -

da bu ko nu yu de tay lı ola rak in celer ve or ga nik bir gö zün an cak "gö rü lebi -

lir ışık" sı nır ları için de gö re bi leceği ni açık lar. Te orik ola rak ta sar lana bi lecek

baş ka hiç bir göz mo de linin, fark lı dal ga boy ları nı gö re bil me si müm kün de -

ğil dir. Prof. Den ton, bu ko nu da şun ları söy lemek tedir:

Ult ra vi yo le, X ve ga ma ışın ları çok faz la ener ji ta şır lar ve yük sek de rece-

de tah rip edi ci dir ler. Uzak kı zılö tesi ve mik ro dal ga ışın ları da ya şam için
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zarar lıdır lar. Ya kın kı zı löte si ve rad yo dal ga ları ise çok za yıf ener jiye sahip

ol duk ları için tes pit edi lemez ler... So nuç ta şu or taya çık mak tadır ki, pek

çok ne den den do layı, elekt ro man yetik yel pa ze nin gö rü lebi lir böl ge si, bi -

yo lojik gör me yete ne ği için uy gun olan ye ga ne böl ge dir. Özel lik le de in -

san gö zü ne ben zer yük sek çö zü nür lü ka me ra ti pi omur ga lı göz le ri

için, bu ışık ara lı ğın dan baş ka uy gun bir dal ga bo yu yok tur.42

Tüm bun ları bir ara da dü şün dü ğü müz de ise, şu so nu ca varı rız: Gü neş

öy le in ce tasar lan mış bir ara lık ta ışık yay mak tadır ki, muh temel ışık tür leri nin

sa de ce 1025'te 1'ini oluş turan bu ara lık, hem Dün ya'nın ısın ma sı, hem komp -

leks can lıla rın bi yo lojik iş lev leri nin des tek len me si, hem bit ki lerin fo tosen tez

yap ma sı, hem de Dün ya üzerin de ki can lıla rın gör me yetene ği ne sa hip ol ma -

sı için en ide al ara lık tır. El bet te tüm bu has sas den ge ler, te sa düf de nen ba şı -

boş sü recin dü zen ledi ği sis tem ler de ğil dir. Tüm bun ları ya ra tan, gök lerin, ye -

rin ve bu iki si ara sın da ki herşeyin Rab bi ve Ha ki mi olan Al lah'tır. Al lah'ın ya -

rat tığı her de tay bir mu ci zeler zin ci ri ola rak ya şa mın her aşa ma sın da kar şı mı -

za çık mak ta ve bi ze, bi zi Ya ra tan Rabbimiz olan Allah’ın son suz kud reti ni

gös ter mek tedir.

Dün ya üze rin de ki can lı ların gör me ye te ne ği ne sa hip ol ma sı

için en ide al ara lık  Gü neş'in yaydığı ışık aralığıdır.
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At mos fe rin ola ğa nüs tü se çi ci özel li ği

Gü neş ışın ları nın yer yü zün de ki can lı ya şa mı nı des tek lemek için özel

ta sar lan dık ları gi bi, bu ışın ların ide al oran lar da yer yü zü ne eriş me sin de de

çok önem li bir fak tör rol oy nar: At mos fer.

Uzaydan ge len ışın lar Dün ya yüzeyi ne ula şa bil mek için, at mos fer den

geç mek zo run da dır lar.

Eğer at mos fer, bu ışın ları ge çi re cek bir ya pı ya sa hip ol ma saydı, el bet -

te bu ışın ların bi ze hiç bir ya ra rı ol maz dı. Ama at mos feri miz, bu ya rar lı ışın -

la rın ge çi şi ne izin ve ren özel bir ya pı ya sahip tir.

İşin asıl mu ci zevi olan yö nü ise, at mos ferin bu ışın ların ge çi şi ne izin

ver me si de ğil, sa de ce bu ışın ların ge çi şi ne izin ver me si dir. Çün kü at mos fer

yaşam için ge rek li olan gö rü lebi lir ve ya kın kı zı löte si ışın ları nı ge çi rir ken,

yaşam için öl dü rü cü olan di ğer ışın ların ge çi şi ni de ke sin bi çim de en gel le-

mek tedir. Bu ise, Gü neş dı şı kay nak lar dan Dün ya'ya ula şan koz mik ışın lara

kar şı çok önem li bir "süz geç" oluş tur mak tadır. Prof. Den ton bu ko nu yu şöy -

le açık lar:

At mos fer gaz ları, gö rü lebi lir ışı ğın ve ya kın kı zı löte si nin he men dı şın da ka -

lan tüm di ğer ışın ları çok güç lü bir bi çim de yu tar lar. Dik kat edi lir se, at mos -

fe rin, elekt ro man yetik yel pazenin çok ge niş al ter na tif leri için de, ge çi şi ne izin

ver di ği ye ga ne ışın lar gö rü lebi lir ışık ve ya kın kı zı löte si ni kap sa yan da ra cık

alan dır. Ne re dey se hiç ga ma, mo rö tesi ve mik ro dal ga ışı nı Dün ya yüzeyi ne

ulaş maz.43

Bu rada ki yapının mükemmelliğini gör me mek müm kün de ğil dir. Gü -

neş 1025’te 1 ih tima lin ara sın dan sa de ce bi ze yarar lı olan ışın ları yol lamak -

ta, at mos fer de za ten sa de ce bu ışın ları ge çir mek tedir. (Gü neş'in yol ladı ğı

çok az oran da ki ya kın mo rö tesi ışın ların bü yük bö lümü de, ozon ta ba kası -

na ta kıl mak tadır.)

Ko nu yu da ha da et ki leyi ci ha le ge tiren bir baş ka nok ta ise, su yun da

aynı at mos fer gi bi son de re ce seçi ci bir ge çir gen lik özel liği ne sa hip ol ma sı -
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Atmosferin yalnızca bizim yararımıza olan ışınları geçirip zararlı olanları engellemesi

gerçekte olağanüstü bir seçicilik gerektirir. Canlı yaşamına son derece uygun böyle bir

seçicilik açıktır ki, kusursuz bir yaratılışın eseridir.

dır. Su için de yayı labi len ışın lar, sa de ce gö rü lebi lir ışık tır. At mos fer den ge -

çebi len (ve ısı sağ layan) ya kın kı zı löte si ışın lar bi le, su yun için de sa de ce bir -

kaç mi limet re iler leyebi lir ler. Do layı sıy la Dün ya üzerin deki de niz ler de, sa -

de ce yüzeyde ki bir kaç mi limet relik ta ba ka Gü neş'ten ge len ışın lar la ısı nır.

Bu ısı da ha aşa ğı doğ ru ka de me li bir bi çim de ile tilir. Böy lece belir li bir de -

rin liğin al tın da, Dün ya'da ki tüm de niz lerin ısı sı bir bi ri ne çok ya kın dır. Bu ise

de niz ya şamı için çok uy gun bir or tam mey da na ge tir mek tedir.
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Hem at mos fer hem de su, sa de ce bi zim ya şa mı mız için ge rek li olan

ışın ların geç me si ne izin ve rir ler. Uzak yıl dız lar dan ge len her tür lü za rar lı ve

öl dü rü cü koz mik ışın, bu mü kem mel ta sar lan mış filt re ye takı lır.

Tüm bun lar çok önem li ger çek ler dir. Işık la il gi li han gi fi zik sel ka nu nu

in cele sek, herşeyin tam ya şam için ol ma sı ge rek tiği gi bi ol du ğu or taya çık -

mak tadır. Encyc lopa edia Bri tan ni ca'da yer alan bir yo rum, bu nun ne ka dar

ola ğa nüs tü bir du rum ol du ğu nu şöy le ka bul et mek tedir:

Dün ya'daki ya şa mın fark lı yön leri için gö rü lebi lir ışı ğın ne ka dar önem ta şı -

dı ğı nı dü şün dü ğü müz de, at mos fer ve su yun ışık ge çir gen liği nin bu den li dar

bir ala na sı kış tırıl mış ol du ğu ger çeği kar şı sın da, in san ken di si ni şaş kın lığa

düş mek ten alı ko yama mak tadır.44

Yu ka rı da da ifa de edil di ği gi bi, at mos ferin ve su yun ışık ge çir gen liği -

nin tam can lılık için ge re ken şe kil de ol ma sı son de re ce mu ci zevi bir olay -

dır. An cak bu ra da be lirt me liyiz ki, şa şır tıcı olan, ba zı in san ların bu ku sur suz

den ge yi ku ra nın te sa düf ler ol du ğu nu id dia et me leri, at mos ferin ve su yun

ken di ge çir gen lik de re cele ri ni ken di leri nin ayar ladık ları nı zan net me leri dir.

El bet te ne su, ne at mos fer, ne de ev ren de ki her han gi bir baş ka şu ur suz var -

lık böy le ola ğa nüs tü bir den ge yi kur ma yete ne ği ne sa hip de ğil dir. Te sa düf

is mi ve ri len ba şı boş olay ların, kont rol süz ge liş me lerin böy le in ce hesap ları

yapa rak, her şe yi bir bi ri ile uyum için de bi ra ra ya getir me leri as la müm kün

de ğil dir.

Ka ina tın ve için de yaşa dı ğı mız dün yanın her nok tasın da, ge çer li olan

her fi zik ka nu nun da, her den ge de ve ayar da ku sur suz bir düzen var dır. Üs -

te lik in san lar yüz bin ler ce yıl dır bu mu ci zevi olay lar dan ha ber siz bir şe kil de

yaşam ları nı sür dür müş ler, da ha yeni ye ni ev ren de ki ih tişa mın de tay ları nı

öğ ren me ye baş lamış lar dır. Yer yü zün de ki ye ga ne akıl sa hi bi var lık olan in -

sa nın kav ra yış ka pa si tesi nin çok üs tün de olan bu mu ci zevi de tay lar, kendi-

lerini ya ratan son suz kud ret sa hi bi bir Ya ra tıcı'nın var lığı nın açık de lil leri dir. 

İş te bu yüz den, bu ih tişa ma ba kıp Al lah'ın var lığı nı gö re me yen, O'nun

son suz ak lını ve il mi ni tak dir ede me yen, Al lah'ın her şe yin ha ki mi ol du ğu nu

ve her şeyi yeni den ya rat ma ya güç yeti ren ol du ğu nu kav ra yamayan in san la-

rın var lığı, asıl şaş kın lık ko nu su ol ma sı ge re ken olay dır. Al lah Ku ran'da şöy -

le bil dir miş tir:
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İn san, Bi zim ken di si ni bir dam la su dan ya rat tı ğı mı zı gör mü yor mu?

Şim di o, apa çık bir düş man ke sil miş tir. Ken di ya ra tı lı şı nı unu ta rak Bi -

ze bir ör nek ver di; de di ki: "Çü rü müş-bo zul muş ken, bu ke mik le ri kim

di ril te cek miş?" De ki: "On la rı, ilk de fa ya ra tıp-in şa eden di ril te cek. O,

her ya rat ma yı bi lir." Ki O, si ze ye şil ağaç tan bir ateş kı lan dır; siz de on -

dan ya kı yor su nuz. Gök le ri ve ye ri ya ra tan, on la rın bir ben ze ri ni ya rat -

ma ya ka dir de ğil mi? El bet te (öy le dir); O, ya ra tan dır, bi len dir. Bir şe yi

di le di ği za man, O'nun em ri yal nız ca: "Ol" de me si dir; o da he men olu -

ve rir. Herşeyin me le ku tu (hü küm ran lık ve mül kü) elin de bu lu nan

(Al lah) ne Yü ce dir. Siz O'na dön dü rü le cek si niz. (Ya sin Su re si, 77-83)

Eğer şa şı ra cak san, asıl şaş kın lık ko nu su on la rın şöy le söy le me le ri dir:

"Biz top rak iken mi, ger çek ten biz mi ye ni den ya ra tı la ca ğız?" İş te on -

lar Rab le ri ne kar şı in ka ra sa pan lar, iş te on lar bo yun la rı na (ateş ten)

hal ka lar ge çi ri len ler ve iş te on lar -için de ebe di ka la cak la rı- ate şin ar -

ka daş la rı olan lar dır. (Rad Su re si, 5)



Harun Yahya

Su yun fi zik sel özel lik le rin de ki in ce ayar lar

Ün lü bi yo kim yacı Prof. A. E. Ne ed ham, The Uni qu eness of Bi olo gi cal

Ma te ri als (Bi yo lojik Ma ter yal lerin Ben zer siz liği) ad lı ki tabın da, ya şa mın

oluş ma sı için mut laka sı vı mad de lerin var lığı nın zo run lu ol du ğu nu an latır.

Eğer ev re nin ka nun ları sa de ce mad de nin ka tı ve gaz ha line izin ver miş ol -

sa, ha yat hiç bir za man var ola ma yacak tır. Çün kü ka tı mad de ler de atom lar

bir bir leri ile çok içi çe ve dur gun dur lar ve can lı or ga niz ma ların ger çek leş tir -

mek zo run da ol duk ları di na mik mo lekü ler iş lem lere ke sin lik le izin ver mez -

ler. Gaz lar da ise atom lar hiç bir is tik rar gös ter me den ser best çe uçu şur lar ve

böy le bir ya pı için de can lı or ga niz ma ların kompleks me ka niz ma ları nın iş le-

me si müm kün de ğil dir.

Kı sa cası, ha yat için ge rek li iş lem lerin ger çek leş tiril me si için, sı vı bir or -

ta mın var lığı zo run ludur. Sı vı ların en ide ali -da ha doğ ru su tek ide al ola nı-

ise su dur. Su yun ha yat için ola ğa nüs tü de re cede uy gun özel lik lere sa hip ol -

du ğu, es ki den be ri dir bi lim adam ları nın dik ka tini çek miş tir. Su yun ge nel do -

ğa ka nun ları na aykı rı gi bi gö rü nen ba zı ter mal özel lik leri de, bu mad de nin

yaşam için özel ya ra tıl dı ğı nın bir ka nı tıdır.

Bi linen tüm mad de ler ısı ları düş tük çe bü zü şür ler. Bi linen tüm sı vı lar da

yi ne ısı ları düş tük çe bü zü şür, ha cim kay be der ler. Ha cim aza lın ca yo ğun luk

ar tar ve böy lece so ğuk olan kı sım lar da ha ağır ha le ge lir. Bu yüz den sı vı

mad de lerin ka tı hal le ri, sı vı hal leri ne gö re da ha ağır dır. Ama su, bi li nen tüm

sı vı ların ak si ne, be lir li bir ısı ya (+4 oC'ye) dü şe ne ka dar bü zü şür, ama son ra

bir den bi re gen leş me ye baş lar. Don du ğun da ise da ha da gen leşir. Bu ne den -

le su yun ka tı ha li, sı vı ha lin den da ha ha fif tir. Ya ni buz, as lın da "nor mal" fi -

zik ku ral ları na gö re su yun di bi ne bat ma sı ge re kir ken, su üs tün de yü zer.

Su yun yu karı da an latı lan özel liği, Dün ya üzerin de ki de niz ler açı sın dan

çok önem lidir. Eğer bu özel lik ol ma sa, ya ni buz su yun üze rin de yüz me se,

Dün ya üzerin de ki su yun çok bü yük bir bö lümü ta ma men do nar, göl ler de
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ve deniz ler de hiç bir ya şam kal maz dı. Bu ger çeği bi raz daha de tay lı ola rak

in cele yelim. Dün ya'nın pek çok ye rin de so ğuk kış gün lerin de ısı 0oC'nin al -

tı na dü şer. Bu so ğuk el bet te de niz leri ve göl leri de et ki ler. Bu su küt lele ri

gi de rek so ğur lar. So ğu yan ta ba ka lar di be doğ ru çö ker, da ha sı cak kı sım lar

yü zeye çıkar, ama bun lar da ha vanın et ki siy le so ğur ve yi ne di be doğ ru çö -

ker. An cak bu den ge sı cak lık, 4oC'ye ge lin ce bir den de ği şir, bu kez ısı nın

her dü şü şün de, su gen leş me ye ve hafif leme ye baş lar. Böy lece 4oC'lik su en

alt ta ka lır. Da ha yu ka rı da 3oC, onun üs tün de 2oC, böy lece de vam eder. Su -

yun yü zeyi ise 0oC'ye vara rak do nar. Ama sa de ce yüzey don muş tur. Yü ze -

yin al tın da ka lan 4oC'lik bir su ta ba ka sı, ba lık ların ve di ğer su can lıla rı nın

yaşam ları nı sür dür me leri için ye ter lidir.
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Sular her za man yü zey den do nar lar ve buz her za man su yun üze rin de yü zer, di be bat -

maz. Eğer su yun tüm di ğer sı vı lar gi bi so ğu duk ça yo ğun luğu art say dı, ya ni buz su yun

di bi ne bat say dı, bu du rum da ok ya nus lar, de niz ler ve göl ler de, don ma alt tan baş laya -

cak tı. Alt tan baş la yan don ma yü zey de so ğu ğu ke secek bir buz ta ba ka sı ol ma dı ğı için,

yu ka rı doğ ru de vam ede cek ti. Böy lece Dün ya'da ki göl le rin, de niz le rin ve ok ya nus ların

çok bü yük bö lümü dev bi rer buz küt lesi ha li ne ge lecek ti. Böy le bir Dün ya'nın de niz le -

rin de hiç bir can lı ya şa ya maz dı. De niz lerin ölü ol du ğu bir eko lojik sis tem de ka ra can lı-

la rının var lığı da müm kün ola maz dı. Kı saca sı Dün ya, eğer su "nor mal" dav ran say dı,

ölü bir ge ze gen ola cak tı.



Eğer böy le ol ma sa ne olur du? Su "nor mal" dav ran saydı, tüm di ğer sı -

vı lar gi bi onun da ısı kay bı na pa ra lel ola rak yo ğun luğu art saydı, ya ni buz

su yun di bi ne bat saydı ne olur du?

Bu du rum da ok yanus lar, de niz ler ve göl ler de, don ma alt tan baş laya-

cak tı. Alt tan baş layan don ma, yü zeyde so ğu ğu ke se cek bir buz ta ba ka sı ol -

ma dı ğı için, yu ka rı doğ ru de vam ede cek ti. Böy lece Dün ya'da ki göl lerin, de -

niz lerin ve ok yanus ların çok bü yük bö lümü dev bi rer buz küt lesi ha line ge -

le cek ti. De niz lerin yü zeyin de sa de ce bir kaç met re lik bir su ta ba ka sı ka lacak

ve hava sı cak lığı art sa bi le, dip teki buz as la çö zül me yecek ti. Böy le bir Dün -

ya'nın de niz lerin de hiç bir can lı ya şa yamaz dı. De niz lerin ölü ol du ğu bir eko -

lo jik sis tem de ka ra can lıla rı nın var lığı da müm kün ola maz dı. Kı sa cası Dün -

ya, eğer su "nor mal" dav ran say dı, ölü bir ge ze gen ola cak tı.

Su yun ne den "nor mal" dav ran ma dı ğı, ya ni 4oC'ye ka dar bü züş tük ten

son ra ne den bir den bi re gen leş me ye baş ladı ğı ise, hiç kim se nin ce vap laya-

ma dı ğı bir so ru dur.

Su yun bu ken di ne öz gü ter mal özel lik leri sa yesin de, kış ile yaz ya da

ge ce ile gün düz ara sın da ki sı cak lık far kı da ima in san ların ve di ğer can lıla -

rın da yana bi leceği bir sı nır da kal mak tadır. Dün ya üzerin de ki su mik tarı ka -

ra lara oran la da ha az ol muş ol saydı, ge ce ile gün düz sı cak lık ları ara sın da ki

fark çok ar tacak, ka ra ların bü yük kıs mı çö le dö ne cek ve ya şam im kan sız la-

şa cak ya da en azın dan çok zor laşa cak tı. Ya da su yun ter mal özel lik leri fark -

lı ol saydı, yi ne yaşa ma son de re ce elveriş siz bir ge zegen or taya çıka cak tı.

Har vard Üni ver si tesi Bi yo lojik Kim ya Bö lümü Pro fesö rü Law ren ce

Hen der son, su yun tüm bu ter mal özel lik leri ni in cele dik ten son ra şu yo ru mu

yapar:

Özet lemek ge re kir se, su yun bu özel liği üç yön den bü yük önem ta şı mak ta-

dır. Ön celik le, Dün ya'nın ısı sı nı dü zen leme ye ve den ge leme ye yarar. İkin ci -

si, can lıla rın be den leri nin ısı den ge si nin mü kem mel bir bi çim de ko run ma sı -

nı sağ lar. Üçün cü sü, me teoro lojik çe vi rim leri des tek ler. Tüm bu et ki ler, ola -

bi lecek en yük sek uy gun luk ta ger çek leş mek tedir ve baş ka hiç bir mad de bu

yön den su ile kar şı laştı rı lamaz.45
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Bit ki le r hiç bir pom pa ları ve ya kas sis tem leri ol -

ma dı ğı hal de, top ra ğın de rin lik lerin de ki su yu met re -

ler ce yu ka rı ta şırlar. Bu nun se be bi yü zey ge ri limi dir. Bit ki -

le rin kök lerin de ki ve da mar ların da ki ka nal lar, su yun yü zey ge ri limin den ya rar la na cak şe kil -

de düzenlenmiştir. Yu karı doğ ru gi dil dik çe da ra lan bu ka nal lar, su yun yu ka rı doğ ru "tır -

man ma sına" ne den olur lar. Su yun yü zey ge ri limi di ğer sı vı lar da ol du ğu gi bi az ol say dı, bit -

ki ler bes le ne me ye cek, do la yı sıy la ya şa mla rını sür dü re me ye cek ler di. Bit ki ör tü sü ol ma yan

bir dün ya da ise in san yaşamın dan söz et mek müm kün değil dir.



Harun Yahya

Su yun yü zey ge ri li mi ya şa mın 
var ol ma sı için özel ayar lan mış tır

Yü zey geri limi, sı vı ların için de ki mo lekül lerin bir bir leri ni çe kim kuv -

vet lerin den kay nak lanır. Her sı vı nın yü zey geri limi fark lıdır. Su yun yü zey

ge ri limi, bi linen di ğer sı vı ların he men hep sin den da ha yük sek tir ve bu nun

çok önem li ba zı bi yo lojik et ki leri var dır. Bit ki ler de ki et ki, bun ların ba şın da

ge lir.

Bit ki lerin, hiç bir pom pa ları, kas sis tem leri vs. ol ma dan, top ra ğın de -

rin lik lerin de ki su yu met re ler ce yuka rı na sıl ta şı dık ları nı dü şün dü nüz mü? Bu

so ru nun ce vabı, yü zey geri limi dir. Bit ki lerin kök lerin de ki ve da mar ların da -

ki ka nal lar, su yun yü zey ge ri limin den ya rar lana cak şe kil de yaratılmışlardır.

Yu ka rı doğ ru gi dil dik çe dara lan bu ka nal lar, su yun yu ka rı doğ ru "tır man ma -

sı na" ne den olur lar.

Bu üs tün yapıyı müm kün kı lan şey, bi raz ön ce be lirt tiği miz gi bi su yun

yük sek yü zey ge ri limi dir. Eğer su yun yü zey geri limi di ğer sı vı ların ço ğu gi -

bi dü şük dü zeyde ol sa, ge niş ka ra sal bit ki lerin ya şa ma sı fiz yo lojik ola rak im -

kan sız ha le ge lecek tir. El bet te bit ki lerin ol ma dı ğı bir or tam da in san ların var -

lı ğın dan bah set mek de müm kün de ğil dir.

Yük sek yü zey geri limi nin bir baş ka önem li et ki si ise, ka yala rın par ça-

lan ma sı dır. Su, yük sek yü zey geri limi ne de niy le, ka yala rın için de bu lunan

kü çük çat lak ların en de rin lik leri ne ka dar sı zar. Da ha son ra ha valar so ğur ve

su lar do nar. Do nup bu za dö nü şen su, ola ğanüs tü bir et ki gös terip gen leş ti-

ği için, ka yala rı zor lar ve za man la par çalar. Bu, ka yala rın için de ki mi ne ral -

le rin do ğaya kazan dı rıl ma sı ve ay nı za man da top rak olu şu mu açı sın dan ha -

yati bir öne me sa hip tir.
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Suyun ge rek kim ya sal ge rek se fi zik sel özel lik le-

ri in san ya şa mı na ve ih ti yaç la rına en uy gun ola -

cak biçim de yaratıl mış tır.



Su da ki kim ya sal mu ci ze

Su yun tüm bu fi zik sel özel lik leri nin ya nısı ra, kim yasal özel lik leri

de yaşam için ola ğa nüs tü de re ce de ide al dir. Bu özel lik lerin ba şın da, su -

yun çok iyi bir çö zü cü ol ma sı ge lir. Ne re dey se tüm kim yasal mad de ler,

su yun için de uy gun bir bi çim de çö zü nür ler.

Bu nun ya şam için çok önem li bir et ki si, su da çö zü nen sa yı sız ya-

rar lı mi ne ral ve ben zeri kim ya sal ların, ne hir ler ara cı lığıy la de niz lere ak -

ta rıl ma sı dır. Bu şe kil de de niz lere, yıl da 5 mil yar ton kim yasal mad de ta -

şın dı ğı he sap lan mak tadır. Bu mad de ler, su da ki ya şam için zo run ludur -

lar.

Su, ne re dey se bi linen tüm kim yasal re ak si yon ları hız lan dı rır (ka ta-

li ze eder). Su yun bir baş ka kim yasal özel liği ise, kim yasal re ak si yon lara

gir me eği limi nin çok ide al bir dü zeyde ol ma sı dır.

Su ör ne ğin, ne sül fürik asit gi bi aşı rı de re cede re ak tif ve do layı sıy -

la par çala yı cı bir bi leşim, ne de ar gon gi bi hiç bir re ak si yo na gir me yen

dur gun bir mad de dir. Prof. Mic ha el Den ton'ın be lirt tiği gi bi, "su yun re-

ak si yo na gir me dü ze yi, onun hem bi yo lojik hem de je olo jik gö revleri açı -

sın dan ola bi lecek en uy gun değer de dir".46

Su yun kim yasal özel lik leri nin ya şam için uy gun luğu, su hak kın da

yapı lan her ye ni araş tır ma ile bi raz da ha de tay lı bir bi çim de or taya çık -

mak tadır. Ya le Üni ver si tesi'nden ün lü bi yofi zik pro fesö rü Ha rold Mo ro -

witz, bu ko nu da şu yo ru mu ya par:

Son yıl lar da, su yun da ha ön ceden bi lin me yen bir özel liği nin an laşıl ma sı -

na yara yan ge liş me ler ol muş tur. Bu özell lik (pro ton ilet ken liği), sa de ce

su ya has bir özel lik ola rak gö zük mek tedir ve bi yo lojik-ener ji trans feri ile

ha yatın kö ke ni açı sın dan çok bü yük öne me sa hip tir. Bil gi leri miz art tık ça,

do ğa nın (ya şam için) ku sur suz uy gun luğu na olan hay ran lığı mız da art -

mak tadır.47
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Su yun akış kan lık de ğe ri de
bel li bir he sa ba gö re dir

Sı vı den di ğin de he pi mi zin gö zü nün önün de son de re ce akış kan bir

mad de can lanır. Oy sa ger çek te sı vı ların akış kan lık ları bir bi rin den çok fark lı

ola bi lir. Ör ne ğin kat ran, gli se rol, zey tin ya ğı ve sül fürik asit ara sın da ki akış -

kan lık fark ları çok yük sek tir. Bu sı vı lar su ile kar şı laş tırıl dık ların da ise, or ta-

ya çok da ha bü yük fark lar çı kar. Çün kü su, kat ran dan 10 mil yar kat, gli se -

rol den bin kat, zey tin ya ğın dan yüz kat ve sül fürik asit ten de 25 kat da ha

akış kan dır.

Su, üst teki kar şı laş tır ma dan da an laşıl dı ğı gi bi, çok yük sek bir akış kan -

lı ğa sa hip tir. Hat ta, eter ve sı vı hid ro jen gi bi nor mal for mu gaz olan mad de -

ler bir ke na ra bı ra kı lır sa, su yun tüm sı vı lar için de akış kan lık de ğe ri en yük -

sek mad de ol du ğu nu söy leyebi liriz.

Pe ki aca ba su yun bu akış kan lık de ğe ri nin bi zim için bir öne mi var mı -

dır? Bu ha yati sı vı, bi raz da ha az ya da fazla akış kan ol sa, bi zim için fark

eder miy di? Prof. Den ton bu so ru lara şöy le cevap verir:

Eğer akış kan lığı da ha yük sek ol say dı, su, ha yat için uy gun bir te mel ol ma

özel liği ni ke sin lik le yiti rir di. Ör ne ğin akış kan lığı sı vı hid ro jen ka dar yük sek

ol saydı, can lıla rın ya pı ları, tah rip edi ci et ki ler kar şı sın da çok da ha şid det li ha -

re ket lere ma ruz ka lacak tı... Has sas mo lekü ler ya pı ların su ta ra fın dan des tek -

len me si müm kün ol ma yacak, can lı hüc re si nin son de re ce has sas olan ya pı sı

yaşa mı nı sür dü re me yecek ti...

Öte yan dan, su yun akış kan lığı bi raz da ha az ol saydı, (pro tein ler, en zim ler gi -

bi) mak ro mo lekül lerin ve özel lik le mi tokond ri gi bi özel leş miş ya pı lar ile kü -

çük or ga nel lerin kont rol lü ha re ket leri im kan sız ha le ge lecek ti. Ay nı şe kil de

hüc re bö lün me si de im kan sız laşa cak tı. Hüc re nin tüm ya şam sal fa ali yet leri fi -

ili ola rak do na cak ve bi zim bil di ği mi ze ben zer bir hüc re yaşa mı müm kün ol -

ma yacak tı. Hüc re lerin emb ri yo ge nez (an ne rah min de ki ge li şim) sı ra sın da ki

ha re ket et me ve sü rün me yete nek leri ne bağ lı olan da ha yük sek or ga niz ma -



la rın ge lişi mi ise, su yun akış kan lığı nın çok az bi le da ha dü şük ol ma sı du ru -

mun da, ke sin lik le ger çek leşe me yecek ti.48

Su yun yük sek akış kan lık de ğe ri, bi zim için ha yati öne me sa hip tir. Eğer

su yun akış kan lık de ğe ri bi raz bi le az ol saydı, ka nın kıl cal da mar lar yo luy la

ta şın ma sı im kan sız laşa cak tı. Ör ne ğin, ka ra ci ğe rin kompleks da mar ağı hiç -

bir za man ku ru lama yacak tı.
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Suyun akışkanlık

değeri canlılar

için hayati

öneme sahiptir.

Eğer bu değer

biraz daha az
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cal damarlar

yoluyla taşınması

imkansız olurdu.



Su yun akış kan lık de ğe ri, sa de ce hüc re için de ki ha re ket ler ba kı mın dan

de ğil, ay nı za man da do laşım sis temi açı sın dan da çok önem lidir.

Bir mi limet re nin çey rek te bi rin den da ha bü yük bir vü cu da sa hip olan

tüm can lılar, mer ke zi bir do laşım sis temi ne sa hip tir ler. Çün kü bu bü yük lük -

ten son ra, be sin lerin ve ok si jenin "di füz yon" yo luy la, ya ni doğ ru dan hüc re

için de ki sı vı ya bı ra kı lıp alı na rak ta şın ma sı müm kün de ğil dir. Vü cu dun için -

de çok sa yı da hüc re var dır ve dı şa rı dan alı nan ha vanın ve ener jinin, hüc re -

le re birtakım "ka nal lar" yo luy la pom pa lan ma sı, ar tık ların da baş ka bir takım

"ka nal lar" ta ra fın dan top lan ma sı ge rek lidir. Bu ka nal lar, da mar lar dır. Kalp

ise bu da mar lar da ki akı şı sağ layan pom pa dır. Da mar ların için de akan ise,

"kan" ola rak bil di ği miz sı vı dır ki, as lın da te mel ola rak su dan olu şur. (Ka nın

için de ki hüc re, pro tein ve hor mon lar çı ka rıl dı ğın da ge ri ye kalan ve "plaz -

ma" adı ve ri len sı vı nın % 95'i su dur.)

İş te bu ne den le, su yun akış kan lığı, do laşım sis temi nin ve rim li ça lışa -

bil me si açı sın dan çok önem lidir. Ör ne ğin eğer su yun akış kan lığı kat ra nın ki -

ne ben zer bir de ğer de ol sa, el bet te hiç bir kalp bu nu pom pa layama yacak tır.

Kat ra nın kin den 100 mil yon kat yük sek bir akış kan lık de ğe ri ne sa hip olan

zeytin yağı na ben zer bir su bi le, kalp ta ra fın dan pom pa lan sa da hi, vü cu dun

her ta ra fını kap layan mil yar lar ca kıl cal da ma rın içi ne gi re me yecek ya da çok

bü yük bir akış zor luğu ile kar şı laşa cak tır.

Bu kıl cal da mar lar ko nu su nu bi raz da ha yakın dan ele ala lım. Kıl cal

da mar ların ama cı, vü cudun dört bir ya nın da ki hüc re lerin her bi ri ne ge rek li

ok si jen, ener ji, be sin, hor mon gi bi mad de leri ta şı yabil mek tir. Bir hüc renin

bir kıl cal da mar dan ya rar lana bil me si için de, on dan en faz la 50 mik ron luk

bir me sa fe ka dar uzak ol ma sı ge re kir. (Bir mik ron, mi limet re nin bin de bi ri -

dir.) Da ha uzak ta ka lan hüc re ler, bes lene me yerek öle cek ler dir.

İş te bu ne den le in san vü cu du öy le bir şe kil de yara tıl mış tır ki, kıl cal da -

mar lar vü cu dun her bir par çası nı ağ gi bi sa rar. Vü cu du muz da ki or tala ma 5

mil yar kıl cal da ma rın top lam uzun luğu 950 km.'yi bu lur. Ba zı me me liler de,

tek bir san timet re ka re lik bir kas ala nı için de, 3000 ta ne açık kıl cal da mar yer

alır. Eğer in san vü cu du nun en kü çük kıl cal da mar ları nın 10 bin ta ne si ni yan

yana ge tirir sek, top lam ka lın lık ları an cak bir kur şun ka lemin kur şun kıs mı
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Harun Yahya

ka dar olur. Bu kıl cal da mar ların ça pı, 3-5 mik ron ara sın da de ği şir. Bu, mi li-

met re nin bin de üçü ya da be şi de mek tir.49 An cak el bet te ka nın bu ka dar da -

ra cık da mar lar ara sın da tı kan ma dan ve ağır laşma dan ha re ket ede bil me si, su -

yun yük sek akış kan lığı sa yesin de müm kün ol mak tadır. Prof. Mic ha el Den -

ton, bu akış kan lığın bi raz cık bi le da ha dü şük ol ması du ru mun da hiç bir kan

do laşı mı sis temi nin işe ya ra ma yacağı nı şöy le an latır: 

Bir kıl cal da mar sis temi, an cak ka nal ların içi ne pom pa lanan sı vı nın yük sek

bir akış kan lığa sa hip ol ma sı du ru mun da çalı şır. Yük sek akış kan lık çok önem -

li dir, çün kü sı vı nın da mar için de ki ha re ke ti, sı vı nın akış kan lığı na doğ ru oran -

tı ile bağ lıdır... Bu ra dan açık lık la gör mek müm kün dür ki, eğer su yun akış -

kan lığı sa de ce bir kaç kat da ha faz la ol sa, kıl cal da mar lar da ki kan akı şı için
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Kanın %95 i su dur. Eğer su yun akış kan lı ğı ba lın ki ya da kat ra nın ki ka dar ol say dı, hiç -

bir kalp böy le bir ka nı pom palayamaz dı.



çok bü yük bir pom pa lama ba sın cı ge re ke cek ve her han gi bir kıl cal da mar

sis temi iş lemez ha le ge lecek tir.

Eğer su yun akış kan lık de ğe ri bi raz az ol muş ol sa ve en kü çük kıl cal da ma -

rın ça pı 3 mik ron ye ri ne 10 mik ron ol mak zo run da kal sa, bu kıl cal da mar lar,

yeter li ok si jen ve gli koz ora nı nı ulaş tıra bil mek için (bes leme leri ge re ken) kas

do ku su nun ne re dey se ta ma mı nı kap layacak lar dır. Açık tır ki, (bu du rum da)

ge niş ya şam form ları nın di zaynı im kan sız ha le ge lecek ya da ola ğa nüs tü de -

re cede sı nır lana cak tır. Do layı sıy la, su yun ha yata uy gun bir te mel ola bil me si

için, akış kan lığı nın şu an da sa hip ol du ğu de ğe re çok çok ya kın ol ma sı, zo -

run ludur.50

Bir baş ka de yiş le, su yun tüm di ğer özel lik leri gi bi akış kan lığı da, ya -

şam için ola bi lecek en ide al de ğer de dir. Sı vı ların akış kan lık ları ara sın da mil -

yar lar ca kat fark lılık lar var dır. Ama su, bu mil yar lar ca fark lı akış kan lık de ğe -

ri için de tam ol ma sı ge re ken de ğer le yara tıl mış tır. Her insan bu gibi bilgile-

ri samimi ve Allah’a yönelerek düşünmelidir. 

SAYIN ADNAN OKTAR’IN İMTİHANIN SIRRI 
KONUSUNDAKİ AÇIKLAMALARI

ADNAN OKTAR: İnsan, Allah'a kulluk yapması için yaratılmıştır.

Kulluk görevi vardır. Fakat Allah bizleri imtihan eder; ama imtihanda

bizim ne yaptığımızı kontrol ettikten sonra, tespit ettikten sonra bizim ne

olduğumuzu anlamaya ihtiyacı yoktur Allah'ın. Allah zaten bunları sonsuz

öncede bilendir. Çünkü tüm bunları Allah yaratmıştır. Allah bilir, ne yaptı-

ğımızı bilir. Allah'ın batındaki asıl amacı, bize kendi kendimizi tanıtmak-

tır; yani, biz nasıl bir insanız, ahlakımız nasıl, kişiliğimiz nasıl? ... Eğer

Allah nasip eder de cennete gidersek, biz kendimiz için; "Çok iyi insandım,

hizmet ederdim, konuşurduk, sohbet ederdik, tebliğ yapardım, fakirlere yar-

dım ederdim, insanları zorluk anında desteklerdim" diyerek, kendimize sev-

gimiz oluşmuş olacak. Yani, cennette biz bir renk kazanmış olacağız.

(Sayın Adnan Oktar'ın 8 Nisan 2009 Tarihinde Canlı Olarak Yayınla-

nan Tempo Tv Röportajı'ndan)
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Canlılığın temeli olan atomik bağların kurulması
için gereken ısı yeryüzündeki ısı aralığıdır

Atom ları ve mo lekül leri birara da tu tan çe şit li kim yasal bağ lar var dır.

Bu bağ lar iyo nik, ko valent ve za yıf bağ lar ola rak üçe ay rı lır. Bun lar dan ko -

valent bağ lar, pro tein lerin ya pı ta şı olan ami no asit ler de ki atom ları birara da

tu tar lar. Za yıf bağ lar ise ami no asit zin ci ri ni, kat lana rak al dı ğı özel üç bo yut -

lu bi çim de sa bit tu tar lar. Ya ni eğer za yıf bağ lar ol ma sa, ami no asit lerin bira-

ra ya gel me siy le olu şan pro tein lerin üç bo yut lu fonk si yo nel bi çim leri ni al ma -

la rı im kan sız dır. Pro tein lerin ol ma dı ğı bir or tam da ise can lılık tan söz edi le-

mez.

İşin dikkat çekici ya nı ise, hem ko valent bağ ların hem de za yıf bağ la-

rın ih tiyaç duy duk ları ısı ara lığı nın yer yü zün de hü küm sü ren ısı ara lığı olu -

şu dur. Oy sa za yıf bağ lar ile ko valent bağ ların ya pı ları ve özel lik leri bir bi rin -

den ta ma men fark lıdır, ay nı ısı ya ih tiyaç duy ma ları nı ge rek tiren hiç bir do ğal

se bep yok tur. 

Bu na rağ men her iki kim yasal bağ da, an cak yer yü zün de ki dar ısı ara -

lı ğı için de ku ru labi lir. Eğer ko valent bağ lar ile za yıf bağ lar fark lı ısı ara lık la-

rın da iş lese ler di, can lılar da ki pro tein olu şu mu yi ne im kan sız ha le gelir di.

Çün kü pro tein lerin olu şu mu bu iki kim yasal ba ğın da ay nı an da bir lik te ku -

rul ma sı na bağ lıdır. Ya ni ami no asit di zi limi ni sağ layan ko valent bağ ların ku -

ru labil di ği ısı ara lığı, za yıf bağ lar için uy gun ol ma sa, pro tein üç bo yut lu son

şek lini ala maz, an lam sız ve et ki siz bir zin cir ola rak ka lır dı. Ay nı şe kil de, za -

yıf bağ ların ku ru labil di ği bir ısı da ko valent bağ lar ku ru lamasa ami no asit ler

bir leşe me yeceği için or taya bir pro tein zin ci ri bi le çı ka maz dı.

Bu bil gi ler bi ze, yaşamın te mel mal zeme si olan atom ile ya şa mın ba -

rı na ğı olan Dün ya gezege ni nin ko şul ları ara sın da çok bü yük bir uyum ol -

du ğu nu gös ter mek tedir. Prof. Mic ha el Den ton, Na tu re's Des tiny (Do ğa nın

Ka de ri) ad lı ki tabın da bu ger çeği şöy le vur gu lar:
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Evren de ki dev ısı yel pa zesi için de, tek ve da ra cık bi r ısı ara lığı var dır ki; bu

ara lık ta 1) sı vı su ya, 2) me tas tabi lite özel liği ne sa hip çok bol ve fark lı or ga -

nik bi leşik lere ve 3) komp leks mo lekül lerin üç bo yut lu şe kil leri ni ka rar lı kı -

lan za yıf bağ lara sa hi biz.51

Den ton'un da be lirt tiği gi bi, can lılık için ge re ken her tür lü fi zik sel ve

kim yasal bağ lar, bir lik te ve et ki li ola rak an cak tek bir ısı ara lığı için de iş le-

yebi lir ler. Bu da ra cık ısı ara lığı ise, az ön ce be lirt tiği miz gi bi, bi linen bü tün

gök ci sim leri ara sın da sa de ce Dün ya'da var dır. 
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Ok si je nin çö zü nür lü ğü
can lı lık için en ide al de ğe re sa hip tir

Vü cu du mu zun ok si jeni kul lana bil me si, bu ga zın su yun için de çö zü ne -

bi lir lik özel liğin den kay nak lanır. Ne fes al dı ğı mız da ci ğer leri mi ze gi ren ok si -

jen, he men çö zü ne rek ka na ka rı şır. Kan da ki he mog lobin ad lı pro tein çö zün -

müş olan bu ok si jen mo lekül leri ni ya ka layarak hüc re lere ta şır. Hüc re ler de

ise, özel en zim sis tem leri sa yesin de, bu ok si jen kul lanı larak ATP adı ve ri len

kar bon bi leşik leri ya kı lır ve ener ji el de edi lir.

Tüm komp leks can lılar bu sis tem le ener jiye ula şır lar. Ama el bet te bu

sis temin iş leyebil me si, ön ce lik le ok si jenin çö zü nür lük özel liği ne bağ lıdır.

Eğer ok si jen yeter li de re cede çö zü nür ol ma sa, ka na çok az mik tar da ok si -

jen gi re cek ve bu da hüc re lerin ener ji ih tiyacı nın kar şı lan ma sı na yet me ye-

cek ti. Ok si jenin faz la çö zün me si ise, kan da ki ok si jen ora nı nı aşı rı de re cede

ar ttı ra cak ve "ok si das yon ze hir len me si" mey da na ge tire cek tir.

İşin il ginç ya nı, fark lı gaz ların su içinde çö zü ne bi lir lik oran ları nın, bir -

bir lerin den bir mil yon kat fark lı ola bil me si dir. Ya ni en çok çö zü nen gaz ile

en az çö zü nen gaz ara sın da, bir mil yon kat lık bir çö zü ne bi lir lik far kı var dır.

Hemen he men hiç bir ga zın da çö zü ne bi lir lik ora nı ay nı de ğil dir. Ör ne ğin

kar bon di ok sit, ok si jene gö re su için de yir mi kat da ha faz la çö zü nür. Bu ka -

dar fark lı çö zü ne bi lir lik de ğer leri için de ok si jenin sa hip ol du ğu de ğer ise

tam bi zim için uy gun olan de ğer dir.

Ok si je nin çö zü nür lü ğü aca ba bi raz 

da ha az ya da faz la ol sa ne olur du?

Ön ce bi rin ci ih tima le ba kalım. Eğer ok si jen su yun (ve do layı sıy la ka -

nın) için de bi raz da ha az çö züne cek ol sa, ka na da ha az ok si jen ka rı şacak

.......................................... 1 0 0
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ve hüc re ler ye terin ce ok si jen ala ma yacak tır. Bu du rum da in san gi bi yük sek

me tabo liz ma lı can lıla rın ya şa ma sı çok zor laşa cak tır. Böy le bir du -

rum da ne ka dar çok ne fes alır sak ala lım, ha vada ki ok si jen hüc -

re lere yete rin ce ulaş ma dı ğı için, ka de me li bir bi çim de bo ğul -

ma teh like si ile kar şı kar şı ya ka lırız.

Eğer ok si jenin çö zü nür lüğü da ha faz la olur sa, bu

kez az ön ce belirt tiği miz "ok si das yon ze hir len me si" or ta-

ya çı kar. Ok si jen as lın da çok teh like li bir gaz dır ve nor -

mal sı nır ların üs tün de alın dı ğın da can lılar için öl dü rü cü bir

et ki ye sahip tir. Kan da ok si jen ora nı art tığın da, bu ok si jen su

ile re ak si yo na gi re rek son de re ce reak tif ve tah rip edi ci yan

ürün ler or taya çıka rır. Vü cut ta, ok si jenin bu et ki si ni gi de ren

son de re ce komp leks en zim sis tem leri var dır. Ama eğer ok -

si jen ora nı bi raz da ha faz lalaş sa, bu en zim sis tem leri işe ya -

ra ma yacak ve al dı ğı mız her ne fes vü cu du bi raz da ha

zehir leyerek bi zi kı sa sü re de ölü me sü rük leyecek tir.

Kim yacı Ir win Fri do vich, bu ko nu da şöy le der:

So lunum ya pan bü tün or ga niz ma lar il ginç bir tu zağa ya -

ka lan mış du rum da dır lar. Ya şam ları nı des tek leyen ok si -

jen, ay nı za man da on lar için ze hir leyi ci (tok sik) özel lik -

te dir ve bu teh like den sa de ce çok has sas ba zı özel sa -

vun ma me ka niz ma ları sa yesin de ko ru nur lar.52

İş te bi zi söz ko nu su tu zak tan, ya ni ok si jen le zehir len me ya da ok si -

jen siz ka larak bo ğul ma teh like lerin den ko ru yan, ok si jenin çö zü nür lük ora -

nı nın ve vü cut taki kompleks en zim sis tem leri nin tam ge rek tiği bi çim de be -

lir len miş ve ya ra tıl mış ol ma sı dır. Da ha açık bir ifa dey le, herşeyden haberdar

olan Rabbimiz Al lah, so ludu ğu muz ha vayı da, bu ha vayı kul lan ma mı zı sağ -

la yan sis tem leri mi zi de ku sur suz bir uyum la yarat mış tır.

So lu du ğu muz ha va  da,

bu ha va yı kul lan ma mı zı

sağ la yan sis tem leri mi z

de ku sur suz bir uyum la

ya rat ılmış tır.
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İlk bakışta

basit görünen

canlılar dahi

tesadüflerle

oluşamayacak

derecede 

kompleks yapı-

lara ve sistem-

lere sahiptir.

En ba sit can lı da hi te sa dü fen var ola maz

Bu ra ya kadar ev ren de ki, Gü neş Sis temi ve Dün yamız da ki den ge lerin

rast lan tısal ola rak oluş ma ları nın müm kün ol ma dı ğı nı an lat tık. Her den ge nin

mu ci zevi bir bi çim de sa yı sız ih timal ler ara sın dan en uy gun ve en ide al de -

ğer ler de se çil miş ol du ğu nu gör dük. Şim di ise, en ba sit can lı or ga niz ma nın

bi le te sa dü fen olu şa ma yacağı nı gö re ceğiz. Bu ko nu ya açık lık ge tiren önem -

li ça lış ma lar dan bi ri, New York Üni ver si tesi kim ya pro fesö rü ve DNA uz ma -

nı Ro bert Sha pi ro'nun yap tığı bir he sap tır. Dar wi nist bir ev rim ci olan Sha pi -

ro, sa de ce basit bir bak teri de bu lunan 2000 çe şit pro teinin rast lan tısal ola -

rak mey da na gel me ih tima lini he sap lamış tır. (İn san vü cu dun da ise yak laşık

200.000 çeşit pro tein var dır.) El de edi len ra kam, 1040.000 'de 1 ih timal dir. (Bu

sa yı, 1 ra ka mı nın ya nı na 40 bin ta ne sı fır gel me siy le olu şan ve ev ren de kar -

şı lığı bu lun ma yan bir sa yı dır.)

Ba sit bir bak teri de bu lunan 2000 çe şit pro teinin rast lan tısal ola rak

mey da na gel me ih tima li 1040.000 'de 1 dir. İn san da ise yak laşık 200.000 çe şit

pro tein bu lun du ğu na gö re, böy le bir ola sı lığı ta nım lamak için, "im kan sız"

ke lime si bi le yeter siz ka lır.

Car diff Üni ver si tesi'nden, Uy gu lama lı Ma tema tik ve Ast rono mi Pro fe-

sö rü Chand ra Wick rama sing he, Sha pi ro'nun he sap ları üze rine şöy le de -

miş tir:

Bu ra kam (1040.000) Dar win'i ve tüm ev rim te ori si ni göm me ye yeter lidir. Bu

ge zege nin ya da bir baş ka sı nın üze rin de hiç bir za man (ha yatın do ğa bi lece-

ği) bir il kel çor ba ol ma mış tır ve ya şa mın baş lan gı cı rast lan tısal ola rak ger çek -

le şe me yeceği ne gö re, amaç lı bir ak lın ürü nü dür.53
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Can lı lı ğın ya pı taş la rı nın
ken di li ğin den oluş ma sı im kan sız dır

Can lıla rın ya pı taş ları pro tein ler dir. Ne var ki pro tein ler, en ba sit tü rü

da hi te sa dü fen olu şa ma yacak de re cede komp leks mo lekül ler dir. Ör ne ğin,

bi leşi min de 288 ami no asit bu lunan ve 12 fark lı ami no asit tü rün den olu şan

or tala ma bü yük lük teki bir pro tein mo lekü lünün içer di ği ami no asit ler 10300

fark lı bi çim de di zi lebi lir. (Bu, 1 ra ka mı nın sa ğı na 300 ta ne sı fır gel me siy le

olu şan ast ro no mik bir sa yı dır.) An cak bu di zi lim ler den yal nız ca bir ta ne si

söz ko nu su pro teini oluş turur. Ge ri ye kalan tüm di zi lim ler hiç bir işe ya ra -

ma yan, hat ta ki mi za man can lılar için za rar lı bi le ola bi lecek an lam sız ami no

asit zin cir leri dir.

Do layı sıy la yu ka rı da ör nek ver di ği miz pro tein mo lekül lerin den yal nız -

ca bir ta ne si nin te sa dü fen mey da na gel me ih tima li "10300'de 1" ih timal dir. Bu

ih tima lin pra tik te ger çek leş me si ise im kan sız dır. (Ma tema tik te 1050'de 1'den

kü çük ih timal ler "sı fır ih timal" ka bul edi lir ler.)

Vücuttaki

sayısız 

kompleks

işlemlerden

birinde görev

yapan bir pro-

tein molekülü 
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Daha sı, 288 ami no asit lik bir pro tein, can lıla rın ya pı sın da bu lunan

bin ler ce ami no asit lik dev pro tein ler le kı yaslan dı ğın da ol duk ça mü tevazi

bir ya pı sa yı labi lir. Ay nı ih timal he sap ları nı bu dev mo lekül lere uy gu ladı ğı -

mız da ise, "im kan sız" ke lime si nin bi le yeter siz kal dı ğı nı gö rü rüz.

Can lılı ğın ge lişi min de bir ba sa mak da ha iler ledi ği miz de, tek ba şı na

bir pro teinin de hiç bir şey ifa de et me di ği ni gö rü rüz. Şim di ye kadar bi linen

en kü çük bak teri ler den bi ri olan "Mycop las ma Ho mi nis H 39"un bi le 600

çeşit pro teine sa hip ol du ğu gö rül müş tür. Bu du rum da, tek bir pro tein için

yap tığı mız üst teki ih timal he sap ları nı 600 çe şit pro tein üze rin den yap ma mız

ge reke cek tir. So nuç ta kar şı laşacağı mız ra kam lar ise im kan sız kav ra mı nın

çok öte sin de dir. Oy sa ne ka dar uzun bir za man ve ri lir se veril sin, ami no

asit lerin rast lan tısal ola rak pro tein oluş tur ma ları im kan sız dır. Ame ri ka lı je -

olog Wil liam Sto kes Es senti als of Earth His tory ad lı ki tabın da bu ger çeği ka -

bul eder ken "eğer mil yar lar ca yıl bo yun ca, mil yar lar ca gezegenin yü zeyi ge -

rek li ami no asit leri içe ren su lu bir kon sant re ta ba kay la do lu ol saydı bi le yi -

ne (pro tein) olu şa maz dı" di yerek bir iti raf ta bu lunur.54 Can lı or ga niz ma lar -

da bu lun ma sı zo run lu olan pro tein ler den bi ri olan Si tok rom-C'nin te sa dü -

fen olu şa bil me si ih tima li ko nu sun da ise şun ları söy lemek tedir:

MUCİZELER ZİNCİRİ

Canlı hücrelerinin

temel yapı taşları

olan proteinler, en

basiti dahi tesa-

düflerle meydana

gelemeyecek dere-

cede kompleks

moleküllerdir.



Adnan Oktar

Bir Si tok rom-C'nin di zi limi ni oluş tur mak için ola sı lık sı fır de ni lecek ka dar az -

dır... Ya da olu şu mun da bi zim ta nım layama yacağı mız do ğa üs tü güç ler gö rev

yap mış tır. Bu so nun cu su nu ka bul et mek bi lim sel ama ca uygun de ğil dir. O

hal de bi rin ci var sa yı mı ir de lemek ge re ki yor.55

Gö rül dü ğü gi bi ev rim ci "bi lim adam la-

rı", bi limin göz ler önü ne ser di ği Ya ra tılış ger -

çeği ni ka bul et mek ten se, sa hip ol duk ları

mad de ci ön yar gı ve dog ma lar ne de niy le "sı -

fır de ne cek ka dar az" bir ola sı lığı ka bul et -

me yi "bi lim sel" bir dav ra nış san mak tadır lar.

Oy sa bi limin ve man tığın ku ral ları na gö re,

bir ko nu hak kın da sa de ce iki al ter na tif açık -

la ma var sa ve bun ların bi ri nin doğ ru ola bil -

me si "sı fır ih timal" ise, o tak dir de di ğer açık -

la ma yüz de yüz doğ ru dur. Bu man tık ku ra lı

doğ rul tusun da, yu ka rı da ki ör nek te be lir tilen

Si tok rom-C pro teini nin te sa dü fen olu şa bil -

me si "sı fır ih timal" ise bu durumda var edil -

di ği şüp he siz dir. Ya ni ya ra tıl mış tır. Bu, bi li-

min, man tığın ve ak lın var dı ğı ke sin so nuç -

tur. 

An cak bir Ya ratı cı'nın var lığı nı fel sefi

ola rak ka bul et meyi baş tan ya sak layan ma -

ter yalist dün ya gö rü şü, bu gö rü şe ta bi olan

bi lim adam ları nı fel sefe leriy le çatı şan bi lim -

sel ger çek leri kö rü kö rü ne red det me ye zor -

la mak tadır. Bu da ma ter yalist gö rü şe sa hip bi lim adam ları nın iş leri ne gel me -

yen ko nu lar da rahat lık la bi lim sel ger çek lere sırt çe virip ken di fel se fele ri ni

em po ze etme ye çalı şa bi lecek leri nin açık bir gös ter ge si dir. Bu ne den le ma -

ter yalist lerin, "bi lim ada mı" da hi ol sa lar ne de re ce bi lim sel gü veni lir liğe ve

dü rüst lüğe sa hip ol duk ları tar tış ma ko nu su dur.

..........................................1 0 7
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Deniz kenarında kumdan yapılmış bir kale

gören kimse bunun dalgalarla ve doğa şartla-

rıyla meydana geldiğini aklına bile getirmez.

Bir protein molekülü ise kumdan kaleden

trilyonlarca kat daha kompleks bir yapıdır.

Dolayısıyla tesadüflerle ve doğa şartlarıyla

oluşması aynı oranda imkansızdır.
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Can lı lar da ki bü tün pro te in le rin sol-el li ol ma sı nı
rast lan tıy la açık la mak müm kün de ğil dir

"An lam lı" bir pro teinin mey da na gel me si için, az ön ce de an lat tığı mız

gi bi yal nız ca bu nu oluş turan ami no asit lerin bel li bir sa yı da, ku sur suz bir di -

zi lim de ve özel bir üç bo yut lu ta sa rı ma uy gun ola rak bir leş me leri ar tık ye -

ter li ol ma yacak tır. Bü tün bun ların ya nın da, bu ami no asit lerin hep si nin sol-

el li olan lar ara sın dan se çil miş ol ma sı ve iç lerin de bir ta ne bi le sağ-el li ami -

no asit bu lun ma ma sı da zo run ludur. 

Kim yasal ola rak ay nı ami no asi tin hem sağ-el li hem de sol-el li ol mak

üze re iki fark lı tü rü var dır. Bun la rın ara ların da ki fark, üç bo yut lu ya pı ları nın

bir bi riy le zıt yön lü ol ma sın dan kay nak lanır. Ay nen in sa nın, sağ ve sol el le-

ri ara sın da ki fark lılık gi bi...

Her iki grup tan ami no asit ler de bir bir leriy le ra hat lık la bağ lana bi lir.

An cak yapı lan in cele me ler de şa şır tıcı bir ger çek or taya çık mış tır: En ba sit or -

ga niz ma dan en mü kem me line ka dar bü tün can lılar da ki pro tein ler, sa de ce

sol-el li ami no asit ler den oluş mak tadır. Pro teinin ya pı sı na ka tı lacak tek bir

sağ-el li ami no asit bi le o pro teini işe ya ra maz ha le ge tir mek tedir. Hat ta ba -

zı de ney ler de bak teri lere sağ-el li ami no asit ler den ve ril miş, an cak bak teri ler

bu ami no asit leri der hal par çala mış lar, ba zı du rum lar da ise bu par çalar dan

yeni den ken di kul lana bi lecek leri sol-el li ami no asit leri in şa et miş ler dir.

Bir an için ev rim ci lerin de di ği gi bi can lılı ğın olu şu mu için ge re ken

ami no asit lerin ken di liğin den mey da na gel di ği ni var sayalım. Bu du rum da,

ami no asit ler den do ğa da sağ ve sol-el li ol mak üze re eşit mik tar lar da bu lu-

na cak tı. Do layı sıy la, tüm can lıla rın bün yele rin de sağ ve sol-el li ami no asit -

ler den ka rı şık mik tar lar da bu lun ma sı ge re kir di. Çün kü, kim yasal ola rak her

iki grup tan ami no asit lerin de, bir bir leriy le ra hat lık la bir leş me si müm kün -

dür. Oy sa bü tün can lı or ganiz malar daki pro tein ler yal nız ca sol-el li ami no

asit ler den oluş mak tadır.
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Pro tein lerin na sıl olup da bun ların için den yal nız ca sol-el lile ri ni ayık -

la dık ları ve na sıl olup da ara ları na hiç bir sağ-el li ami no asi tin ka rış ma dı ğı

evrim ci lerin hiç bir açık lama ge tire me dik leri ko nu lar dan bi ri si ola rak kal mış -

tır. Ev rim ci ler, böy le özel ve bi linç li bir se çi ci liği hiç bir şe kil de açık layama -

mak tadır lar.

Daha sı, açık ça gö rül dü ğü gi bi pro tein lerin bu özel liği, ev rim ci lerin "te -

sa düf" aç ma zı nı da ha da için den çı kıl maz ha le ge tirir: Bu du rum ev ri min gö -

zü ka pa lı bir sa vu nu cu su olan Bri tan ni ca Bi lim An sik lope di si'nde şöy le ifa -

de edi lir:

... Yer yü zün de ki tüm can lı or ga niz ma lar da ki ami no asit lerin tü mü, pro te-

in ler gi bi kar ma şık po limer lerin ya pı blok ları, ay nı asi met ri ti pin de dir.

Ade ta ta ma men sol-el lidir ler. Bu, bir ba kı ma, mil yon lar ca kez ha va ya

atı lan bir pa ra nın hep tu ra gel me si ne, hiç ya zı gel me me si ne ben -

zer. Mo lekül lerin na sıl sol-el ya da sağ-el ol du ğu ta ma men kav ra nı lamaz.

Bu se çim an la şıl maz bir bi çim de, yer yü zü üze rin de ki ya şa mın kay na -

ğı na bağ lıdır.56

Bir amino asitin hem sağ-elli hem de sol elli olma ihtimali yüzde elli olduğu halde tüm

canlılardaki amino asitlerin yalnızca sol-elli olmaları üstün bir yaratılışı göstermektedir.

L - amino asit D - amino asit
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Bir pa ra mil yon lar ca kez havaya atıl dı ğın da hep tu ra ge liyor sa, bu nu

te sa düf le açık lamak mı, yok sa, bi ri nin bi linç li bir şe kil de ha vaya atı lan pa -

ra ya mü da ha le et tiği ni ka bul et mek mi da ha man tık lıdır? Ce vap or tada dır.

Böy le bir ola yın te sa dü fen mey da na gel me si müm kün de ğil dir. Üs telik bu -

ra da söz et tiği miz olay bir pa ra nın mil yon lar ca de fa tu ra gel me sin den çok

da ha zor bir ih timal dir. An cak evrim ci ler, bu açık ger çeğe rağ men, sırf "bir

mü da ha le"nin var lığı nı ka bul et mek is teme dik leri için, te sa dü fe sı ğın mak ta-

dır lar. Ami no asit lerin ge rek li pro tein leri oluş tura bil mek için bir bir leri ile an -

laş tık ları, özel bir plan la yal nız ca sağ-el li olan ları ara ları na al dık ları gi bi akıl

dı şı id di ala ra inan mak tadır lar. Oy sa akıl sa hi bi her in san bu ra ya kadar an -

lat tığı mız mu ci ze vi olay lar kar şı sın da açık ça bi lir ki; can lılık, son suz kud ret

sa hi bi Al lah ta ra fın dan her de tayı ile ku sur suz ca yara tıl mış tır.

Bir para mil yon lar ca

kez havaya atıl dığın da

hep tura geliyor sa,

bunu tesadüf le açık -

lamak mı, yok sa, biri-

nin bilinç li bir şekil de

havaya atılan paraya

müdahale et tiğini

kabul et mek mi daha

man tık lıdır?
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Can lı lar yer yü zün de bir den bi re
mu ci ze vi bir biçimde or ta ya çık mış lar dır

Can lıla rın te sa dü fen mey da na gel me leri nin bi yo lojik im kan sız lığı bir

yana, ar ke olo jik ka yıt lar da bi ze canlı lığın yer yü zün de ani den mu ci zevi bir

bi çim de or taya çık tığı nı gös ter mek tedir.

Yer yü zü ta ba ka ları ve fo sil ka yıt ları in celen di ğin de, yer yü zün de ki can -

lı ha yatı nın bir den bi re or taya çık tığı gö rü lür. Komp leks can lı ya ra tık ların fo -

sil leri ne rast lanı lan en de rin yer yü zü ta ba ka sı, 520-530 mil yon yıl ya şın da ol -

du ğu he sap lanan "Kamb ri yen" ta ba ka dır.

Kamb ri yen ka yalık ların da bu lunan fo sil ler, sal yan goz lar, tri lobit ler,

sün ger ler, so lucan lar, de ni zana ları, de niz yıl dız ları, yü zü cü ka buk lular, de -

Kambriyen devirde yeryüzünde birdenbire ortaya çıkan ve hiçbir sözde evrimsel ataya

sahip olmayan kompleks canlılar evrim teorisinin iddialarını kökünden yıkmaktadır.

Çünkü böyle mucizevi bir ortaya çıkış "Yaratılış"tan başka bir anlama gelmemektedir.



niz zam bak ları gi bi komp leks omur ga sız tür leri ne ait tir. İl ginç olan, bir bi rin -

den çok fark lı olan bu tür lerin hep si nin bir an da or taya çık ma ları dır. Bu

yüz den je olo jik li tera tür de bu mu ci zevi olay, "Kamb ri yen Pat lama sı" ola rak

anı lır.

Bu ta ba ka da ki can lıla rın ço ğun da, mo dern ör nek lerin den hiç bir far kı

ol ma yan, göz, so lun gaç, kan do laşı mı gi bi komp leks sis tem ler, ile ri fiz yo lo-

jik ya pı lar bu lunur. Ör neğin tri lobit lerin çift mer cek li pe tek göz ya pı sı, bir

Yaratılış ha ri ka sı dır. Har vard, Roc hes ter ve Chi cago Üni ver si tele rinden Je -

olo ji Pro fesö rü Da vid Ra up; "Tri lobit lerin gö zü, an cak gü nümü zün iyi eği -

tim gör müş ve son de rece ye te nekli bir op tik mü hen di si ta ra fın dan ge liş ti ri -

lebi lecek bir ta sa rı ma sa hip ti" de mek tedir.57

Bu komp leks omur ga sız lar, ken di lerin den ön ce yer yü zün de ki ye ga ne

can lılar olan tek hüc re li or ga niz ma lar la ara ların da hiç bir bağ lan tı ya da ge çiş

for mu bu lun ma dan bir den bi re ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır.
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Bun dan yak laşık 500 mil yon yıl ön ce Kamb ri yen de vir de yer yü zün de bir an da be li-

ren tri lobit ler son de rece komp leks or gan la ra sa hip ti. Üstte bir tri lobit fo si li nin pe -

tek gö zü gö rü lüyor. Bu göz gü nü müz de ya şa yan arı lar da ve si nek ler de bu lunan

kompleks göz ya pı sıy la ay nıdır. 
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Canlıların Yaratılışındaki Mucize Örnekleri

Ev rim li tera türü nün po pü ler ya yın ların dan Earth Sci en ces der gi si nin

edi törü Ric hard Mo nes tarsky, ev rim ci leri şa şır tan bu Kamb ri yen Pat lama sı

hak kın da şu bil gi leri ver mek tedir:

Bu gün gör mek te ol du ğu muz ol duk ça komp leks hay van form ları ani den or -

ta ya çık mış lar dır. Bu an, Kamb ri yen Dev rin tam ba şı na rast lar ki, de niz lerin

ve yeryü zü nün ilk komp leks ya ra tık lar la dol ma sı bu ev rim sel pat lamay la baş -

la mış tır. Gü nü müz de dün yanın her ya nı na yayıl mış olan omur ga sız ta kım la-

rı er ken Kamb ri yen Devir'de za ten var dır lar ve yi ne bu gün ol du ğu gi bi bir -

bir lerin den çok fark lıdır lar.58

Dün yanın na sıl olup da böy le bir den bi re bir bir lerin den çok

fark lı omur ga sız tür leriy le do lup taş tığı, hiç bir or tak ata ya sahip

ol ma yan ayrı tür ler de ki can lıla rın na sıl or taya çık tığı, ev rim ci lerin

as la cevap layama dık ları bir so ru dur. Ev rim ci dü şün ce nin Dün ya

çapın da ki en ön de ge len sa vu nu cu ların dan İn gi liz bi yo log Ric -

hard Daw kins, sa vun du ğu tez leri te me lin den ge çer siz kı lan bu

ger çek hak kın da şun ları söy lemek tedir:

... Kamb ri yen kat man ları, baş lıca omur ga sız grup ları nı bul du ğu -

muz en es ki kat man lar dır. Bun lar, ilk ola rak or taya çık tık ları hal -

le riy le, ol duk ça evrim leş miş bir şe kil de ler. San ki hiç bir ev rim ta -

ri hi ne sa hip ol ma dan, o hal de, ora da mey da na gel miş gi bi ler. Ta -

bii ki, bu ani or taya çıkış, Ya ra tılış  savunucularını ol duk ça mem -

nun et mek tedir.59

Daw kins'in de ka bul et tiği gi bi, Kamb ri yen Pat lama sı Yaratı-

lış’ın açık bir de lili dir. Çün kü can lıla rın hiç bir ev rim sel ata ları ol -

ma dan ani den or taya çık ma ları nın tek açık lama sı Yaratılış’ tır. Ev -

rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma da, "Can lılar Dün ya üze rin de ya

ta ma men mükem mel ve eksik siz bir bi çim de or taya çık mış lar dır

ya da ken di lerin den önce var olan ba zı can lı tür lerin den evrim -

leşe rek mey da na gelmiş lerdir." di ye belir tir.60 Bu gün bi lim sel ve -

ri ler can lıla rın ani den or taya çık tık ları nı gös ter di ği ne gö re, ev rim id di ası da

ta ma men ge çer siz kal mak tadır. Ni tekim ev rim ci ler de ar tık bu ger çeği giz li

veya açık ka bul et mek zo run da kal mak tadır lar.



Harun Yahya

DNA
,
da ki mu ci ze yapı

Can lıla rın vü cut larıy la il gi li her tür lü bil gi hüc re lerin de ki DNA adı ve -

ri len mo lekül ler de şif re len miş tir. DNA mo lekül leri her hüc re nin çe kir de ğin -

de bu lunan de vasa mo lekül ler dir. Nük leotid adı ve ri len ve dört ay rı çe şi di

bu lunan kü çük mo lekül lerin yüz bin ler cesi nin o can lıya ait özel bir di zi lim -

de di zil me siy le can lının DNA'sı olu şur. Her can lının DNA mo lekül lerin de o

can lının ka rak teris tik özel lik leriy le il gi li bil gi ler kod lan mış tır. İn san lar için

de du rum ay nı dır. İn sa nın di ğer can lılar dan fark lı ol ma sı gi bi her in sa nın

bir bi rin den fark lı ol ma sı da DNA'sın da ki bu özel di zi lim den kay nak lanır.

DNA'yı oluş turan nük leotid leri al fabe de ki harf lere ben zete bi liriz. Dört fark -

lı nük leotid ol du ğu na gö re, bir an lam da DNA mo lekü lünü dört harf ten olu -

şan bir al fabey le yazıl mış dev bir an sik lope di ye ben ze tebi liriz.

DNA'da ki harf lerin di zi liş sı ra sı, in sa nın ya pı sı nı en in ce ayrın tıla rı na

dek be lir ler. Boy, göz, saç ve cilt ren gi gi bi özel lik lerin ya nı sı ra, vü cut taki

206 kemi ğin, 600 ka sın, 10.000 işit me si ni ri ağı nın, 2 mil yon op tik si nir ağı -

nın, 100 mil yar si nir hüc re si nin ve top lam 100 tril yon hüc re nin plan ları tek

bir hüc re nin DNA'sın da mev cut tur. Eğer DNA'da ki bu ge ne tik bil gi yi ka ğı -

da dök me ye kalk sak, yak laşık 500'er say falık 900 cilt ten olu şan dev bir kü -

tüp ha ne oluş tur ma mız ge re ke cekir. Ama bu akıl almaz ha cim de ki bil gi,

mik ros ko bik bo yut lar da ki hüc re nin "çe kir değin de" bu lunan DNA'da şif re -

len miş tir. 

İn sa nın tek bir DNA mo lekü lün de tam bir mil yon an sik lope di say fası -

nı dol du ra cak mik tar da bil gi bu lunur. Dik kat edin; tam 1.000.000 an sik lope -

di say fası... Ya ni, her  bir hüc re nin çe kir değin de, in san vü cu du nun iş levle ri -

ni kont rol et me ye yara yan bir mil yon say falık bir an sik lope di nin içe re bi le-

ceği mik tar da bil gi kod lan mış tır. Bir ben zet me yap mak is ter sek, dün yanın

en bü yük an sik lope di lerin den bi ri si olan 23 cilt lik "Encyc lope dia Bri tan ni -

ca"nın bi le top lam 25 bin say fası var dır. Bu du rum da, kar şı mı za hayran lık

uyan dı ran bir tab lo çı kar. Mik ros ko bik hüc re nin için de ki, on dan çok da ha
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kü çük bir çe kir dek te bu lunan bir mo lekül de, mil yon lar ca bil gi içe ren Dün -

ya'nın en bü yük an sik lope di si nin 40 ka tı bü yük lüğün de bir bil gi de po su

sak lı dur mak tadır. Bu da 920 cilt lik, dün yada baş ka eşi, ben zeri ol ma yan

dev bir an sik lope di de mek tir. Ya pı lan tes bit lere gö re ise, bu dev an sik lope -

di yak laşık 5 mil yar fark lı bil gi ye sahip tir.

Üs telik bu ola ğa nüs tü bil gi dün ya ilk var ol du ğun dan bu ya na yaşa -

mış olan mil yar lar ca in sa nın her bi ri nin 100 tril yon lar ca hüc re leri nin ta ma -

mın da aynı şe kil de mev cut ol muş tur. Kuş ku suz bu, gök lerin ve ye rin Rab bi

olan Al lah'ın son suz kud re tinin apa çık bir gös ter ge si dir.

- DNA'nın do ğal şart lar la te sadü fen oluş ma sı im kan sız dır

İn san vü cudun da 200 bin gen bu lun du ğu dü şü nü lür se, bu gen leri

oluş turan mil yon lar ca nük leoti din doğ ru sı rala ma da te sadü fen olu şa bil me le-

ri nin ke sin lik le im kan sız ol du ğu gö rü lür. Ev rim ci bir bi yolog olan Frank Sa -

lis bury bu im kan sız lık la il gi li ola rak şun ları söy ler:
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Orta bü yük lük teki bir pro tein mo lekü lü, yak laşık 300 ami no

asit içe rir. Bu nu kont rol eden DNA zin ci rin de ise, yak laşık

1000 nük leotid bu luna cak tır. Bir DNA zin ci rin de dört çe şit

nük leotid bu lun du ğu ha tır lanır sa, 1000 nük leotid lik bir di zi,

41000 fark lı şe kil de ola bi lecek tir. Kü çük bir lo ga rit ma he sa bıy -

la bu lunan bu ra kam ise, ak lın kav ra ma sı nı rı nın çok öte sin de -

dir.61

41000'de bir, "kü çük bir lo ga rit ma he sa bı" so nu cun da,

10620 'de bir an lamı na ge lir. Bu sa yı 10'un ya nı na 620 sı fır ek -

len me siy le el de edi lir. 10'un ya nın da 11 ta ne sı fır 1 tril yo nu ifa -

de eder ken, 620 ta ne sı fır lı bir ra ka mın ger çek ten de kav ran -

ma sı müm kün de ğil dir.

Nük leotid lerin te sa dü fen bi ra ra ya gele rek RNA ve DNA'yı

oluş tur ma sı nın im kan sız lığı nı, ev rim ci Fran sız bi lim ada mı Pa -

ul Au ger de şöy le ifa de et mek tedir:

Rast ge le kim yasal olay lar sa yesin de nük leotid ler gi bi kar ma şık

mo lekül lerin or taya çı kı şı ko nu sun da ben ce iki aşa ma yı net bir

bi çim de bir bi rin den ayır ma mız ge re kir; tek tek nük leotid lerin

üre til me si -ki bu bel ki müm kün ola bi lir- ve bun ların çok özel

se ri ler ha lin de bir bi ri ne bağ lan ma sı. İş te bu ikin ci si, ola nak sız -

dır.62

Bu im kan sız lık hak kın da San Di ego Ca lifor nia Üni ver si -

te si'nden Stan ley Mil ler'in ve Fran cis Crick'in ça lış ma ar ka da şı

olan ün lü evrim ci Dr. Les lie Or gel ise şöy le de mek tedir:

Son de re ce komp leks ya pı lara sa hip olan pro tein lerin ve nük -

le ik asit lerin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve aynı za man da rast -

lan tısal ola rak oluş ma ları aşı rı de re cede ih timal dı şı dır. Ama

bun ların bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do layı sıy -

la in san, ya şa mın kim yasal yol lar la or taya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı

so nu cu na var mak zo run da kal mak tadır.63

Ay nı ger çek, di ğer ba zı ün lü evrim ci bi lim adam ları ta ra fın dan da ka -

bul edi lir:

DNA, ka tali tik pro tein lerin ve en zim lerin yar dı mı ola ma dan yap tığı işi, ye ni
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İn sanın tek bir DNA molekülün de tam bir mil yon an sik lopedi say fasını dol duracak mik -

tar da bil gi bulunur.

DNA üret mek de da hil ol mak üze re, ya pa maz. Kı sa cası DNA ol ma dan pro -

te inler var ol maz, ama DNA da pro tein ler ol ma dı ğı du rum da oluş maz.64

Nasıl ol du da ge ne tik bil gi, onu yo rum layan me ka niz ma lar la (ri bo zom lar ve

RNA mo lekül leri ile) bir lik te or taya çık tı? Bu so ru kar şı sın da ken di mi zi bir ce -

vap la de ğil, hay ran lık ve şaş kın lık duy gu ları ile tat min et me miz ge re ki yor.65

Canlıların Yaratılışındaki Mucize Örnekleri
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Hüc re le rin fark lı laş ma sın da ki sır

Bö lüne rek ço ğal ma nın ger çek leş me si için, ilk hüc re nin ken di  kop ya-

sı nı yap ma sı, bu kop yala rın da sı ra ları ge lin ce bö lünüp ben zer kop yalar

üret me leri, böy lelik le zaman la aynı hüc re den mil yon lar ca kop ya mey da na

gel me si ge re kir. Fa kat tüm bu sü reç, gö rün dü ğün den da ha kompleks ve es -

ra ren giz dir. Çün kü bö lün me sü re ci nin bir aşa ma sın da, kop yala nan hüc re ler -

den ba zı ları ne re den gel di ği an laşı lama yan bir emir le di ğer kar deş lerin den

fark lılaş ma ya ve tü müy le de ği şik bir ya pı ka zan ma ya baş lar lar. Bu şe kil de,

or tak bir ana hüc re den ge len hüc re ler, bö lün me sü re ci için de za man la fark -

lı laşıp ay rı ay rı do ku ları ve or gan sis tem leri ni mey da na ge tirir ler. Ki mi ışı ğa

kar şı du yar lı göz hüc re leri ni, ki mi ka ra ci ğer hüc re leri ni, ki mi sı cağı, so ğu ğu

ya da acı yı al gı layan si nir hüc re leri ni ve ya ses tit re şim leri ni his se de cek hüc -

re leri oluş turur lar.

Pe ki na sıl böy le bir iş bö lümü oluş mak tadır; bir hüc re, ken di ken di ne

göz hüc re si ol ma ya karar ve re me yece ği ne gö re, bu ka rar ki me ait tir?

Bu hüc re lerin sa hip ol duk ları DNA, ya ni ge ne tik bil gi ay nı dır. Ara da -

ki fark ise üret tik leri pro tein ler de dir. Fark lı pro tein leri üre ten iki hüc re, ya -

pı ola rak da fark lıla şır. Bu kar deş hüc re ler ay nı hüc re den oluş tuk ları, ay nı

ge netik bil gi ye sahip ol duk ları hal de na sıl olur da bir den fark lı pro teini üre -

tip fark lı ya pı ve özel lik ler ser gi leme ye baş lar lar? Ta ma men bir bir leri nin

kop yası ol duk ları hal de bir bir lerin den fark lı pro tein ler üret me leri em ri ni kim

ver miş tir?

Ev ri min ıs rar lı sa vu nu cu ların dan Al man bi lim ada mı Ho imar von Dit -

furth, an ne kar nın da ki es ra ren giz ge liş me den şöy le bah se der: 

Tek bir yu mur ta hüc re si nin bö lün me si nin, na sıl olup da bir bir lerin den öy le-

si ne fark lılaş mış sa yı sız hüc re nin do ğu şu na yol aç tığı, bu hüc re ler ara sın da

ken di liğin den olan ile tişim ve iş bir liği, bi lim adam ları nın akıl er di re me di ği

olay ların ba şın da gel mek tedir.66
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İn san vü cudun da ki yak la şık 200 tür hüc re nin kay na ğı kök hüc -
re leri dir. (1) Bir bir le rinin kop ya la rı olan kök hüc rele ri bir sü -
re son ra ani den di ğer hüc reler den fark lı laş ma ya baş lar. Bu
fark lılaş ma ile kök hüc re lerin den vü cut ta ki do ku lar ge lişir.
Ener ji ve ren yağ hüc re leri (2), ya ra ları iyi leş ti ren hüc reler (3)
ve da mar hüc rele ri (4) bu do ku lar dan bir ka çı dır.

(2)(1)

(3)

(4)

Ev ri min di ğer ön de ge len sa vu nu cu ları da, tek bir hüc re nin ge lişe rek

fark lı fark lı or gan ve do ku ları oluş turup 100 tril yon hüc re li bir in san ha line

gel me si ni açık layama mak ta, bu mu cizeyi kendilerince “ev ri min ka ran lık bir

nok tası” ola rak ta nım lamak tadır lar. Hücreyi ve bir hücreden insanı yaratan

Allah’tır. Bir ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır

O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sursuzca var eden dir,

'şe kil ve su ret' ve ren dir. En gü zel isim ler O'nun dur. Gök ler de ve yer -

de olan la rın tü mü O'nu tes bih et mek te dir. O, Aziz, Ha kim dir. (Haşr Su -

re si, 24)
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Bak te ri le rin ak lı

Son yıl lar da bak teri ler üze rin de yapı lan göz lem ler, bu tek hüc re li can -

lı ların son de re ce "akıl lı" dav ran dık ları nı, için de bu lun duk ları or tamı de ğer -

len di rip ka rar ver dik leri ni gös ter miş tir. Ün lü mo lekü ler bi yo log Mic ha el

Den ton bu ko nu hak kın da şöy le yazar:

Bir toz zer re sin den bi le da ha kü çük ol ma ları na rağ men, amip ler, çok da ha

komp leks can lıla ra ben zer yaşam stra teji leri iz ler ler. Eğer bir ami bi alıp onu

bir ke di nin bo yut ları na geti re bil seydik, bu me me liy le yak laşık ay nı de re cede

bir ze ka ya sa hip ol du ğu nu gö re cek tik. Pe ki ama bu kü çü cük can lılar na sıl

olup da bu den li iyi he sap lan mış ka rar lar ala bil mek tedir ler?.. Bir amip ya ka -

la mak is tedi ği avı nı bi linç li ola rak ko valar, avı yön de ğiş tir di ğin de o da onun

ar dın dan yön de ğiş tirir, bu ta ki bi uzun sü re de vam et tirir. Bu dav ra nış lar mo -

le kü ler dü zeyde açık lana ma mak tadır.67

Üst teki alın tının son cüm lesi ne dik kat et mek ge re kir. Amip lerin dav ra -

nış ları, "mo lekü ler" dü zey de, ya ni kim yasal re ak si yon lar la, fi zik sel et ki ler le

açık lana bi lecek tür den de ğil dir. Bu can lılar, bi linç li ola rak, ka rar ve re rek ha -

re ket et mek tedir ler. Ama ne il ginç tir ki, ne bir bey ne, ne de si nir sis temi ne

sa hip tir ler. Pro tein, yağ ve su dan olu şan bir hüc re dir ler.

Bak teri lerin akıl lı dav ra nış ları nı gös teren baş ka ör nek ler de var dır. Ün -

lü Fran sız bi lim der gi si Sci ence et Vie'nin Tem muz 1999 sa yı sın da bil di ril di -

ği ne gö re, bak teri ler bir bir leri ile ha ber leş mek te ve bu ha ber lere da yana rak

ka rar ver mek tedir ler. 

Sci ence et Vie'nin an lat tığı na gö re, bu ha ber leş me son de re ce komp -

leks bir sis tem le iş lemek tedir. Bak teri lerin yü zeyin de elekt rik sin yal leri ya -

yan ve al gı layan me kaniz malar var dır. Bak teri ler bu sa yede bir bir leri ne sin -

yal ler yol lar, için de bu lun duk ları or tamın özel lik leri, bu or tam da ki be sin du -

ru mu gi bi bil gi leri ak tarır lar. Bu bil gi lere gö re de, da ha ne ka dar ço ğal ma -

la rı ve ço ğal ma yı ne za man dur dur ma ları ge rek tiği ko nu sun da karar ve rir -

ler.
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Kı sa cası, göz le gö rü leme yecek ka dar kü çük can lılar, et raf ları hak kın -

da bil gi top lamak ta, son ra bun ları yo rum layıp bir bir leri ne ak tar mak ta ve ar -

dın da da be lir li bir yön de ka rar ve rip uy gu lar lar. Hem de grup ha lin de!

Cid di bir akıl, ze ka ve bi linç ge rek tiren bu tür dav ra nış ların ne bey ni

ne de si nir sis temi ol ma yan bir mik ro or ga niz ma ta ra fın dan ger çek leş tiril me -

si bu akıl cı, plan lı, he sap lı ve ka rar lı dav ra nış ların kay na ğı nın ken di si ola -

ma ya cağı nı gös ter mek tedir. Bu du rum ise açık bir mu ci zeyi or taya ko yar:

Bakterileri ya ra tan ve her dav ra nı şları nı il ham eden Al lah'tır. Bu ger çek yal -

nız ca bak teri ler için de ğil tüm can lılar için ge çer lidir. Ku ran'da Rabbimiz

şöy le bil dir mek tedir:

... O'nun, al nın dan ya ka la yıp-de net le me di ği hiç bir can lı yok tur....

(Hud Su re si, 56)
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Son yıllarda bakteriler üzerinde yapılan

gözlemler, bu tek hücreli canlıların için-

de bulundukları ortamı değerlendirip

karar verdiklerini göstermiştir. Ciddi bir

akıl, zeka ve bilinç gerektiren bu tür

davranışların ne beyni ne de sinir siste-

mi olmayan bir mikro organizma tara-

fından gerçekleştirilmesi bu  akılcı,

planlı, hesaplı ve kararlı davranışların

kaynağının kendisi olamayacağını gös-

termektedir. Bu durum ise açık bir

mucizeyi ortaya koyar. Tüm canlıları

olduğu gibi bakterileri de yaratan ve

her davranışlarını ilham eden Allah'tır. 
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B ura ya kadar can lı ve can sız var lık lar ale min de ele aldı ğı mız muci -

ze ör nek leri, ki tabın ba şın da da be lirt tiği miz gi bi, son suz bir mu -

ci zeler zin ci ri nin yal nız ca bir kaç hal ka sın dan iba ret tir. Al lah'ın

han gi ya rat ma sı na ba karsak bakalım mut laka çok bü yük bir mu ci ze ile kar -

şı kar şı ya geli riz. An cak önem li olan, ki şi de bu mu ci zele ri far ke de cek ve an -

la yacak in ce bir kav ra yı şın ol ma sı dır. Çün kü bir mu ci ze ne ka dar açık ve

bü yük olur sa ol sun, bu mu ci zeden Al lah'ın var lığı na ve son suz bü yük lüğü -

ne vara bil mek an cak iman eden lere öz gü bir me zi yet tir. 

İn kar eden ler en açık mu ci zeyle da hi kar şı laş sa lar, sa hip ol duk ları ön

yar gı, ki bir, dün ya hır sı gi bi olum suz özel lik ler den ötü rü bu nun mu ci ze ol -

du ğu nu ka bul et mez ler, gör mez den ge lir ler. Ya da akıl sız ca ve gü lünç yo -

rum lar ya pa rak bu mu ci zeyi ört bas et me ye, sı ra dan, ola ğan ve önem siz gös -

ter me ye çalı şır lar. Oy sa yal nız ca bu ki tap ta bah se di len mu ci ze ör nek lerin -

den tek bi ri si da hi nor mal ze ka ya sahip vic dan lı bir ki şi nin iman et me si için

yeter lidir. An cak, in kar eden ler akıl ve şu ur dan yok sun ol duk ları için Al lah'-

ın in san ları çe pe çevre sa ran mu ci zeleri ni kav ra yamaz lar. İn kar eden lerin

mu ci zeler kar şı sın da ki tu tumu ayet ler de şöy le ta rif edi lir:

On lar bir ayet (mu ci ze) gör se ler, sırt çe vi rir ler ve: "(Bu,) Sü re ge len bir

bü yü dür" der ler.

Ya lan la dı lar ve ken di he va (is tek ve tut ku)la rı na uy du lar; oy sa her iş

'sonun da ken di ama cı na va rıp ka rar kı la cak tır.' (Kamer Suresi, 2-3)
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Ayet lerden de an laşıl dı ğı gi bi in kar eden lerin mu ci ze lere kar şı olan ka -

yıt sız lık ları ve yüz çe vir me leri nin al tın da he vala rı na uy mak, ya ni nefs leri nin

sı nır sız is tek ve ar zu ları nın pe şin den git mek var dır. Do layı sıy la mu ci zele ri

ka bul et mek on lar için, Al lah'ı ve ahi ret gü nü nü ka bul et me leri an lamı na ge -

le cek tir. Ay nı za man da da Al lah'a he sap ve re cek leri ni, Al lah'ı ta nı ma ma nın

ve O'na bo yun eğ me me leri nin kar şı lığı nı gö re cek leri ni ka bul et me leri an la-

mı na ge lecek tir.

El bet te ki bu du rum in kar eden lerin hiç işi ne gel mez. Bu yüz den ya -

lan lar lar. An cak ger çek leri ka bul et se ler de et me se ler de so nuç de ğiş me ye-

cek, ayet te bildirildiği gi bi "her iş 'so nun da ken di ama cı na va rıp ka rar

kı la cak tır". (Kamer Suresi, 3). İn kar eden lerin apa çık olan mu ci ze leri ya -

lan lama sı, ger çek leri ve ahi ret te gö re cek leri kar şı lığı de ğiş tir me yecek tir.

İn kar eden lerin, Al lah'ın ya rat ma sın da ki hiç bir kuş ku gö tür me yen mu -

ci zele ri gör me me leri as lın da Al lah'ın her de vir de in kar eden ler üze rin de iş -

le yen bir ka nu nu dur. Bu ger çek ayet ler de şöy le an latı lır: 

Olan ca ye min le riy le, eğer ken di le ri ne bir ayet (mu ci ze) gel se, ke sin

ola rak ona ina na cak la rı na da ir Al lah'a ye min et ti ler. De ki: "Ayet ler

(mu ci ze ler), an cak Al lah ka tın da dır; on la ra (mu ci ze ler) gel se de kuş -

ku suz inan ma ya cak la rı nın şu urun da de ğil mi si niz?

Biz on la rın kalp le ri ni ve göz le ri ni, il kin inan ma dık la rı gi bi ter si ne çe -

vi ri riz ve on la rı tuğ yan la rı için de şaş kın ca do la şır bir du rum da ter ke -

de riz. Ger çek şu ki, Biz on la ra me lek ler in dir sey dik, on lar la ölü ler ko -

nuş say dı ve herşeyi kar şı la rı na top la say dık, -Al lah'ın di le di ği dı şın da-

yi ne on lar inan ma ya cak lar dı. An cak on la rın ço ğu ca hil lik edi yor lar.

(Enam Su resi, 109-111)
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Adnan Oktar

D ar wi nizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek amacıyla

ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsatadan başka

bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen oluştuğu-

nu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir düzen bulunduğu-

nun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını

ortaya koyan 300 milyonu aşkın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böy lece

Allah'ın tüm ev re ni ve can lıla rı ya rat mış ol du ğu ger çeği, bi lim ta ra fın dan da ka -

nıt lan mış tır. Bu gün ev rim te ori si ni ayak ta tut mak için dün ya ça pın da yü rü tülen

pro pa gan da, sa de ce bi lim sel ger çek lerin çar pı tıl ma sı na, ta raf lı yo rum lan ma sı na,

bi lim gö rün tüsü al tın da söy lenen ya lan lara ve yapı lan sah tekar lık lara da yalı dır.

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz leyeme mek tedir. Ev rim te ori si nin bi lim

ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30 yıl dır bi lim dün yasın da gi de rek

da ha yük sek ses le di le ge tiril mek tedir. Özel lik le 1980'ler den son ra yapı lan araş -

tır ma lar, Dar wi nist id di ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu or taya koy muş ve bu

ger çek pek çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge tiril miş tir. Özel lik le ABD'de, bi -

yo loji, bi yo kim ya, pa leon tolo ji gi bi fark lı alan lar dan ge len çok sa yı da bi lim ada -

mı, Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçe-

ğiyle açıklamaktadırlar.

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve Yaratılış’ın de lil leri ni di ğer pek çok ça lış ma -

mız da bü tün bi lim sel de tay larıy la ele al dık ve al ma ya devam edi yo ruz. An cak

ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de niy le, bu rada da özet lemek te yarar var dır. 

Dar win'i Yıkan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğreti olmakla

birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının

gündemine sokan en önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınla-

nan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı

canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu.

Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman

içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  
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Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya dayan mı yor du; ken di si nin

de ka bul et tiği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi. Hat ta Dar win'in ki tabın da -

ki "Te ori nin Zor luk ları" baş lık lı uzun bö lüm de iti raf et tiği

gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk ların ge lişen bi lim

ta ra fın dan aşı lacağı nı, ye ni bi lim sel bul gu ların te ori si ni güç -

len di re ceği ni umu yor du. Bu nu ki tabın da sık sık be lirt miş ti.

An cak ge lişen bi lim, Dar win'in umut ları nın tam ak si ne, te -

ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da yanak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel

baş lık ta in cele ne bi lir:

1) Te ori, ha yatın yer yü zün de ilk kez na sıl or taya çık tı-

ğı nı as la açık layama mak tadır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma ları"nın,

ger çek te evrim leş tiri ci bir et ki ye sahip ol du ğu nu gös teren

hiç bir bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt ları, ev rim te ori si nin ön gö rü leri nin tam ak si ne bir tab lo or ta-

ya koy mak tadır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lığı ana hat ları ile in cele ye ceğiz.

Aşı lama yan İlk Ba sa mak: 
Ha ya tın Kö ke ni

Ev rim te ori si, tüm can lı tür leri nin, bun dan yak laşık 3.8 mil yar yıl ön ce il kel

dün ya da or taya çı kan tek bir can lı hüc re den gel dik leri ni id dia et mek tedir. Tek

bir hüc re nin na sıl olup da mil yon lar ca komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve

eğer ger çek ten bu tür bir ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun iz leri nin fo sil ka -

yıt ların da bu luna ma dı ğı, te ori nin açık laya ma dı ğı so ru lar dan dır. An cak tüm bun -

lar dan ön ce, id dia edi len ev rim sü re ci nin ilk ba sa ma ğı üze rin de dur mak ge re kir.

Sö zü edi len o "ilk hüc re" na sıl or taya çık mış tır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiçbir plan

ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin ürünü olarak

meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonu-

cunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel

biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.
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"Ha yat Ha yat tan Gelir"

Dar win, ki tabın da ha yatın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti. Çün kü

onun dö ne min de ki il kel bi lim an layı şı, can lıla rın çok ba sit bir ya pı ya sahip ol -

duk ları nı var sa yı yor du. Or taçağ'dan be ri ina nı lan "spon tane jene ras yon" ad lı te -

ori ye gö re, can sız mad de lerin te sa dü fen bi ra ra ya gelip, can lı bir var lık oluş tu-

ra bi lecek leri ne ina nı lıyor du. Bu dö nem de bö cek lerin ye mek ar tık ların dan, fa re -

le rin de buğ day dan oluş tuğu yay gın bir dü şün ceydi. Bu nu is pat lamak için de

il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çavra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve

bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re lerin olu şa cağı sa nıl mış tı.

Et lerin kurt lan ma sı da ha yatın can sız mad de ler den tü re yebil di ği ne bir de -

lil sa yı lıyor du. Oy sa da ha son ra an laşı lacak tı ki, et lerin üze rin de ki kurt lar ken -

di lik lerin den oluş mu yor lar, si nek lerin ge tirip bı rak tık ları göz le gö rül me yen lar -

valar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Türlerin Kö ke ni ad lı ki tabı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak teri lerin

can sız mad de den olu şa bil dik leri inan cı, bi lim dün yasın da yaygın bir ka bul gö -

rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki tabı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü Fran sız bi -

yo log Lo uis Pas teur, ev ri me te mel oluş turan bu inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas -

te ur yap tığı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le özet le-

miş ti: 

"Can sız mad de lerin ha yat oluş tura bi leceği id di ası ar tık ke sin ola rak ta ri he gö -

mül müş tür." (Sid ney Fox, Kla us Do se, Mo lecu lar Evo luti on and The Ori gin of

Li fe, New York: Mar cel Dek ker, 1977, s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu ları, Pas teur'ün bul gu ları na kar şı uzun sü re di -

ren di ler. An cak ge lişen bi lim, can lı hüc re si nin kompleks ya pı sı nı or taya çıkar -

dık ça, ha yatın ken di liğin den olu şa bi leceği id di ası nın ge çer siz liği da ha da açık

ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki Sonuçsuz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha yatın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü Rus bi yo -

log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or taya attı ğı bir takım tez -

ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge lebi leceği ni is pat et me ye çalış tı.

An cak bu ça lış malar ba şa rı sız lık la so nuç lana cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo -

run da ka lacak tı: 
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"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık

nok tayı oluş tur mak tadır." (Ale xan der I. Opa rin, Ori gin of Li fe, (1936) New

York, Do ver Pub lica ti ons, 1953 (Rep rint), s.196)

Opa rin'in yo lu nu iz leyen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu çö zü me ka -

vuş tura cak de ney ler yap ma ya ça lış tılar. Bu de ney lerin en ün lü sü, Ame ri ka lı kim -

ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos -

fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz ları bir de ney dü ze ne ğin de bir leş tire rek ve bu

ka rı şı ma ener ji ek leye rek, pro te inle rin ya pı sın da kul lanı lan bir kaç or ga nik mo le-

kül (ami no asit) sen tez ledi. O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tılan

bu de ne yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul lanı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko -

şul ların dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evi den ce

on Evo lu ti on of Early At mosp he re and Li fe", Bul le tin of the Ame ri can Me te oro lo gi -

cal So ci ety, c. 63, Ka sım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at mos fer or -

ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stan ley Mil ler, Mo lecu lar Evo luti on of

Li fe: Cur rent Sta tus of the Pre bi otic Synthe sis of Small Mo lecu les, 1986, s. 7)

Hayatın kö ke ni so ru nu nu açık lamak için 20. yüz yıl bo yun ca yürü tülen tüm

evrim ci çaba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego Scripps Ens titü sü'nden

ün lü je okim yacı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth der gi sin de 1998 yılın da ya yın lanan

bir ma ka lede bu ger çeği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de sa hip ol -

du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı yayız: Ha yat yer yü zün -

de na sıl baş ladı? (Jeff rey Ba da, Earth, Şu bat 1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza gir-

mesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile olağanüstü derece-

de kompleks yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı

bütün teknolojik ürünlerden daha komplekstir. Öyle ki bugün dünyanın en

gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir

hücre üretilememektedir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la rast lan tılar la açık -

la na mayacak ka dar faz ladır. Hüc re nin en te mel ya pı ta şı olan pro tein lerin rast -

lan tısal ola rak sen tez len me ih tima li; 500 ami no asit lik or tala ma bir pro tein için,
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10950'de 1'dir. An cak ma tema tik te 1050'de 1'den kü çük ola sı lık lar pra tik ola rak

"im kan sız" sa yı lır. Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak layan

DNA mo lekü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği bil -

gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fadan olu şan 900 cilt lik bir kü -

tüp ha ne oluş tura cağı he sap lan mak tadır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta kım özel leş -

miş pro te inle rin (en zim lerin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en zim lerin sen te zi

de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tusun da ger çek leşir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la-

rın dan, eş le me nin mey da na ge lebil me si için iki si nin de ay nı an da var ol ma ları ge -

re kir. Bu ise, ha ya tın ken di liğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak tadır.

San Di ego Ca lifor nia Üni ver si tesi'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic

Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı lara sa hip olan pro te inle rin ve nük le ik asit lerin (RNA

ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tısal ola rak oluş ma ları aşı rı de re ce -

de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün

de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or taya çık ma sı nın as la

müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak tadır. (Les lie E. Or gel, The

Ori gin of Li fe on Earth, Sci en ti fic Ame ri can, c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine ortaya

çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek gerekir. Bu

gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçer-

siz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka nizma ları

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev rim me -

ka niz ma ları" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir ev rim leş tiri ci

gü ce sahip ol ma dı ğı nın an laşıl mış ol ma sı dır. Dar win, or taya attı ğı ev rim id di ası -

nı ta ma men "do ğal se lek si yon" me ka niz ması na bağ lamış tı. Bu me ka niz ma ya

ver di ği önem, ki tabı nın is min den de açık ça anla şı lıyor du: Türlerin Kö ke ni, Do -

ğal Se leksi yon Yo luyla...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü cade lesi

için de, do ğal şart lara uy gun ve güç lü can lıla rın ha yat ta ka lacağı dü şün cesi ne

da yanır. Ör ne ğin yır tıcı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de,

da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka lacak tır. Böy lece geyik sü rü sü, hız lı ve
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güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik leri ev rim leş tir -

mez, on ları baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at lara dö nüş tür mez.

Do layı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş tiri ci gü ce sa hip de -

ğil dir. Dar win de bu ger çeğin far kın day dı ve Tür lerin Kö ke ni ad lı ki tabın da

"Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz"

de mek zo run da kal mış tı. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le

of the First Edi ti on, Har vard Uni versity Press, 1964, s. 189)

La marck'ın Et kisi

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di dö ne mi nin

il kel bi lim an layı şı için de, bu so ru yu Lamarck'a da yanarak ce vap lama ya çalış -

mış tı. Dar win'den ön ce yaşa mış olan Fran sız bi yo log La marck'a gö re, can lılar

yaşam ları sı ra sın da ge çir dik leri fi zik sel de ği şik lik leri son ra ki nes le ak tarı yor lar,

ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da yeni tür ler or taya çıkı yor du.

Ör neğin La marck'a gö re zü ra falar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç ların

yap rak ları nı ye mek için ça balar ken ne sil den ne si le bo yun ları uza mış tı. 

Dar win de ben zeri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Türlerin Kö ke ni ad lı ki tabın -

da, yi yecek bul mak için su ya giren ba zı ayı ların za man la ba lina lara dö nüş tüğü -

nü id dia et miş ti. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First

Edi ti on, Har vard Uni versity Press, 1964, s. 184)

Ama Men del'in keş fet tiği ve 20.yüz yıl da ge lişen ge ne tik bi limiy le ke sin le -

şen ka lıtım ka nun ları, ka zanıl mış özel lik lerin son raki ne sil lere ak tarıl ma sı ef sa -
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ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy lece do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do layı sıy la

tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yonlar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu labil mek için 1930'la rın son ların -

da, "Mo dern Sen tetik Te ori"yi ya da da ha yaygın is miy le neo-Dar wi nizm'i or ta-

ya attı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be -

bi" ola rak mu tas yon ları, ya ni can lıla rın gen lerin de rad yasyon gi bi dış et ki ler ya

da kop yala ma ha tala rı so nu cun da olu şan bo zul ma ları ek ledi. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen, Dar-

winistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan

milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız

kompleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir

süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık

bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her

zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu

molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir. Amerika-

lı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lıdır lar. Çok en der ola rak mey da na ge lir ler

ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas yon ların ev rim sel bir ge liş -

me mey da na ge tire me ye ce ği ni gös terir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir

or ga niz ma da mey da na ge lebi lecek rast lan tısal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır

ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge lecek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni

ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih timal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le et -
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ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge tirir. (B. G. Ran -

ga nat han, Ori gins?, Pennsyl va nia: The Ban ner Of Truth Trust, 1988)

Ni tekim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş tiren mu tas -

yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon ların za rar lı ol du ğu gö rül dü. An laşıl -

dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger -

çek te can lıla rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da

mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka -

niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul

et tiği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz." Bu ger çek biz lere do ğa da hiç bir "ev -

rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek tedir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na

gö re de, ev rim de nen ha yali sü reç yaşan mış ola maz.

Fo sil Ka yıtla rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et tiği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu nun en açık

gös ter ge si ise fo sil ka yıt ları dır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bü tün can lı lar bir bir lerin den tü re -

miş ler dir. Ön ce den var olan bir can lı tü rü, za man la bir di ğe ri ne dö nüş müş ve bü -

tün tür ler bu şe kil de or ta ya çık mış lar dır. Te ori ye gö re bu dö nü şüm yüz mil yon -

lar ca yıl sü ren uzun bir za man di limi ni kap sa mış ve ka de me ka de me iler le miş tir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı sız "ara tür ler"in

oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik leri ni ta şı ma ları na rağ men, bir yan dan da

ba zı sü rün gen özel lik leri ka zan mış olan ya rı ba lık-ya rı sü rün gen can lılar ya şa -

mış ol ma lıdır. Ya da sü rün gen özel lik leri ni ta şır ken, bir yan dan da ba zı kuş

özel lik leri ka zan mış sü rün gen-kuş lar or taya çık mış ol malı dır. Bun lar, bir ge çiş

sü re cin de ol duk ları için de, sa kat, ek sik, ku sur lu can lılar ol malı dır. Evrimciler

geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş

formu" adını verirler. 

Eğer ger çek ten bu tür can lılar geç miş te yaşa mış lar sa bun la rın sa yı ları nın ve

çeşit leri nin mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol ma sı ge re kir. Ve bu ucu be can lıla rın

ka lın tıları na mut laka fo sil ka yıt ların da rast lan ma sı ge re kir. Dar win, Türlerin Kö -

ke ni'nde bu nu şöy le açık lamış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür leri bir bi ri ne bağ layan sa yı sız ara-ge çiş çe şit leri mut -

la ka yaşa mış ol ma lıdır... Bun ların ya şa mış ol duk ları nın ka nıt ları da sa de ce fo -
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sil ka lın tıla rı ara sın da bu luna bi lir. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A

Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni versity Press, 1964, s. 179)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir türlü

bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir açmaz oluştur-

duğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları"

(Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayı-

sız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa

halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara

geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok

katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her

tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç

ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en

büyük itiraz olacaktır. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yıkılan Umut ları

An cak 19. yüz yı lın or tasın dan bu ya na dün yanın dört bir ya nın da hum ma-

lı fo sil araş tır ma ları ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form ları na rast lana ma mış tır. Ya -

pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci lerin bek -

le dik leri nin ak si ne, can lıla rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir

bi çim de or taya çık tık ları nı gös ter miş tir.
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Ün lü İn gi liz pa leon tolog (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci ol ma sı -

na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt ları nı de tay lı ola rak in cele di ği miz de, tür ler ya da

sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı laşı rız; ka de me li

evrim le ge lişen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup lar gö rü rüz. (De rek A.

Ager, "The Na tu re of the Fos sil Re cord", Pro ce edings of the Bri tish Ge olo gi cal

As so ci ati on, c. 87, 1976, s. 133)

Ya ni fo sil ka yıt ların da, tüm can lı tür leri, ara ların da hiç bir ge çiş for mu ol -

ma dan ek sik siz bi çim leriy le ani den or taya çık mak tadır lar. Bu, Dar win'in ön gö -

rü leri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür leri nin ya ra tıl dık ları nı gös teren çok

güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş tiği hiç bir ata -

sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or taya çık ma sı nın tek açık lama sı, o tü -

rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta -

ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tılış ve ev rim, ya şa yan can lıla rın kö ke ni hak kın da yapı labi lecek yega ne

iki açık lama dır. Can lılar dün ya üzerin de ya ta ma men mü kem mel ve ek sik siz

bir bi çim de or taya çık mış lar dır ya da böy le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa,

bir de ği şim sü re ci sa yesin de ken di lerin den ön ce var olan ba zı can lı tür lerin -

den ev rim leşe rek mey da na gel miş ol ma lıdır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem -

mel bir bi çim de or taya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın -

dan ya ra tıl mış ol ma ları ge re kir. (Do ug las J. Fu tuy ma, Sci ence on Tri al, New

York: Pant he on Bo oks, 1983. s. 197)

Fo sil ler ise, can lıla rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or ta-

ya çık tık ları nı gös ter mek tedir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar win'in san dı ğı nın

ak si ne, ev rim de ğil Yaratılış’ tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insanın

kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde maymunsu bir-

takım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan

bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia

edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lopit he cus

2- Homo ha bi lis
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3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san ların söz de ilk may mun su ata ları na "gü ney may mu nu" an -

la mı na ge len "Aust ra lopit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lılar ger çek te so yu tü ken -

miş bir may mun tü rün den baş ka bir şey de ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof.

Char les Ox nard gi bi İn gil tere ve ABD'den dün yaca ün lü iki ana tomis tin Aust -

ra lopit he cus ör nek leri üze rin de yap tık ları çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu

can lıla rın sa de ce so yu tü ken miş bir may mun tü rü ne ait ol duk ları nı ve in san lar -

la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık ları nı gös ter miş tir. (Solly Zuc ker man, Be yond The

Ivory To wer, New York: Top lin ger Pub lica ti ons, 1970, s. 75-94; Char les E. Ox -

nard, "The Pla ce of Aust ra lopit he ci nes in Human Evo luti on: Gro unds for Do -

ubt", Na tu re, c. 258, s. 389)

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni in san ola -

rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lılar, Aust ra lo pit he cus lar -

'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lıla ra ait fo sil leri ar dı ar dı na di -

ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş turur lar. Bu şe ma ha ya lidir, çün kü ger çek te bu

fark lı sı nıf ların ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat lana ma mış tır. Ev rim

te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu ların dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho -

mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Ren -

nie, "Dar win's Cur rent Bull dog: Ernst Mayr", Sci en ti fic Ame ri can, Ara lık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lopit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo sa pi ens"

sı ra lama sı nı ya zar ken, bu tür lerin her bi ri nin, bir son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le-

ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa leoant ro po log ların son bul gu ları, Aust ra lopit he cus,

Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge lerin de ay nı dö nem -

ler de yaşa dık ları nı gös ter mek tedir. (Alan Wal ker, Sci ence, c. 207, 1980, s.

1103; A. J. Kel so, Physi cal Ant ro po logy, 1. bas kı, New York: J. B. Li pin cott Co.,

1970, s. 221; M. D. Le akey, Ol du vai Gor ge, c. 3, Camb rid ge: Camb rid ge Uni -

versity Press, 1971, s. 272)

Daha sı Ho mo erec tus sı nıf lama sı na ait in san ların bir bö lümü çok mo dern

zaman lara ka dar ya şa mış lar, Homo sa pi ens nean der ta lensis ve Ho mo sa pi ens

sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır. (Ti me, Ka sım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf ların bir bir leri nin ata ları ol duk ları id di ası nın ge çer siz -

li ği ni açık ça or taya koy mak tadır. Har vard Üni ver si tesi pa leon tolog ların dan

Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin

içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa nım sı) çiz gi -
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si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki, bun ların bi ri di ğe rin -

den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı laş tırıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş -

me tren di gös ter me mek tedir ler. (S. J. Go uld, Na tu ral His tory, c. 85, 1976, s. 30)

Kı sa cası, med yada ya da ders ki tap ların da yer alan ha yali bir takım "ya rı

may mun, ya rı in san" can lıla rın çi zim leriy le, ya ni sırf pro pa gan da yo luy la ayak -

ta tu tul ma ya çalı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan

bir ma sal dan iba ret tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in cele yen, özel lik le Aust ra lopit he cus fo sil leri üze -

rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil tere'nin en ün lü ve say gın bi lim adam ların dan

Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or tada may mun su can lı-

lar dan in sa na uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska lası" yap mış tır. Bi lim sel ola rak ka bul

et tiği bil gi dal ların dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et tiği bil gi dal ları na ka dar bir yel -

pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab losu na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut

veri lere da yanan- bil gi dal ları kim ya ve fi zik tir. Yel pa zede bun lar dan son ra bi -

yo loji bi lim leri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa zenin en ucun da, ya ni en

"bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te lepa ti, al tın cı his gi bi "du -

yum öte si al gı lama" kav ram ları ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man,

yel pa zenin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek liğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lojik bi lim ola rak var sa yı lan bu

alan lara -ya ni du yum öte si al gı lama ya ve in sa nın fo sil ta ri hi nin yo rum lan ma -

sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir kim se için her şe yin müm kün ol -

du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori leri ne ke sin lik le ina nan bu kim se lerin çe liş ki li

ba zı yar gı ları ay nı an da ka bul et me leri bi le müm kün dür. (Solly Zuc ker man,

Be yond The Ivory To wer, New York: Top linger Pub lica ti ons, 1970, s. 19)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori leri ne kö rü kö rü ne ina nan bir ta kım in san -

la rın bul duk ları ba zı fo sil leri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum lama ların dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye kadar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil lerin ya nın da, is ter se niz ev rim -

ci lerin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk ları nı bir de ço cuk ların bi le anla yabi -

le ceği ka dar açık bir ör nek le özet leyelim. 

Ev rim te ori si can lı lığın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia eder. Do la yı sıy la bu akıl

dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur -

muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di ğer can lı ları ve in sa nı mey da na
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ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lığın ya pı taşı olan kar bon, fos for, azot, po tas -

yum gi bi ele ment leri bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han -

gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da

bir "de ney" ta sar laya lım ve ev rim ci lerin as lın da sa vun duk ları, ama yük sek ses le di -

le ge ti re me dik leri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce leye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lılı ğın ya pı sın da bu lunan fos -

for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment ler den bol mik tar da

koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan an cak bu ka rı şı mın için de bu -

lun ma sı nı ge rek li gör dük leri mal zeme leri de bu va ril lere ek lesin ler. Ka rı şım la-

rın içi ne, is tedik leri ka dar ami no asit, is tedik leri ka dar da (bir te ki nin bi le rast -

lan tısal oluş ma ih tima li 10-950 olan) pro tein dol dur sun lar. Bu ka rı şım lara is tedik -

le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun ları is tedik leri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır -

sın lar. Va ril lerin ba şı na da dün yanın ön de ge len bi lim adam ları nı koy sun lar. Bu

uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak tara rak nö bet leşe mil yar lar ca, hat -

ta tril yon lar ca sene sü rek li va ril lerin ba şın da bek lesin ler. Bir can lının oluş ma sı

için han gi şart ların var ol ma sı ge rek tiği ne ina nı lıyor sa hep si ni kul lan mak ser -

best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı -

ka rta maz lar. Zü ra fala rı, as lan ları, arı ları, ka nar yala rı, bül bül leri, pa pa ğan ları, at -

la rı, yu nus ları, gül leri, or ki de leri, zam bak ları, ka ran fil leri, muz ları, por takal ları,

el ma ları, hur ma ları, do ma tes leri, ka vun ları, kar puz ları, in cir leri, zey tin leri,

üzüm leri, şef tali leri, ta vus kuş ları nı, sü lün leri, renk renk ke lebek leri ve bun lar

gi bi mil yon lar ca canlı tü rün den hiç bi ri ni oluş tura maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı -

nı say dı ğı mız bu can lı var lık ları, bun ların tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra maz lar.

Son ra yeni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art ar da baş ka ka -

rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re yapı sı nı bu mik -

ros kop al tın da iz leyen pro fesör leri oluş turamaz lar. Mad de, an cak Al lah'ın üs -

tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur. Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak -

la ta ma men ay kı rı bir saf sa tadır. Ev rim ci lerin or taya attı ğı id di alar üze rin de bi -

raz bi le dü şün mek, üst teki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çeği açık ça gös terir.

Göz ve Ku lak ta ki Teknolo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık lama ge tire me yeceği bir di ğer ko nu ise göz

ve ku lak taki üs tün al gı lama ka lite si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geçme den ön ce "Nasıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa ca ce vap
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vere lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re tina ya ters ola rak dü şer. Bu ışın lar,

bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal leri ne dö nüş türü lür ve bey nin ar ka

kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok taya ula şır. Bu elekt rik sin -

yal leri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al gı lanır.

Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lıdır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu lun du -

ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka ran lık, ışı ğın as la

ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir yer dir. An cak siz

bu zi firi ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün yayı sey ret mek tesi niz.

Üs telik bu o ka dar net ve ka li teli bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek no loji si bi le

her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğu -

nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. 

Şu an da gör dü ğü nüz net lik  ve ka li tede ki bu gö rün tüyü baş ka bir yer de

gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tüyü si ze dün yanın bir nu ma ra lı te leviz -

yon şir ke tinin üret tiği en ge liş miş te leviz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır

bin ler ce mü hen dis bu net liğe ulaş ma ya ça lış mak tadır. Bu nun için fab ri ka lar,

dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş tiril -

mek tedir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tuğu nuz bu ki -

ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka lite far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs telik, TV

ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös terir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir

pers pek tifi iz lemek tesi niz. 

Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya, gö zün gör me

ka lite si ne ulaş ma ya ça lış mak tadır lar. Evet, üç bo yut lu bir te leviz yon sis temi ya -

pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal -

dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu lanık, ön ta raf ise ka ğıt tan de -

kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li teli bir gö rün tü

oluş maz. Ka me ra da da, te leviz yon da da mut laka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te evrim ci ler, bu ka lite li ve net gö rün tüyü oluş turan me ka niz ma nın te sa -

dü fen oluş tuğu nu id dia et mek tedir ler. Şim di bi ri si ze, oda nız da du ran te leviz -

yon te sadüf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di  ve bu gö rün tü oluş tu-

ran ale ti mey da na ge tir di  de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge-

lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tüyü oluş turan alet te sa dü -

fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tünün de te sadü fen olu şa ma -

yacağı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer lidir. Dış ku lak, çev re de ki

ses leri ku lak kep çesi va sı tasıy la top layıp or ta ku lağa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses
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tit re şim leri ni güç len di re rek iç ku lağa ak tarır; iç ku lak da bu tit re şim leri elekt rik

sin yal leri ne dö nüş türe rek bey ne gön de rir. Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma

iş lemi de be yin de ki duy ma mer ke zin de ger çek leşir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer lidir, ya ni be yin, ışık gi bi se se de ka -

pa lıdır, ses ge çir mez. Do layı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tülü de ol sa bey nin içi

ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de al gı lanır. Ses ge çir me -

yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen foni leri ni din ler si niz, ka laba lık bir or tamın

tüm gü rül tüsü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de ki

ses dü zeyi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz liğin ha kim ol du ğu gö rü lecek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no loji na sıl kul lanı lıyor sa, ses

için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek tedir. Ses ka yıt ci haz ları, mü zik

set leri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı layan mü zik sis tem leri bu ça lış ma lar dan

ba zı ları dır. An cak, tüm tek no loji ye, bu tek no loji de ça lışan bin ler ce mü hen di se

ve uzma na rağ men ku lağın oluş tur du ğu net lik ve ka lite de bir se se ula şı lama -

mış tır. En bü yük mü zik sis temi şir ke tinin üret tiği en ka lite li mü zik se tini dü şü -

nün. Se si kay det tiğin de mut laka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut -

la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se tini aç tığı nız da da ha mü zik baş lama dan bir cı -

zır tı mut laka du yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no loji nin ürü nü olan ses -

ler son de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku lağı, hiç bir za man mü zik se tin -

de ol du ğu gi bi cı zır tılı ve ya para zit li al gı lamaz; ses ne ise tam ve net bir bi çim -

de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy ledir. 

Şim di ye kadar in sa noğ lunun yap tığı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı, göz ve

ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı layı cı ola ma mış tır.

An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun ların öte sin de, çok bü yük bir

ger çek da ha var dır.

Beynin İçinde Gören ve
Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Beynin için de, ışıl ışıl renk li bir dün yayı sey re den, sen foni leri, kuş ların cı -

vıl tıla rı nı din leyen, gü lü kok layan kim dir?

İn sanın göz lerin den, ku lak ların dan, bur nun dan ge len uya rı lar, elekt rik sin -

yali ola rak bey ne gi der. Bi yo loji, fiz yo loji veya bi yo kim ya ki tap ların da bu gö -

rün tünün be yin de na sıl oluş tuğu na da ir bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko -

nu hak kın da ki en önem li ger çeğe hiç bir yer de rast layamaz sı nız: Be yin de, bu

elekt rik sin yal leri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı layan kim dir? Bey nin
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için de gö ze, ku lağa, bur na ih tiyaç duy ma dan tüm bun ları al gı layan bir şu ur bu -

lun mak tadır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş turan si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc re leri ne

ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du ğu nu zan ne den Dar -

wi nist-ma ter yalist ler bu so ru lara hiç bir ce vap vere me mek tedir ler. Çün kü bu şu -

ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tüyü sey ret mek için gö ze, se si

duy mak için ku lağa ih tiyaç duy maz. Bun ların da öte sin de dü şün mek için bey -

ne ih tiyaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç san ti met -

re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola -

rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir.

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce ledik leri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar la açık ça

çe lişen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek tedir. Te ori nin ha ya tın kö ke ni hak kın da ki

id di ası bi lime ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma ları nın hiç bir ev rim leş tiri -

ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form ların ya şa ma dık ları nı gös -

ter mek tedir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi lime ay kı rı bir dü şün ce ola -

rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni tekim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo -

de li gi bi pek çok dü şün ce, bi limin gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori -

si ıs rar la bi limin gün de min de tu tul mak tadır. Hat ta ba zı in -

san lar te ori nin eleş tiril me si ni "bi lime sal dı rı" ola rak gös -

ter me ye bi le ça lış mak tadır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı

çevre ler için, ken di sin den as la vazge çi leme ye-

cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re -

ler, ma ter yalist fel se feye kö rü kö rü ne bağ lı-

dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya geti ri lebi le-

cek yega ne ma ter yalist açık lama ol du ğu için

be nim se mek tedir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler.

Har vard Üni ver si tesi'nden ün lü bir ge ne tik çi

ve aynı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan

Ric hard Le won tin, "ön ce mater yalist, son ra bi -

lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek tedir:
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Bi zim ma ter yaliz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ceden ka bul edil miş, doğ -

ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün yaya mater yalist bir açık lama ge tir me ye

zor layan şey, bi limin yön tem leri ve ku ral ları de ğil. Ak si ne, ma ter yaliz me olan

'a pri ori' bağ lılı ğı mız ne de niy le, dün yaya mater yalist bir açık lama ge tiren araş -

tır ma yön tem leri ni ve kav ram ları kur gu luyo ruz. Ma ter yalizm mut lak doğ ru ol -

du ğu na gö re de, İla hi bir açık lama nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz. (Ric -

hard Le won tin, "The De mon-Ha unted World", The New York Re vi ew of Bo oks,

9 Ocak 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşatılan bir

dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka hiçbir varlık

olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı var etti-

ğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, züra-

faların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların

maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle,

cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla

hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık

olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savun-

maya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise, şu

açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir

Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçim-

de düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Ev rim Te orisi Dün ya Ta ri hinin
En Et kili Büyüsü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide olo jinin et ki si

al tın da kal ma dan, sa de ce aklı nı ve man tığı nı kul lanan her in san, bi lim ve me -

de ni yet ten uzak top lum ların hu rafe leri ni an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im -

kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an layacak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük bir va ri lin içi -

ne bir çok ato mu, mo lekü lü, can sız mad de yi dol du ran ve bun ların ka rı şı mın dan

zaman için de dü şü nen, ak leden, bu luş lar ya pan pro fesör lerin, üni ver si te öğ ren -

ci leri nin, Eins tein, Hubb le gi bi bi lim adam ları nın, Frank Si nat ra, Charl ton Hes -

ton gi bi sa nat çı ların, bu nun ya nı  sı ra ceylan ların, li mon ağaç ları nın, ka ran fil le-

rin çı ka cağı na inan mak tadır lar. Üs telik, bu saç ma id di aya ina nan lar bi lim adam -
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la rı, pro fesör ler, kül tür lü, eği tim li in san lar dır. Bu ne den le evrim te ori si için

"dün ya tari hi nin en bü yük ve en et ki li bü yü sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola -

cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in san ların bu de re ce aklı nı ba şın dan alan, akıl

ve man tık la dü şün me leri ne im kan ta nı ma yan, göz leri nin önü ne san ki bir per de

çekip çok açık olan ger çek leri gör me leri ne en gel olan bir baş ka inanç ve ya id -

dia da ha yok tur. Bu, Af ri ka lı ba zı ka bi lele rin to tem lere, Se be hal kı nın Gü neş'e

tap ma sın dan, Hz. İb ra him'in kav mi nin el leri ile yap tık ları put lara, Hz. Musa

(as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yaptıkları buzağıya tapmala-

rından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın

Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anlayışlarının kapa-

nacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde

bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar edenle ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için fark et mez; inan -

mazlar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür lemiş tir; göz le ri nin üze rin -

de per de ler var dır. Ve bü yük azap on la radır. (Ba ka ra Su resi, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav rayıp-anlamazlar, göz le ri var dır bu nun la gör mez-

ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mezler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa -

ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lardır. (Araf Su re si, 179)

Al lah Hicr Su re si'nde ise, bu in san ların mu ci zeler gör se ler bi le inan ma ya-

cak ka dar bü yü len dik leri ni şöy le bil dir mek tedir:
On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı yük sel seler de,

mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye -

ceklerdir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit lenin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in san ların

ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma ları ve 150 yıl dır bu bü yü nün bo zul ma ma -

sı ise, ke lime ler le an latı lama yacak ka dar hay ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir

veya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yola ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id -

di ala ra inan ma ları an laşı labi lir. An cak dün yanın dört bir ya nın da ki in san ların,

şu ur suz ve can sız atom ların ani bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga -

ni zasyon, di sip lin, akıl ve şu ur gös terip ku sur suz bir sis tem le iş leyen evre ni,

can lılık için uy gun olan her tür lü özel liğe sa hip olan Dün ya gezege ni ni ve sa -

yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lıla rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın,

"bü yü"den baş ka bir açık lama sı yok tur. Ni tekim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se -

fe nin sa vu nu cu su olan ba zı kim se lerin, yap tık ları bü yü ler le in san ları et ki ledik -

le ri ni Hz. Mu sa (as) ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz lere bil dir mek tedir.

Hz. Mu sa, Fi ra vun'a hak di ni an lat tığın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di "bil -
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gin bü yü cü leri" ile in san ların top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu -

sa (as), bü yü cü ler le kar şı laş tığın da, bü yü cü lere ön ce on ların ma ri fet leri ni ser gi -

le me leri ni em re der. Bu ola yın an latıl dı ğı ayet  şöy ledir:

(Musa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le ri ni bü yü leyi ver di -

ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (Araf

Su re si, 116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü leri yap tık ları "al dat ma calar"la -Hz. Mu -

sa ve ona ina nan lar dı şın da- in san ların hep si ni bü yü leyebil miş ler dir. An cak, on -

la rın at tık ları na kar şı lık Hz. Mu sa'nın or taya koy du ğu de lil, on ların bu bü yü sü -

nü, ayette bildirildiği gibi "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yettik. (O da fır la tı verin ce) bir de bak -

tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der leyip-to parlayıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni

bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk ları ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar

ve kü çük düş müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san ları bü yü leyerek et ki leyen bu

ki şi lerin yap tık ları nın bir sah tekar lık ol du ğu nun an laşıl ma sı ile, söz  ko nu su in -

san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü müz de de bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik

kı lıfı al tın da son de re ce saçma id di ala ra ina nan ve bun ları sa vun ma ya hayat la-

rı nı ada yan lar, eğer bu id di alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam an lamıy la açı -

ğa çık tığın da ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru ma dü şe cek ler dir. Nitekim,

yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha

sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte

düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da, ge le ce ğin

ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den bi ri ola ca ğı na ik na

ol dum. Gele cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir hi po tezin ina nıl maz bir

saf lık la ka bul edil mesi ni hay ret le kar şı layacak tır. (Mal colm Mug ge rid ge, The

End of Chris tendom, Grand Ra pids: Eerd mans, 1980, s.43)

Bu ge lecek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge lecek te in san lar "te sa -

düf ler"in ilah ola ma yacak ları nı an layacak lar ve ev rim te ori si dün ya tari hi nin en

bü yük al dat ma cası ve en şid det li bü yü sü ola rak ta nım lana cak tır. Bu şid det li bü -

yü, bü yük bir hız la dün yanın dört bir ya nın da in san ların üze rin den kalk ma ya

baş lamış tır. Ar tık ev rim al dat macası nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat -

ma caya nasıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek tedir.

Ek Bölüm: Evrim Yanılgısı
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(Ba ka ra Sure si, 32)


