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Evren, Gök ve Tanrý

Üzerinde yaþadýðýmýz YER (Dünya) çok
geniþtir. Yüzölçümü 509.200.000 kilometre karedir. (Beþ yüz dokuz milyon
iki yüz bin kilometrekare&hellip;) Bunun %70&rsquo;i sularýn, %30&rsquo;u karalarýn
yüzüdür. YERYÜZÜ, Evrende, diriliðin var olduðu, otlarýn, bitkilerin,
aðaçlarýn, hayvanlarýn, insanlarýn yaþadýðý çok güzel bir gezegendir.
Yeryüzünde diriliðin var olmasýný saðlayan iki Gök Varlýðý var. Biri
Güneþ, birisi de Ay&rsquo;dýr.

GÜNEÞ, çevresinde gezegenlerin,
uydularýn, göktaþlarýnýn, kuyruklu yýldýzlarýn, uzay tozlarýnýn dönüp
durduðu bir yýldýzdýr. Güneþ topluluðunun %99.8&rsquo;i Güneþ&rsquo;in kendisidir.
Geriye kalanlarýn toplamý %0.2&rsquo;dir.

Güneþten yayýlan ýþýnlarýn etkisiyle YERYÜZÜNDE dirilik ortaya çýkmýþtýr.
Güneþin çapý 1.500.000.000 kilometrekaredir. (bir buçuk milyar) Güneþ&rsquo;in
hacmi YER&rsquo;ÝN 1.3 milyon katý kadardýr. Güneþ kendi çevresinde 70.000
(yetmiþ bin) kilometre hýzla döner, bu dönüþünü yirmi beþ günde
tamamlar. Güneþ&rsquo;in yaydýðý ýþýn gücünün ancak 2.2 milyarda biri
yeryüzüne ulaþýr. Güneþ bizim Gökadamýz olan Samanyolu&rsquo;ndaki yüz
milyarlarca yýldýzýn %85&rsquo;in den daha parlaktýr. Güneþin yakýn komþusu
olan yýldýzlar yirmi ýþýk hýzý yýlý uzaklýktadýr. Bir ýþýk hýzý yýlý 9.5
trilyon kilo metredir.

YER, Güneþ&rsquo;in çevresinde 365 gün 5 saat 9
saniyede döner; bu dönüþ ile 1 yýl tamam olur, mevsimler oluþur. YER&rsquo;ÝN
kendi çevresinde dönmesi ile de gece gündüz oluþur.
AY çapý YER&rsquo;in çapýnýn dörtte birinden biraz daha uzundur. YER&rsquo;in
çevresinde döner, durumdan duruma girer. AY, bir yandan YER&rsquo;in topaç
gibi düzenli dönmesini saðlar. Bu durum YER&rsquo;de kutuplar oluþturur;
böylece YER&rsquo;de dirilik doðar sürer gider. AY, yeryüzündeki sularý
kabartýp býrakýr; bu da diriliði geliþtirir. AY, yeryüzünün topraðýný da
küçük bir oranda kabartýr býrakýr.

Görülüyor ki, AY sadece kimi
gecelerimizi aydýnlatmakla kalmaz; Yeryüzündeki diriliði derinden
etkiler. Güneþ, Yer, Ay ve öteki gezegenlerle birlikte yaþarlar. Yine de
Gök de yalnýz deðildirler. Onlar Gökadamýz olan Samanyolu&rsquo;nun
bireyleridirler.

SAMANYOLU yüz milyarlarca yýldýzýn
ortasýndaki parlak ve kýrmýzý yýldýzlar topluluðunun çevresinde döndüðü
Gökada&rsquo;mýzdýr. Bir ucundan öteki ucuna uzaklýk yüz bin ýþýk hýzý
yýlýdýr.
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GÖKADALAR, Samanyolu&rsquo;nun her yanýnda
yaygýndýrlar. Samanyolu&rsquo;muz otuz kadar Gökadalýk bir topluluðun
üyesidir. Bu topluluðun geniþliði yaklaþýk dört milyon ýþýk hýzýdýr.
Toplulukta Samanyolu ve Andromeda komþu olarak yaþarlar. Büyük
Gökadalarý arasýnda sayýlýrlar. Aralarýndaki uzaklýk yaklaþýk iki milyon
ýþýk hýzý yýlý olarak bilinir. Uzayda Samanyolu&rsquo;nu bütün görkemiyle
görürüz. Andomeda&rsquo;yý da çýplak gözle bile görebiliriz.
20. Yüzyýl baþlarýnda Evren Samanyolu&rsquo;ndan ibaret sanýlýyordu. Þimdi ise
yüzlerce milyar Gökada olduðunu biliyoruz. Samanyolu&rsquo;nda ve öteki
Gökadalarda eski yýldýzlar söner ama yenileri de doðar.

EVREN bizim ölçülerimize göre sonsuz
büyüklükte gibi görünse de gerçek de o da sýnýrlýdýr. Sýnýrlarýna
ulaþýldýðýnda yýldýzlar Evreni biter. Gök, Sonsuz ýþýk olarak sürer
gider. Yýldýzlar Evreni kendi içinde ve sýnýrlarýnda sürekli büyür. Ama
hiçbir zaman Sonsuz Gök&rsquo;ü kaplayamaz. Çünkü Evren sýnýrlý, Gök
Sonsuzdur.

Evren ile kendini açýklýða ulaþtýran
Sonsuz Iþýk Olan Gök&rsquo;tür. GÖK, TANRI&rsquo;DIR. TANRI, GÖK&rsquo;TÜR. Bu yüzden
Orkun Yazýlarýnda Gök ve Tanrý ayný söz ile anlatýlýr: TENGRÝ&hellip;
Baþlangýcý ve sonu olmayan, sýnýrý ucu bucaðý olmayan, SONSUZ BOYUTTA
SONSUZLUK OLAN GÖK&hellip; SONSUZ BÝLÝNÇ, SONSUZ GÜÇ, SONSUZ SEVGÝ&hellip;
SONSUZ BOYUTTA SONSUZLUK&hellip; Ýþte KÖK TÜRKLERÝN inandýðý TANRI budur.
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