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YAZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılın-

da 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 evrimcilerin sahte-

karlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideoloji-

lerle 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 73 farklı dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki

peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için

Harun ve Yahya isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafın-

dan kitapların kapağında Resulullah (sav)'in mührünün kulla-

nılmış olmasının sembolik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgi-

lidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son

sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını

remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmalarında,

Kuran'ı ve Resulullah (sav)'in sünnetini kendine rehber

edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm

temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yönel-

tilen itirazları tam olarak susturacak "son söz"ü söyle-

meyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve

kemal sahibi olan Resulullah (sav)'in mührü, bu son

sözü söyleme niyetinin bir duası olarak kullanıl-

mıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef,

Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaştırmak, böylelikle

insanları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret gibi temel

imani konular üzerinde düşünmeye 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,

Polonya'dan Bosna Hersek'e, İspanya'dan

Brezilya'ya, Malezya'dan İtalya'ya, Fransa'dan

Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyanın

daha pek çok ülkesinde beğeniyle okunmak-
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tadır. 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

(Maldivlerde 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, incele-

yen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi üslubun, akılcı ve ilmi yakla-

şımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik,

çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen

insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini sami-

mi 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 hizmet

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 olmadı-

ğı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman kaybına neden olacaktır. İmanı

kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin

elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu olanlar varsa, Harun Yahya'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 fik-

ren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ahlakının, insanların kavra-

yıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden güne daha fazla içine çekilmek

istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate alındığın-

da bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde

yapılması gerektiği açıktır. Aksi halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan

Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın izniyle, 21. yüz-

yılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen

huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik

ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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OKUYUCUYA

● Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de -
ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la
Allah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da
kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü -
ne ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si
ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le
her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.
● Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın da
ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye
ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir
şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 
● Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi şe her -
kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar
"bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir
ta vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın
doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.
● Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar şı lık lı bir
soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir grup oku yu cu nun
ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma -
la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.
● Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah a za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun ma sı na
kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi -
ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la -
rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.
● Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se bep le ri
var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş -
lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni
ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.
● Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da ya -
lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat et me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren
ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı
"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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e pi mi zin ne ol du ğu nu çok iyi bil di ği "to hum" için şöy le bir so -
ru so ra lım: Ağaç ka bu ğu ka dar sert bir ka buk için de bu lu nan to -
hum la, bir ağaç ka bu ğu nun far kı ne dir? 
Bu tarz so ru lar ge nel de "alı şıl ma dık" so ru lar dır; çün kü to hum

da, ağaç ka bu ğu da gün lük ha yat ta bir çok uğ ra şı sı olan in san için önem siz de -
tay lar dır. Bir çok in sa na gö re, et raf ta dü şü nül me si ge re ken çok da ha önem li,
çok da ha ge rek li şey ler var dır. 

Çev re si ne sa de ce yü zey sel göz le ba ka rak ha re ket eden ki şi ler de bu man -
tık ol duk ça yay gın dır. Bu in san lar için, her han gi bir ko nu hak kın da yal nız ca
ih ti yaç la rı kar şı la ya cak ka dar de tay bil mek ye ter li dir. Bu sığ man tı ğa gö re et -
raf ta olan bi ten her  şey alı şı la gel miş ve sı ra dan dır, her şe yin mut la ka "bi li -
nen", "alı şıl mış" bir açık la ma sı var dır. Si nek uçar çün kü ka nat la rı var dır, ay
za ten hep gök yü zün de dir. Dün ya uzay dan ge le bi le cek teh li ke ler den ko run -
mak ta dır çün kü at mos fer var dır. Ok si jen den ge si de hiç bo zul maz. İn san du -
yar, gö rür, ko ku alır…

Oy sa bu dar man tı ğı bı ra kıp da et ra fın da ki olay la ra, her  şey le ilk de fa
kar şı la şan bir kim se gi bi, gö rü şü nü sı nır la yan alış kan lık per de si ni kal dı ra rak
ba kan in san, önün de çok ge niş bir uf kun açıl dı ğı nı gö rür. Ne den, na sıl, ni çin
so ru la rı nı da ha sık so ra rak dü şün me ye, et ra fın da olan bi ten le ri bu göz le in ce -
le me ye baş lar. Da ha ön ce le ri ken di si ne do yu ru cu ge len açık la ma lar ye ter siz -
leş me ye baş lar. Çev re de mey da na ge len olay lar da, can lı la rın sa hip ol duk la rı
özel lik ler de, kı sa ca sı her  şey de bir ola ğa nüs tü lük ol du ğu nu kav ra ma ya baş lar.
Dü şün me ye baş la dık ça alış kan lık, ye ri ni hay re te bı ra kır. So nun da her  şe yin
son suz güç, bil gi ve ak ıl sa hip bir Ya ra tı cı ta ra fın dan, üs tün ve mü kem mel bir
şe kil de ya ra tıl mış ol du ğu nu gö rür. İş te o an dan iti ba ren bu in san, alem le rin
Rab bi olan Al lah'ın, ya rat tı ğı tüm can lı lar üze rin de ki kud ret ve ha ki mi ye ti ni
anlayabilir:

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





B it ki le rin var lı ğı yer yü zün de ki can lı lı ğın de va mı için vaz ge çil -

mez dir. Bu cüm le nin ta şı dı ğı öne min tam ola rak kav ra na bil me -

si için şöy le bir so ru sor mak ge re kir: "İn san ya şa mı için en

önem li un sur lar ne ler dir?" Bu so ru nun ce va bı ola rak ak la el bet -

te ki ok si jen, su, be sin gi bi te mel ih ti yaç mad de le ri ge lir. İş te tüm bu te mel

mad de le rin yer yü zün de ki den ge si ni sağ la yan en önem li fak tör ye şil bit ki ler -

dir. Bun dan baş ka yi ne yer yü zün de ki ısı  kont ro lü nün sağ lan ma sı, at mos fer de -

ki gaz la rın den ge si nin ko run ma sı gi bi, sa de ce in san lar için de ğil bü tün can lı -

lar için son de re ce bü yük önem ta şı yan baş ka den ge ler de var dır, ki bü tün bu

den ge le ri sağ la yan lar da yi ne ye şil bit ki ler dir.

Ye şil bit ki le rin fa ali yet le ri sa de ce bun lar la sı nır lı de ğil dir. Bi lin di ği gi -

bi yer yü zün de ki ya şa mın ana ener ji kay na ğı Gü neş 'tir. An cak in san lar ve

hay van lar, gü neş ener ji si ni doğ ru dan kul la na maz lar, çün kü bün ye le rin de

bu ener ji yi ol du ğu gi bi kul la na bi le cek le ri sis tem ler yok tur. Bu yüz den gü -

neş ener ji si de an cak bit ki le rin üret ti ği be sin ler ara cı lı ğıy la, kul la nı la bi lir

ener ji ola rak in san la ra ve hay van la ra ula şır. Hüc re le ri miz ta ra fın dan kul la -

nı lan ener ji ham mad de le ri nin tü mü, ger çek te bit ki ler ara cı lı ğıy la bi ze ta şı -

nan gü neş ener ji si dir. Ör ne ğin ça yı mı zı yu dum lar ken as lın da gü neş ener ji -

si yu dum la rız, ek mek yer ken diş le ri mi zin ara sın da bir mik tar gü neş ener ji -

si var dır. Kas la rı mız da ki kuv vet se ger çek te gü neş ener ji si nin fark lı for mun -

dan baş ka bir şey de ğil dir. Bit ki ler gü neş ener ji si ni bi zim için kar ma şık iş -

lem ler ya pa rak bün ye le rin de ki mo le kül le re de po la mış lar dır. Hay van lar için

de du rum in san lar dan fark lı de ğil dir. On lar da bit ki ler le bes le nir ve bu sa -

ye de on la rın ener ji pa ket le ri ha li ne ge ti re rek de po la dık la rı gü neş ener ji si ni

kul la nır lar.

Bit ki le rin ken di be sin le ri ni ken di le ri nin üre te bil me le ri ni ve di ğer can lı -

lar dan ay rı ca lık lı ol ma la rı nı sağ la yan ise, hüc re le rin de in san ve hay van hüc -

re le rin den fark lı ola rak gü neş ener ji si ni doğ ru dan kul la na bi len ya pı la rın bu -

lun ma sı dır. Bit ki hüc re le ri bu ya pı la rın yar dı mıy la, gü neş ten ge len ener ji yi,

in san lar ve hay van lar ta ra fın dan be sin yo luy la alı na cak ener ji ye çe vi rir ler ve

for mü lü ya pı la rın da sak lı olan çok özel iş lem ler le, be sin le re bu ener ji yi de po -

lar lar. Bu özel iş lem le rin tü mü ne bir den fo to sen tez de nir.
Bit ki le rin fo to sen tez ya pa bil me le ri için ge rek li olan me ka niz ma, da ha



doğ ru bir an la tım la min ya tür fab ri ka, bit ki le rin yap rak la rın da bu lu nur. Ge rek -
li olan mi ne ral le ri ve su gi bi mad de le ri ta şı ya cak son de re ce özel bir ya pı ya
sa hip olan ta şı ma sis te mi de bit ki nin göv de sin de ve kök le rin de mev cut tur.
Üre me sis te mi ise her bit ki tü rü için yi ne özel ola rak düzenlenmiştir. 

Bü tün bu me ka niz ma la rın her bi ri nin ken di iç le rin de komp leks ya pı la rı
var dır. Ve  bu me ka niz ma lar bir bi rle ri ne bağ lı ola rak ça lı şır lar. Bi ri ol ma dan
di ğer le ri fonk si yon la rı nı ye ri ne ge ti re mez ler. Ör nek ola rak sa de ce ta şı ma sis -
te mi ol ma yan bir bit ki yi ele ala lım. Böy le bir bit ki nin fo to sen tez yap ma sı im -
kan sız dır. Çün kü fo to sen tez yap ma sı için ge rek li olan su yu ta şı ya cak ka nal -
la rı yok tur. Bit ki be sin üret me yi ba şar mış ol sa bi le bu nu göv de nin di ğer bö -
lüm le ri ne ta şı ya ma ya ca ğın dan bir işe ya ra ma ya cak, bir sü re son ra öle cek -

Bitki hücresinin içinde çok farklı bölümler vardır. Her bölüm farklı kimyasal maddeler-
den oluşmuştur ve her biri farklı bir görevi yerine getirmek için özel olarak yaratılmıştır.
Yuka rı da şe ma tik res mi gö rü len bit ki hüc re si nin en önem li özel li ği kuş ku suz ki di ğer bü -
tün can lı hüc re le rin den fark lı ola rak ken di be si ni ni ken di si nin üre te bil me sidir.
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tir. Bu ör nek te ol du ğu gi bi bir bit ki de bu lu nan bü tün sis tem le rin ku sur suz bir
bi çim de iş le me si zo run lu dur. Olu şa cak ak sak lık lar ya da mev cut ya pı da ki bir
ek sik lik bit ki nin iş lev le ri ni ye ri ne ge ti re me me si ne ne den ola cak, bu da bit ki -
nin ölü müy le ve tü rü nün yok ol ma sıy la so nuç la na cak tır.

İle ri ki bö lüm ler de ge niş bir şe kil de ele alı na cak olan bu ya pı lar de ta ya
ini le rek in ce len di ğin de, son de re ce komp leks ve ku sur suz bir düzenin or ta ya
çık tı ğı gö rü le cek tir. Yer yü zün de ki bit ki çe şit li li ği de gö z ö nü ne alı na rak de -
ğer len di ril di ğin de, bit ki ler de ki bu ola ğa nüs tü ya pı lar da ha da dik kat çe ki ci
ha le ge le cek tir.Yer yü zün de 500.000'den faz la bit ki çe şi di bu lun mak ta dır.1 İş -
te bü tün bu bit ki tür le ri nin her bi ri ken di için de özel ta sa rım la ra ve tür le ri ne
öz gü sis tem le re sa hip tir ler. Te mel ola rak hep sin de ay nı mü kem mel sis tem ler
bu lun mak la be ra ber, üre me sis tem le ri, sa vun ma me ka niz ma la rı, renk ve de -
sen açı sın dan ben zer siz bir çe şit li lik söz ko nu su dur. Bu çe şit li lik te de ğiş me -
yen tek şey; bit ki ler de ku ru lu olan ge nel dü ze nin iş le me si için bit ki de ki bü -
tün par ça la rın (yap rak ve yap rak ta ki ya pı lar, kök ler, ta şı ma sis tem le ri, ka buk,
sap lar) ve da ha pek  çok me ka niz ma nın bir an da ve ek sik siz bir bi çim de var
ol ma sı ge rek ti ği ger çe ği dir.

Gü nü müz de bi li ma dam la rı böy le sis tem ler için "in dir ge ne mez komp -
leks lik" ta nı mı nı kul lan mak ta dır lar. Na sıl ki bir mo tor her han gi bir diş li si nin
ek sik ol ma sı du ru mun da ça lı şa maz ha le ge lir se, ay nı şe kil de bit ki ler de de tek
bir sis te min da hi ek sik ol ma sı ve ya sis te min par ça la rı nın gö rev le rin den bi ri -
ni ye ri ne ge tir me me si de bu bit ki nin ölü mü ne ne den olur.

İn dir ge ne mez komp leks lik özel li ği, bit ki nin bü tün sis tem le rin de mev -

cut tur. Ay nı an da bu lun ma sı ge re ken komp leks ya pı lar ve bu ina nıl maz çe şit -

li lik "bit ki ler de ki mü kem mel sis tem le rin na sıl or ta ya çık tı ğı" so ru su nu ak la

ge tir mek te dir. Bu so ru nun ce va bı nı bu la bil mek için yi ne so ru lar so ra rak dü -

şü ne lim. Bit ki ler de ki me ka niz ma lar dan en önem li si ve en bi li ne ni olan fo to -

sen tez iş le mi nin ve ona bağ lı ola rak da ta şı ma sis tem le ri nin na sıl or ta ya çık -

tı ğı nı dü şü ne lim.
Her an her yer de gör dü ğü müz ağaç lar, çi çek ler be sin üre te bil mek için,

fo to sen tez gi bi ha la ba zı nok ta la rı çö zü le me miş bir ola yı ger çek leş ti re bi le cek
ka dar mü kem mel sis tem le ri bün ye le rin de ken di le ri oluş tur muş ola bi lir ler mi?
Ha va da ki gaz la rın için den kar bon di ok si ti (CO2),  be sin ya par ken kul lan mak
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üze re bit ki ler mi seç miş tir? Kul la na cak la rı CO2 mik ta rı nı ken di le ri mi be lir -
le miş tir? Fo to sen tez için ih ti yaç duy duk la rı mad de le ri top rak tan ala bil me le ri
için ge rek li kök sis te mi ni oluş tu ran me ka niz ma yı bit ki ler ta sar la mış ola bi lir -
ler mi? Be sin ta şı ma da ay rı, su ta şı ma da ay rı özel lik te bo ru lar ola cak şe kil de
bir ta şı ma sis te mi ni bit ki ler mi mey da na ge tir miş ler dir?

Bu so ru la rı ço ğal ta bi li riz. An cak her so ru nun ce va bı ay nı nok ta ya va ra -
cak tır. Bit ki ler de ki her ay rın tı da ay rı bir ta sa rım var dır. Yu ka rı da bit ki le re da -
ir say dı ğı mız tüm özel lik ler akıl, bil gi, ölç me ve de ğer len dir me gi bi kav ram -
lar ge rek tir di ğin den bit ki ler bu sa yı lan la rın hiç bi ri ni ken di le ri ya pa maz lar.
Da ha sı, bit ki ler böy le bir bi lin ce de sa hip de ğil dir ler.

Bit ki le rin na sıl or ta ya çık tı ğı so ru su na ce vap ara yan ev rim te ori si sa vu -
nu cu la rı her za man ki gi bi tek ça re le ri olan "te sa düf ler"e baş vur muş lar dır. Te -
sa düf ler le mey da na gel di ği ni öne sür dük le ri bir bit ki tü rün den, yi ne te sa düf -
ler le za man için de sa yı sız çe şit li lik te bit ki nin or ta ya çık tı ğı nı, her tü rün ken -
di ne öz gü olan ko ku, tat, renk gi bi özel lik le ri nin de yi ne bu te sa düf ler so nu -
cu or ta ya çık tık la rı nı id dia et miş ler dir. Bu id di ala rı na da hiç bir bi lim sel ka nıt
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Yap rak ta bu lu nan
klo ro fi lin için de ya -
ka la nan gü neş ener -
ji si, ha va da ki kar -
bon di ok si ti ve bit ki -
de ki su yu çe şit li iş -
lem ler den ge çi re rek
gli ko za (be sin) ve
ok si je ne dö nüş tür -
mek te kul la nı lır. Bu
kar ma şık iş lem le rin
ger çek leş ti ril di ği
yer bü yük bir fab ri -
ka de ğil, yan da res -
mi gö rü len yap rak -
ta bu lu nan ve bo yu -
tu milimet renin bin -
de biri gibi öl çüler le
ifade edilen özel
yapılar dır.  
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ge ti re me miş ler dir. Bir yo su nun na sıl olup da bir çi le ğe ya da bir ka vak ağa cı -
na ve ya bir gül ağa cı na dö nüş tü ğü nü ev rim ci ler, te sa düf le rin oluş tur du ğu
şart la rın bun la rı fark lı laş tır ma sı şek lin de açık lar lar. Oy sa bir bit ki nin tek bir
hüc re si da hi in ce len di ğin de, za man için de kü çük de ği şik lik ler le mey da na ge -
le me ye cek ka dar komp leks bir sis te min ol du ğu gö rü le cek tir. İş te bit ki ler de ki
bu komp leks sis tem ve me ka niz ma lar ev rim ci man tık la or ta ya atı lan te sa düf
se nar yo la rı nı da ha en ba şın dan ke sin bir bi çim de çö kert mek te dir. Bu du rum -
da or ta ya tek bir so nuç çı kar. Bit ki ler de ki her ya pı özel ola rak plan lan mış tır,
var edilmiştir. Bu da bi ze bu ku sur suz pla nı ya pan üs tün bir Ak lın ol du ğu nu
gös te rir. İş te bu üs tün ak lın sa hi bi alem le rin Rab bi olan Allah, ku sur suz ya ra -
tı şı nın de lil le ri ni in san la ra gös ter mek te dir. Al lah can lı lar üze rin de ki ha ki mi -
ye ti ni ve ben zer siz ya ra tı şı nı ayet ler de şöy le bil di rir:

Gök le ri ve ye ri bir ör nek edin mek si zin Ya ra tan dır... (Enam Su -
re si, 101)

İş te Rab bi niz olan Al lah bu dur. O'ndan baş ka İlah yok tur. Her  şe -
yin Ya ra tı cı sı 'dır, öy ley se O'na kul luk edin. O, her  şe yin üs tün de bir
ve kil dir. (Enam Su re si, 102)

AKIL LI TA SA RIM ya ni YA RA TI LIŞ

Ki tap ta za man za man kar şı nı za Al lah'ın ya rat ma sın da ki mü kem mel li ği
vur gu la mak için kul lan dı ğı mız "ta sa rım" ke li me si çı ka cak. Bu ke li me nin han -
gi mak sat la kul la nıl dı ğı nın doğ ru an la şıl ma sı çok önem li. Al lah'ın tüm ev ren -
de ku sur suz ƒ ya rat mış ol ma sı, Rab bi miz'in ön ce plan yap tı ğı da ha son ra ya -
rat tı ğı an la mı na gel mez. Bi lin me li dir ki, yer le rin ve gök le rin Rab bi olan
Al lah'ın ya rat mak için her han gi bir 'ta sa rım' yap ma ya ih ti ya cı yok tur. Al lah'ın
ta sar la ma 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 le di ğin de, onun ol ma sı için
yal nız ca "Ol!" de me si ye ter li dir. Ayet ler de şöy le bu yu rul mak ta dır:

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)
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er yü zün de ki eko lo jik den ge nin ve can lı lı ğın de va mın da son de -
re ce önem li bir ro le sa hip olan bit ki ler, bu önem le doğ ru oran tı -
lı ola rak di ğer can lı la ra kı yas la çok da ha et kin üre me sis tem le ri -
ne sa hip tir ler. Bu sa ye de hiç zor luk çek me den ço ğal ma la rı nı

ger çek leş ti rir ler. Bit ki le rin üre me si için ki mi za man bir bit ki nin sa pı nın ke -
si le rek top ra ğa gö mül me si, ki mi za man da bir bö ce ğin bir çi çe ğe kon ma sı
ye ter li ol mak ta dır. 

Bit ki le rin üre me le ri nin, iş lem ola rak son de re ce ba sit gi bi gö rün me si -
ne rağ men, içe rik ola rak ol duk ça komp leks ol ma sı bi li ma dam la rı nı hay re te
dü şür mek te dir.

Ana Bit ki den Ay rıl may la Baş la yan Ye ni Bir Ha yat 

Ba zı bit ki ler cin si yet ay rı mı ol ma dan, tek bir cin sin be lir li yol lar la ço -
ğal ma sıy la soy la rı nı de vam et ti re bi lir ler. Bu ger çek leş ti ri len ço ğal ma ya eşey -
siz üre me adı ve ri lir. Bu şe kil de ki bir üre me den son ra or ta ya çı kan ye ni ne sil
ken di si ni mey da na ge ti ren nes lin tı pa tıp ay nı sı olur. Bit ki ler de ki en bi li nen
eşey siz üre me şe kil le ri to mur cuk lan ma ve par ça la ra ay rıl ma dır. 

Ba zı özel en zim le rin yar dı mıy la ger çek le şen bu üre me bi çi mi (to mur -
cuk lan ma ve ya par ça lan ma) pek çok bit ki de gö rü le bi lir. Ör ne ğin çi men ler ve
çi lek ler "sür gün" de ni len ya tay uzan tı la rı nı kul la na rak ço ğa lır lar. Pa ta tes ise
top ra ğın al tın da ye ti şen bir bit ki ola rak, bu kı sım lar da açı lan ye ni özel yer ler -
den (gö ze ler den) to mur cuk lar ve re rek ço ğa lır.2

Ba zı tür bit ki ler de ise yap rak la rın dan bir bö lü mü nün top ra ğa düş me si,
ye ni bir bit ki nin ye tiş me si için ye ter li ol mak ta dır. Ör ne ğin Bryophyl lum da -

ig re mon ti anum ad lı bit ki nin üre me si yap rak la rı nın ucun da ge li şen to mur cuk -
lar sa ye sin de ger çek le şir. Bu to mur cuk lar ye re dü şer düş mez, ba ğım sız bi rer
ye ni bit ki ha li ne ge le rek, bü yü me ye baş lar lar.3

Be gon ya gi bi ba zı bit ki ler de de ko pan yap rak lar ıs lak bir ku ma yer leş ti -
ril di ği za man, bir sü re son ra kü çük yap rak çık la rın oluş tu ğu gö rü le cek tir. İş te
bu yap rak çık lar da yi ne çok kı sa bir sü re son ra ana bit ki nin ben ze ri olan ye ni
bit ki yi oluş tur ma ya baş lar lar.4

Bu ör nek le ri de gö z ö nü ne ala rak; bir bit ki nin par ça ata rak ya da to mur -
cuk la na rak bü yü me si için te mel de ne ge rek li dir? Dü şü ne lim! Bit ki le rin ge ne -
tik ya pı sı na ba kıl dı ğın da bu so ru nun ce va bı ko lay lık la ve ri le cek tir.



Bit ki le rin de, di ğer can lı lar da ol du ğu gi bi, tüm ya pı sal özel lik le ri hüc re -

le rin de ki DNA' lar da şif re len miş tir. Ya ni her bir bit ki nin na sıl ço ğa la ca ğı, na -

sıl ne fes ala ca ğı, be si ni ni na sıl sağ la ya ca ğı, ren gi, ko ku su, ta dı, için de ki şe ke -

rin mik ta rı, üre me şek li ve da ha bu nun gi bi bir çok bil gi o bit ki nin is tis na sız

bü tün hüc re le rin de bu lun mak ta dır. Bit ki nin kök le rin de ki hüc re ler yap rak la rın

na sıl fo to sen tez ya pa ca ğı nın bil gi si ne sa hip tir ya da yap rak la rın da ki hüc re ler

kök le rin top rak tan su yu na sıl çe ke ce ği ni bi lir ler. Kı sa ca sı bit ki den ay rı lan her

par ça da, bit ki nin ta ma mı nı oluş tu ra bi le cek şe kil de bir şif re len me ve dü zen -

len me mev cut tur. Ana bit ki nin tüm özel lik le ri ya ni ge ne tik ola rak bit kiy le il -

gi li tüm bil gi ler, bit ki den ko pan bu kü çük par ça nın  her hüc re sin de de ek sik -

siz ola rak bu lun mak ta dır.5

Bu sis tem le üre yen bit ki le rin her par ça sın da ay nı ge ne tik bil gi nin ol ma -

sı son de re ce önem li dir, hat ta bu zo run lu dur. Çün kü bit ki nin üre me si sa de ce

bu sis te min iş le me si ne bağ lı dır. Dü şen par ça da bit ki de ki ge ne tik bil gi le rin ta -

ma mı ol ma sa, ay nı özel lik ler de bir bit ki ge li şe mez. Bu nu bir ör nek le açık la -

ya lım. Ge ne tik bil gi ler de ek sik lik ol sa; ör ne ğin bir çi le ğin ren gi ya da için de -

ki şe ker mik ta rı, ko ku su ile il gi li ge ne tik bil gi ye ni dü şen par ça da ol ma sa çi -

lek, çi lek ola maz dı. Pe ki öy ley se bit ki nin her par ça sı na, bit ki nin ta ma mı nı

Çilek ler ve pa ta tes ler  di ğer bit ki ler de ol du ğu gi bi to hum ya da po len kul la na rak üre -
mez ler. Bu bit ki ler ya top ra ğın üs tün de ya da al tın da kök fi liz le ri oluş turarak, eşey siz
ürer ler.
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oluş tu ra bi le cek bil gi ler ek sik siz ola rak na sıl ve
kim ta ra fın dan yer leş tir miş tir?

Bir bit ki de ki tüm bil gi le rin ek sik siz bir
şe kil de bü tün hüc re ler de ay nı ol ma sı ih ti mal
he sap la rıy la, te sa düf le rin yar dı mıy la el de edi -
le mez. Bu iş le mi ger çek leş ti ren, bit ki nin ken -
di si ya da top rak ta ki mi ne ral ler ya da baş ka dış
et men ler de ola maz. Çün kü bun la rın hep si bit -
ki yi oluş tu ran sis te min bir par ça sı dır. Na sıl ki
bir fab ri ka da ki tüm ro bot la ra ay nı üre tim bil gi -

Eşey siz üre yen bit ki le rin  hüc re le ri nin
her  bi rin de, bit ki nin ta ma mı na ait ge -

ne tik bil gi bu lu nur.  Bu sa ye de bit ki -
den dü şen par ça lar ana bi t ki nin tı pa -

tıp ben ze ri ye ni bir bit ki yi oluş tu ra -
bilir ler.  

Parça atarak üreyen Bryophyllum
daigremontianum bitkisi

Begonya bitkisi
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si ni ve ren bir mü hen dis var dır ve bil gi sa yar la rın bu bil gi le ri tek ba şı na el de
et me le ri müm kün de ğil dir, ay nı şe kil de bit ki ler de ki sis te min her bir par ça sı -
nın böy le bir bil gi yi ken di ken di ne el de et me si de müm kün de ğil dir. 

Yer yü zün de ki tüm can lı lar da ol du ğu gi bi, bit ki le rin hüc re le ri ne de ge -
rek li bil gi le ri yer leş ti ren, hiç kuş ku suz ki  her şe yi ek sik siz ya ra tan, her tür lü
ya rat ma dan ha ber dar olan Al lah 'tır. Al lah bu ger çe ğe pek çok aye tin de dik kat
çek miş tir:

O, bi ri di ğe riy le 'tam bir uyum (mu ta ba kat) için de ye di gök ya rat -
mış olan dır. Rah man (olan Al lah)ın ya rat ma sın da hiç bir 'çe liş ki ve
uy gun suz luk (te fa vüt) gö re mez sin. İş te gö zü(nü) çe vi rip-gez dir;
her han gi bir çat lak lık (bo zuk luk ve çar pık lık) gö rü yor mu sun?
Son ra gö zü nü iki ke re da ha çe vi rip-gez dir; o göz (uyum suz luk bul -
mak tan) umu du nu kes miş bir hal de bit kin ola rak sa na dö ne cek tir.
(Mülk Su re si, 3-4)

Gör me din mi, Al lah, gök ten su in -
dir di, böy le ce yer yü zü yem ye şil do -
na tıl dı. Şüp he siz Al lah, lüt fe di ci dir,
her şey den ha ber dar dır. (Hac Su re -
si, 63)

Eşey li Üre yen Bit ki ler

Bit ki nin çi çe ğin de bu lu nan er kek
ve di şi üre me or gan la rı va sı ta sıy la
ger çek le şen üre me şek li, eşey li üre -
me ola rak ad lan dı rı lır. Her çi çe ğin
şek li, ren gi, içer di ği üre me hüc re le -
ri nin kı lıf la rı, taç yap rak la rı gi bi
özel lik le ri bit ki tür le ri ara sın da de ği -
şik lik ler gös te rir. Ya pı lar da ki bu çe -
şit li li ğe rağ men bü tün çi çek le rin gö -
rev le ri te mel de ay nı dır. Bu gö rev ler;
üre me hüc re le ri ni üret mek, da ğı tı ma
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Ölü top rak ken di le ri için bir ayet tir;
Biz onu di rilt tik, on dan ta ne ler çı -

kart tık, böy le lik le on dan ye mek te dir -
ler. Biz, ora da hur ma lık lar dan ve
üzüm-bağ la rın dan bah çe ler kıl dık

ve iç le rin de pı nar lar fış kırt tık: Onun
ürün le rin den ve ken di el le ri nin yap -
tık la rın dan ye me le ri için.   Yi ne de
şük ret mi yor lar mı? Ye rin bi tir dik le -
rin den, ken di ne fis le rin den ve da ha
bil me dik le ri ni ce şey ler den bü tün

çift le ri ya ra tan (Al lah çok) Yü ce dir.
(Ya sin Su re si, 33-36)



ha zır ha le ge tir mek ve ken di si ne ula şan di ğer üre me hüc re si nin döl len me si ni
ger çek leş tir mek tir. 

Çi çek le rin aç ma ya baş la dık la rı dö nem de or ta ya çı kan po len ler, bit ki -
le rin er kek üre me hüc re le ri dir ler. Gö rev le ri, ken di tür le ri nin çi çek le rin de ki
di şi or gan la ra ula şa bil mek ve ait ol duk la rı bit ki nin nes li nin de va mı nı sağ la -
mak tır. 

Her bit ki nin po len le ri ni gön der mek için ise ken di ne öz gü bir yön te mi ya
da kul lan dı ğı bir me ka niz ma sı var dır. Bit ki ler den ki mi le ri bö cek le ri kul la nır -
lar, ki mi le riy se rüz ga rın özel lik le rin den
fay da la nır lar. Bit ki le rin döl len me sin de
kuş ku suz ki en önem li nok ta her bit ki nin
yal nız ken di tü rün den olan bir bit ki yi döl -
le ye bil me si dir. Bu yüz den doğ ru po len le -
rin doğ ru bit ki ye git me si son de re ce
önem li dir.

Pe ki, özel lik le ba har ay la rın da ha va -
da bu ka dar çok çe şit te po len do la şır ken,
na sıl olup da döl len me de hiç ka rı şık lık
çık maz? Po len ler uzun yol cu luk la ra ve
de ği şen şart la ra na sıl da ya nık lı lık gös te -
rir ler? 

Tüm bu so ru la rın ce va bı po le nin ya -
pı sı ve da ğıl ma yön tem le ri in ce len di ğin -
de ve ril miş ola cak tır.

Hava da çok faz la po len do laş ma sı na rağ -
men bit ki ler, sa de ce ken di tür le rin den olan

po len ler ken di le ri ne ulaş tı ğın da döl len me
iş le mi ni baş la tır lar. Yan da ki re sim de po len -

le ri ni ya yan bir bit ki gö rül mek te dir.
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Po len ler den To hu ma Doğ ru...
Mü kem mel am ba laj lan mış gen ler: Po len ler

Po len ler ilk ola rak çi çek le rin er kek üre me or gan la rın da üre ti lir ler ve ora -

dan da çi çe ğin dış bö lü mü ne doğ ru iler ler ler. Bu ra ya ulaş tık tan son ra da ol -

gun laş ma ya baş lar lar ve son ra ki ne sil için döl le me ye ha zır ha le ge lir ler. Bu

po le nin ha ya tın da ki ilk aşa ma dır.

Ön ce lik le po le nin ya pı sı na bi raz göz ata lım. Po len, göz le gö rü le me ye cek

ka dar kü çük bir mik ro or ga niz ma dır (ka yın ağa cı nı po le ni 2, ka ba ğın po le ni

ise 200 mik ron bü yük lü ğün de dir) (1 mik ron=1/1000mm). İçin de bü yük göv -

de li bir hüc re (ve je ta tif hüc re) ile iki sperm hüc re si (ge ne ra tif hüc re) bu lu nur. 

Po len bir tür ku tu ya ben ze ti le bi lir. Po le nin için de bit ki nin üre me hüc re -

le ri var dır.  Bu hüc re le rin ço ğu dış et ken ler den za rar gör me den can lı lık la rı nı

ko ru ya bil me le ri için çok iyi bir şe kil de  sak lan ma la rı ge re kir. Bu yüz den ku -

tu nun ya pı sı son de re ce sağ lam dır. Ku tu nun et ra fı "spo ro derm" di ye ad lan dı -

rı lan bir ka buk ta ra fın dan sa rıl mış tır. Bu ka bu ğun dış kıs mın da bu lu nan ve

"ek zin" ola rak ad lan dı rı lan ta ba ka, or ga nik ale min bi li nen en da ya nık lı mad -

de si dir ve kim ya sal ya pı sı he nüz tam ola rak ay dın la tı la ma mış tır.6 Bu mad de

ge nel ola rak asit le rin ve en zim le rin yol aç tı ğı bo zul ma la ra kar şı çok di renç li -

dir. Ay rı ca yük sek sı cak lık ve ba sınç tan da et ki len mez. Gö rül dü ğü gi bi, bit ki -

le rin de vam lı lı ğı için var lık la rı zo run lu olan po len le rin ko run ma la rı için çok

de tay lı ted bir ler alın mış tır; po len ler ade ta özel ola rak am ba laj lan mış lar dır. Bu

sa ye de po len ler han gi me tod la ta şı nır lar sa ta şın sın lar, ana göv de le rin den ki -

lo met re ler ce uzak lık ta da hi can lı lık la rı nı sür dü re bi lir ler. Po len le rin çok da ya -

nık lı bir mad dey le kap lan mış ol ma la rı nın ya nı  sı ra sa yı ca çok ol ma la rı da o

bit ki nin ço ğal ma sı nı ga ran ti al tı na al mış olur. 
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Dış gö rü nüş ola rak hep si bir bi rin den fark lı olan po len ler, iç le rin de bit -
ki le rin de ğer li üre me hüc re le ri nin sak lan dı ğı, son de re ce sağ lam, mi li -

met re nin bin de bi ri bü yük lü ğün deki kutular dır. 





Bit ki ler her üre me
dö nem le rin de ha va -
ya mil yon lar ca po len
bı ra kır lar. Po len le rin
sa yı ca bu ka dar çok
ol ma sı nın ne de ni,
her han gi bir et ki ile
olu şa cak teh li ke le re
kar şı bit ki nin üre me -
si nin ga ran ti al tı na
alın masıdır.



Po len de ki bu de tay lı ya pı da da gö rül dü ğü gi bi Al lah ya rat tı ğı her şey de
bi ze ben zer siz sa na tı nı gös te rir ve bun la rın üze rin de dü şün me mi zi is ter. Bu -
na Ku ran' da ki pek  çok ayet te dik kat çe kil miş tir:

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, 4)

Po len le rin, döl le ye cek le ri çi çek le re ula şa bil me le ri için ge nel lik le iki
fark lı yol var dır: Döl len me iş le mi nin ilk aşa ma sı olan ta şın ma iş le mi, po len -
le rin bir arı nın, bir ke le be ğin ya da her han gi bir bö ce ğin vü cu du na ya pı şıp
ken di le ri ni ta şıt tır ma la rı ve ya rüz ga rın akı şı na uy gun ola rak yol al ma la rı şek -
lin de ger çek le şir.
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İh ti şam lı bir 
gö rün tü ye sa hip olan pal mi ye 
ağaç la rı da rüz gar la rı 
kul la na rak döl lenen 
bit kiler den dir.



Rüz ga ra Yel ken Açan Po len ler

Yer yü zün de ki pek çok bit ki, tü rü nün de va mı nı po len le ri ni rüz gar va sı ta -
sıy la da ğı ta rak sağ lar. Bir çok açık to hum lu bit ki, çam ağaç la rı, pal mi ye ve
ben ze ri ağaç lar ve ay rı ca çi çek ve ren tüm to hum lu bit ki ler ile çi men si ot la rın
ta ma mı rüz gar lar la döl le nir. Rüz gar, çi çek toz la rı nı bit ki ler den alıp, ay nı tür -
den di ğer bit ki le re ta şı ya rak döl len me yi ger çek leş ti rir. 

Rüz gar la döl len me iş le min de, ha len bi li ma dam la rı nın açık la ma ge tir -
mek te zor lan dık la rı pek  çok nok ta ve ce vap bek le yen pek çok so ru var dır. Ör -
ne ğin rüz gar la ta şı nan bin ler ce po len çe şi din den her bi ri, ken di tü rü ne ait olan
bit ki nin çi çe ği ni na sıl ta nı mak ta dır? Bit ki den fır la tı lan po len ler hiç bir ye re ta -
kıl ma dan na sıl olup da bu bit ki nin di şi lik or gan la rı na ula şır lar?  Döl len me ih -
ti ma li ol duk ça dü şük ol ma sı na rağ men na sıl olup da bin ler ce bit ki, üs te lik de
mil yon lar ca yıl dır bu yol la döl len mek te dir? 

İş te bu so ru la rın ce va bı nı ve re bil mek için yo la çı kan Cor nell Üni ver si te -
si'n den Karl J. Nik las ve eki bi rüz gar la döl le nen bit ki le ri in ce le me ye al mış -
lar dır. Bul duk la rı  so nuç lar son de re ce şa şır tı cı ol muş tur. Nik las ve eki bi rüz -
gar la döl le nen bit ki le rin ha va dan bol mik tar da  po len ya ka la ya bil me le ri ni
sağ la yan, ae ro di na mik çi çek ya pı la rı nın ol du ğu nu keş fet miş ler dir.

Bit ki ler de ki bu ae ro di na mik ya pı ne dir? Na sıl bir et ki si var dır? Bu so ru -
la rın ce vap la rı nı ve re bil mek için ön ce lik le "ae ro di na mik ya pı" ta nı mı nın açık -
lan ma sı ge re kir. Ha va da ha re ket eden ci sim le re ha va akım la rın dan kay nak la -
nan ba zı kuv vet ler et ki eder. Ae ro di na mik kuv vet ler ola rak ad lan dı rı lan bu kuv -
vet ler sa ye sin de, ha re ket et me yi ba şa ra bi len ci sim ler de "ae ro di na mik ya pı ya
sa hip ci sim ler" ola rak ad lan dı rı lır lar. Rüz gar la po len leş me sis te mi ni kul la nan
ba zı bit ki ler iş te bu ae ro di na mik ya pı yı çok et ki li bir bi çim de kul la nır lar. Bu
ko nu da ki en gü zel ör nek çam ko za lak la rı nın ya pı sın da gö rü lür.

Ae ro di na mik Ko za lak lar

Karl Nik las ve eki bi nin rüz gar la po len leş me yi in ce le me le ri ne se bep olan
so ru lar dan bel ki de en önem li si, "na sıl olup da ha va da bu ka dar çok çe şit te
po len do la şır ken, bir bit ki çe şi di nin po len le ri baş ka bir bit ki tü rü ta ra fın dan
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Koza lak lı ağaç lar di ğer bit ki tür le ri ara sın da 
en il ginç üre me sis te mi ne sa hip olan lar dan bir ta ne si dir. 

Yan sayfadaki re sim de bir ko za la ğın döl len me aşa ma la rı gö rül mek tedir. 
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tu tul ma mak ta ve sa de ce ken di tü rün den di ğer bit ki le re ulaş tı rıl mak ta dır" so -
ru su ol muş tur. İş te bu so ru, bi li ma dam la rı nı rüz gar la döl le nen bit ki le ri, özel -
lik le de ko za lak la rı in ce le me ye yö nelt miş tir. 

Ol duk ça uzun olan ya şam sü re le ri ve yük sek boy la rıy la ta nı nan ko za lak -
lı ağaç lar da, ko za lak lar er kek ve di şi ya pı la rı oluş tu rur lar. Er kek ve di şi ko za -
lak lar ay nı ağaç ta ol du ğu gi bi fark lı ağaç lar da da ola bi lir ler. Ko za lak lar da,
po len le ri ta şı yan ha va akı mı nı ken di le ri ne çe ke cek özel ta sar lan mış ka nal lar
var dır. Po len ler, olu şan bu ka nal lar sa ye sin de üre me alan la rı na ko lay lık la ge -
lir ler.

Di şi ko za lak lar, er kek ko za lak la ra gö re da ha bü yük tür ler ve tek ola rak
bü yür ler. Di şi ko za lak la rın mer kez ek sen le ri et ra fın da çok faz la mik tar da
yap rak ben ze ri ya pı lar olan "spo ro fil"ler var dır. Bun lar, ba lık pu lu na ben ze -
yen ka buk şek lin de ya pı lar dır. Spo ro fil le rin iç yü zey le rin de iki adet ovül (yu -
mur ta nın oluş tu rul du ğu kı sım) bu lu nur. Ko za lak lar po len leş me ye ha zır ol du -
ğun da bu ka buk lar iki ya na açı lır. Böy le ce er kek ko za lak tan ge len po len le rin
içe ri gir me si ne ola nak sağ lan mış olur. 

Bun dan baş ka po len le rin ko lay lık la ko za la ğın içi ne gir me si ni sağ la yan
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Dişi çam ko za la ğı nın et ra fın da ya ra tı lan ha -
va akı mı toz laş ma da çok önem li rol oy nar.
Ön ce rüz gar ko za la ğın mer ke zi ne sap tı rı lır.
a)Mer kez de ek sen et ra fın da dön dük ten son ra
pul la rın yü ze yi ni fır ça lar b)Her pu lun üze -
rin de ha va, yu mur ta açık lı ğı na ya kın yer den
ani den dü zen siz bir şe kil de dolanmaya baş lar
ve po len ler bu böl ge de bi ri kir. (c) Rüz gar yö -
nü ne pa ra lel ola rak ko za lak lar da ha va aşa ğı -
ya ve pul la ra doğ ru gönderilir.
Alt ta ki re sim de ise di şi ko za la ğın et rafın daki
iğ ne yap rak lar görül mek tedir.

rüzgar

ovül

pul
mikrofil

a) b)

c)



özel yar dım cı ya pı lar da var dır. Ör ne ğin di şi ko za lak la rın pul la rı ya pış kan kıl -

lar la dö şen miş tir. Bu kıl lar sa ye sin de po len ler döl len me için ko lay lık la içe ri

alı na bil mek te dir ler. Döl len me den son ra di şi ko za lak lar, çe kir dek ih ti va eden

odun su ve de rim si ya pı la ra dö nü şür ler. Da ha son ra çe kir dek ler de uy gun ko -

şul lar da ge li şe rek ye ni bit ki le ri mey da na ge ti rir ler. Ay rı ca di şi ko za lak la rın

çok şa şır tı cı bir özel lik le ri da ha var dır: Yu mur ta nın oluş tu ğu kı sım (ovül) ko -

za la ğın mer ke zi ne çok ya kın dır. Bu da po le nin bu bö lü me ulaş ma sı için bir

zor luk gi bi gö rün mek te dir. Çün kü ko za la ğın iç kı sım la rı na ula şa bil mek için,

iç ek se ne açı lan özel bir yol dan da ge çil me si ge rek mek te dir. Bu ilk ba kış ta

ko za lak la rın döl len me sin de bir de za van taj gi bi gö rül me si ne rağ men, ya pı lan

in ce le me ler so nu cun da böy le ol ma dı ğı an la şıl mış tır..7

Ko za lak lar da ki bu özel döl len me sis te mi nin na sıl iş le di ği nin bu lu na bil -

me si için bir mo del ko za lak ha zır la na rak de ney ya pıl mış tır. Hel yum dol du -

ru la rak ya pıl mış ba lon cuk lar ha va akı mı na bı ra kı la rak ha re ket le ri göz len -

miş tir. Bu ba lon cuk la rın ha va akı mı nı ra hat lık la iz le ye rek, ko za la ğın için de -

ki sı kı şık ko ri dor lar dan hiç zor lan ma dan geç me özel li ği ne sa hip ol duk la rı

an la şıl mış tır.

Da ha son ra bu ma ket de ne yin de göz lem le nen ba lon cuk la rın ha re ket le ri

özel bir fo toğ raf la ma tek ni ğiy le gö rün tü len miş tir. Bir bil gi sa yar yar dı mıy la

gö rün tü ler ana liz edi le rek rüz ga rın yö nü ve hı zı da tes pit edil miş tir. 

Bil gi sa yar dan el de edi len so nuç la ra gö re, ko za lak la rın rüz ga rın doğ ru sal

ha re ke ti ni üç şe kil de de ğiş tir di ği an la şıl mış tır. İlk ola rak rüz ga rın yö nü dal lar

ve yap rak lar va sı ta sıy la mer ke ze doğ ru dön dü rül müş tür. Da ha son ra bu böl -

ge de ki rüz gar kıv rı la rak yu mur ta nın oluş tu rul du ğu böl ge ye doğ ru sü rük len -

miş tir. İkin ci ha re ket te, ka buk çuk la rın tü mü nü ya la yan rüz gar san ki bir gir -

dap tay mış gi bi dö ne rek ko za la ğın iç ek se ni ne doğ ru açı lan böl ge ye yö nel miş -

tir. Üçün cü sün de ise ko za lak, çı kın tı la rı sa ye sin de çal kan tı ya ne den ola rak,

rüz ga rı aşa ğı ya doğ ru dön dü re rek ka buk la ra yön len dir miş tir. 

İş te bu ha re ket ler sa ye sin de ha va da uçu şan po len ler ço ğun luk la he def le -

ri ne ulaş mak ta dır lar. Bu ra da dik kat edil me si ge re ken nok ta hiç kuş ku suz ki,

bir bi ri ni ta mam la yan üç aşa ma nın ol ma sı ve bun la rın mut la ka bi r a ra da ol ma -

sı ge rek ti ği dir. Ko za lak lar da ki yapının mü kem me lli ği iş te bu nok ta da or ta ya

çık mak ta dır.  
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Ev rim te ori si tüm can lı lar da ol du ğu gi bi bit ki ler de de aşa ma lı ola rak, za -
man için de bir ge li şim ol du ğu nu id dia eder. Bit ki ler de ki ku sur suz ya pı la rın
se be bi ev rim ci le re gö re te sa düf ler dir. Bu id di anın ge çer siz li ği ni gör mek için
sa de ce ko za lak lar da ki üre me sis te mi nin sa hip ol du ğu ku sur suz ya pı yı in ce le -
mek ye ter li ola cak tır. 

Üre me sis te mi ol ma dan bir can lı nın nes li ni de vam et tir me si müm kün de -
ğil dir. Bu ka çı nıl maz ger çek el bet te ki çam ağa cı ve ko za lak la rı için de ge çer -
li dir. Ya ni, ko za lak lar da ki üre me sis te mi nin çam ağaç la rı nın ilk or ta ya çı kı şı
ile bir lik te var ol ma sı zo run lu dur. Ko za lak lar da ki bu mü kem mel ya pı nın var
olu şun da ise ken di li ğin den ka de me li oluş ma gi bi bir sü reç im kan sız dır. Çün kü
rüz ga rı ko za la ğa yön len di ren ya pı nın, da ha son ra bu rüz ga rı ka na la yö nel ten
ay rı bir ya pı nın ve en so nun da da yu mur ta nın ol du ğu bö lü me ulaş tı ran ka na lın
her  bi ri nin ek sik siz ce ay nı an da or ta ya çık mış ol ma la rı ge rek mek te dir. Bu üç
ya pı dan bi ri nin ek sik li ği du ru mun da, bu üre me sis te mi nin ça lış ma sı müm kün
de ğil dir. Kal dı ki ko za lak ta ki yu mur ta hüc re si nin ve onu döl le ye cek olan
sperm hüc re le ri nin ken di lik le rin den te sa dü fen olu şa bil me le ri nin im kan sız lı ğı
da ev rim te ori si açı sın dan apay rı bir çık maz dır.

Tek bir par ça sı nın da hi te sa düf ler le var ol ma sı im kan sız olan böy le bir
sis te min tüm par ça la rı nın ay nı an da te sa düf ler le or ta ya çık ma sı, im kan sız
kav ra mı nın da hi öte sin de bir du rum dur. Bu du rum da ev rim te ori si nin te sa dü -
fen olu şum id di ala rı nı her yö nüy le ge çer siz kıl mak ta dır. Do la yı sıy la, şu çok

açık bir ger çek tir ki, ko za lak lar ilk or ta -
ya çık tık la rı an dan iti ba ren, ek sik siz bir
şe kil de bu ku sur suz sis tem le bir lik te
Al lah ta ra fın dan ya ra tıl mış lar dır.
Çam ağaç la rı nın, po len le rin ya ka lan ma -
sı nı hız lan dı ran da ha baş ka özel lik le ri
de var dır. Ör ne ğin yu mur ta hüc re le ri nin
için de bu lun du ğu di şi ko za lak lar ge nel -
lik le dal la rın ucun da olu şur. Bu da po -
len le rin kay bı nı en aza in di rir. Bun dan
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Ko za lak lar ken di tü rle ri ne göre
çeşitli yoğunluklara ve biçimlere
sa hip  olurlar.



baş ka çam ko za la ğı nın et ra fın da ki yap rak lar, ha va akı mı nın hı zı nı azal ta rak
ko za lak üze ri ne da ha faz la po len düş me si ne yar dım eder ler. Ko za lak et ra fın -
da ki yap rak la rın si met rik di zi li şi de, her han gi bir yön den ge len po len le rin ko -
lay lık la tu tul ma sı na yar dım cı olur.  

Tüm po len ler de ol du ğu gi bi çam po len le ri nin de tür le re gö re fark lı bi -
çim le ri, bü yük lük le ri  ve yo ğun luk la rı var dır. Bu sa ye de her po len ha va akı -
mın dan de ği şik yön de et ki len miş olur. Ör ne ğin, bir tü rün po len le ri, baş ka bir
tü rün ko za la ğı nın oluş tur du ğu ha va akım la rı nı iz le ye me ye cek bir yo ğun lu ğa
sa hip tir. Bu se bep le ko za la ğın oluş tur du ğu akı mın dı şı na çı ka rak top ra ğa dü -
şer ler. Bü tün ko za lak çe şit le ri ken di tür le ri nin po len le ri ne en uy gun ha va akı -
mı nı oluş tu rur lar. Ko za lak la rın bu özel li ği sa de ce po len le ri tut ma ya ya ra maz.
Ha va akı mı nın mey da na ge tir di ği bu filt re özel li ği ni bit ki ler çok de ği şik iş ler
için de kul la nır lar. Ör ne ğin bu yön tem sa ye sin de di şi ko za lak lar, yu mur ta
hüc re le ri ne za rar ve re bi le cek man tar po len le ri nin yö nü nü de de ğiş ti re bi lir ler. 

Bit ki ler ta ra fın dan ha va ya rast ge le atı lan po len le rin ken di tür deş le ri -
ne ula şa bil me si için alı nan ön lem ler sa de ce bun lar la sı nır lı de ğil dir. Bit ki nin
po len le ri nin ih ti yaç tan çok da ha faz la mik tar da üre til me si de, po len leş me iş -
le mi ni bir ye re ka dar gü ven ce al tı na al mış olur. Çe şit li se bep ler le olu şa bi le -
cek po len ka yıp la rı bu sa ye de bit ki yi et ki le me ye cek tir. Ör ne ğin çam ağaç la -
rın da ki her bir er kek ko za lak yıl da 5 mil yon dan faz la po len üre tir ken, tek ba -
şı na bir çam ağa cı ise yıl da 12.5 mil yar ci va rın da po len üret mek te dir ki bu,
di ğer can lı la rın üre me hüc re le riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da son de re ce ola ğa nüs tü
bir sa yı dır.8
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Yan da ki re sim de
gö rü len Ame ri -

kan me lez ça mı -
nın ko za lak la rın -

da da döl len me -
nin da ha ko lay
ger çek leş me si

için yap rak la r,
po len le rin uç ma -
sı nı en gel le me ye -

cek şe kil de yer -
leş ti ril miş tir.



Bu nun la bir lik te rüz gar la ta şı nan po len le rin önün de da ha pek çok en gel

var dır. Bun lar dan bi ri de yap rak lar dır. Po len ler ha va da uçuş ma ya baş la dık la -

rı sı ra da, yap rak la ra ta kı lıp kal ma la rı nı en gel le mek için ba zı bit ki ler de (fın -

dık, gür gen, ce viz vs) çi çek ler yap rak lar dan ön ce açar lar. Bu se bep le po len -

leş me yap rak la rın he nüz ge liş me dik le ri bir za man da ger çek leş miş olur. Buğ -

day gil ler de ve çam gil ler de ise po len leş me nin ko lay lık la ger çek le şe bil me si

için çi çek ler bit ki nin uç kı sım la rın da bu lun mak ta dır. Böy le lik le yap rak lar po -

le nin ha re ke ti ne bir en gel teş kil et me miş olur lar.

Alı nan bu ön lem ler le po len ler ol duk ça uzak me sa fe le re ka dar gi de bi lir -

ler. Bu uzak lık bit ki nin tü rü ne gö re de ği şir. Ör ne ğin üzer le rin de ha va ke se cik -

le ri bu lu nan po len le rin ka te de bil dik le ri me sa fe, di ğer tür le re gö re çok da ha

faz la ola bi lir. 2 ta ne ha va ke se ci ği ta şı yan çam po len le ri nin yük sek ha va

akım la rı ile 300 km ka dar uza ğa ta şı na bil di ği be lir len miş tir.9 Bu nun la bir lik -

te asıl önem li olan nok ta, ha va da uçan bin ler ce çe şit po le nin ba zen ki lo met -

re ler le ifa de edi len bir uzak lı ğa, ay nı rüz gar lar la ta şın ma sı ve bir ka rı şık lık

çık ma ma sı dır. 

Po len ler he de fe ki lit le ni yor

Rüz gar yo luy la döl le nen bit ki le rin bu hay ret uyan dı rı cı özel lik le ri ni da -

ha iyi an la ya bil mek için, şöy le bir ör nek le kı yas ya pa bi li riz:

Ro ket le rin he def le ri ne va ra bil me le ri için be lir li bir ro ta yı iz le me le ri ge re -

kir. Bu yüz den de ro ke tin her tür lü ta sa rı mı, he de fe ulaş ma sı nı sağ la ya cak şe -

kil de ti tiz he sap la ma lar la ya pıl ma lı dır. Ro ke tin özel lik le ri, mo tor ka pa si te si,

uçuş hı zı gi bi ro ket ile il gi li ve ya ğış, rüz gar, yo ğun luk gi bi ha va şart la rıy la il -

gi li ko nu lar de tay lı ola rak prog ram lan ma lı dır. Ay rı ca he def böl ge nin ya pı sı ve

or tam şart la rı da en in ce ay rın tı sı na ka dar bi lin me li dir. Üs te lik bu sap ta ma la rın

has sas öl çüm ler le ya pıl ma sı ge rek li dir. Ak si tak dir de ro ket, ro ta sı nın dı şı na çı -

kar ve he de fe ula şa maz. He de fe ki lit le nen bir ro ke tin gö re vi ni ba şa rıy la ta -

mam la ya bil me si için bir çok mü hen dis çok de tay lı dü şü ne rek ha re ket et me li dir.

Bel li ki he de fe ki lit len me de ki ba şa rı, eki bin yo ğun ça lış ma la rı nın, in ce he sap -

la ma la rın ve kul la nı lan üs tün tek no lo ji nin bir ürü nü ola cak tır. 

Ko za lak lar da ki ku sur suz üre me sis tem le rin de de, ro ket le rin he de fe ki lit -

len me le ri ne ben zer bi çim de, her  şey çok in ce plan la mış, son de re ce has sas

ayar la ma lar ya pıl mış tır. Ha va akı mı nın yö nü, ko za lak la rın yo ğun luk fark la rı,
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yap rak la rın bi çi mi gi bi pek çok de tay, özel ola rak ta sar lan mış ve bit ki le rin
üre me pla nı bu bil gi le re gö re ku rul muş tur. 

Bit ki ler de ki bu de tay lı ya pı la rın var lı ğı, ak la yi ne bu me ka niz ma la rın
na sıl oluş tu ğu so ru su nu ge ti re cek tir. Bu so ru ya yi ne bir so ruy la ce vap ve re -
lim. Ko za lak lar da ki bu ya pı te sa düf le rin ese ri ola bi lir mi? 

Ro ket ler de ki sis tem uzun yıl lar sü ren ça lış ma lar so nu cun da, akıl ve bil -
gi sa hi bi, bu ko nu da uz man laş mış mü hen dis le rin yo ğun ça lış ma la rıy la or ta ya
çık mış tır. Bu ko nu da kim se nin bir şüp he si yok tur. Ro ket ler le he men he men
ay nı ça lış ma sis te mi ne sa hip olan ko za lak lar da ki komp leks ya pı lar da ay nı şe -
kil de özel ola rak ta sar lan mış tır. Bir ro ke tin te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek,
ras ge le bir ro ta tut tur du ğu nu söy le mek ne de re ce man tık sız bir id dia ola cak -
sa, ben zer şe kil de he de fe ki lit len miş ola rak ha re ket eden po len le rin ola ğa nüs -
tü ha re ket le ri nin ve ko za lak lar da ki de tay lı ya pı nın da te sa düf ler le or ta ya çık -
mış ol du ğu nu söy le mek ay nı de re ce de man tık sız bir id dia ola cak tır.

Ay nı şe kil de po len le rin bu yol cu luk ta ay rı yol la rı nı bu la bi le cek ye te ne -
ğe ve bil gi ye sa hip ol ma ih ti mal le ri de el bet te ki im kan sız dır. So nuç ola rak
po len bir hüc re ler top lu lu ğu dur. Da ha da de ri ni ne iner sek şu ur suz atom lar dan
olu şan bir var lık tır. Po len de böy le bir ye te ne ği or ta ya çı ka ra cak bir şu ur ara -
mak müm kün de ğil dir. Kuş ku suz bir ko za la ğın böy le si ne de tay lı bil gi ler le
do lu bir sis te mi kul la na rak döl le ne bil me si an cak son suz bil gi ve kud ret sa hi -
bi olan Al lah'ın mü kem mel ya rat ma sı ile ger çek leş mek te dir.

Çam ağaç la rı nın döl len me sin de ki baş ka bir önem li nok ta da, rüz gar la rın
kont rol al tın da tu tu lu yor ol ma sı dır. Rüz gar la rın ken di le ri ne ve ri len ta şı ma gö -
re vi ni ku sur suz bir şe kil de ye ri ne ge tir me le ri de hiç kuş ku suz ki yi ne alem le -
rin Rab bi olan Al lah'ın, gök ten ye re her işi evi rip çe vir me si sa ye sin de dir.
Al lah bu du ru mu bir aye tin de şu şe kil de bil di rir:

Ve aşı la yı cı lar ola rak rüz gar la rı gön der dik... (Hicr Su re si, 22) 

Yer yü zün de ki tüm bit ki tür le ri is tis na sız ola rak bu iş lem le ri ger çek leş tir -
mek te dir ler. Her bir tür ken di yap ma sı ge re ken le ri, ilk or ta ya çık tı ğı an dan iti -
ba ren bil mek te dir. Rüz gar akı mı nın yar dı mı ile ger çek le şen bu olay, ba şa rı ya
ulaş ma sı ol duk ça zor ih ti mal le re da yan ma sı na rağ men mil yon lar ca yıl dır hiç -
bir ak sa ma ol ma dan de vam et mek te dir. Gö rül dü ğü gi bi her  şey çok yer li ye -
rin de ve mü kem mel bir za man la ma ile ger çek leş mek te dir. Çün kü bu me ka -
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niz ma la rın her bi ri, bir bü tün ola rak ve ay nı za man di li mi için de bi r a ra da iş -

le mek zo run da dır. Bir ta ne si nin ek sik li ği ve ya iş le me me si du ru mun da bit ki -

nin so yu nun tü ken me si ka çı nıl maz dır.

Ne bir par ça sın da ne de bü tü nün de ken di le rin den kay nak la nan bir akıl,

ira de ya da bi linç bu lun ma yan bu sis tem ler, çok açık tır ki hep si ni her an kon-

t ro lü al tın da tu tan, her  şe yi en in ce ay rın tı sıy la plan la yan, son suz bir güç ve

bil gi sa hi bi olan Al lah'ın em ri ve ya rat ma sı ile bu ina nıl maz  olay lar da rol oy -

na mak ta dır lar. Can lı can sız her  şe yin ve her ola yın mey da na gel me si Al lah'ın

her an ya rat ma sı ile ger çek leş mek te dir. Al lah bu sır rı bir aye tin de in san la ra

şöy le bil dir mek te dir:

Al lah, ye di gö ğü ve yer den de on la rın ben ze ri ni ya rat tı. Emir, bun -
la rın ara sın da dur ma dan iner; si zin ger çek ten Al lah'ın her şe ye güç
ye tir di ği ni ve ger çek ten Al lah'ın il miy le her şe yi ku şat tı ğı nı bil me -
niz, öğ ren me niz için. (Ta lak Su re si, 12)

Ko nuy la il gi li şöy le bir ör nek da ha ve re bi li riz: Her ay rın tı nın dü şü nü le -

rek ha zır lan dı ğı, ha ta sız ça lı şan bir tek no lo jik alet, bir fab ri ka ve ya bir bi na

gör dü ğü müz de bun la rın plan la yı cı la rı nın ol du ğun dan hiç kuş ku duy ma yız.

Tüm bun la rın bi linç li ki şi ler ta ra fın dan ya pıl dı ğı nı ve her aşa ma sın da mut la -

ka bir de ne tim ol du ğu nu da bi li riz.  Hiç kim se çı kıp da bun la rın ken di ken di -

le ri ne za man la oluş tuk la rı gi bi bir id di ada bu lun maz. Plan la yan ki şi nin ak lı nı

ve sa na tı nı yap tı ğı iş ler ora nın da tak dir ede riz, say gı du ya rız, on dan öv güy le

bah se de riz. 

İş te yer yü zün de ki tüm can lı lar da çok has sas den ge le re bağ lı ola rak, her

de ta yı in ce in ce plan lan mış sis tem ler le bir lik te ya ra tıl mış lar dır. Bu nu is tis na -

sız ba şı mı zı çe vir di ği miz her yer de gö rü rüz. Bü tün can lı lar bi ze ken di le ri ni

ya ra tan Al la h'ı ta nı tır lar. Hiç kuş ku suz ki bu ra da övül me ye la yık olan, tüm

can lı la rı sa hip ol duk la rı ye te nek ler le ya ra tan Al lah' tır. Yer yü zün de ki her  şey

gi bi tüm bit ki ler de Al la h'ın özel ola rak ya rat tı ğı sis tem ler sa ye sin de var lık la -

rı nı sür dür mek te dir ler, ya ni O'nun kont ro lün de dir ler:

Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur. Şüp he siz Al lah, hiç bir şe -
ye ih ti ya cı ol ma yan (Ga ni)dır, övül me ye la yık olan dır. (Hac Su re si,
64)

Gay bın anah tar la rı O'nun Ka tın da dır, O'ndan baş ka hiç kim se gay -
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bı bil mez. Ka ra da ve de niz de olan la rın tü mü nü O bi lir, O, bil mek si -
zin bir yap rak da hi düş mez; ye rin ka ran lık la rın da ki bir ta ne, yaş ve
ku ru dış ta ol ma mak üze re hep si (ve her şey) apa çık bir ki tap ta dır.
(Enam Su re si, 59)

Po len Ta şı yı cı la rı İş Ba şın da 

Ba zı bit ki tür le ri nin, po len le ri ni bö cek ler, kuş lar, arı lar ve ke le bek ler gi -
bi hay van la ra ta şı ta rak üre dik le rin den bah set miş tik. 

Po len le ri ni hay van la ra da ğıt tı ran bit ki ler le bu da ğı tım da gö rev alan hay -
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Resim ler de gö rü -
len de ği şik tür le re
ait bö cek ler bit ki -
ler için bi rer po -
len ta şı yı cı sı gi bi
gö rev ya par lar.
Al lah bö cek ler le
çi çek le ri bir bir le -
riy le tam bir uyum
için de ya rat mış tır.
Ör ne ğin sol da ki
re sim de gö rü len
arı nın ba ca ğın da
po len ta şı ma sı
için ya ra tıl mış
olan, özel tüy ler -
den olu şan bir se -
pet gö rül mek te -
dir.   
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van la rın ara la rın da ki iliş ki ler göz lem ci le ri
hay re te dü şür mek te dir. Çün kü bu can lı lar

kar şı lık lı bir alış-ve ri şi ger çek leş tir mek
için, bir bir le ri ni et ki le ye cek ve cez be -

de cek yön tem le ri us ta ca kul la nır lar.
Ön ce le ri, ge nel bir ka na at ola rak bit -
ki le rin hay van lar la olan iliş ki ler de

faz la rol le ri nin ol ma dı ğı zan ne di lir di.
Oy sa araş tır ma lar bu ka na atin tam ter si

bir so nu cu or ta ya koy du: Bit ki ler hay van -
lar da ki ta vır ve dav ra nış la rı doğ ru dan et ki le -

mek te dir ler. 
Ör ne ğin bit ki ler de ki renk sin yal le ri kuş la ra ve di ğer hay -

van la ra han gi mey ve le rin ol gun la şıp ya yıl ma ya ha zır ol du ğu nu ha ber ve rir.
Çi çek le rin ren gi ile bağ lan tı lı olan nek tar mik tar la rı da, döl le yi ci nin çi çek
üze rin de da ha uzun kal ma sı nı sağ la ya rak döl len me ih ti ma li ni ar tı rır. Özel çi -
çek ko ku la rı da doğ ru döl le yi ci le ri tam ge rek li za man da çe ker. Bit ki ler hay -
van la rı et ki le me de çok ak tif bir rol oy nar lar. Kul lan dık la rı özel stra te ji ler le
po len le ri ni ta şı ya cak hay van la rı mü kem mel bir şe kil de yön len di rir ler.10

Bun lar dan baş ka bit ki ler amaç la rı na ula şa bil mek için ki mi za man da ya -
nıl tı cı yön tem ler kul la nır lar. Toz laş ma yı sağ la ya cak olan hay van ge nel lik le
bit ki nin kur muş ol du ğu tu za ğa dü şer ve böy le lik le bit ki he de fi ne ula şır. 

Bit ki le rin Kul lan dık la rı Yön tem ler:
Renk, Şe kil ve Ko ku İle ti şi mi

Po len ta şı yı cı sı hay van lar için renk ler, çi çek le rin ne ka dar uzak ta ol du ğu -
nu bel li et mek le be ra ber, çi çek te nek tar olup ol ma dı ğı nı da ha ber ve rir ler. Döl -
le yi ci bö cek ler ya kın la ra gel di ğin de çi çek te ko ku ve şe kil gi bi uya rı cı sin yal ler
be li rir ve bö ce ğe nek tar böl ge si ne ka dar yol gös te rir. Çi çek ler de ki renk çe şit li -
li ği döl le yi ci yi, nek ta rın ol du ğu mer ke ze yö nel tir ve döl len me yi sağ lar.11

Bit ki ler de sa hip ol duk la rı bu renk le rin reh ber li ğin den ha ber dar dır lar.
Hat ta bu özel li ği son de re ce şu ur lu bir şe kil de kul la na rak hay van la rı al da tır -
lar. Ba zı bit ki ler, bö cek le ri ken di le ri ne çe ke bi le cek nek tar la rı ol ma dı ğı hal de
nek tar ta şı yan çi çek le rin renk özel lik le ri ne sa hip tir ler. Ak de niz ik li min de bu -



lu nan or man lık böl ge ler de bi r a ra da ya şa yan Mor Çan çi çek le ri ile bir or ki de
tü rü olan Kır mı zı Se fa lan da bit ki si bu ko nu ya gü zel bir ör nek oluş tu rur. Mor
Çan çi çek le ri arı lar için cez be di ci bir nek tar sal gı lar ken, Kır mı zı Se fa lan da bu
iş le mi ya pa cak özel lik le re sa hip de ğil dir. Her ba kım dan bir bi rin den fark lı
olan bu iki bit ki nin döl len me si ni sağ la yan lar ise yö re sel adı "yap rak ke sen"
olan ya ban arı la rı dır. Yap rak ke sen arı lar, Çan çi çe ği nin döl len me si ni sağ lar -
ken Kır mı zı Se fa lan da yı da döl le me ih ti ya cı du yar lar. Nek ta rı ol ma dı ğı hal de
bir bit ki yi döl le yen arı lar bi li ma dam la rı nın il gi si ni çek miş ve bu nun ne de ni -
ni araş tır mış lar dır.12

Bu so ru nun ya nı tı
"spekt  ro fo to met  re"
ola rak ad lan dı rı lan bir
alet ile ya pı lan araş tır -
ma lar so nu cun da or ta -
ya çık mış tır. Bu na gö re
çi çek le rin saç tı ğı ışın -
la rın dal ga boy la rı nı,
yap rak ke sen arı la rın
se çe me di ği an la şıl mış -
tır. Ya ni in san lar Mor
Çan çi çe ği ile Kır mı zı
Se fa lan da' nın saç tı ğı ışın la rın dal ga boy la rı nı ayırt edip, çi çek le ri ay rı renk -
ler de gö re bil dik le ri hal de, ya ban arı la rı bu nu fark ede mez ler. Renk, po len ya -
yı cı lar için önem li bir fak tör ol du ğun dan nek tar sal gı la yan Çan çi çe ği ne gi -
den arı, onun ya nın da bu lu nan ve ay nı renk te gör dü ğü an cak nek ta rı ol ma yan
Kır mı zı Se fa lan da or ki de si ni de zi ya ret ede rek döl len me yi sağ lar. Gö rül dü ğü
gi bi bu or ki de, Çan çi çe ği ile olan "giz li ben zer li ği" sa ye sin de nes li ni de vam
et ti re bil mek te dir. 

Ba zı bit ki tür le riy se çi çek le ri nin ren gi ni de ğiş ti re rek po len du rum la rı
hak kın da bö cek le ri ade ta ha ber dar eder ler. Bu ko nuy la il gi li şöy le bir ör -
nek ve re bi li riz:

Do ğa bi lim ci Fritz Mül ler bir mek tu bun da Bre zil ya or man la rın da ye ti şen
Lan ta na ad lı bir bit ki den bah se di yor du:
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Lantana çiçeği gibi bazı çi çek ler,
renk le ri ni de ğiş ti re rek, bö cek le re
nek tar durumları hakkında bilgi
verebilir ler.



Üç gün dür renk de ğiş ti ren bir Lan ta na çi çe ği var bu ra da. İlk gün sa rıy -
dı, ikin ci gün tu run cu ve üçün cü gün mor. Çe şit li ke le bek ler bu çi çe ği
zi ya ret et ti. Gö re bil di ğim ka da rıy la mor çi çek le re hiç do ku nul ma dı. Ba -
zı bö cek ler hor tum la rı nı hem sa rı hem de tu run cu çi çek le re sok tu lar, di -
ğer le ri bi rin ci gün sa rı ya. Ben bu nun il ginç bir du rum ol du ğu nu dü şü -
nü yo rum. Eğer çi çek te ki nek tar ilk gü nün so nun da aza lır sa çi çek çok
da ha az fark edi lir du ru ma ge lir; eğer ren gi de ğiş mez se ke le bek ler hor -
tum la rı nı da ha ön ce döl len miş olan çi çek le re so ka rak va kit kay be de cek -
ler di.13

Mül le r'in de göz lem le di ği gi bi çi çe ğin ren gi nin de ğiş me si hem bit ki nin

hem de döl le yi ci nin ya ra rı na dır. Çi çek le ri nin ren gi de ği şen bit ki ler, çi çek le ri

genç ol du ğun da döl le yi ci le re bol mik tar da nek tar ik ram eder ler. Çi çek ler yaş -

lan dık ça yal nız ca renk le ri ni de ğiş tir mek le kal maz, ay rı ca da ha az nek tar ba -

rın dı rır lar. Böy le ce döl le yi ci ler nek ta rı ol ma yan ve ya az mik tar da nek ta rı

olan, bu yüz den de ren gi de ği şen mey ve siz bit ki le re git me ye rek ener ji ta sar -

ru fu sağ la mış olur lar. 

Bit ki ta ra fın dan bir bö ce ği ve ya ku şu cez bet mek ama cı ile kul la nı lan

yön tem ler den bir di ğe ri de çi çek le rin yay dık la rı ko ku lar dır. Bi zim sa de ce
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Nilü fer ler su yun üs tün de açan çi çek le rin de bu -
lu nan po len le ri ni ta şıt mak için be yaz ren ge du -
yar lı olan kın ka nat lı la rı kul la nır lar. Ni lü fer le rin
döl len me sin de il ginç olan yön bu be yaz ren gin döl len dik ten he men son ra pem -
be ye dö nüş me si dir. Çi çe ğin ren gi nin de ğiş me si kın ka nat lı lar için, çi çe ğin baş ka
bir bö cek ta ra fın dan döl len di ği ve po le ni nin bit ti ği an la mı na gel mek te dir.



ho şu mu za gi den çi çek ko ku la rı, as lın da bö cek le ri cez bet mek için sal gı la nır.
Çi çe ğin yay dı ğı ko ku da et raf ta ki bö cek ler için yol gös te ri ci reh ber özel li ği -
ne sa hip tir. Ko ku yu alan bö cek, bu ko ku nun kay na ğın da ken di si için lez zet -
li bir nek ta rın bi rik miş ol du ğu nu far k e der. Kar şı lık lı ger çek le şen bu ha ber -
leş me ile bö cek, duy du ğu ko ku nun kay na ğı na doğ ru yol alır. Bö cek çi çe ğe
ulaş tı ğın da nek ta rı al mak için uğ ra şa cak ve po len ler üze ri ne ya pı şa cak tır.
Ay nı bö cek, uğ ra dı ğı baş ka bir çi çe ğe da ha ön ce ya pı şan po len le ri bı ra ka -
cak ve bu sa ye de bit ki nin döl len me si ger çek leş miş ola cak tır. Bö ce ğin, yap -
tı ğı bu önem li iş ten ha be ri bi le yok tur. O yal nız ca ko ku su nu al dı ğı nek ta ra
ulaş mak ama cın da dır. 

Bit ki le rin Ya nıl tı cı Yön tem le ri

Ba zı bit ki le rin ya nıl tı cı yön tem ler kul lan dık la rın dan bah set miş tik. Bu
bit ki tür le ri bö cek le ri cez be de cek nek ta ra sa hip de ğil dir ler. Bu tür bit ki ler
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Yuka rı da ki re sim ler de sol da Kıb rıs Arı Or ki de si, sağ da ise bu or ki de yi di şi arı zan net ti ği için döl -
le me ye ça lı şan er kek arı gö rül mek te dir. Er kek arı, or ki de yi döl le mek için bir sü re uğ ra şır. Bu sı -
ra da arı nın ba şı na, or ki de nin üre me or ga nın da ki po len ler ya pı şır. Arı da ha son ra gi de ce ği ay nı
şek le sa hip or ki de le re bu po len le ri bu laş tırır. Or ki de ler le arı lar ara sın da ev rim le hiç bir şe kil de
açık la na ma ya cak, her de ta yı çok ay rın tı lı bir şe kil de plan lan mış bir uyum var dır. Bu uyum bi ze
yeryüzündeki tüm varlıklar gibi or ki de le ri ve arı la rı da Al lah'ın yarattığını gös te rir. 



bö cek le re olan ben zer lik ler den fay da la na rak döl le nir ler. Bir or ki de tü rü
(mir ror orc hid) arı la rı et ki le ye bil mek için di şi bir arı nın şek li ne ve ren gi ne
sa hip tir. Hat ta bu or ki de tü rü er kek arı la rı da ha ko lay cez be de bil mek için
uy gun bir kim ya sal uya rı ya yıp, et ki le yi ci bir fe ro mon (özel bir sal gı) bi le
üre te bil mek te dir. 

Kıb rıs Arı Or ki de si (Cyprus bee orc hid) de döl len me iş le mi nin ger çek -
leş me si için arı tak li di ya pan çi çek ler den baş ka bir ta ne si dir. Bu yön te mi kul -
la nan or ki de le rin sa yı sı ol duk ça faz la dır ve iz le dik le ri yön tem ler de bir bir le -
rin den fark lı dır. Ki mi si ba şı yu ka rı kal kık di şi bir arı nın tak li di ni ya par ken,
ki mi si nin de ba şı aşa ğı doğ ru eğik tir. Ör ne ğin Sa rı Arı Or ki de si  ikin ci yön te -
mi kul la nır. Bu nun ne de ni döl len me şe kil le rin de ki fark lı lık lar dır.14

Di şi arı tak li di ya pan bir di ğer or ki de tü rü de Kor san Arı Or ki de si'dir. Bu
or ki de ler di şi arı la rın dış gö rü nüş le ri ni o ka dar mü kem mel tak lit eder ler ki sa -
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Resim ler de sa de ce bir -
kaç ta ne ör ne ği gö rü len
arı tak li di ya pan or ki de -
ler, ger çek te sa yı ola rak
çok faz la dır lar. İl ginç
olan bu çi çek le ri n her
bi ri nin ken di si ni baş ka
bir cins arı ya ben zet me -
si dir. Böy le ku sur suz bir
ben zer li ğin te sa dü fen
ger çek leş ti ği ni id dia et -
mek el bet te ki son de re -
ce gü lünç ola cak tır. Or -
ki de ler bu özel lik le re sa -
hip ola rak Al lah ta ra fın -
dan ya ra tıl mış lar dır.



de ce er kek arı lar bu or ki de ler le il gi le nir. Di şi arı lar bu or ki de ler le hiç il gi len -

mez ler. Or ki de fa mil ya sı nın ba zı üye le ri ise arı la ra ve re cek nek tar la rı ol ma sa

da arı la rı ken di le ri ne çek me yi ba şa rır lar. Yi ne di şi arı tak li di ya pıp çe ki ci bir

ko ku sal gı la ya rak er kek ya ban arı sı nın çi çe ğin alt bö lü mün de yer alan kıs mı -

na kon ma sı nı sağ lar lar. Çi çe ğe ko nan ya ban arı sı çift leş me ye ça lı şır ve so nuç -

ta da çi çe ğin üze rin de ki po len le ri vü cu du na bu laş tı rır. Bu kan dır ma ca so nu -

cun da da vü cu du na ya pı şan po len le ri ay nı amaç la kon du ğu bir baş ka or ki de

çi çe ği ne ta şır.15

Hay van la rın di şi lik özel li ği ni tak lit eden bir baş ka bit ki de Çe kiç Or ki -

de si dir. Gü ney Avust ral ya'da ye ti şen bu or ki de nin üre me me ka niz ma sı hay ret

uyan dı ra cak ka dar il ginç tir. Kalp şek lin de tek bir yap ra ğa sa hip olan Çe kiç

Or ki de le ri tı pa tıp ya ban arı sı di şi si ne ben zer lik gös te rir ler. Bu ya ban arı la rı -

nın sa de ce er kek le ri uçar ken, di şi le ri ka nat sız olup za man la rı nın bü yük bir

kıs mı nı top ra ğın al tın da ge çi rir ler. Di şi ya ban arı la rı çift leş me za ma nı gel di -

ği za man, er kek arı la rın on la ra ko lay ulaş ma sı için top ra ğın al tın dan çı ka rak

Çe kiç Or ki de si ne tır ma nır lar. Or ki de ye çık tık la rın da çift leş mek için bir ko ku

sal gı lar lar ve er kek arı nın gel me si ni bek ler ler. 

Er kek ya ban arı la rı nın özel li ğiy se or ki de le re di şi arı lar dan iki haf ta ön -

ce za ten gel miş ol ma la rı dır. Bu son de re ce il ginç bir du rum dur. Çün kü or ta da

di şi ya ban arı la rı yok tur ama di şi ya ban arı la rı na tı pa tıp ben ze yen ve döl len -

me yi bek le yen or ki de ler var dır. Ve er kek ya ban arı la rı or ki de ye gel dik le rin de,

di şi arı la rın yay dı ğı ko ku nun ben ze ri ile kar şı la şır lar. Çün kü or ki de, di şi arı -

la rın ko ku su na ben zer bir ko ku yay mak ta dır. Bu ko ku nun da et ki si ile bir lik -

te er kek arı lar or ki de nin yap ra ğı na ko nar lar. Or ki de, yap ra ğı nın bir bö lü mü -

nü ha re ket et ti re rek arı nın ken di üre me or ga nı na düş me si ni sağ lar. Arı çi çek -

ten kur tul ma ya ça lı şır ken bu sı ra da po len yük lü iki ke se cik ka fa sı nın ar ka sı -

na ve sır tı na ya pı şır. Böy le ce arı baş ka or ki de le re git ti ğin de, sır tı na ya pı şan

po len ler di ğer or ki de le rin döl len me si ni sağ lar.16 Gö rül dü ğü gi bi Çe kiç Or ki -

de si ve arı ara sın da son de re ce uyum lu bir iliş ki söz ko nu su dur. Bu uyum bit -

ki le rin üre ye bil me si için son de re ce önem li dir. Çün kü ba şa rı lı bir po len leş me -

nin sağ la na ma ma sı, ya ni bö cek ten ge len po len le rin ay nı tür de bit ki ye ile til -

me me si du ru mun da döl len me ger çek leş me ye cek tir.

Çe kiç Or ki de si ve ya ban arı la rı ara sın da ki bu uyu mun do ğa da pek çok
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ör ne ği var dır. Çi çek le rin ya pı la rın da ki fark lı lık lar ba zen bu uyum lu iliş ki nin

se be bi ola bil mek te dir. Ör ne ğin ba zı çi çek le rin içi ne gi re bil mek ba zı bö cek ler

için son de re ce ko lay dır, çün kü çi çe ğin po len le ri nin bu lun du ğu kı sım açık tır,

bu bö lüm den bö cek ler ve arı lar ko lay lık la gi rip po len le re ula şa bi lir ler. Ba zı

bit ki ler de ise sa de ce be lir li hay van la rın gi re bi le ce ği bü yük lük te bir nek tar gi -

ri şi var dır. Me se la arı lar ba zı du rum lar da çi çek te ki nek ta ra ulaş mak için bu

ara lık lar dan ken di le ri ni içe ri doğ ru iter ler. Oy sa arı la rın ko lay lık la yap tık la rı

bu iş le mi yap mak baş ka can lı lar için çok zor, hat ta im kan sız dır.

Nor mal çi çek ler den da ha uzun çi çek ta cı tüp le ri ne sa hip olan bit ki ler -

dey se ağız ya pı la rı se be biy le arı lar ve ba zı bö cek ler bu bit ki le ri döl le ye mez -

ler. Sa de ce ge ce ke le bek le ri ve gü ve ler gi bi uzun dil le ri olan bö cek ler, uzun

çi çek ta cı tüp le ri ne sa hip olan bu çi çek le ri döl le ye bi lir ler.17

Bü tün ör nek ler de de gö rül dü ğü gi bi ba zı çi çek le rin ya pı la rı na tı pa tıp uy -
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Üst te ki re sim ler de di şi ya ba n a rı sı zan net -
ti ği için bir çi çek le çift leş me ye ça lı şan er -
kek bir ya ba n a rı sı gö rül mek te dir. Yan da
gö rü len Çe kiç Or ki de le ri ise di şi arı la rın
sa de ce ren gi ni, şek li ni ve tüy ler le kap lı alt
kı sım la rı nı tak lit et mek le kal maz lar, di şi
arı la rın sal gı la dık la rı ko ku nun da ay nı sı -
nı tak lit ede bi lir ler.



gun bir vü cut ya pı sı na sa hip olan bö cek ler le bu çi çek ler ara sın da son de re ce

ku sur suz bir uyum var dır.

Bir ki lit ve anah tar iliş ki si şek lin de olan bu uyu mun ev rim ci le rin id dia

et tik le ri gi bi te sa düf ler le el de edil me si im kan sız dır. Kal dı ki bu uyu mun te sa -

düf ler le mey da na gel me si ni bek le mek yi ne ev rim ci le rin sa vun du ğu do ğal se -

lek si yon man tı ğıy la çe li şir. Çün kü ev rim ci le rin do ğal se lek si yon id di ala rı na

gö re, çev re ye adap te ola ma yan bir can lı ya ken di sin de ye ni me ka niz ma lar

oluş tur ma lı ya da ya vaş ya vaş yok ol ma lı dır. Bu du rum da do ğal se lek si yon

me ka niz ma sı na gö re bu bit ki ler özel çi çek ya pı la rı ne de niy le ta şı yı cı bö cek -

ler ta ra fın dan döl le ne me ye cek le ri için yok ola cak lar dır ve ya çi çek le ri nin şek -

li ni de ğiş tir mek zo run da ka la cak lar dır. Yi ne ay nı şe kil de ağız ya pı la rı se be -

biy le sa de ce bu çi çek le ri döl le ye bi len bö cek ler de, ya be sin bu la ma dık la rı

için yok ola cak lar dı ya da be sin top la mak ta kul lan dık la rı or gan la rı nın ya pı -

sı nı de ğiş ti re cek ler di.

Oy sa uzun çi çek ta cı olan bit ki le re ya da di ğer bit ki le re bak tı ğı mız da

her han gi bir adap tas yo nun, ya ni de ği şik li ğin ya da baş ka bir ek me ka niz ma -

nın oluş ma dı ğı nı gö rü rüz. Ay nı şe kil de ke le bek ler ve gü ve ler gi bi can lı lar da

her han gi bir adap tas yon gö rül me mek te dir.

Bu çi çek ler de, on la rı döl le yen ta şı yı cı lar da çok uzun yıl lar dan bu ya na

ya şam la rı nı ay nı uyum içe ri sin de sür dür mek te dir ler. 

Bu ra ya ka dar an la tı lan lar, bir kaç ay rı tür de ki bit ki nin ne sil le ri ni sür dü -

re bil me le ri için baş vur duk la rı yön tem le rin kı sa bi rer öze ti idi. Her han gi bir

bi yo lo ji ki ta bın da tüm de tay la rı nı bu la ca ğı nız bit ki le rin toz laş ma sı iş le mi nin

se bep le ri hak kın da ay nı kay nak lar do yu ru cu bir açık la ma ge ti re mez ler. Çün -

kü ya pı lan her iş lem de, bit ki ye mal ede me ye ce ği miz dü şün me, ak let me, ka -

rar ver me, he sap et me gi bi özel lik ler ön plan da dır. Oy sa bir bit ki nin bu fi il le -

ri ger çek leş ti re cek bir şu uru nun ol ma dı ğı nı he pi miz bi li riz. Eğer bit ki nin tüm

bu iş lem le ri ken di ira de siy le yap tı ğı nı söy ler sek ba kın na sıl bir se nar yo çı kar

kar şı mı za:

Bit ki, ae ro di na mik ya pı sı nın rüz gar ile toz laş ma ya uy gun ol du ğu nu "he -

sap eder" ve on dan son ra ge len her ne sil ay nı yön te mi kul la nır. Di ğer le ri ise

rüz gar dan ye te rin ce fay da la na ma ya cak la rı nı "an lar" ve bu ne den le toz laş ma

için bö cek le ri kul la nır lar. Ço ğa la bil mek için bö cek le ri ken di le ri ne çek me le ri
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ge rek ti ği ni "bi lir", bu nu sağ la mak için çe şit li yön tem ler de ner ler. Ön ce lik le
bö cek le rin ne ler den hoş lan dı ğı nı tes pit eder ler. Bu tes pi ti ya pa bil me le ri için
bö cek le ri göz lem le me le ri, çe şit li araş tır ma lar yap ma la rı ge rek mek te dir. Han -
gi nek ta rın ve ko ku nun han gi bö cek üze rin de et ki li ol du ğu nu bul duk tan son -
ra çe şit li kim ya sal iş lem ler ya pa rak ko ku lar üre tir ler ve bu nu tam ge rek ti ği
za ma nı be lir le ye rek sal gı lar lar. Nek ta rı bö cek ler için ca zip kı lan ta dı n, için -
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Avi ze ağa cı bit ki si nin üze rin de bü yük yap rak -
lar dan olu şan bir ro zet şek li, bu nun da mer ke -
zin de krem renk li çi çek le ri ta şı yan bir sap bu -
lu nur. Avi ze ağa cı nın özel li ği po len le ri nin
eğim li bir böl ge de bu lun ma sı dır. Bu yüz den
bit ki nin er kek üre me or gan la rın da bu lu nan çi -
çek  to zu nu an cak eğim li bir ağız ya pı sı na sa -
hip olan bu gü ve top la ya bi lir. Gü ve çi çek  toz -
la rı nı bir bi ri ne bas tı rıp top şek li ne so kar ve
bu nu baş ka bir avi ze ağa cı çi çe ği ne gö tü rür.
Ön ce çi çe ğin di bi ne iner ve ken di yu mur ta la rı -
nı bı ra kır. Son ra te pe ci ğe çı kar ve çi çek  to zu
to pu nu bu ra ya vu ra rak po len le rin dö kül me si -
ni sağ lar. Bir sü re son ra yu mur ta lar dan gü ve
tır tıl la rı çı kar ve bu po len ler le bes le nir ler.
Eğer gü ve ler ol ma sa avi ze ağaç la rı ken di ken -
di le ri ni döl le ye mez ler.19

Bazı çi çek ler ge ce açar lar bu yüz -
den de ge ce ya şa yan can lı lar ta ra -
fın dan döl le nir ler. Ge ce çi çek le ri ni
döl le yen hay van lar dan bir ta ne si de
çi çek ler de ki nek tar ile bes le nen ya -
ra sa lar dır. Ya ra sa lar ta ra fın dan döl -
le nen ve be yaz, ye şi lim si ve mor
renk le re sa hip olan bu ge ce çi çek le -
ri öy le güç lü bir ko ku ya sa hip tir ler
ki, ka ran lık ta uçan kör ya ra sa lar bu
sa ye de on la rı ko lay lık la bu la bi lir ler.
Bu çi çek ler ay rı ca çok bol mik tar da
nek tar da üre tir ler. Gö rül dü ğü gi bi
her iki can lı da ku sur suz bir uyum
için de dir. Bu uyu mu ya ra tan, hiç
kuş ku suz ki Rah man ve Rahim olan
Al lah'tır.18



Bazı çi çek ler de nek tar çi çe ğin de rin lik -
le rin de bu lu nur. Bu da bö cek le rin ve
kuş la rın nek tar top la ma la rı nı, ya ni çi -
çe ğin döl len me si ni zor laş tı ra cak bir de -
za van taj gi bi gö rü nür. Oy sa çi çe ler için
böy le bir şey söz ko nu su bi le de ğil dir.
Çün kü Al lah, nek ta rı de rin ler de bu lu -
nan çi çek le rin özel lik le ri ne tı pa tıp uy -
gun ya pı la ra sa hip  can lı lar ya ra ta rak
bu bit ki le rin de döl len me si ni sağ la mış -
tır.



de ki mad de le rin mik ta rı nı tes bit eder ve bu nu da ken di le ri üre tir ler. Nek tar ve

ko ku bö cek le ri ken di le ri ne çek me de ye ter li ol mu yor sa dü şü nüp baş ka bir

yön tem de ne me ye ka rar ve rir ve böy le du rum lar da "al da tı cı tak lit ler" ya par -

lar. Da ha sı ken di tür le rin den baş ka bir bit ki ye ula şa cak olan po len le rin bo yut -

la rı nı ve gi de ce ği me sa fe yi "he sap eder" ve bu na gö re en uy gun şe kil de ve en

uy gun za man da po len le ri ni üre tir ler. Po len le rin ye ri ne ulaş ma sı nı en gel le ye -

bi le cek ih ti mal le ri "dü şü nür" ve bun la ra kar şı "ön lem ler alır lar." 

El bet te böy le bir se nar yo nun ger çek leş me si müm kün de ğil dir, hat ta bu

se nar yo ta ma men man tık ku ral la rı na ay kı rı dır. Bü tün bun lar sı ra dan bir bit ki

ta ra fın dan ger çek leş ti ri le mez. Çün kü bir bit ki ak le de mez, za man aya rı ya pa -

maz, ebat ve şe kil tes bit ede mez, rüz ga rın hı zı nı ve yö nü nü he sap la ya maz,

döl le ne bil mek için ne tip yön tem le re ih ti ya cı ol du ğu nu ken di si be lir le ye mez,

hiç ta nı ma dı ğı bir hay va nı cez bet me si ge rek ti ği ni dü şü ne mez, üs te lik bu nu

sağ la mak için na sıl yön tem ler kul la na ca ğı na ka rar ve re mez. 

Bu de tay lar ne ka dar ço ğal tı lır sa ço ğal tıl sın, han gi yön den yak la şı lır sa

yak la şıl sın, ne gi bi man tık lar ku ru lur sa ku rul sun bit ki ler le hay van lar ara sın -

da ki bu iliş ki de bir ola ğa nüs tü lük ol du ğu so nu cu de ğiş me ye cek tir.

Çün kü bu can lı lar bir bir le ri ile uyum lu ya ra tıl mış lar dır. Bu ku sur suz

uyum bi ze hem çi çek le ri hem de bö cek le ri ya ra tan gü cün her iki can lı yı da

çok iyi ta nı dı ğı nı, on la rın her tür lü ih ti ya cın dan ha ber dar ol du ğu nu ve on la rı

bir bir le ri ne uy gun ya rat tı ğı nı gös te rir. Her iki can lı da ken di le ri ni çok iyi ta -

nı yan, bi len alem le rin Rab bi olan, her  şey den ha ber dar olan Al la h'ın ese ri dir -

ler. On lar Al la h'ın bü yük lü ğü nü, Yü ce kud re ti ni, ku sur suz sa na tı nı in san la ra

gös te rip ta nıt mak la gö rev li dir ler.

Bit ki nin ne ken di var lı ğın dan, ne de ger çek leş tir di ği bu mu ci ze vi iş lem -

ler den ha be ri var dır. Çün kü o, sa hip ol du ğu her özel li ği plan la yan, ka inat ta ki

her  şey gi bi ken di si ni de ya rat mış olan ve her an ya rat ma ya de vam eden

Al la h'ın kont ro lün de dir, ki bu ger çe ği de Ku ran'da Al lah biz le re bil di rmek te -

dir:

Bit ki ve ağaç (O'na) sec de et mek te dir ler. (Rah man Su re si, 6)

De ni z Al tı Bit ki le rin de Po len leş me Yön te mi ile Üre me

Po len le üre me yön te mi, bi li ne nin ak si ne, sa de ce ka ra bit ki le ri ne öz gü bir
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yön tem de ğil dir. De niz bit ki le rin de de bu yön tem le üre yen tür ler var dır. İlk ola -
rak 1787 yı lın da İtal yan bo ta nik çi Fi lip po Ca vol li ni, açık de niz de ya şa yan ve
po len leş me yön te mi ile üre yen "Zos te ra" isim li bit ki yi keş fet miş tir.20

Po len leş me yön te mi nin sa de ce ka ra bit ki le ri ne öz gü ol du ğu nun zan ne -
dil me si nin ne de ni; su ile te mas eden ka ra bit ki le ri nin po len le ri nin, ya rı la rak
işe ya ra maz ha le gel me le riy di. 

Su da po len leş me yön te miy le üre yen bit ki ler üze rin de ya pı lan in ce le -
me ler, bu ko nu nun ev rim te ori si nin için den çı ka ma dı ğı prob lem ler den bir
ye ni si ol du ğu nu gös ter miş tir. 

Po len le ri suy la ta şı nan bit ki le re 11 fark lı fa mil ya da 31 cins ola rak Ku -
zey İs veç'ten, Gü ney Ar jan ti n'e, de niz se vi ye si nin 40 m al tın dan, 4800 m yük -
sek te And Dağ la rın da ki Ti ti ca ca Gö lü'ne ka dar pek çok fark lı yer de rast la nı -
lır. Eko lo jik yön den ba kı la cak olur sa tro pik yağ mur or man la rın dan, çöl ler de -
ki mev sim lik göl le re ka dar çok fark lı şart lar da ya şa yan la rı var dır.21

Ev rim ci le rin bu ko nu da ki prob lem le ri, ev rim te ori si nin ken di tez le rin -
den kay nak la nır. Çün kü te ori ye gö re po len leş me, bit ki le rin ka ra da ya şa ma -
ya baş la ma sın dan son ra kul lan dık la rı "ge liş miş" bir üre me bi çi mi dir. Oy sa,
bu yön te mi kul la nan su bit ki le ri nin var lı ğı or ta da dır. Bu ne den le ev rim ci ler
bu bit ki le ri, "ye ni den su ya dö nen çi çek li bit ki ler" ola rak ad lan dır mış lar dır.
Ne var ki ev rim ci ler bu bit ki le rin ne su ya dö nüş za man la rı, ne su ya dö nüş -

le ri ni ge rek ti ren ne den ler, ne de su ya dö -
nü şle ri nin şek li ve ara form la rı

hak kın da man tık lı ve bi lim sel
bir açık la ma ya pa ma mış lar -

dır. 
Ev rim ci le rin di ğer bir prob le -
mi ise su yun ba zı özel lik le -
rin den kay nak la nır. Da ha
ön ce de be lirt ti ği miz gi bi
su, po le nin ya yıl ma sı için

hiç de et kin bir or tam de ğil -
dir ve ge nel lik le po len ta ne le ri -

nin ya rıl ma sı na yol açar. Ay rı ca, su -
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yun ha re ke ti ni tah min et mek de zor dur. Su da ol duk ça dü zen siz akın tı lar ola -
bi lir, gel-git ol ma sı bit ki le ri ani den ba tı ra bi lir ya da su yun üs tün de ol duk ça
uzak la ra gö tü re bi lir. Tüm bun la ra kar şın su da ye ti şen bit ki ler, po len leş me ta -
şı yı cı sı ola rak su yu bü yük bir ba şa rı ile kul la nır lar. Çün kü bu bit ki ler su da bu
iş lem le ri ra hat lık la ba şa ra cak la rı şe kil de ya ra tıl mış lar dır. İş te bu bit ki ler den
bir kaç ör nek:

Val lis ne ria

Er kek Val lis ne ri a'nın çi çek le ri, bit ki nin su için de ka lan bö lü mün de olu -
şur. Bun lar da ha son ra di şi özel lik li bit ki nin çi çek le ri ne ula şa bil me si için,
göv de den ay rı la rak ser best ka lır lar. Çi çek, ser best kal dı ğın da ko lay lık la su
yü ze yi ne çı ka bi le cek bir bi çim de ya ra tıl mış tır. Bu es na da çi çek kü re sel bir to -
mur cuk gö rü nü mün de dir. Taç yap rak la rı bir bir le ri üze ri ne ka pan mış tır ve por -
ta kal ka bu ğu gi bi çi çe ğin et ra fı nı sar mış lar dır. Bu özel ya pı lı form, po len le rin
ta şın dı ğı bö lü mün, su yun olum suz et ki sin den ko run ma sı nı sağ lar. Çi çek ler
yü ze ye çık tı ğın da, da ha ön ce ka pa lı olan taç yap rak lar bir bir le rin den ay rı lır
ve ge ri ye doğ ru kıv rı la rak su üze ri ne ya yı lır lar. Po len le ri ta şı yan or gan lar, taç
yap rak la rın üze rin de yük sel miş bir bi çim de or ta ya çı kar lar. Bun lar en ha fif
bir esin tiy le bi le ha re ket ede bi le cek yel ken gö re vi ni üst le nir ler. Bu or gan lar,
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Val lis ne ria bit ki si po len le ri ni ta şıt mak için su yu kul la nır. Bit ki nin çi çek le ri nin, aça cak -
la rı za ma nı ve ye ri  bil me le ri ve  po len le ri nin su ya da ya nık lı özel ya pı la rı gi bi de tay lar
bit ki nin bu iş lem ler için özel ola rak ya ra tıl dı ğı nı bi ze gös terir. 

Erkek organ

Erkek bitki

Dişi bitki

Çiçek



bir yan dan yel ken gi bi iş gö rür ken, öte yan dan Val lis ne ri a'nın po len le ri ni de

su yü ze yin den  yu ka rı da tu tar lar. 

Di şi bit ki nin çi çek le ri ise, su di bin den ge len uzun bir sa pın ucun da ve su

yü ze yin de yer alır lar. Di şi çi çe ğin yap rak la rı da su yü ze yin de ha fif bir çö kün -

tü oluş tu ra cak şe kil de açıl mış lar dır. Bu çö kün tü er kek çi çek ken di ne yak laş -

tı ğın da, di şi çi çe ğin bir çe kim ala nı oluş tur ma sı na ya rar. Ni te kim er kek çi çek,

di şi çi çe ğin ya nın dan ge çer ken bu çe kim ala nı na gi rer ve iki çi çek bu lu şur.

Böy le ce po len ler di şi çi çe ğin üre me or ga nı na ula şır ve po len leş me ger çek leş -

ti ril miş olur.

Er kek çi çe ğin, su da iken ka pa lı olup po len le ri ko ru ma sı, yük se le rek su

yü zün de aç ma sı ve su da ra hat lık la iler le ye bi le cek bir form oluş tur ma sı, üze -

rin de özel ola rak dü şü nül me si ge re ken de tay lar dır. Çi çe ğin bu özel li ği de niz

ta şıt la rın da kul la nı lan ve de ni ze atıl dı ğın da oto ma tik ola rak açı lan tah li ye

bot la rı na ben zer. Bu bot lar bir çok en düst ri ürün le ri ta sa rım cı sı nın uzun sü ren

or tak ça lış ma la rı so nu cu or ta ya çık mış tır. Bo tun ilk üre ti min de kar şı la şı lan

plan la ma ha ta la rı ve do la yı sıy la bo tun ça lış ma sı sı ra sın da or ta ya çı kan ak sak -

lık lar tek rar tek rar ele alın mış, ha ta lar dü zel til miş ve tek rar lı ça lış ma lar so -

nun da iş le yen doğ ru bir sis te me ula şıl mış tır. 

Tüm bu ça lış ma la rı Val lis ne ri a'nın du ru mu nu dü şü ne rek göz önü ne ala -

lım: Val lis ne ri a'nın, tah li ye bo tu nu ta sar la yan lar gi bi bir den faz la ih ti ma li

yok tur. Yer yü zün de ki ilk Val lis ne ri a'nın tek fır sa tı var dır. An cak ilk de ne me -

de tam an la mıy la ba şa rı lı olan bir sis te min kul la nıl ma sı son ra ki ne sil le re ya -

şa ma im ka nı ya ra ta cak tır. Ak sak lık la rı olan bir sis tem ise di şi çi çe ği po len le -

ye me ye cek ve bu bit ki hiç bir za man ço ğa la ma ya ca ğı için yer yü zün den yok

olup gi de cek ti. Gö rül dü ğü gi bi Val lis ne ri a'nın po len le me stra te ji si nin aşa ma -

lı ola rak or ta ya çık ma sı im kan sız dır. Bu bit ki su da po len le ri ni gön de re bi le ce -

ği ya pı sıy la bir lik te ya ra tıl mış tır.22

Ha lo du le

Et ki le yi ci po len len me stra te ji si ne sa hip bir baş ka su bit ki si de Fi ji Ada -

la rı nın kum lu kı yı la rın da ye ti şen Ha lo du le' dir. Bu bit ki nin po len ta şı yı cı la rı

uzun yü zü cü ip lik ler bi çi min de dir ve su yun için den yü ze ye sa lı nır lar. Bu yapı

Ha lo du le' ye Va lis ne ri a'dan bi le çok da ha faz la isa bet sağ la ma im ka nı ve rir.
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Ay rı ca bu ip lik le rin ya pı sın da son de re ce özel kar bon hid rat ve pro te in ta ba ka -

la rı var dır. Bu özel ya pı da Ha lo du le le rin ya pış kan lık özel li ği ta şı ma la rı nı

sağ la mış tır. İp lik ler su yü ze yin de bir bi ri ne ya pı şa rak uzun sal lar oluş tu rur lar.

Bit ki ye ait bu tip mil yon lar ca ara ma ara cı, gel-git dal ga la rı nı kul la na rak di şi

bit ki le rin bu lun du ğu sığ su la ra doğ ru yol alır lar. Bu ara ma araç la rı nın bir bi -

riy le çar pış ma sıy la döl len me iş le mi ko lay lık la ba şa rıl mış olur..23

Tha las sia

Bu ra ya ka dar po len le ri su yü ze yin de ta şı nan bit ki ler den bah set tik. Bu

du rum da po len le rin ha re ke ti iki bo yut lu dur. Ba zı bit ki ler de ise üre me sis te mi

üç bo yut lu ola rak iş ler. Üçün cü bo yut su yü ze yi nin al tı dır. 

Su al tın da ki po len leş me stra te ji le ri, su yü ze yin de ger çek leş ti ri len ler den

da ha zor dur. Çün kü üç bo yut lu po len leş me de, po len le rin ha re ket le rin de ki

ufak bir de ği şik lik da hi so nu cu da ha faz la et ki ler. Bu ne den le bir po le nin, su

için de iken di şi or ga nı ya ka la ma sı, yü zey dey ken ya ka la ma sın dan çok da ha

zor dur. 

Bu na kar şın, Ka ra ib Ada la rın dan St. Cro ix' da ye ti şen "Tha las sia" bit ki si

ya şa mı nı her za man su al tın da sür dü rür. Çün kü Tha la ssia, bu zor gö zü ken
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Halo du le gel-git dal ga la rı nı kul la na rak, uzun ve ya pış kan yü zü cü ip lik le ri sa ye sin de
po len le ri ni di şi bit ki le re gön der mede hep başarılı olur.
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döl len me ko şul la rı nı ko lay laş tı ra cak bir po len leş me stra te ji si ne sa hip ola rak
ya ra tıl mış tır. Tha las sia, yu var lak po len le ri ni uzun ya pış kan lı ip lik ler içi ne gö -
mü lü du rum da su al tı na sa lar. Su al tın da yü zen ve dal ga lar ta ra fın dan yön len -
di ri len bu ip lik ler, di şi çi çek le rin üre me or gan la rı na ta kı la rak ço ğal ma yı sağ -
lar.24

Tha las sia ve Ha lo du le 'nin po len le ri ni ip lik çik pa ket le ri şek lin de yol la -
ma la rıy la ara ma araç la rı nın ta ra dı ğı yol da ha da bü yü tül müş olur. Hiç şüp he -
siz ki bu akıl do lu plan, hem su bit ki le ri ni hem de on la rın su da po len leş me
stra te ji le ri ni ya ra tan ve her tür lü ya rat ma dan ha ber dar olan Al la h'ın ese ri dir.

O, gök le ri da ya nak ol mak sı zın ya rat mış tır, bu nu gör mek te si niz.
Arz da da, si zi sar sın tı ya uğ ra tır di ye sar sıl maz dağ lar bı rak tı ve
ora da her can lı dan tü re tip ya yı ver di. Biz gök ten su in dir dik, böy le -
lik le ora da her gü zel olan çift ten bir bit ki bi tir dik. Bu, Al lah'ın ya -
rat ma sı dır. Şu hal de, O'nun dı şın da olan la rın ya rat tık la rı nı Ba na
gös te rin. Ha yır, zul me den ler, açık ça bir sa pık lık için de dir ler. (Lok -
man Su re si, 10-11)
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Tha las sia bit ki si di ğer su bit ki le rin den fark lı ola rak tüm ya şa mı nı su yun al tın da ge çi -
rir. Bu na rağ men o da po len le ri ni su yo luy la di şi bit ki ye ulaş tı rır. Tha las sia'nın da yu -
ka rı da ki şe kil de de gö rül dü ğü gi bi ya pış kan lı ip lik çik le ri var dır. Tha las sia'nın özel ya -
pı sı nı Allah su al tın da ya şa ma sı için özel ola rak ya rat mış tır.
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erek rüz gar lar la, ge rek se di ğer ta şı yı cı lar la çi çek le rin di şi or -
gan la rı na ula şan er kek po len ler için ar tık yol cu luk la rı nın so nu
gel miş tir. To hu mun oluş tu rul ma sı için her şey ha zır dır. Eşey li
üre me ola rak ad lan dır dı ğı mız üre me bi çi mi nin ger çek leş me si

için en önem li aşa ma to hu mun oluş ma sı dır. Söz ko nu su olu şu mu, en ba şın -
dan çi çe ğin ge nel ya pı sın dan baş la ya rak in ce le mek te fay da var dır. 

Çi çek le rin tam or ta sın da, mey ve yap rak la rın dan (kar pel ler den) oluş muş
tek ya da bir kaç ta ne di şi or gan bu lu nur. Her di şi or ga nın en üst bö lü mün de
bir te pe cik, bu nun al tın da te pe ci ği ta şı yan bir bo yun cuk ve en dip te de to hum
tas lak la rı nı ba rın dı ran şiş kin ce bir yu mur ta lık var dır. 

Er kek or gan lar dan ge len çi çek toz la rı, yü ze yi ya pış kan bir sı vıy la kap lı
olan te pe ci ğe ko nar lar, son ra bo yun cuk ka na lıy la dip te ki yu mur ta lı ğa ula şır -
lar. Bu ya pış kan sı vı nın çok önem li bir gö re vi var dır: Çi çek toz la rı bo yun cu -
ğun al tın da ki yu mur ta lı ğa ula şa ma dık ça bu ra da ki to hum tas lak la rı nı döl le ye -
mez ler, bu sı vı ise çi çek toz la rı nın boş ye re har can ma sı nı ön ler ve bir leş me -
yi sağ lar. To hum tas la ğı, an cak bu di şi ve er kek üre me hüc re le ri bir leş ti ğin -
de to hu ma dö nü şür. 

Çi çek toz la rı, te pe ci ğin üs tü ne kon duk tan son ra bü yü me ye baş lar ve her
çi çek to zu ta ne ci ği ya ni her er kek üre me hüc re si, kök ka dar in ce bir bo ru cuk
ge liş ti re rek, di şi or ga nın bo yun cu ğun dan yu mur ta lı ğa doğ ru uza tır. Bu bo ru -
cuk lar dan her bi ri nin için de iki ta ne çe kir dek var dır. Bo ru cuk uza ya rak yu -
mur ta lı ğa ulaş tı ğın da ko par ve için de ki hüc re çe kir dek le ri ser best ka lır. Böy -
le ce çe kir dek ler den bi ri yu mur ta lık ta ki yu mur ta hüc re siy le bir le şir. Bu olu -
şum ile ri de to hu mu mey da na ge ti re cek tir. Di ğer çe kir dek de ay nı to hum tas -
la ğın da ki baş ka bir hüc rey le bir le şe rek to hu mun çim len me si için ge rek li be -
sin de po su nu oluş tu rur. İş te bu ola ya döl len me de nir. 

Döl len me den son ra da ya nık lı bir ta ba ka yu mur ta yı sa rar ve emb ri yo bir
tür din len me ev re si ne gi rer, çev re sin de de po la nan be sin mad de le riy le to hu -
mu oluş tu rur.

Er kek ve di şi eşey hüc re le ri nin bir leş me siy le olu şan her to hum da, bir
bit ki emb ri yo su ve bir de be sin de po su var dır. Bu, to hu mun ge li şi mi için çok
önem li bir de tay dır çün kü top rak al tın da bu lun du ğu ilk za man lar da, to hu mun



Üst te ki re sim de çi çek açan bir bit ki nin
ge nel leş ti ril miş ge li şim şe ma sı gö rül -
mek te dir. Çif te döl len me özel li ği ne sa -
hip olan bu bit ki şe ma tik an la tım da da
gö rül dü ğü gi bi son de re ce de tay lı iş -
lem ler le ürer. To hum ha li ne ge le ne ka -
dar bir çok aşa ma dan ge çer.
Yan da ki re sim ler de ise bir çi çe ğin ken -
di si ve eni ne alın mış ke si tin de üre me
or gan la rı gö rül mek te dir.
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kök le ri ve be sin üre te bi le cek yap rak la rı yok tur ve bu sü re zar fın da bü yü ye -
bil mek için bir be sin kay na ğı na ih ti ya cı ola cak tır.25

Bu to hum la rı çev re le yen emb ri yo ve be sin de po su ger çek te bi zim mey -
ve ola rak ad lan dır dı ğı mız be sin ler dir. Bu ya pı lar, to hu mu bes le mek amaç lı
ol du ğu için be sin de ğe ri yük sek olan pro te in le ri ve kar bon hid rat la rı  içe rir -
ler. Bu ha liy le hem in san lar, hem de di ğer can lı lar için vaz ge çil mez bir be sin
kay na ğı oluş tu rur lar. Her mey ve içer di ği to hu mu en iyi şe kil de ko ru yup bes -
le ye cek ni te lik le re sa hip tir. Et li kıs mı, su mik ta rı, dış za rı nın ya pı sı to hu mu
en et ki li ko ru ya cak şe kil de dir. 

Bu ra da önem li bir de tay da ha var dır: Her bit ki yal nız ken di tü rün den bir

bit ki yi döl le ye bi lir. Eğer bir bit ki nin çi çek toz la rı baş ka tür den bir bit ki nin te -

pe ci ği ne ko nar sa, bit ki bu nu an lar ve yu mur ta lı ğa ulaş mak üze re bir bo ru cuk

uzat maz; so nuç ta döl len me ol ma dı ğın dan to hum ge liş mez.26

Me se la buğ da yın çi çek toz la rı bir el ma ağa cı nın çi çek le ri ne ta şı nır sa
ağaç el ma ver mez. Bu nok ta da bi raz du rup dü şün mek, ola yın ola ğa nüs tü lü -

Mey ve le rin içer dik le ri vi ta min, pro te in ve kar bon hid -
rat gi bi be sin mad de le ri hem to hu mu bes ler ve ko rur,
hem de di ğer can lı lar için en önem li be sin kay nak la -
rın dan dır. Ay nı ku ru top rak tan çı kan, ay nı su ile su -
la nan  mey ve ler ve seb ze ler ina nıl maz bir çe şit li li ğe
sa hip tir ler. Ay rı ca gö rü nüm le ri, tat la rı ve ko ku la rı ile
de bi rer yaratılış ha ri ka sı dır lar.
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ğü nü kav ra ma mız açı sın dan fay da lı ola cak tır. Bir bit ki nin çi çe ği ken di tü rün -
de ki bir bit ki nin çi çe ğin den ge len po le ni ta nı mak ta dır. Şa yet ken di tü rün den
ise döl len me yi baş la ta cak iş lem le ri ya par. Eğer ge len po len ken di tü rün den
bir bit ki ye ait de ğil se, bit ki döl len me yi baş lat maz. Pe ki be lir li kri ter le re gö -
re ken di tü rü ne ait po le ni ayırt eden "çi çek te pe ci ği" bu teş hi si yap ma yı na -
sıl öğ ren miş tir? Ya ban cı po len le re kar şı me ka niz ma yı ki lit le me si ge rek ti ği ni
ne re den bil mek te dir? Hiç kuş ku suz bit ki nin her ay rın tı sı na ha kim olan akıl,
çi çe ğin de ki bu me ka niz ma yı da en gü zel bi çim de dü zen le miş ve ne sil le rin
de va mı nı ga ran ti al tı na al mış tır. 

To hum emb ri yo su nun ne gi bi bir or tam da ge li şe ce ği, ge liş me ev re le rin -
de ne le re ih ti ya cı nın ola ca ğı, top rak tan çık tı ğı za man ne ler le kar şı la şa ca ğı ve
na sıl bir ko run ma ya ge rek si nim du ya ca ğı gi bi, ih ti ya cı ola cak her de tay ön -
ce den dü şü nül müş ve to hum bu ih ti yaç la ra gö re dü zen len miş tir. To hum la rın
ko ru yu cu dış kat man la rı (to hum kı lıf la rı) ge nel lik le çok sert tir. Bu ya pı, to -
hu mu kar şı la şa ca ğı dış et ken le re kar şı ko rur ve bu lu nu lan or ta ma gö re de ği -
şik lik ler gös te rir. Ör ne ğin ba zı to hum la rın ge li şi mi nin son aşa ma sın da dış
yü zey le rin de da ya nık lı mum lu bir ya pı bi ri kir, bu sa ye de su ve gaz te si ri ne
kar şı di renç li olur lar.

Bit ki le rin ya şa mın da ki  ku sur suz ya pı lar sa de ce bu ka dar la sı nır lı de ğil -
dir. To hum kı lıf la rı da bit ki nin tü rü ne gö re de ği şik mal ze me ler le kap la na bi lir;
me se la fa sul ye ta ne sin de ol du ğu gi bi in ce bir zar la ya da ki raz çe kir de ğin de
ol du ğu gi bi odun su ve sert bir ka buk la ör tü lü ola bi lir. Su ya da ya nık lı ol ma sı
ge re ken to hum la rın ka buk la rı di ğer le ri ne gö re da ha sert ve ka lın dır. Ay rı ca
her tü re gö re to hum la ra çok fark lı şe kil ler ve fark lı bü yük lük ler ve ril miş tir.
Uzun sü re çim len me den da yan ma sı ge re ken le rin (ör ne ğin hin dis tan ce vi zi to -
hum la rı) için de ki be sin mik ta rı ile suy la kar şı laş tık tan kı sa bir sü re son ra fi -
liz len me ye baş la yan la rın (ka vun, kar puz vs.) be sin mik ta rı fark lı dır.

Gö rül dü ğü  gi bi to hum la rın bo zul ma dan kal ma la rı ve ko lay üre me le ri için
çok ay rın tı lı sis tem ler var dır. Bit ki le rin üre me le ri için ge re ken, özel ola rak dü -
zen len miş bu sis tem le rin her ka de me sin de gö rü len akıl, bu sis tem le rin üs tün
güç sa hi bi olan Al lah ta ra fın dan ya ra tıl mış ol du ğu nun çok açık bir de li li dir. 
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Bir bil gi ban ka sı na ben ze ti -
le bi le cek to hum la rın için -
de, ait ol duk la rı bit ki ye da -
ir her tür lü bil gi bu lu nur.
To hu mun ya pı sın da çok de -
tay lı bir yapı var dır.
Ör ne ğin sol üst te ki re sim de
yer alan to hum ke si tin de de
gö rül dü ğü gi bi to hu mla rın
için de top ra ğın üs tü ne çı -
kıp, fo to sen tez ya pa na ka -
dar, bit ki ye ye te cek mik tar -
da be sin bu lun ur. 
Sağ üst te ki re sim de ise to -
hum atan bir bit ki nin ha va -
ya sa çıl mak üze re açıl mış
to hu mu gö rül mek te dir. 
Di ğer re sim ler de ise rüz -
gar la ta şı na rak üre yen bit -
ki le rin to hum şe kil le rin den
çe şit li ör nek ler ve ril mek te -
dir. Bu to hum la rın hep si -
nin or tak özel li ği ha va da
ko lay sü zül me le ri ni sağ la -
yan ya pı la ra sa hip  ol ma la -
rı dır. 

Kök

gövdeyi
koruyan

tabaka

Endosperm

Tohum kılıfı

Tohumları rüzgarla taşınan bitkilere çeşitli örnekler



Sı ra Da ğı tım da: To hum la rın Da ğı tıl ma sı

Bit ki le rin to hum la rı nı da ğı tır ken kul lan dık la rı, her  bi ri son de re ce et ki -
li olan yön tem ler, her bit ki nin sa hip ol du ğu to hum ya pı sı na gö re de ği şir. Ör -
ne ğin çok ha fif bir mel tem le uça cak ka dar kü çük ve ha fif olan to hum lar, rüz -
gar ta ra fın dan sal lan dık la rın da he men dö kü lür ler ve zah met siz bir şe kil de
döl le nir ler. Ba zı bit ki le rin üre mek için sa de ce to hum la rı nı top ra ğa dü şür me -
le ri ye ter li dir. Ba zı bit ki ler se do ğal man cı nık  yön te miy le , ya ni fır la ta rak to -
hum la rı nı da ğı tır lar. Bu fır lat ma, to hum ka bı için de bü yü me sı ra sın da olu şan
ge ri li min bir şe kil de bo şal ma sıy la sağ la nır. Ba zı bit ki ler de ki to hum ka buk la -
rı, gü neş te ku ru duk tan son ra çat la ya rak açı lır, ba zı la rın day sa rüz gar ya da
hay van çarp ma sı gi bi dış et ken ler le açı lıp, da ğı lır lar.

To hum la rı nı Pat la ta rak Da ğı tan Bit ki ler

Ak de niz Sa la ta lı ğı

Bit ki le rin üre me sin de son de re ce bü yük bir öne mi olan da ğı tım iş le min -
de kul la nı lan me ka niz ma lar in ce len di ğin de, çok has sas den ge ler üze ri ne ku -
ru lu ol duk la rı gö rü lür. Ör ne ğin Ak de niz sa la ta lı ğı gi bi ba zı bit ki ler, to hum la -
rı nın ya yıl ma sı için ken di güç le ri ni kul la nır lar. Ak de niz sa la ta lık la rı ol gun -
laş ma ya baş la dık ça iç le ri ya pış kan bir sı vıy la dol ma ya baş lar. Bir müd det
son ra bu sı vı dan kay nak la nan ba sınç öy le si ne ar tar ki, bu na sa la ta lı ğın sa pı
da ya na maz ve ba sınç ne de niy le dal dan ko pa rak ye re dü şer. Bit ki bu sı ra da
ha va ya fır la tı lan ro ke tin ar ka sın da bı rak tı ğı ize ben zer bir şe kil de için de ki sı -
vı yı da fış kır tır. Sı vıy la bir lik te sa la ta lı ğın to hum la rı da top ra ğa da ğıl mış
olur.27

Bu ra da ki me ka niz ma çok has sas tır; mey ve ye sı vı nın dol ma sı sa la ta lı ğın
tam ol gun laş ma ya baş la dı ğı dö nem de, pat la ma da ol gun laş ma nın bit ti ği dö -
nem de olur. Bu sis tem da ha ön ce ça lış ma ya baş la sa to hum lar ol ma dan pat la -
yan sa la ta lık hiç bir işe ya ra ma ya cak tır. Bu du rum da bu bit ki tü rü nün so nu
ola cak tır. Fa kat bit ki de, ya ra tıl mış mü kem mel za man la ma sa ye sin de söz ko -
nu su teh li ke oluş maz. Her  bi ri nin en ba şın dan iti ba ren ay nı an da va r ol ma sı
ge re ken bu me ka niz ma la rın yüz ler ce, bin ler ce hat ta mil yon lar ca yıl sü ren bir
de ği şi min so nu cun da ev rim le şe rek ge liş ti ği ni id dia et mek akıl, man tık ve bi -
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Sol üst te ki re sim de ka vak
ağa cı nın ke se le rin den fır -
la yan to hum lar gö rül mek -
te dir.
Di ğer re sim ler de ki bit ki le -
rin ise mey ve le ri ol gun laş -
tı ğın da açı la rak pat lar ve
bu sa ye de ipe ğim si tüy le ri
olan to hum la rı açı ğa çı kar.
İpe ğim si bu tüy ler to hum -
la rın ha va da ko lay ha re ket
et me le ri için özel ola rak
yaratılmışlardır. 



li me da ya nan bir id dia de ğil dir. Sa la ta lık da, için de ki sı vı da, to hum lar da, to -

hum la rın ol gun laş ma sı da her şey ay nı an da or ta ya çık ma lı dır. Bu gü ne ka dar

hiç bir prob lem ol ma dan iş le yen böy le bir sis te min var lı ğı onun ilk ola rak da

tüm par ça la rıy la bir lik te, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tı ğı nı,

ya ni bit ki yi Ya ra tı cı mız olan Al lah'ın ya rat tı ğı nı gös te rir.

Ça lı Bit ki si ve Hu ra Ağa cı

Ça lı bit ki si nin üre me si ise yi ne ken di ken di ne açıl ma yön te miy le ama

Ak de niz sa la ta lı ğı nın tam ter si bir şe kil de ger çek le şir. Ça lı da ki to hum la rın pat -

la ma sı, için de ki her han gi bir sı vı nın yar dı mıy la de ğil, bit ki de mey da na ge len

bu har laş ma sa ye sin de olu şur. Ça lı nın üze rin de ki ta ne le rin gü ne şe ba kan yü zü,

sı cak lık art tık ça göl ge de ka lan yü zün den da ha hız lı bir şe kil de ku ru ma ya baş -

lar. Ta ne, üze rin de iki ta raf ara sın da ya şa nan ba sınç so nun da or ta dan iki ye ay -

rı lır böy le ce içer de ki kü çük si yah to hum lar dört bir ya na da ğı lır. 28

To hu mu nu pat la ta rak ya yan bit ki le rin en ba şa rı lı la rın dan bi ri si de Bre -

zil ya'ya öz gü bir bit ki olan Hu ra adın da ki ağaç tır. Ağaç ku ru yup to hum la rı nı

yay ma vak ti gel di ğin de, to hum la rı nı yak la şık ola rak 12 m uzak lı ğa ka dar fır -

la ta bi lir. Bu me sa fe bir ağaç için ol duk ça bü yük bir uzak lık tır. 

He li kop ter To hum lar

Av ru pa ak ça ağaç la rı ve çı nar la rı nın to hum la rı çok dik kat çe ki ci bir ya -

pı ya sa hip ler dir. Bu to hum la rın tek bir ta raf tan çı kan bi rer ka nat la rı var dır.

To hum ağır lı ğı ile, ka na dın uzun lu ğu o ka dar mü kem mel bi ra ra ya ge ti ril miş -

tir ki bu to hum lar ken di et raf la rın da dö ne rek ha re ket ede bi lir ler. Ak ça ağaç lar

ya şa dık la rı böl ge ye sey rek ola rak da ğıl dık la rı için, döl len me iş lem le rin de en

bü yük yar dım cı la rı rüz gar lar dır. Ufak bir rüz gar esin ti sin de da hi ken di et ra -

fın da dön en he li kop ter to hum la r uzun me sa fe le ri aşa bi lir ler.29

Gü ney Ame ri ka da ye ti şen Bert hol le tia ağaç la rı nın kap sül için de ki to -

hum la rı, or man ze mi ni ne düş tük ten son ra bir sü re bu lun duk la rı yer de ka lır -

lar. Bu nun se be bi hay van la rın il gi si ni çe ke cek özel lik le ri nin ol ma ma sı dır.

Ör ne ğin bu to hum la rın ko ku la rı yok tur, dış gö rü nüş ola rak da dik kat çe ki ci

de ğil dir ler, ay rı ca kı rıl ma la rı da çok zor dur. Bu ağa cın üre ye bil me si için de

bir şe kil de to hum ola rak oluş tur du ğu kap sül le rin için de ki fın dık la rın çı ka rı -

lıp top ra ğın al tı na gö mül me le ri ge rek li dir. 
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Ama bü tün bu olum suz özel lik ler Bert hol le tia için hiç so run teş kil et -

mez. Çün kü ken di siy le ay nı or tam da ya şa yan ve bu olum suz luk la rı aşa cak

özel lik le re sa hip olan bir can lı var dır.

Gü ney Ame ri ka'da ya şa yan bir tür ke mi ri ci hay van olan Ago uti bu ka -

lın, ko ku suz ka bu ğun al tın da ken di si için bir yi ye cek ol du ğu nu bil mek te dir.

Ago uti le rin diş le ri ke si ci ve siv ri dir. Özel diş ya pı la rı sa ye sin de sert kap sü lü

ko lay ca kı rar lar. Tek bir kap sül için de yak la şık 20 ci va rın da fın dık bu lu nur.

Bu da Ago uti le rin bir se fer de yi ye ce ğin den çok faz la dır. Ago uti, çe ne si ne al -

dı ğı fın dık la rı ta şır ve on la rı aç tı ğı kü çük de lik le re yer leş tir dik ten son ra üs -

tü nü ör ter. Ago uti ler bu iş le mi da ha son ra fın dık la rı ye mek için yap mış ol -

ma la rı na rağ men Al lah  göm dük le ri fın dık la rın ço ğu nu on la ra bul dur maz. Bu

da Bert hol le tia ağa cı nın işi ne ya rar. Bu sa ye de ağa cın fi liz le rin den pek ço ğu

top ra ğa fi liz len mek üze re gö mül müş olur.30 Gö rül dü ğü gi bi Ago uti'nin bes -

len me şek li ile Bert hol le tia ağaç la rı nın üre me şek li, bir bir le ri ne son de re ce

uyum lu dur. Bu uyum ta bii ki te sa dü fen or ta ya çık mış bir uyum de ğil dir. Bu

can lı lar bir bir le ri ni te sa dü fen de keş fet me miş ler dir. Bu can lı lar ya ra tıl mış lar -

dır. Do ğa da sa yı sız ör nek le ri olan bu uyum hiç kuş ku suz ki çok üs tün bir ak -

lın ürü nü dür. Son suz akıl sa hi bi olan Al lah, her iki can lı yı tüm bu özel lik le -

riy le bir lik te ve bir bi ri ne uyum lu ola rak ya rat mak ta dır. 

Her Tür lü Ko şu la Da ya nık lı To hum lar

Can lı lar da ki üre me hüc re le ri ge nel de ken di do ğal or tam la rın dan ay rıl -

dık tan kı sa bir sü re son ra ölür ler. Bit ki ler dey se böy le bir şey söz ko nu su de -

ğil dir. Bit ki le rin ge rek po len le ri ge rek se to hum la rı ken di ana göv de le rin den

ki lo met re ler ce uzak ta da hi can lı lık la rı nı sür dü re bi lir ler. Ay rı ca ana göv de den

ay rıl ma la rın dan iti ba ren ge çen sü re nin de bir öne mi yok tur. Ara dan yıl lar

hat ta yüz yıl lar geç se de bo zul ma dan ka la bi len to hum lar var dır. 

Ark tik tund ra lar da ki "Lu pin Bit ki si" bu bek le me ye çok gü zel bir ör nek -

tir. Bit ki nin to hum la rı, bü yü mek için yı lın bel li za man la rın da sı cak ha va ya ih -

ti yaç du yar lar. Bu sı cak lı ğın ye ter li ol ma dı ğı nı gör dük le rin de bir mu ci ze ger -

çek le şir, or tam di ğer şart lar açı sın dan uy gun da ol sa to hum lar çat la maz ve

don muş top rak lar da sı cak lı ğın art ma sı nı bek ler ler. Uy gun or tam tam ola rak

sağ lan dı ğın da da ara dan ge çen za ma nın uzun lu ğu na bak mak sı zın kal dık la rı
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yer den ge liş me ye de vam eder ler. Öy le ki ka ya ya rık la rı ara sın da yüz ler ce yıl
bo zul ma dan, çim len me den ka lan bit ki to hum la rı bu lun muş tur.31

Bu son de re ce il ginç bir du rum dur. Bir bit ki nin dış or tam dan ha ber dar
ol ma sı ne de mek tir? Bit ki bu nu ken di si ba şa ra ma ya ca ğı na gö re, ne gi bi ih ti -
mal ler ola bi lir dü şü ne lim. Bit ki nin için de bu lu nan bir me ka niz ma ona du ru -
mu ha ber ve ri yor ola bi lir. Bit ki de bu ha ber üze ri ne bir yer den emir gel miş
gi bi ge li şi mi ni ani den dur du rur. Pe ki öy ley se bit ki de ki bu sis tem na sıl or ta -
ya çık mış tır? Bit ki bu sis te mi ken di si mi dü şü ne rek bul muş tur? Bu sis tem le
il gi li ge re ken tek nik do na nı mı ken di sin de na sıl oluş tur muş tur?

Bu sis te mi ta bii ki bit ki nin ken di si bul ma mış tır. Bit ki nin to hu mun da
sak lı du ran ge ne tik bil gi sin de, bit ki ilk or ta ya çık tı ğı an dan iti ba ren za ten bu
bil gi le rin hep si var dır. Lu pin bit ki si, so -
ğuk ha va ile kar şı laş tı ğın da ge liş me si ni
don du ra bi le ce ği bir sis te me za ten sa -
hip tir. Böy le bir ya pı nın ken di ken di ne
oluş ma sı im kan sız dır. Ev rim ci le rin
"ev rim sü re ci" adı al tın da  uy dur duk la -
rı ha ya li olu şum sü re ci ne ka dar uzun
olur sa ol sun, bu sı ra da ne tür te sa düf ler
ger çek le şir se ger çek leş sin, bit ki le ri ha -
va du ru mun dan ha ber dar eden böy le bir
sis te min oluş ma sı ih ti mal dı şı dır. 

Yi ne ay nı şe kil de mi mo sa glo me -

ra ta nın to hum la rı, ku ru tul muş bit ki ko -
lek si yon la rı nın sak lan dı ğı bir kap ta 220
yıl sak lan mış ve bu to hum suy la ıs la tı -
lır ıs la tıl maz fi liz len miş tir. Da ya nık lı
to hum la ra baş ka bir ör nek ola rak da,
1942 yı lın da, 2. Dün ya Sa va şı sı ra sın da
147 yıl lık al bi zia ju lib ris sin ad lı bit ki yi
ve re bi li riz. Lond ra'da ki Bri tish Mu se -

62 BİTKİLERDEKİ YARATILIŞ MUCİZESİ

Lupin bit ki si nin to hum la rı sı cak lı -
ğın ye ter li ol ma dı ğı nı gör dük le rin -
de, çat la ma dan top ra ğın al tın da yıl -
lar ca bek le ye bi lir ler.



um'da sak la nan bu to hum yan gın sön dür me ça lış ma la rı sı ra sın da ıs la nın ca bu

ka dar yıl dan son ra fi liz len miş tir.32

Tund ra böl ge le rin de ha va sı cak lık la rı dü şük ol du ğu için bo zul ma da ha

ya vaş olur. Öy le ki ba zı to hum lar, 10.000 ya şın da ki bu zul ta ba ka la rın dan çı ka -

rı lıp, la bo ra tu va ra alın dı ğın da ge rek li mik tar da ki ısı ve ne min sağ lan ma sıy la

bir lik te tek rar ha ya ta dö ne bil mek te dir ler.33

To hum he pi mi zin bil di ği gi bi için de bel li mik tar da be sin bu lu nan ve dış

ka bu ğu tah ta yı an dı ran bir ci sim dir. İçi ne sı cak lı ğı öl çen bir ale ti koy ma sı,

dış dün ya dan bil gi alış-ve ri şi yap ma sı nı sağ la ya cak her han gi bir yön tem bul -

ma sı ve so nu cun da el de et ti ği ve ri le ri de ğer len dir me ye ala rak, bu bil gi ler

doğ rul tu sun da ha re ket ede cek mu ha ke me ye te ne ği ne sa hip ol ma sı gi bi bir

dü şün ce, son de re ce man tık sız hat ta "akıl dı şı" ola rak ni te len di ri le bi lir. Dış

gö rü nü şü ne ba kıl dı ğın da kü çük bir tah ta par ça sı na ben ze yen, bu lun du ğu ka -

pa lı yer den, dı şa rı sıy la hiç bir bağ lan tı sı ol ma dan ha va sı cak lı ğı nı öl çüp, da -

ha son ra ki saf ha lar da ki ge li şi mi için sı cak lı ğın ye ter li olup ol ma dı ğı na ka rar

ve re bi len ola ğa nüs tü bir ci sim le kar şı kar şı ya yız... Olum suz ko şul la rın çim -

len dik ten son ra bü yü me si ne en gel ola ca ğı nın far kın da olan, bu şart la rı gör -

dü ğü an da ge li şi mi ni dur dur mak için ne ler yap ma sı ge rek ti ği ni bi len, sı cak -

lık ye ter li ha le gel di ğin de kal dı ğı yer den ge liş me si ne de vam ede bi le cek ka -

dar mü kem mel sis tem le re sa hip olan bir tah ta par ça sı… 

Da ya nık lı bir ya pı ya sa hip olan to hum lar da ki bu ola ğa nüs tü me ka niz -

ma nın, ev rim te ori si nin id dia et ti ği gi bi rast lan tı lar la açık lan ma sı im kan sız -

dır. Ger çek te to hum lar, zor lu ko şul la ra da ya nık lı ola cak şe kil de özel ola rak

ya ra tıl mış lar dır. Al lah üs tün güç sa hi bi bir Ya ra tı cı'dır.

Di ğer yan dan to hum fo sil le ri ne bak tı ğı mız da da yi ne çok açık ya ra tı -

lış de lil le ri ile kar şı la şı rız. Gü nü müz den yak la şık 350 mil yon yıl ön ce (De -

vo ni an Dö ne mi ola rak ad lan dı rı lan dö nem de) bu lun muş to hum fo sil le rin de

de bu gün kü to hum lar ile ay nı ya pı la ra sa hip tir.34 Bu da to hum la rın özel ya -

pı la rı nın şim di ki ay nı özel lik le riy le mil yon lar ca yıl ön ce de var ol duk la rı -

nın ve bu gü ne ka dar hiç de ği şi me uğ ra ma dık la rı nın, di ğer bir ifa dey le "ev -

rim" gi bi bir ha ya li sü reç ge çir me dik le ri nin çok açık bir gös ter ge si dir.

Hiç kuş ku suz ki alem le rin Rab bi olan Al lah kü çü cük to hum lar da bi le
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bi ze Ken di üs tün var lı ğı nın ve ben zer siz ya rat ma sı nın de lil le ri ni ser gi le mek -
te dir. Al lah bir aye tin de bu de lil ler den şöy le bah se der:

O, gök ten su in di ren dir. Bu nun la her şe yin bit ki si ni bi tir dik, on dan
bir ye şil lik çı kar dık, on dan bir bi ri üs tü ne bin di ril miş ta ne ler tü re -
ti yo ruz. Ve hur ma ağa cı nın to mur cu ğun dan da ye re sark mış sal -
kım lar, -bir bi ri ne ben ze yen ve ben ze me yen- üzüm ler den, zey tin den
ve nar dan bah çe ler (kı lı yo ruz.) Mey ve si ne, ürün ver di ğin de ve ol -
gun lu ğa eriş ti ğin de bir ba kı ve rin. Şüp he siz ina na cak bir top lu luk
için bun da ger çek ten ayet ler (de lil ler) var dır. (Enam Su re si, 99)

Su da 80 Gün Ka la bi len To hum lar

So ğuk ha va şart la rı na da ya nık lı olan to -
hum la rın ya nı  sı ra ba zı to hum lar da ol duk -
ça uzun sü re su yun için de kal ma ya da ya -
nık lı bir ya pı ya sa hip tir ler. Öy le ki 80 gün
sü rey le su da ka la bi len ve bu sü re için de
hiç bo zul ma yan, çim len me yen to hum lar
bi le var dır. Bun lar dan en meş hu ru hin dis -
tan ce vi zi pal mi ye si dir. Pal mi ye nin to hu -
mu ta şı ma nın gü ven li ol ma sı için sert bir
ka bu ğun içi ne yer leş ti ril miş tir. Bu sert ka -
bu ğun için de uzun bir yol cu luk için su da
da hil ol mak üze re ih ti yaç du yu lan her şey
ha zır dır. Dış ta ra fı ise to hu mun bat ma dan
su yü ze yin de kal ma sı nı sağ la ya cak lif li bir
ya pı da dır.
De niz fa sul ye si de to hum la rı nı su ara cı lı -
ğıy la ya yan bit ki ler den dir. To hum la rı hin -
dis tan ce vi zi ka dar bü yük de ğil dir ve su da
ge çir di ği bir yıl dan son ra bi le ha la ye ne bi -
lir du ru mu nu mu fa za eder. 35

Bu iki ör nek te de gö rül dü ğü gi bi, su yo luy -
la üre yen bit ki ler de ki en önem li özel lik,
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Hin dis tan ce vi zi pal mi ye si nin to -
hum la rı su da yap tık la rı uzun yol -
cu luk tan son ra ka ra ya ulaş tık la rı -
nı an la dık la rı an da çim len me ye
baş lar lar. Bu to hum lar su ya kar şı
çok da ya nık lı ola cak şe kil de
yaratılmışlardır.



to hum la rın tam ka ra ya ulaş tık la rı za man açıl -
ma la rı dır. As lın da bu son de re ce il ginç ve is tis -
nai bir du rum dur, çün kü bi lin di ği gi bi bit ki to -
hum la rı ge nel lik le su ya değ dik le ri an da çim -
len me ye baş lar lar. Ama bu du rum söz ko nu -
su bit ki ler için ge çer li de ğil dir. To hum la rı nı
suy la ta şı yan bit ki ler özel to hum ya pı la rı se -
be biy le bu ko nu da ay rı ca lık lı dır lar. Eğer bu
bit ki ler de di ğer le ri gi bi su yu gö rür gör mez
he men çim len me ye baş la sa lar dı, soy la rı çok -
tan tü ken miş olur du.  Oy sa ya şa dık la rı şart la -
ra uy gun ge nel me ka niz ma la rı ne de niy le bu
bit ki ler var lık la rı nı sür dü re bil mek te dir ler. 

Yer yü zün de ki tüm bit ki ler ken di le ri için
en uy gun ya pı la ra sa hip tir ler. Bu is tis nai özel lik ler ak la, "na sıl olup da tam
ge re ken tür de ki bit ki ler de bu da ya nık lı lık or ta ya çık mış tır?" so ru su nu ge ti re -
cek tir. Bu so ru nun ce va bı nı bir ör nek üze rin de ve re lim ve pal mi ye to hum la -
rı nı ele ala lım: 

1. Pal mi ye to hum la rı nın su da uzun sü re ka la bil mek için da ya nık lı bir
ya pı ya ih ti yaç la rı ola cak tır, bu yüz den ka buk la rı ol duk ça ka lın dır. Ka buk la -
rın su dan ko ru yu cu özel bir ya pı sı var dır.

Bu bir te sa düf de ğil dir! 
2. Uzun yol cu luk la rı sı ra sın da nor mal den da ha faz la be si ne ih ti yaç la rı ola -

cak tır ve tam ge rek ti ği ka dar be sin, pal mi ye to hu mu nun içi ne yer leş ti ril miş tir. 
Bu da bir te sa düf ese ri de ğil dir!
3. Ka ra ya gel dik le ri ni an la yıp tam o an da açı lır lar. 
Bu hiç bir şe kil de te sa düf de ğil dir!
Gö rül dü ğü gi bi bu to hum lar sert ka buk la rıy la, be sin de po la rıy la, bü -

yük lük le riy le, kı sa ca sı tüm özel lik le riy le ge rek li du rum lar da uzun sü re da ya -
nık lı ola cak şe kil de ya ra tıl mış lar dır. Ka bu ğun sert lik mik ta rı nın öl çül dü ğü,
ge rek li be sin mik ta rı nın tes pit edil di ği bu in ce ayar lı ya pı nın te sa düf ler so -
nu cun da oluş ma sı nı bek le mek, to hu mun da ha ka ra ya ulaş ma dan su için de
çim len me si, ya ni öl me si de mek ola cak tır. 
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Deniz fa sul ye le ri de, pal mi ye ler gi bi to -
hum la rı nı suy la ta şı tan bit ki ler den dir. 



Oy sa bu to hum la rın çim len me sin de ki has sas öl çü ler se be biy le böy le bir
şey söz ko nu su bi le ol maz. To hum la rın ye dek be sin le ri nin ve su la rı nın mik -
ta rı, ka ra ya ulaş ma va kit le ri kı sa ca sı tüm bu özel lik le rin de ki he sap la ma lar
hiç kuş ku suz ki to hum la rın ken di ze ka ve ka bi li yet le ri ile ol ma mış tır. 

Tüm bu has sas he sap ve öl çü ler, to hum la rı ya ra tan, on la rın her tür lü ih -
ti yaç la rı nı ve özel lik le ri ni bi len, son suz akıl ve bil gi sa hi bi olan Al lah ta ra -
fın dan ku sur suz ca ayar lan mış tır. .

... O'nun Ka tın da her şey bir öl çü ile dir. (Ra'd Su re si, 8)

Ye re (ge lin ce,) onu dö şe yip-yay dık, on da sar sıl maz-dağ lar bı rak tık
ve on da her şey den öl çü sü be lir len miş ürün ler bi tir dik. (Hicr Su re -
si, 19)

Üc ret li Bir Ta şı yı cı - Ka rın ca

Ba zı to hum la rın ya pı sı ge nel de bi li nen den fark lı özel lik le re sa hip tir. Bu
özel lik ler in ce len di ğin de çok il ginç so nuç lar la kar şı la şı la bi lir. Ör nek ola rak
çev re si yağ lı, ye ni le bi lir bir do kuy la kap lı olan bir to hu mu ele ala lım. İlk ba -
kış ta ale la de ge le bi le cek bu yağ lı do ku, ger çek te bit ki nin nes li nin de vam lı lı ğı
açı sın dan çok önem li bir de tay dır. Çün kü bu özel lik ka rın ca la rın söz ko nu su
bit ki ye il gi duy ma sı na se bep ol mak ta dır. Bu bit ki le rin üre me si pek çok bit ki -
den fark lı ola rak ka rın ca lar va sı ta sıy la ger çek le şir. To hu mu nu top ra ğın al tı na
ken di si ko ya ma yan bit ki, bu nu ka rın ca la ra ta şıt ma yön te mi ni seç miş tir. Bu bit -
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Resim de gö rü len to hu -
mun üre me si için bu ka -
rın ca la ra ih ti ya ç var dır.
Ka rın ca la rın gö re vi ön -
ce to hu mu top ra ğın al tı -
na ta şı mak, son ra da
üre me yi ger çek leş ti re -
cek olan bö lü mün açı ğa
çık ma sı nı sağ la mak tır.
Gö rül dü ğü gi bi Al lah
ka rın ca la rı n bes len me
şek li ile to hu mun üre me
şek li ni bir bi ri ne uyum lu
ya rat mış tır.



ki le rin to hum la rın da ki yağ lı do ku, ta şı yı cı ka rın ca lar için çok ca zip bir yi ye -
cek tir. Ka rın ca lar bun la rı bü yük bir is tek le top la yıp yu va la rı na ta şır lar. Böy le -
ce da ha ilk aşa ma da hiç bil me den to hu mu top ra ğın al tı na göm müş olur lar.

Ka rın ca la rın bu ka dar ça ba la ma la rı nın ne de ni to hu mu yi ye cek ol ma la rı
di ye dü şü nü le bi lir, ama bu yan lış bir çı ka rım ola cak tır. Ka rın ca lar bin bir zah -
met le to hum la rı yu va la rı na ta şı ma la rı na rağ men sa de ce ka bu ğu nu yer, et li iç
kıs mı nı bı ra kır lar. Bu sa ye de hem ka rın ca be sin el de et miş, hem de bit ki nin
üre me si ni sağ la ya cak bö lüm top rak al tı na in miş olur.36 Ka rın ca nın bu nu bi -
linç li yap tı ğı ya da bit ki nin, to hu mu na özel lik le bu ka rın ca tü rü nün ho şu na
gi de cek özel lik le ri ka zan dır dı ğı, ka rın cay la ay nı or tam da bu lun ma yı ayar la -
dı ğı gi bi bir id dia da bi lim sel açı dan hiç bir ge çer li ği ol ma yan bir id dia ol -
mak tan öte ye gi de me ye cek tir. 

Hiç kuş ku suz ki bu ku sur suz uyu mu sağ la yan şu ur ne ka rın ca ya ne de
bit ki ye ait tir. Her iki can lı nın sa hip ol duk la rı tüm özel lik ler den ha ber dar
olan, bir bir le ri ne uyum lu ya ra tan bir Ya ra tı cı'ya  ait tir. Ya ni bu şu uru on la ra
ve ren Yü ce Rab bi miz Al lah'tır:

Gök ler de ve yer de bu lu nan lar O'nun dur; hep si O'na 'gö nül den bo -
yun eğ miş' bu lu nu yor lar. (Rum Su re si, 26)
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Kuş lar da to hum la rın et li kı sım la rı nı yi ye rek bit ki nin üre me si ni sağ la ya cak olan bö -
lüm le rin top ra ğa ulaş ma sı na yar dım cı olur lar. 



To hu mun Bit ki ye Dö nüş me si

İlk Aşa ma :  Fi liz len me

To hu mu hiç gör me miş ol say dık ve ne işe ya ra dı ğı nı da bil me sey dik

için den bir bi ri ne  hiç ben ze me yen sa yı sız bit ki nin çı ka bi le ce ği ni, bu bit ki le -

rin de met re ler ce yük sek li ğe ula şa cak la rı nı tah min ede bi lir miy dik? Ta bi ki

tah min ede mez dik.

Pek ço ğu kü çük ku ru tah ta par ça la rı na ben ze yen to hum lar, as lın da iç le -

rin de bit ki le re ait bin ler ce bil gi yi ba rın dı ran ge ne tik şif re ta şı yı cı la rı dır. İle -

ri de oluş tu ra cak la rı bit ki ler ile il gi li tüm bil gi ler to hum la rın için de sak lı dır.

Bit ki nin kö kü nün ucun da ki tüy cük ten, göv de si nin için de ki bo ru cuk la ra, çi -

çek le rin den, ve re ce ği mey ve ye ka dar tüm bil gi ler en kü çük de tay la rı na ka dar

ek sik siz ola rak to hu mun için de mev cut tur. 

Döl len me nin ar dın dan olu şan to hu mun bir bit ki ye dö nüş me sin de ki ilk

aşa ma fi liz len me dir. Top ra ğın al tın da bek le mek te olan to hum an cak ısı, nem

ve ışık gi bi fak tör le rin bi r a ra ya gel me siy le ha re ket le nip can la nır. Bun dan

ön ce ise ade ta bir uy ku ha lin de dir. Za ma nı gel di ğin de uy ku sun dan uya nır ve

bü yü me ye baş lar. 

Fi liz len me iş le mi nin bir kaç aşa ma sı var dır. İlk ön ce, to hum ıs lan ma lı dır

ki, için de bu lu nan hüc re ler nem len sin ve me ta bo liz ma fa ali yet le ri baş la ya bil -

sin. Bu fa ali yet ler bir kez baş la dık tan son ra kök ve fi liz de bü yür ve bu aşa -

ma da hüc re bö lün me si baş lar. Bir yan dan da bel li fonk si yon la rın özel do ku -

lar ta ra fın dan ger çek leş ti ri le bil me si için hüc re fark lı laş ma sı olur. Bü tün bu

aşa ma lar çok faz la ener ji ge rek ti rir.

To hu mun bü yü mek için be si ne ih ti ya cı var dır. Fa kat to hu mun, bu ra da ki
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Tohum lar za ma nı gel di ğin de 
uy ku la rın dan uya nır lar ve hiç bir en gel 
ta nı ma dan top ra ğın üs tü ne çı kar lar.



mi ne ral le ri kök le riy le ala cak ha le ge le ne ka dar bes le ne bi le ce ği bir kay na ğı

yok tur. Öy ley se to hum, bü yü me si için ge rek li olan be si ni na sıl bul mak ta dır?

Bu so ru nun ce va bı to hu mun ya pı sın da giz li dir. Döl len me sı ra sın da to -

hum la bir lik te olu şan be sin de po su, fi liz ve rip top rak dı şı na çı ka na ka dar to -

hum lar ta ra fın dan kul la nı la cak tır. To hum lar ken di be sin le ri ni üre tir ha le ge -

lin ce ye ka dar, bün ye le rin de ki ye dek be sin le re ih ti yaç du yar lar. 

Ge re ken ko şul lar sağ la nıp da çim len me baş la dı ğın da to hum top rak tan

su yu çe ker ve emb ri yo hüc re le ri bö lün me ye baş lar, da ha son ra to hum ka bu -

ğu açı lır. Ön ce kök sis te mi nin baş lan gı cı olan kök çük ler sür gün ve rir ler ve

top rak ta aşa ğı doğ ru bü yür ler. Kök çük le rin ge liş me si ni, sap ve yap rak la rı

üre te cek olan to mur cuk la rın ge li şi mi iz ler.

To hum top rak üs tü ne ışı ğa doğ ru yö ne lir ve sü rek li güç le nir. Çim len me

top rak al tın da baş la mış tır. İlk ger çek yap rak lar açıl dı ğın day sa bit ki, fo to sen -

tez yo luy la ken di be si ni ni üret me ye baş lar. 

Bu ra ya ka dar an la tı lan lar, as lın da her ke sin çok iyi bil di ği, hat ta sık sık

göz lem le di ği ko nu lar dır. To hum la rın top ra ğı ya ra rak için den çık ma la rı

her kes için çok alı şıl mış bir olay dır. Ama to hu mun bü yü me si sı ra sın da ger -

çek te bir mu ci ze ger çek leş mek te dir. Ağır lı ğı an cak "gram"lar la ifa de edi le -

bi le cek olan to hum, üze rin de ki ki lo lar ca ağır lık ta ki top ra ğı de le rek yu ka rı

çı kar ken hiç zor lan maz. To hu mun tek ama cı top ra ğın üs tü ne çı kıp ışı ğa

ulaş mak tır. Çim len me ye baş la yan bit ki ler in ce cik göv de le riy le san ki boş

bir alan da ha re ket edi yor muş ve üzer le rin de on ca ağır lık yok muş ça sı na, ol -

duk ça ra hat bir şe kil de, ya vaş ya vaş gün ışı ğı na doğ ru yol alır lar. Yer  çe ki -

mi ne kar şı ko ya rak, ya ni ken di le riy le il gi li olan tüm fi zik ku ral la rı nı da hi -
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çe sa ya rak top rak tan çı kar lar. 
Top ra ğın nor mal de çü rü tü cü, par ça la yı cı özel li ği ol ma sı na rağ men, kü -

çü cük to hum ve mi li met re nin ya rı sı in ce li ğin de ki kök ler hiç bir za rar gör mez -
ler. Ak si ne sü rek li ge li şe rek bü yür ler.

Top ra ğın al tın da ki to hu mun yü ze ye çı kış yo lu çe şit li yön tem ler le ka pa -
tı la rak, gün ışı ğı na ulaş ma sı nı en gel le mek için de ney ler ya pıl mış tır. De ney -
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Tohum lar fi liz len me ye baş la dık la -
rın da üzer le rin de ki top ra ğın ağır lı -
ğı ya da ön le ri ne çı kan baş ka bir en -
gel on la rı top ra ğın üs tü ne, gü neş ışı -
ğı na ulaş mak tan alı ko ya maz. Fi liz -
len me ye baş la yan to hum, bir sü re
son ra fo to sen tez ya pa rak ken di be -
si ni ni üret me ye baş lar. To hu mun
bü yü me sü re ci için de ya vaş ya vaş
ana bit ki nin kü çük bir kop ya sı or ta -
ya çı kar. Fi liz ler top ra ğın üs tü ne
doğ ru bü yür ken, kök ler de fo to sen -
tez iş le mi için ham mad de top la mak
üze re  top ra ğın de rin lik le ri ne ya yı -
lır lar. 

1- Asıl kök
2- İkincil kök
3- Gövde
4- Çenek
5- Tohum zarı
6- İlk iki yaprak
7- Son tomurcuk dalın uzamasını sağlar. 



ler so nu cun da or ta ya çı kan so nuç lar çok şa şır tı cı ol muş tur. To hum, önü ne çı -
kan her en ge lin et ra fın dan do la şa cak ka dar uzun fi liz ler çı kar ta rak ya da bü -
yü dük le ri yer de bas kı ya ra ta rak so nuç ta yi ne gün ışı ğı na ulaş ma yı ba şar mış -
tır. Bit ki ler bü yü me sü reç le rin de, bü yü dük le ri yer de bü yük bir bas kı ya ra ta -
bi lir ler. Me se la ye ni ya pıl mış bir yol da ya rık la rın için de ye ti şen ba zı fi de ler
ya rık la rın da ha da ge niş le me si ne yol aça bi lir ler. Kı sa ca sı to hum lar gün ışı ğı -
na çı kar ken en gel ta nı maz lar.37

To hum fi liz le nip top rak tan çı kar ken her za man dik ola rak çı kar. Bu nu
ya par ken to hum yer  çe ki mi ne ay kı rı ha re ket et mek te dir. Kök ler ise yer  çe ki -
mi ne uy gun ha re ket ede rek top ra ğın iç le ri ne doğ ru  iler ler ler. Bu du rum ak -
la şu so ru yu ge ti rir: 

"Ay nı bit ki nin iki ay rı or ga nı na sıl olup da bu şe kil de zıt yön le re doğ ru
bir bü yü me yi ba şa rır lar?" Bu so ru nun ce va bı nı ve re bil mek için bit ki ler de ki
ba zı me ka niz ma la rı in ce le ye lim.

Bit ki ler de bü yü me yi yön len di ren uya rı lar iki tür lü dür; ışık ve yer  çe ki -
mi. To hum dan çı kan ilk kök ve fi liz bu iki çe şit uya rı ya kar şı ol duk ça du yar -
lı sis tem ler le do na tıl mış lar dır. 

Fi liz le nen bit ki nin kök le rin de yer  çe ki mi sin yal le ri ni al gı la yan hüc re ler
bu lu nur. Yu ka rı ya doğ ru yük se len göv de kıs mın da ise ışı ğa du yar lı olan hüc -
re ler bu lu nur. İş te bu hüc re le rin ışı ğa ve yer  çe ki mi ne du yar lı ol ma sı da bit -
ki nin par ça la rı nı ge re ken yer le re doğ ru yön len di rir. Bu iki uya rı tü rü, kök le -
rin ve fi li zin bü yü me yö nü eğer di key de ğil de fark lı bir yö ne doğ ru iler li yor -
lar sa, yön le ri ni dü zelt me le ri ni de sağ lar.38

Bu ra ya ka dar ve ril miş olan bil gi ler tek rar göz den ge çi ril di ğin de çok
ola ğa nüs tü bir du rum la kar şı kar şı ya olun du ğu he men gö rü le cek tir. Bit ki yi
oluş tu ran hüc re ler bir den bi re baş ka laş ma ya baş la mak ta ve de ği şik şe kil ler
ala rak bit ki nin bö lüm le ri ni oluş tur mak ta dır lar. Üs te lik de kök ler de ve göv de -
de gö rül dü ğü gi bi fark lı yön ler de ha re ket et mek te dir ler. 

Ge lin, kö kün yer  çe ki miy le ha re ket ede rek top ra ğın de rin lik le ri ne git -
me si ni, göv de nin de top ra ğın üs tü ne doğ ru ha re ket et me si ni bir lik te dü şü -
ne lim. Dış tan ba kıl dı ğın da son de re ce güç süz bir gö rü nü me sa hip olan bu
ya pı la rın top ra ğı ya ra rak yap tık la rı ha re ket ler ak la pek  çok so ru ge ti re cek -
tir. Ön ce lik le bu nok ta da ele alın ma sı ge re ken çok önem li bir ka rar anı var -
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dır. Öy ley se bu anı, ya ni hüc re le rin baş ka laş ma ya baş la dı ğı za ma nı be lir le -

yen, on la ra gi de cek le ri yö nü gös te ren kim dir ya da ne dir? Na sıl olup da her

hüc re han gi bö lüm de yer ala ca ğı nı bi le rek ha re ket et mek te dir? Na sıl olup

da bir ka rı şık lık çık ma mak ta ör ne ğin kök hüc re le ri sa de ce top ra ğın içi ne

doğ ru uza mak ta dır? 

Bun la ra ben zer bü tün so ru la rın as lın da tek ce va bı var dır. Bu ka ra rı alan

ve uy gu la yan, ka rı şık lık çık ma ma sı için ge rek li olan sis tem le ri be lir le yen

ve bün ye sin de bun la rı oluş tu ran el bet te ki bit ki nin ken di si de ğil dir. Bit ki yi

oluş tu ran hüc re ler de bun la rı ya pa maz lar. Baş ka bir can lı nın mü da ha le siy -

le de bu sis tem le rin oluş ma sı müm kün de ğil dir. Bü tün bun lar bi ze bit ki le -

rin baş ka bir güç ta ra fın dan yön len di ril dik le ri ni, yö ne til dik le ri ni gös te rir.

Ya ni bu ka ra rı hüc re le re al dır tan, on la ra gö rev le ri ne gö re ne yö ne git me le -

ri ge rek ti ği ni  gös te ren ve sa hip ol duk la rı tüm ya pı la rı ya ra tan üs tün bir ak -

lın var lı ğı nı gös te rir. Bu ak lın sa hi bi hiç kuş ku suz ki tüm alem le rin Rab bi

olan Al lah'tır.

En gel Ta nı ma yan Fi liz ler

Top rak tan çı kan fi liz her za man uy gun bir or ta ma ula şa ma ya bi lir; ör ne -

ğin ken di ni bir ka ya nın ve ya bü yük bir bit ki nin göl ge si al tın da bu la bi lir. Bu

du rum da bü yü me ye de vam eder se, gü neş ışı ğı nı ala ma ya ca ğın dan fo to sen tez

yap ma sı zor la şa cak tır. Eğer fi liz, yer yü zü ne çık tı ğın da ken di ni böy le bir or -

tam da bu lur sa, he men ışık kay na ğı na doğ ru bü yü me yö nü nü de ğiş ti rir. Fo tot -

ro pizm ola rak bi li nen bu iş lem gös ter mek te dir ki, fi liz ler de ışı ğa du yar lı yön

ta yi ni sis te mi ne sa hip tir. Hay van lar la ve in san lar la kar şı laş tır dı ğı mız da bit ki -

ler, ışı ğı al gı la ma ko nu sun da da ha avan taj lı du rum da dır lar. Çün kü hay van lar

ve in san lar sa de ce göz le riy le ışı ğı al gı la ya bi lir ler. Bit ki ler de ki yön ta yin sis -

tem le ri ise son de re ce kes kin dir. Bu yüz den hiç bir za man yön le ri ni şa şır maz -

lar. Işı ğa ve yer  çe ki mi ne da ya lı ku sur suz yön bul ma sis tem le ri sa ye sin de ko -

lay lık la yön le ri ni bu la bi lir ler. 

Bit ki ler ışı ğı al gı la yı cı sis tem le rin ya nı  sı ra hüc re bö lün me si nin ger çek -

leş ti ği özel bü yü me böl ge le ri ne de sa hip tir ler. Me ris tem ola rak ad lan dı rı lan

bu do ku lar ge nel lik le kök ve göv de uç la rın da bu lu nur lar. Fi li zin ge li şi mi sı -
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ra sın da eğer bü yü me böl ge sin de ki hüc re ler hep ay nı şe kil de bü yür ler se bu,
göv de nin düz ol ma sı nı sağ lar. Her bit ki nin Me ris tem do ku su nun bü yü me yö -
nü ne gö re şe kil le ri be lir le nir. Eğer bu hüc re le rin bü yü me si bir ke nar da faz la,
di ğe rin de az olur sa bit ki nin göv de si eğim li bü yü ye cek tir.  Bit ki ler de ki bü yü -
me eğer şart lar uy gun sa tüm böl ge ler de ay nı an da baş lar. Fi liz den çı kan bit -
ki nin bir yan dan  göv de si acil ih ti ya cı olan ışı ğa doğ ru iler ler. Öte yan dan top -
rak tan bit ki için ge rek li olan su ve mi ne ral le ri sağ la ya cak olan kök ler de yer
çe ki mi ni al gı la yan reh ber sis tem le ri sa ye sin de bü yü me le ri ni en et ki li bi -
çim de ger çek leş ti rir ler. İlk ba kış ta bit ki le rin kök uzan tı la rı nın top ra ğın al tı -
na ras ge le ya yıl dı ğı dü şü nü le bi lir. Oy sa ger çek te kök uzan tı la rı bu du yar lı
sis tem sa ye sin de kont rol lü bir şe kil de, he def le ri ne ki lit len miş fü ze ler gi bi
iler ler ler.

Bu me ka niz ma lar la kont rol edi len bü yü me, bit ki den bit ki ye fark lı lık lar
gös te rir. Çün kü her bit ki de bü yü me ken di ge ne tik bil gi si ne uy gun ola rak ger -
çek le şir. Bu yüz den her bit ki de mak si -
mum bü yü me oran la rı da fark lı dır. Ör -
ne ğin bir mı sır sa pı için mak si mum bü -
yü me sü re si al tı haf ta iken, bir ka yın
ağa cı için bu sü re çey rek asır ol mak ta -
dır.39

Çim len me kü çü cük bir ci sim den
met re ler ce uzun luk ta ki ve ton lar ca ağır -
lık ta ki bir bit ki nin oluş ma sı nın ilk aşa -
ma sı dır. Ya vaş ya vaş bü yü yen bit ki nin
kök le ri ye re, dal la rı yu ka rı ya doğ ru
uza nır ken, için de ki sis tem ler de (be sin
ta şı ya cak sis tem ler, döl len me si ni sağ la -
ya cak sis tem ler, bit ki nin uza ma sı nı, ge -
niş le me si ni ve bun la rın dur ma sı nı kont -
rol eden hor mon lar) hep bir lik te or ta ya
çı kar ve hiç bi ri nin olu şu mun da  bir ak -
sa ma ya da ge cik me ol maz. Bit ki için
ge rek li olan her şey ay nı an da ge li şir.
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Biz gök ten bel li bir mik tar da
su in dir dik ve onu yer yü zün de
yer leş tir dik; şüp he siz Biz onu
(ku ru tup) gi der me gü cü ne de

sa hi biz. Böy le lik le, bu nun la si -
ze hur ma lık lar dan, üzüm lük -

ler den bah çe ler-bağ lar ge liş tir -
dik, iç le rin de çok sa yı da ye miş -
ler var dır; siz ler on lar dan ye -

mek te si niz. Ve (da ha çok) Tur-i
Si na'da çı kan bir ağaç (tü rü de
ya rat tık); o yağ lı ve yi yen le re

bir ka tık ola rak bit mek te (ürün
ver mek te)dir.

(Mü 'mi nun Su re si, 18-20)



Bu son de re ce önem li dir. Ör ne ğin, bir yan dan çi çe ğin döl len me me ka niz ma -

sı ge li şir ken, di ğer yan dan da ta şı ma bo ru la rı (be sin ve su ta şı ma bo ru la rı)

oluş mak ta dır. Ak si tak dir de, me se la çi çek döl len me me ka niz ma sı oluş ma yan

bir bit ki de, soy muk ya da odun bo ru la rı nın hiç bir öne mi ol ma ya cak tır. Kök -

le rin oluş ma sı nın da bir an la mı yok tur. Çün kü böy le bir bit ki nes li ni de vam

et ti re me ye ce ği için, ek me ka niz ma lar bir işe ya ra ma ya cak tır. 

Gö rül dü ğü gi bi bit ki ler de ki bir bi ri ne bağ lı ve tam uyum lu olan bu mü -

kem mel ya pı da ke sin lik le te sa dü fen olu şa ma ya cak bir plan var dır. Ev rim ci

bi lim adam la rı nın id dia et ti ği gi bi ka de me li bir olu şum hiç bir şe kil de söz ko -

nu su de ğil dir. 

Ge lin bu nu her ke sin ya pa bi le ce ği ba sit bir de ney le gös te re lim. Bir adet

to hu mu ve bu nun la bir lik te yi ne bu to hu mun bü yük lü ğü nü, ağır lı ğı nı ve içer -

di ği mo le kül le rin ka rı şı mı nı içe ren bir mad de yi be lir li bir de rin li ğe gö me lim

ve bir sü re bek le ye lim. Ek ti ği miz to hu mun cin si ne gö re ge re ken sü re geç ti -

ğin de to hu mun top ra ğı ya ra rak yer yü zü ne çık tı ğı nı gö rü rüz. Oy sa ne ka dar

bek ler sek bek le ye lim di ğer mad de nin top ra ğın üs tü ne çı kı şı nı gö re me yiz. İs -

ter yüz  yıl bek le yin, is ter bin yıl bek le yin so nuç de ğiş me ye cek tir. Bu far kın
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Bit ki ler çok çe şit li to hum kı lıf la rı na sa hip tir ler. Re sim de gö rü len fın dık bit ki si nin to hu mu nun
kı lı fı ol duk ça sert, zor kı rı lan ka buk su bir mad de den olu şur. Bu ka bu ğun için de iken za ma nı
gel di ğin de fi liz len me ye baş la yan to hum en gel ta nı ma dan, bu sert mad de yi kı ra rak dı şa rı çı -
kar.



ne de ni ta bii ki to hum lar da ki özel ya ra tı lış tır. Bit ki le rin gen le ri ne, bu iş lem
için ge rek li bil gi ler kod lan mış tır. Bit ki ler de var olan tüm sis tem ler bi linç li
bir se çi min var lı ğı nı ka nıt lar. Bü tün de tay lar bit ki le rin rast lan tı lar la oluş ma -
sı nın müm kün ol ma dı ğı nı, ak si ne bit ki le rin or ta ya çı kı şın da son de re ce bi -
linç li bir mü da ha le nin ol du ğu nu gös te rir. 

El bet te ki böy le mü kem mel bir dü zen her şe yi en in ce ay rın tı sıy la bi len
ve mey da na ge ti ren bir Ya ra tı cı'nın var lı ğı nın de li li dir. Bit ki le rin ya şa mın da -
ki yal nız ca ilk aşa ma ya ni to hu mun olu şu mu bi le bi ze üs tün güç sa hi bi Ya ra -
tı cı mız olan Al lah'ın ya rat ma sın da ki ben zer siz li ği açık ça gös ter mek te dir. Ni -
te kim Al lah Ku ran'da bu ger çe ğe şöy le dik kat çek miş tir:

"Şim di ek mek te ol du ğu nuz (to hum)u gör dü nüz mü? Onu siz ler mi
bi ti ri yor su nuz, yok sa bi ti ren Biz mi yiz? Eğer di le miş ol say dık, ger -
çek ten onu bir ot kı rın tı sı kı lar dık; böy le lik le şa şar-ka lır dı nız."
(Va kıa Su re si, 63-65)
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it ki le rin ya şam la rı nı sür dü re bil me le ri için fo to sen tez yap ma ya, bu
iş lem için de top rak tan ala cak la rı su ya ve mi ne ral le re ih ti yaç la rı
var dır. Bu ih ti yaç la rı nı kar şı la mak için de top rak al tın da son daj ya -
pan kök le re ge rek si nim du yar lar. Kök le rin gö re vi, top ra ğın al tı na

bir ağ gi bi hız la ya yı lıp su ve mi ne ral le ri çek mek tir. Bu nun la bir lik te bit ki kök -
le ri, na rin ya pı la rı na rağ men ton lar ca ağır lı ğa ula şa bi len bit ki le rin top ra ğa sı -
kı ca bağ la nıp tu tun ma la rı nı da sağ lar lar. Kök le rin top ra ğı tut ma özel li ği son
de re ce önem li dir, çün kü bu sa ye de top rak kay ma la rı, top ra ğın ve rim li üst kat -
man la rı nın yağ mur lar la kay bı gi bi in san ya şa mı nı et ki le ye cek olum suz et men -
ler de or ta dan kalk mış olur. 

Bu iş lem le ri ya par ken kök ler hiç bir teç hi za ta ge rek duy maz lar. Kök le -
rin su yu çek me iş le mi ni baş la ta cak gü cü sağ la yan bir mo tor la rı yok tur. Su yu
ve mi ne ral le ri met re ler ce uzun luk ta ki göv de ye pom pa la ya cak bir tek nik do -
na nım la rı da mev cut de ğil dir. Ama kök ler çok ge niş bir ala na ya yı la rak su yu
çe ke bi lir ler. Pe ki, kök ler bu işi na sıl ba şar mak ta dır lar?

Bu Sis tem Na sıl İş ler?

Eriş kin bir ak ça ağaç sı cak bir gün de 200 lt. su kay be der. Bu mik tar,
ağaç için çok önem li bir ka yıp tır. He men kay bo lan mik tar da su yun ye ri ne
kon ma sı ge rek li dir. Bit ki ler de bu lu nan ku sur suz kök sis te mi sa ye sin de bu -
har la şan su yun her dam la sı anın da ye ni le nir.40

Top ra ğın de rin lik le ri ne da ğıl mış olan kök ler, bit ki nin ih ti ya cı olan su ve
mi ne ral le ri, göv de ve dal lar va sı ta sıy la yap rak la ra ka dar ulaş tı rır lar. Kök le -
rin top rak ta ki su yu em me le ri ade ta bir son daj la ma tek ni ği ni an dı rır. Kök uç -
la rı, top rak ta ki su yu bu la na ka dar top ra ğın de rin lik le ri ni ara ma ya de vam
eder ler. Su kö ke, ön ce lik le dış za rın dan ve kıl cal hüc re ler den gi rer. Hüc re
için den ve hüc re ka buk la rın dan göv de do ku su na ge çer. Bu ra dan da bit ki nin
her bö lü mü ne da ğı tı lır. 

Bit ki nin ku sur suz bir şe kil de ye ri ne ge tir di ği bu iş lem as lın da son de re -
ce  kar ma şık bir iş lem dir. Öy le ki bu sis te min sır rı tek no lo ji ve uzay ça ğı na
eriş ti ği miz gü nü müz de bi le tam ola rak an la şı la bil miş de ğil dir. Ağaç lar da ki,
bu bir ne vi "hid ro for sis te mi"nin var lı ğı yak la şık iki yüz yıl ön ce keş fe dil miş -
tir. An cak su yun yer  çe ki mi ne ay kı rı bu ha re ke ti nin na sıl ger çek leş ti ği ne ke -



sin bir açık la ma ge ti re bi len bir ka nun ha la bu lu na ma mış tır. Bu ko nu da bi lim
adam la rı sa de ce çe şit li te ori ler öne sür müş ler dir. Bu te ori le rin or ta ya at tı ğı
me ka niz ma lar dan de ney ler le is pat la na bi len ler, bel li bir oran da ge çer li sa yıl -
mak ta dır lar. Bi lim adam la rı nın tüm bu uğ ra şı la rı ne ti ce sin de va rı lan so nuç
as lın da hid ro for sis te min de ki ku sur suz luk tur. Böy le si ne kü çük bir ala na sığ -
dı rıl mış olan tek no lo ji, bu sis te mi var ede nin ben zer siz ak lı nı bi ze gös te ren
de lil ler den sa de ce bir ta ne si dir. Ağaç lar da ki ta şı ma sis tem le ri ni de ev ren de -
ki her şey gi bi Al lah ya ra t mış tır.  
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Genel Hatlarıyla Bitkilerdeki Taşıma Sistemleri



Bit ki Kök le rin de ki Ba sınç Sis te mi

Bit ki ler, kök le rin de ki hüc re le rin iç ba sınç la rı dış ba sınç la rın dan az ol du -
ğun da dı şa rı dan su alır lar. Baş ka bir de yiş le bit ki, top rak tan an cak ih ti ya cı ol -
du ğu za man lar da su al mak ta dır. Bu nu be lir le yen en önem li fak tör, bit ki nin
kök le ri nin için de bu lu nan su yun mey da na ge tir di ği ba sınç mik ta rı dır. Bu ba -
sın cın dı şa rı da ki ba sınç mik ta rı ile den ge len me si ge rek li dir. Bit ki bu nu sağ la -
ya bil mek için, içe ri de ki ba sınç mik ta rı azal dı ğın da kök ler va sı ta sı ile dı şa rı -
dan su al ma ih ti ya cı du yar. Bu nun tam ter si ol du ğun da ise, ya ni bit ki de ki iç
ba sınç dı şa rı da ki ne oran la da ha yük sek ol du ğun da, bit ki bu den ge yi sağ la ya -
bil mek için bün ye sin de ki su yu yap rak la rın dan dı şa rı bı ra kır. 

Eğer su yun top rak ta ki yo ğun lu ğu nor mal de ol du ğun dan  bi raz da ha
yük sek ol say dı, dış ba sınç çok yük sek ola ca ğın dan bit ki sü rek li su ala cak ve
bir sü re son ra bit ki bun dan za rar gö re cek ti. Bu nun tam ter si ne su yun top rak -
ta ki yo ğun lu ğu da ha dü şük ol say dı, bit ki hüc re si dış ba sınç çok dü şük ola ca -
ğın dan dı şa rı dan hiç bir za man su ala ma ya cak tı. Hat ta ba sın cı den ge le mek
için bün ye sin de ki su yu dı şa rı sa la cak ya ni her iki du rum da da ku ru ya rak öle -
cek ti. 
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Sol say fa da ki re sim de bir
bit ki de ki ta şı ma sis te mi -
nin bü tün ele man la rı nın

de tay lı şe ma tik an la tım la -
rı gö rül mek te dir. Kök ler

top rak tan em dik le ri su yu
göv de de ki bo ru la ra ak ta -
rır lar. Bu ta şı ma bo ru la rı

su yu ve be sin le ri met re -
ler ce uzun luk ta ki göv de de

hiç zor lan ma dan do laş tı -
ra rak, en uç ta ki yap rak -

la ra ka dar ulaş tı rır lar.
Kök ten baş la ya rak yap -
rak la ra ka dar gi den bu

sis tem tar tış ma sız çok üs -
tün bir yaratılışın ürü nü -
dür. Yan da ki iki re sim de

ise  kök ucu nun ge nel ya -
pı sı nın de tay la rı ve kök

ucu nun bü yü me si gö rü lü -
yor.

Katman
Öz su 
phloemi Su xylemi

Kök başlığı

Kök tüyleri

Kök Ucunun Genel Yapısı



Gö rül dü ğü gi bi bit ki kök le ri ne ek sik ne de faz la, sa de ce o an ki şart lar -

da ih ti yaç du yu lan mik tar da ba sınç ayar la ma sı ya pa bi le cek bir den ge-kont rol

me ka niz ma sı ile do na tıl mış lar dır. 

Kök le rin Top rak tan İyon la rı Al ma la rı

Bit ki kö kün de yer alan hüc re ler, hüc re için de ki re ak si yon lar da kul lan -

mak için top rak ta ki bel li iyon la rı se çer ler. Bu son de re ce önem li bir iş lem dir.

Çün kü bit ki hüc re le ri, ken di iç le rin de ki iyon la rın yo ğun lu ğu, top rak ta ki

iyon la rın yo ğun lu ğun dan 1000 kez da ha faz la ol ma sı na rağ men bu iyon la rı

hüc re içi ne ko lay lık la ala bi lir ler.41

Nor mal şart lar al tın da yük sek yo ğun luk ta ki bir böl ge den, yo ğun lu ğu da -

ha az olan böl ge ye doğ ru mad de akı şı ger çek le şir. Fa kat gö rül dü ğü gi bi bit ki

kök le ri nin top rak tan iyon te mi nin de bu nun tam ter si mey da na gel mek te dir. İş -

te bu ne den le bu iş lem için yük sek mik tar da ener ji ye ih ti yaç var dır. 

İyon la rın hüc re za rın dan ge çi şin de iki fak tör et ki li ol mak ta dır. Za rın

iyon ge çir gen li ği ve  za rın iki ta ra fın da ki iyon la rın yo ğun luk far kı.

Bu iki fak tö rü so ru lar so ra rak in ce le ye lim. Bir bit ki nin top rak ta ki ele -

ment le rin için den ken di si ne "ge rek li olan la rı seç me si" ne an la ma gel mek te -

dir? Ön ce lik le bu ra da ki "ge rek li" kav ra mı nı ele ala lım. Bu "ge rek li lik" için

kök hüc re si nin bit ki nin ta ma mın da ki ele ment le ri te ker te ker ta nı ma sı şart tır.

Ta nı dı ğı bu ele ment le rin de bit ki nin her ye rin de ki ek sik li ği ni tes pit et me si ve

ih ti yaç ola rak be lir le me si ge rek mek te dir. Yi ne so ru so ra lım. Bir ele ment na -

sıl ta nı nır? Eğer top rak ta saf hal de bu lun mu yor sa, ya ni baş ka ele ment ler le

bi r a ra da bu lu nu yor sa, di ğer le rin den ayırt et mek için ne yap mak ge re kir?

Bir ki şi nin önü ne de mir, kal si yum, mag nez yum, fos for gi bi ele ment ler ka -

rı şık ola rak ko yul sa, han gi si nin ne ol du ğu nu hiç yar dım al ma dan bul ma sı

müm kün mü dür? Bu ki şi ele ment le ri na sıl ayırt eder? Eğer bu ko nu da de tay lı

bir eği tim al mış sa an cak bel li bir mik ta rı nı ayırt ede bi le cek tir. Ge ri ka lan la rın

ise ne ol duk la rı nı bil me si ne im kan yok tur. Pe ki bit ki ler bu ay rı mı na sıl yap -

mak ta dır lar? Da ha doğ ru su bir bit ki nin ken di ken di ne ele ment le ri ta nı ma sı,

ayırt et me si ve ken di si ne fay da lı olan la rı bul ma sı müm kün mü dür? Böy le bir

iş le min mil yon lar ca yıl dır her se fe rin de, en doğ ru şe kil de ger çek leş me si te sa -

dü fen müm kün  olur mu? Her  bi ri nin ce va bı "im kan sız" olan bu so ru lar hak -
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kın da da ha de rin ve ay rın tı lı dü şü ne bil mek için kök le rin na sıl bir se çi ci lik özel -
li ği ne sa hip ol du ğu nu ve bu sı ra da ger çek le şen olay la rı in ce le ye lim.

Kök le rin Se çi ci li ği

Do ğa da çe şit li şe kil ler de bu lun du ğu nu bil di ği miz ele ment ler, mi ne ral ler
hak kın da ki kim ya bil gi le ri mi zi tek rar göz den ge çi re lim. Ne re ler de bu lu nur -
lar, han gi mad de han gi sı nı fa gi rer, ara la rın da ki fark lar ne ler dir, han gi si nin
ne ol du ğu nu an la mak için ne gi bi de ney ler ya da göz lem ler yap mak ge re kir,
bu de ney ler de kim ya sal ola rak mı, yok sa fi zik sel ola rak mı da ha hız lı so nuç
el de edi lir? Sa de ce fi zik sel ola rak ba kı la cak ol sa bir ma sa ya ko yu lan bu
mad de ler ara sın da ko lay lık la doğ ru bir sı ra la ma ya pı la bi lir mi? Renk le rin den
ya da şe kil le rin den mi ne ral ler ayırt edi le bi lir ler  mi? 

Bu so ru la rı ço ğalt mak müm kün dür. Bun la ra ve ri len ce vap lar sa aşa ğı
yu ka rı ay nı ola cak tır. Eğer bu ko nu da bir uz man laş ma söz ko nu su de ğil se, li -
se ve üni ver si te bil gi le rin den ar ta ka lan lar la ve ri len üs tün kö rü ce vap lar ki şi -
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Resim de ki mi ne ral le rin önü mü ze ko nul du ğu nu ve bun la rın için den vü cu du muz için ge -
rek li olan la rı nı seç me mi zin is ten di ği ni dü şü ne lim. Bu ko nu da eği tim al ma mış bir ki şi -
nin böy le bir iş le mi ya pa bil me si müm kün de ğil dir. Oy sa bit ki ler mil yon lar ca yıl dır, top -
rak ta bu lu nan çe şit li ele ment le rin için den sa de ce ken di le ri ne ge rek li olan la rı nı se çer ve
kul la nır lar. Bir in san için im kan sız olan bu iş lemi bit kilere yap tıran akıl el bet te ki on -
ları yaratan Al lah'a ait tir. 



yi ke sin bir so nu ca gö tür me ye cek tir. Mi ne ral ler hak kın da ki bil gi le ri mi zi sı -
na mak için bu kez de in san vü cu dun dan ör nek ler ve re lim.
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ELEMENT

Mineralsiz Elementler

Karbon (C)
Oksijen (O)
Hidrojen (H)
Nitrojen (N)

Mineral Besinler

Makro Besinler

Fosfor (P)
Potasyum (K)
Sülfür (S)
Kalsiyum (Ca)

Magnezyum (Mg)

Mikro Besinler

Demir (Fe)

Klorine (Cl)
Mangan (Mn)
Boron (B)

Çinko (Zn)
Bakır (Cu)

Molibden (Mo)

KAYNAK

Atmosfer
Atmosfer
Toprak
Toprak

Toprak
Toprak
Toprak
Toprak

Toprak

Toprak

Toprak
Toprak
Toprak

Toprak
Toprak

Toprak

ELEMENTLERİN BAŞLICA  FONKSİYONLARI

Bütün organik moleküllerin içinde
Birçok organik molekülün içinde
Birçok organik molekülün içinde
Proteinler, nükleik asitler ve benzerlerinin içinde

Nükleik asitlerin, ATP, fosfolipidlerin içinde
Enzim aktivasyonu, su dengesi, demir dengesi
Proteinlerin ve koenzimlerin içinde
Cytoskeletonu, zarları ve birçok enzimi etkiler; ikinci mesajcı
Klorofilin içinde; birçok enzim için gereklidir; ribozomları
dengeler.

Birçok redox enzimi ve elektron taşıyıcılarının aktif
bölümünün içinde; klorofil sentezi için kullanılır. 
Fotosentez; demir dengesinin sağlanmasında kullanılır.
Birçok enzimi harekete geçirir
Karbonhidrat iletimi için gerekli olabilir.

Enzim aktivasyonu, auxin hormonu sentezi için gerekir.
Birçok redox enzimi ve elektron taşıyıcılarının aktif
bölümünün içinde kullanılır. 

Nitrojen sabitleştirme; nitrat azaltma için gereklidir.

Bu tab lo da bit ki le rin ih ti yaç la rı olan ele ment ler ve bu ele ment le rin bit ki ta ra fın dan ne re ler den alın -
dı ğı ve na sıl kul la nıl dı ğı gös te ril mek te dir. Bit ki ler top rak ta bu lu nan pek  çok ele ment için den sa de ce
ken di le ri ne ge rek li olan ele mentleri alır lar ve kul la nır lar. İn san la rın oku duk la rın da da hi an la mak -
ta zor lan dık la rı bu iş lem le rin tü mü nü bit ki ler Al lah'ın il ha mı sa yesin de ger çek leş tir mek tedir ler.

Bitkilerin Kullandığı Elementler



Vü cu du muz da top lam ola rak yak la şık üç ki lo mi ne ral var dır. Bun la rın

bir kıs mı or ga niz ma nın sağ lı ğı için mut la ka ge rek li dir ve hep si nin vü cut ta

bu lun ma sı ge re ken be lir li mik tar lar var dır. Ör ne ğin vü cut ta kal si yum ol ma sa

diş ler ve ke mik ler sert li ği ni kay be der, de mir ol ma yın ca he mog lo bin de ol ma -

ya ca ğın dan do ku la rı mı za ok si jen ula şa maz dı. Po tas yum ve sod yum ol ma sa

hüc re le ri miz elekt rik yü kü nü kay be der ve hız la yaş la nır dık. 

İn san vü cu dun da bu lu nan mi ne ral le rin ay nı sı top rak ta da bu lu nur. Bun -

la rın da hep si nin oran la rı, gö rev le ri ve top rak ta bu lu nuş şe kil le ri fark lı dır ve

bu mi ne ral ler den fay da la nan pek çok can lı var dır. Ör ne ğin bit ki ler de, ken di -

le ri için ge rek li olan ele ment le ri top rak tan ko lay lık la ala bi le cek şe kil de sis -

tem ler var edil miş tir. Ya pı la rın da yer alan ele ment le rin hep si nin fark lı kul la -

nım alan la rı, do la yı sıy la top rak tan alın dık tan son ra git me le ri ge re ken fark lı

yer ler var dır. Hep si nin gö re vi ay rı dır. 

Bit ki ler ih ti yaç la rı olan tüm mi ne ral be sin le ri ni top rak tan alır lar. Bu

mad de ler top rak ta tek ola rak bu lun ma dı ğı için, bit ki bun la rı iyon ola rak

emer. Top rak çö zel ti sin de bu lu nan çok sa yı da ki inor ga nik iyon ara sın dan bit -

ki ler sa de ce ih ti yaç la rı olan 14 ta ne si ni alır lar. Bit ki ler, as lın da bun la ra top rak -

ta bu lun duk la rı yo ğun luk tan da ha yük sek yo ğun luk ta ih ti yaç du yar lar. Bu da

ger çek te kök le rin ne ka dar mü kem mel bir top la ma sis te mi ne sa hip ol duk la rı nı

gös te rir. Öy le ki kök ler, ih ti yaç la rı olan iyon la rı ken di bün ye le rin de ki yük sek

yo ğun lu ğa rağ men kök hüc re le rin den ge çi re rek pom pa lar lar.42

Ba sınç sis te mi nin ter si ne iş le yen bir şe kil de ger çek le şen bu pom pa la ma

iş le mi ol duk ça zor lu bir iş tir. Bu ne den le pom pa la ra yük sek ener ji sağ lan ma -

sı ge rek li dir. So nuç ta, is te ni len iyon la rı çe ken ve is ten me yen le ri ge ri iten bir

ta nı yı cı sis tem ol ma sı da zo run lu dur. Bu da iyon pom pa la rı nın sa de ce ba sit

bi rer pom pa ol ma dık la rı nı, iyon la rı seç me özel li ği ne de sa hip ol duk la rı nı

gös ter mek te dir. Ay rı ca bit ki le rin top rak tan se çil miş iyon la rı eme rek kul lan -

ma sı, on la rın tüm can lı lar için ne den de ğer li bir mi ne ral be sin kay na ğı ol du -

ğu nu da açık la mak ta dır. 

Bir bit ki nin sağ lık lı ola rak ya şa ya bil me si için nit ro jen, po tas yum, fos -

for, kal si yum, mag nez yum, sül für gi bi ana ele ment le re ih ti ya cı var dır. Bu
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mad de le rin ço ğu nu bit ki ler top rak tan di rekt ola rak te min ede bi lir ken azot
için du rum fark lı dır. At mos fer de %80lik bir ora na sa hip olan bu ga zı bit ki ler
ha va dan doğ ru dan ala maz lar. An cak top rak ta bu lu nan ve nit ro jen bağ la yan
bak te ri ler den bu ih ti yaç la rı nı kar şı la ya bi lir ler. 
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Yuka rı da ki tab lo da de tay la rı gö rü len yer yü zün de ki kar bon ve azot çev ri mi nin en önem li ele ma -
nı kuş ku suz ki bit ki ler dir. Ha va da ki azot, in san lar ve hay van lar ta ra fın dan di rekt ola rak alı na -
maz. Ba zı bit ki ler de ya şa yan çe şit li bak te ri ler ha va da ki azo tu amon ya ğa ve amon ya ğı da nit ra -
ta dö nüş tü rür ler. Bu mad de ler da ha son ra bit ki ler ta ra fın dan top rak tan emi lir. İn san lar ve hay -
van lar da bit ki le ri yi ye rek azot ih ti yaç la rı nı kar şı lar lar. 

Azot devri

Karbon devri

Karbondioksit Karbondioksit

Solunum - karbondioksit

Azot

Fosil yakıt-
larının kul-

lanımı
Azot

bağlayıcı
bakteriler

Nitrat
gübreleri

Organik
azot

Ölü
organik

maddeler 

Organik
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Hayvan
artıkları 

AmonyakAmonyak

Nitratlar

Ölü organik
maddeler

Nitratı çözen
bakteriler

Nitratlar

Toprak 
yıkanması

Fosil yakıtları (kömür,
gaz, petrol)

Foto sen tez

Karbon ve Azot Çevrimi



Di ğer ele ment ler de sağ lık lı ge li şim için ge rek li dir. Fa kat bun la ra ol duk -
ça az mik tar lar da ih ti yaç du yu lur. Bu grup de mir, klor, ba kır, man ga nez, çin -
ko, mo lib den ve bor içe rir. 

Bu on üç ge rek li mi ne ra le ek ola rak bit ki ler kar bon, hid ro jen ve ok si jen
gi bi üç te mel ya pı  ta şı na da ih ti yaç du yar lar ve bun la rı at mos fer de ki kar bon -
di ok sit, ok si jen ve su dan alır lar. Tüm bit ki ler top lam ola rak bu 16 ele men te
ih ti yaç du yar lar. 

Bu ele ment le rin ye te ri ka dar alı na ma ma sı ya da faz la alın ma sı du ru -
mun da bit ki de çe şit li ek sik lik ler or ta ya çı ka cak tır.

Ör ne ğin nit ro jen, top rak tan faz la alın ma sı du ru mun da yük sek ısı da ko -
lay kı rıl ma ya ve güç süz bü yü me ye se bep ola bi lir, az alın ma sı du ru mun day -
sa bit ki ler de sa rar ma, kır mı zı lık la rın ve mor luk la rın oluş ma sı, az to mur cuk -
lan ma ve geç bü yü me gi bi so nuç lar do ğu ra bi lir. Fos for ek sik li ğin dey se, bü -
yü me ya vaş lar, renk ko yu la şır, ba zı bit ki ler de ki yap rak lar da kah ve ren gi leş -
me ve mo rar ma olu şur, yi ne to mur cuk lan ma aza lır ve alt ta ki yap rak lar dö kü -
lür, çi çek açı mı aza lır. Kör pe bit ki le rin ge liş me si ve to hum lan ma için fos for
çok önem li bir ele ment tir. Kı sa ca sı bit ki le rin sağ lık lı bü yü me le ri için bu
iyon la rın var lı ğı ve top rak tan ge rek ti ği ka dar alın ma la rı şart tır.43

Bit ki ler bu iyon se çi ci me ka niz ma ya sa hip ol ma sa lar dı ne olur du? Top rak -
tan sa de ce ge re ken le ri de ğil de her tür lü mi ne ra li al sa lar dı ya da ge re ğin den da -
ha az ya da faz la mi ne ral al sa lar dı ne ler olur du? Hiç kuş ku suz ki şu an da yer yü -
zün de bu lu nan ku sur suz den ge de önem li bo zul ma lar mey da na ge lir di. Allah
yer yü zün de mü kem mel bir sis tem var et miş tir. Ya rat tı ğı tüm can lı la rı ko ru yan
Al lah çok üs tün güç sa hi bi olan Ya ra tı cı mız'dır.

Üzer le rin de ki gö ğe bak mı yor lar mı? Biz, onu na sıl bi na et tik ve onu
na sıl süs le dik? Onun hiç bir çat la ğı yok. Ye ri de (na sıl) dö şe yip-yay -
dık? On da sar sıl maz dağ lar bı rak tık ve on da 'göz alı cı ve iç açı cı'
her çift ten (ni ce bit ki ler) bi tir dik. (Bun lar,) 'İç ten Al lah'a yö ne len'
her kul için 'hik met le ba kan bir iç göz' ve bir zi kir dir. (Kaf Suresi,
6-8)
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n ye din ci yüz yıl da ya şa mış Bel çi ka lı bir fi zik çi olan Jan Bap -
ti sta Van Hel mont bi lim sel de ney le rin den bi rin de bir sö ğüt
ağa cı nın bü yü me si ni göz lem le di ve çe şit li öl çüm ler yap tı.
Ağa cı ön ce tart tı, ar dın dan 5 yıl son ra ikin ci kez tek rar tart tı

ve ağır lı ğı nı 75 kg art mış ola rak bul du. Bit ki nin için de bü yü dü ğü kap ta ki
top ra ğı tart tı ğın day sa, bu 5 yıl lık za man için de sa de ce bir kaç gram azal dı -
ğı nı gör dü. Fi zik çi Van Hel mont, bu de ne yin de, sö ğüt ağa cı nın bü yü me se -
be bi nin sa de ce sak sı da ki top rak ol ma dı ğı nı or ta ya çı kar dı. Bit ki bü yü mek
için top ra ğın çok az bir kıs mı nı kul lan dı ğı na gö re baş ka bir yer ler den be sin
alı yor ol ma lıy dı.44

İş te 17. yüz yıl da Van Hel mont'un keş fet me ye ça lış tı ğı bu olay, ba zı
aşa ma la rı gü nü müz de da hi tam ola rak an la şı la ma mış olan fo to sen tez iş le -
mi dir. Ya ni bit ki le rin ken di be sin le ri ni ken di le ri nin üret me le ri dir. 

Bit ki ler be sin le ri ni üre tir ken sa de ce top rak tan fay da lan maz lar. Top rak -
ta ki mi ne ral le rin ya nın da, su yu ve ha va da ki CO2'i de kul la nır lar. Bu ham -
mad de le ri alıp yap rak la rın da ki mik ros ko bik fab ri ka lar dan ge çi re rek fo to -
sen tez ya par lar. Fo to sen tez iş le mi nin aşa ma la rı nı in ce le me den ön ce fo to -
sen tez de son de re ce önem li bir ro le sa hip olan yap rak la rın in ce len me sin de
fay da var dır.

Yap rak la rın Ge nel Ya pı sı

Hem ge nel ya pı ola rak, hem de mik ro bi yo lo jik açı dan in ce len di ğin de
yap rak la rın her yö nüy le en faz la ener ji üre ti mi ni sağ la mak üze re plan lan mış,
çok de tay lı ve komp leks sis tem le re sa hip ol duk la rı gö rü le cek tir. Yap ra ğın
ener ji üre te bil me si için ısı ve kar bon di ok si di dış or tam dan al ma sı ge re kir.
Yap rak lar da ki tüm ya pı lar da bu iki mad de yi ko lay lık la ala cak şe kil de dü zen -
len miş tir. 

Ön ce lik le yap rak la rın dış ya pı la rı nı in ce le ye lim. 
Yap rak la rın dış yü zey le ri ge niş tir. Bu da fo to sen tez için ge rek li olan gaz

alış-ve riş le ri nin (kar bon di ok si din emil me si ve ok si je nin atıl ma sı gi bi iş lem -
le rin) ko lay ger çek leş me si ni sağ lar. 

Yap ra ğın yas sı bi çi miy se tüm hüc re le rin dış or ta ma ya kın ol ma sı nı sağ -
lar. Bu sa ye de de gaz alış-ve ri şi ko lay la şır ve gü neş ışın la rı, fo to sen tez ya pan



hüc re le rin hep si ne ula şa bi lir. Bu nun ak si bir du ru mu gö zü mü zün önü ne ge -

ti re lim. Yap rak lar eğer yas sı ve in ce bir ya pı ya de ğil de her han gi bir ge omet -

rik şek le ya da an lam sız ras ge le bir şek le sa hip ol sa lar dı yap rak fo to sen tez iş -

le vi ni sa de ce gü neş ile doğ ru dan te mas eden böl ge le rin de ger çek leş ti re bi le -

cek ti. Bu da bit ki le rin ye ter li ener ji ve ok si jen üre te me me si an la mı na ge le -

cek ti. Bu nun can lı lar için en önem li so nuç la rın dan bi ri de hiç kuş ku suz ki

yer yü zün de bir ener ji açı ğı nın or ta ya çık ma sı olur du.

Yap rak lar da ki özel ola rak "ta sar lan mış" olan sis tem ler sa de ce bun lar la sı -

nır lı de ğil dir. Yap rak do ku su nun önem li bir özel li ği da ha var dır. Bu özel lik ışı -

ğa kar şı du yar lı ol ma sı dır. Bu sa ye de ışık kay na ğı na yö nel me, ya ni fo tot ro -

pizm adı ve ri len olay ger çek le şir. Bu, sak sı bit ki le rin de de ra hat ça göz lem le -

nen, bit ki le rin yap rak la rı nı gü ne şin gel di ği yö ne doğ ru çe vir me si ne ne den olan

olay dır. Bit ki böy le lik le gü neş ışı ğın dan da ha faz la fay da la na bi lir. 

Yap rak lar bit ki le rin hem nük le er ener ji üre ten sant ral le ri, hem be sin üre -

ten fab ri ka la rı, hem de önem li re ak si yon la rı ger çek leş tir dik le ri la bo ra tu var la -

rı dır. Yap rak lar da ha ya ti önem ta şı yan bu iş lem le rin na sıl ger çek leş ti ril di ği ni

an la mak için yap rak la rın fiz yo lo jik ya pı sı nı da kı sa ca in ce le mek ge re kir. 

Yap ra ğın iç ya pı sı nın eni ne ke si ti alı na rak ba kı la cak olur sa dört ta ba ka -
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Sol da ki re sim de aşa ma aşa ma gü ne şe doğ ru ha re ke ti
gö rü len ve mi ni bir ra dar is tas yo nu na ben ze yen kır -
lan gıç otu çi çe ği (ra nun cu lus fi ca ria), di ğer bü tün
bit ki ler de ol du ğu gi bi gü ne şin yö nü nü ta kip ede rek
dö ner. Bit ki böy le lik le gü neş ışı ğın dan da ha faz la fay -
da la na bi le cek tir. Alt ta ki re sim de gö rü len ay çi çek le ri
de gü ne şin ha re ke ti yle ken di yön le ri ni de ğiş ti ren bit -
ki ler den dir. Işı ğa kar şı du yar lı yap rak hüc re le ri he -
men yön be lir le ye rek gü ne şe doğ ru ha re ke te ge çer ler.



lı bir ya pı ol du ğu gö rü le cek tir.
Bu ya pı lar dan il ki klo rop last içer me yen epi der mis ta -
ba ka sı dır. Yap ra ğı alt tan ve üst ten ör ten epi der mis ta -
ba ka sı nın özel li ği, yap ra ğı dış et ki ler den ko ru ma sı -
dır. Epi der mi sin üs tü ko ru yu cu ve su ge çir mez

mum su bir mad de ile sa rı lı dır. Bu mad de ye kü ti kü la
adı ve ri lir. Yap ra ğın iç do ku su na bak tı ğı mız da ise ge -

nel de iki hüc re ta ba ka sın dan oluş tu ğu nu gö rü rüz.
Bun lar dan iç do ku yu oluş tu ran Pa li zad do ku da
klo rop last ça zen gin hüc re ler, ara la rın da hiç boş luk

bı rak ma dan yan  ya na di zi lir ler. Bu do ku fo to sen te -
zi yü rü ten do ku dur. Bu nun al tın da bu lu nan Sün ger do ku ise, so lu nu mu sağ -
la yan do ku dur. Sün ger do ku da ki hüc re ler, di ğer bö lüm ler de ki hüc re le re gö re
da ha gev şek bir şe kil de bir bi ri ne ke net len miş tir. Ay rı ca  bu do ku nun hüc re le -
ri ara sın da ha va ile do lu boş luk lar var dır.45 Gö rül dü ğü gi bi bu do ku la rın hep -
si yap ra ğın ya pı sın da son de re ce önem li gö rev le re sa hip tir. Bu tür dü zen le -
me ler yap rak ta ışı ğın da ha iyi da ğı lıp ya yıl ma sı nı sağ la ya rak fo to sen tez iş le -
mi nin ger çek leş me si açı sın dan son de re ce bü yük bir önem ta şır lar. Bü tün
bun la rın ya nı  sı ra yap rak yü ze yi nin bü yük lü ğü ne gö re yap ra ğın iş lem yap ma
(so lu num, fo to sen tez gi bi) ye te ne ği de ar tar. Ör ne ğin bir bi ri ne geç miş tro pi -
kal yağ mur or man la rın da ge nel lik le ge niş yap rak lı bit ki ler ye ti şir. Bu nun çok
önem li se bep le ri var dır. Sü rek li ve çok mik tar da yağ mu run yağ dı ğı, bir bi ri -

Yan da ki re sim de bir
yap ra ğın eni ne ke si ti
gö rül mek te dir. Yap ra -
ğın ya pı sı in ce len di ğin -
de her bi rin de çok de -
tay lı ta sa rım lar olan
dört ta ba ka ile kar şı la -
şı la cak tır. De ta ya ini le -
rek in ce len di ğin de bu
ta ba ka la rın su ge çir me -
me, ışı ğı da ha çok em -
me, so lu nu mu ko lay laş -
tır ma gi bi yap ra ğın ışı -
ğı da ha iyi al ma sı ve
da ha faz la fo to sen tez
ya pa bil me si ni sağ la ya -
cak özel lik le re sa hip ol -
duk la rı gö rü le cek tir.
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Alt epidermis
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ne geç miş ağaç lar dan olu şan tro pi kal or man lar da gü neş ışı ğı nın bit ki le rin her
ye ri ne eşit ulaş ma sı ol duk ça zor dur. Bu da ışı ğı ya ka la mak için ge rek li olan
yap rak yü ze yi nin ar tı rıl ma sı nı ge rek li kı lar. Gü neş ışı ğı nın zor gir di ği bu
alan lar da bit ki le rin be sin üre te bil me le ri için yap rak yü zey le ri nin bü yük ol -
ma sı ha ya ti önem ta şı mak ta dır. Çün kü bu özel lik le ri sa ye sin de tro pik bit ki -
ler de ği şik yer ler den, en faz la fay da la na cak şe kil de gü neş ışı ğı na ulaş mış
olur lar.

Tam ak si ne ku ru ve sert ik lim ler de ise kü çük yap rak lar bu lu nur. Çün kü
bu ik lim şart la rın da bit ki ler için de za van taj olan asıl nok ta ısı kay bı dır. Ve
yap rak yü ze yi ge niş le dik çe su bu har laş ma sı, do la yı sıy la ısı kay bı ar tar. Bu
yüz den ışık ya ka la yan yap rak yü ze yi, bit ki nin su ta sar ru fu ya pa bil me si için
ik ti sat lı dav ra na ca k şe kil de ya ra tıl mış tır. Çöl or tam la rın da yap rak kı sıt la ma -
sı aşı rı se vi ye le re ula şır. Ör ne ğin kak tüs ler de yap rak ye ri ne ar tık di ken ler
var dır. Bu bit ki ler de fo to sen tez et li göv de nin ken di sin de ya pı lır. Ay rı ca göv -
de su yun de po lan dı ğı yer dir.

Fa kat su kay bı nın kont rol edil me si için bu da tek ba şı na ye ter li de ğil dir.
Çün kü her ne ka dar yap rak kü çük ol sa da gö ze nek le rin bu lun ma sı su kay bı -
nı de vam et ti re cek tir. Bu yüz den bu har laş ma yı den ge le ye cek bir me ka niz ma -
nın var lı ğı zo run lu dur. Bit ki ler de, faz la bu har laş ma yı dü zen le yen bir çı kış
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Tro pik böl ge ler de ki bit ki le rin ya pı sı ile çöl
or tam la rın da ye ti şen bit ki le rin ge nel ya pı -

sı re simler de de gö rül dü ğü gi bi bir -
birlerin den çok fark lıdır. 



yo lu na sa hip tir ler. Bün ye le rin de ki su kay bı nı, gö ze nek açık lı ğı nın kont ro lü

ile de ne tim al tın da tu tar lar. Bu nun için gö ze nek açık lık la rı nı (por la rı) ge niş -

le tir ve ya da ral tır lar. 

Yap rak la rın tek gö re vi fo to sen tez için ışı ğı hap set me ye ça lış mak de ğil -

dir. Ha va da ki kar bon di ok si di ya ka la yıp onu fo to sen te zin oluş tu ğu ye re ulaş -

tır ma la rı da ay nı de re ce de önem li dir. Bit ki ler bu iş le mi de yap rak la rın üze -

rin de yer alan gö ze nek ler va sı ta sıy la ger çek leş ti rir ler.

Ku sur suz bir ta sa rım: Gö ze nek ler

Yap rak la rın üze rin de ki bu mik ros ko bik de lik ler ısı ve su trans fe ri sağ la -

mak ve fo to sen tez için ge rek li olan CO2'i at mos fer den te min et mek le gö rev -

li dir ler. Gö ze nek ola rak ad lan dı rı lan bu de lik ler, ge rek ti ğin de açı lıp ka pa na -

bi le cek bir ya pı ya sa hip tir ler. Gö ze nek ler açıl dı ğın da yap ra ğın hüc re le ri ara -

sın da bu lu nan ok si jen ve su bu ha rı, fo to sen tez için ge re ken kar bon di ok sit ile

de ğiş ti ri lir. Böy le ce üre tim faz la lık la rı dı şa rı atı lır ken, ih ti yaç du yu lan mad -

de ler de ğer len di ril mek üze re içe ri alın mış olur. 

Gö ze nek le rin il gi çe ki ci yön le rin den bi ri, yap rak la rın ço ğun luk la alt kı -

sım la rın da yer al ma la rı dır. Bu sa ye de, gü neş ışı ğı nın olum suz et ki si nin en

aza in di ril me si sağ la nır. Bit ki de ki su yu dı şa rı atan gö ze nek ler, eğer yap rak -

la rın üst kı sım la rın da yo ğun ola rak bu lun sa lar dı, çok uzun sü re gü neş ışı ğı -

na ma ruz kal mış ola cak lar dı. Bu du rum da da bit ki nin sı cak tan öl me me si için

gö ze nek ler bün ye le rin de ki su yu sü rek li ola rak dı şa rı ata cak lar dı, böy le olun -

ca da bit ki aşı rı su kay bın dan öle cek ti. Gö ze nek le rin bu özel ta sa rı mı sa ye -

sin de ise, bit ki nin su kay bın dan za rar gör me si en gel len miş olur.

Yap rak la rın üst de ri do ku su üze rin de çif ter çif ter yer leş miş bu lu nan gö -

ze nek le rin bi çim le ri fa sul ye ye ben zer. Kar şı lık lı iç bü key ya pı la rı, yap rak la

at mos fer ara sın da ki gaz alış ve ri şi ni sağ la yan gö ze nek le rin açık lı ğı nı ayar lar.

Gö ze nek ağ zı de ni len bu açık lık, dış or ta mın ko şul la rı na (ışık, nem, sı cak lık,

kar bon di ok sit ora nı) ve bit ki nin özel lik le su ile il gi li iç du ru mu na bağ lı ola -

rak de ği şir. Gö ze nek ağız la rı nın açık lı ğı ya da kü çük olu şu ile bit ki nin su ve

gaz alış ve ri şi dü zen le nir.

Dış or ta mın tüm et ki le ri gö z ö nü ne alı na rak dü zen len miş olan gö ze nek -

le rin ya pı sın da çok in ce de tay lar var dır. Bi lin di ği gi bi dış or tam ko şul la rı sü -
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rek li de ği şir. Nem ora nı, sı cak lık de re ce si, gaz la rın ora nı, ha va da ki kir li lik…
Yap rak lar da ki gö ze nek ler tüm bu de ğiş ken şart la ra uyum gös te re bi le cek ya -
pı da dır lar.

Bu nu bir ör nek le şöy le açık la ya bi li riz. Şe ker ka mı şı ve mı sır gi bi uzun
sü re sı ca ğa ve ku ru ha va ya ma ruz ka lan bit ki ler de, gö ze nek ler su yu mu ha fa -
za ede bil mek için gün bo yun ca ta ma men ya da kıs men ka pa lı ka lır lar. Bu bit -
ki le rin de gün düz fo to sen tez ya pa bil mek için kar bon di ok sit al ma la rı ge re kir.
Nor mal şart lar al tın da bu nu sağ la ya bil mek için de gö ze nek le ri nin ola bil di -
ğin ce açık ol ma sı ge re kir. Bu im kan sız dır. Çün kü böy le bir du rum da bit ki, sı -
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Dış tan ba kıl dı ğın da ki mi za man
sa de ce ye şil bir ci sim ola rak dü şü -
nü le bi len yap rak lar da ki mik ros -
ko bik alan lar da, ku sur suz bir ta -
sa rım söz ko nu su dur. Bit ki ler için
son de re ce önem li ya pı lar dan bi ri
olan gö ze nek ler de bu ta sa rı mın
çok önem li bir par ça sı dır lar. Gö -
rev le ri ısı ve su dö nü şü mü nü sağ -
la mak ve CO2'i at mos fer den te -
min et mek tir. Yan da ki yap rak ke -
si tin de de gö rül dü ğü gi bi ge nel lik -
le yap ra ğın alt kı sım la rın da yer
alan gö ze nek ler, bit ki nin su ih ti ya -
cı na gö re açı lıp ka pa na bi lir ol ma
özel li ği ne sa hip tir ler. Dış or tam da -
ki de ği şik lik ler gö ze nek le rin ha re -
ket le ri ni be lir le yen et ken ler dir.

yaprak kesiti

stoma
(ağızcık)

Gözeneklerin Yapısını Anlatan Yaprak Kesiti



cak lı ğa rağ men sü rek li açık olan gö ze nek le ri yü zün den de vam lı su kay be der

ve bir sü re son ra da ölür. Bu ne den le bit ki nin gö ze nek le ri nin ka pa lı ol ma sı

ge rek li dir.

Fa kat bu prob lem de çö zül müş tür. Sı cak böl ge ler de ya şa yan ba zı bit ki -

ler ha va da ki kar bon di ok si di yap rak la rı na da ha ve rim li bir şe kil de alan bi rer

kar bon di ok sit pom pa sı na sa hip tir ve, gö ze nek le ri ka pa lı da ol sa, yap rak la rı -

na kar bon di ok si di ala bil mek için kim ya sal pom pa lar kul lan mak ta dır lar.46 Bu

kim ya sal pom pa la rın bir sü re yok lu ğu du ru mun da CO2 te min edi le me di ği

için bit ki be sin üre te me ye cek ve öle cek tir. Bu da yap rak lar da ki bu komp leks

pom pa la rın za man için de or ta ya çı kan ras lan tı lar la oluş ma sı nın im kan sız ol -

du ğu nun bir gös ter ge si dir. Bit ki ler de ki bu sis tem de di ğer le ri gi bi an cak bü -

tün par ça la rı ek sik siz ol du ğun da fonk si yon la rı nı ye ri ne ge ti re bil mek te dir.

Do la yı sıy la, bit ki ler de ki gö ze nek le rin de te sa düf ler so nu cu ev rim le şe rek or -

ta ya çık mış ol ma la rı ih ti mal dı şı dır. Son de re ce özel bir ya pı sı olan gö ze nek -

ler de gö rev le ri ni en has sas bi çim de ye ri ne ge ti re cek şe kil de özel ola rak ya -

ra tıl mış lar dır.

Ev rim ci le re Gö re Yap rak la rın Olu şu mu

Gö rül dü ğü gi bi kü çük ye şil bir cis me son de re ce ku sur suz bir şe kil de

sığ dı rıl mış komp leks ya pı lar var dır. Yap rak lar da ki bu komp leks sis tem mil -

yon lar ca yıl dır ku sur suz luk la iş le mek te dir. Pe ki bu sis tem ler na sıl olup da bu

İki kı sım lı (di cot) ve tek 
kı sım lı (mo no cot) bit ki ler de
gö ze nek le rin özel lik le ri 
de ği şir. Bu iki tip bit ki de 
gö ze nek le rin ko ru yu cu 
hüc re le ri fark lı dır. Bir çok
mo no cot ko ru yu cu hüc re si -
nin mer ke zi dar, ucu ka lın 
ol ma sı na rağ men, di cot ko -
ru yu cu hüc re le ri fa sul ye
şek lin de dir. Her bir mo no cot
ko ru yu cu hüc re si epi der -
mis'te ki özel bir hüc re ile 
bir leş miş tir. Gö ze nek le rin
fark lı ko ru yu cu hüc re le ri nin
sa hip ol duk la rı özel lik ler
sayesin de her bir bit kiye
gerek li kar bon diok sit
sağlanır ve susuz luk tan
korunur.
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Yardımcı 
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ka dar kü çük bir ala na sığ dı rıl mış lar dır? Yap rak lar da ki komp leks ta sa rım na -
sıl oluş muş tur? Bu ka dar mü kem mel ve ör nek siz bir ta sa rı mın ken di ken di -
ne oluş ma sı müm kün mü dür? 

Bu so ru lar ev rim te ori si ni sa vu nan la ra so ru la cak olur sa alı na cak ce vap -
lar her za man ki ler den fark lı ol ma ya cak tır. Hiç bir man tı ğı ol ma yan, ken di
için de sü rek li çe li şen açık la ma lar la çe şit li var sa yım lar or ta ya ata cak lar dır.
Kur duk la rı ha ya li ev rim se nar yo la rıy la sa yı sız çe şit li lik te ki bit ki nin, ağa cın,
çi çe ğin, de niz bit ki le ri nin, ot la rın, man tar la rın "na sıl or ta ya çık tık la rı" so ru -
su na ce vap ver me ye ça lı şa cak lar, fa kat ba şa ra ma ya cak lar dır. 

Ev rim ci le rin, yap rak la rın olu şu mu ile il gi li ola rak or ta ya at tık la rı te ori -
ler in ce len di ğin de bun la rın son de re ce an lam sız, hat ta gü lünç de ne bi le cek id -
di alar la do lu ol duk la rı gö rü lür. Bun lar dan bir ta ne si ne (Te lo me te ori si ne) gö -
re yap rak lar, bit ki göv de sin de ki sis tem le rin de fa lar ca tek rar la nan komp leks
dal lan ma ve bir leş me le ri ile ge liş miş tir.47 So ru lar so ra rak bu te mel siz id di ayı
in ce le ye lim:

- Bu dal lar ni çin bir leş me ve yas sı laş ma ge re ği duy muş lar dır? 
- Bu bir leş me ve yas sı laş ma na sıl bir sü reç so nu cun da ger çek leş miş tir, 
-Dal lar ne tür te sa düf ler so nu cun da ya pı ve ta sa rım ola rak ta ma men

fark lı ya pı da ki yap rak la ra dö nüş müş ler dir? 
-İl kel da mar lı bit ki ler den na sıl olup da

bin ler ce, mil yon lar ca çe şit te ki bit ki ler, ağaç lar,
çi çek ler, ot lar or ta ya çık mış tır? 

Ev rim ci le rin bu so ru la rın hiç bi ri si hak -
kın da man tık lı ve bi lim sel bir ce vap la rı yok tur.
Ev rim ci ler her ko nu da ol du ğu gi bi bit ki le rin
va ro lu şu ko nu sun da da bü tü nüy le ha yal gü cü -
ne da ya lı se nar yo lar dan baş ka bir açık la ma
üre te mez ler.

Bu ko nu da ki baş ka bir te ori olan "Ena ti -
on Te ori si"ne gö rey se yap rak lar, söz de bit ki
göv de sin den çı kan bir ta kım ya pı lar dan or ta ya
çık mış lar dır.48
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Sizin için gökten su
indiren O'dur; içecek
ondan, ağaç ondandır

(ki) hayvanlarınızı
onda otlatmaktasınız.

Onunla sizin için
ekin, zeytin, hurmalık-

lar, üzümler ve
meyvelerin her 

türlüsünden bitirir. 
Şüphesiz bunda,

düşünebilen bir toplu-
luk için ayetler vardır.

(Nahl Suresi, 10-11)



Ev rim ci le rin bu id di ala rı nı da yi ne so ru lar so ra rak in ce le ye lim:
Na sıl olup da göv de nin be lir li yer le rin de bir yap rak oluş tur mak üze re

çı kın tı lı bir ya pı oluş muş tur? 
Bun lar da ha son ra na sıl yap rak la ra dö nüş müş ler dir? Üs te lik de sa yı sız

çe şi de sa hip ku sur suz bir ya pı olan yap rak la ra… 
Bi raz da ha ge ri ye gi de lim. Bu ya pı la rın çık tı ğı bit ki göv de si na sıl oluş -

muş tur? 
Bun la ra ben zer so ru la rın da ev rim ci ler ce ve ril miş hiç bir bi lim sel ce vap -

la rı yok tur.
Ger çek te her iki te ori nin de an lat mak is te di ği hi ka ye şu dur: Bit ki ler ev -

rim ci le re gö re, söz de te sa dü fen ge li şen olay lar so nu cun da or ta ya çık mış lar -
dır. Te sa dü fen bit ki göv de le ri, dal lar oluş muş, bir baş ka te sa düf ol muş klo ro -
fil klo rop las tın için de var ol muş, baş ka te sa düf ler le yap rak ta ki ta ba ka lar
oluş muş, te sa düf ler te sa düf le ri ko va la mış ve so nun da ku sur suz ve son de re -
ce özel ya pı sıy la yap rak lar or ta ya çık mış tır.

Bu ara da yap rak ta te sa dü fen oluş tu ğu id dia edi len bu ya pı la rın hep si nin
ay nı an da or ta ya çık ma sı ge rek ti ği de gö z ar dı edil me me si ge re ken bir ger -
çek tir. Ev rim ci le re gö re yap rak ta ki me ka niz ma la rın tü mü ken di ken di ne ge -
li şen te sa düf ler le ve za man için de ya vaş ya vaş or ta ya çık mış tır. Yi ne ay nı ev -
rim ci man tı ğın de va mı, kul la nıl ma yan or gan la rın ya da sis tem le rin kay bol -
ma sı nı ön gör mek te dir. Yap rak ta ki dü ze nek le rin hep si bir bi ri ne bağ lı ol du -
ğun dan, bir ta ne si nin te sa düf ler so nu cu or ta ya çık mış ol ma sı bir an lam ifa de
et me ye cek tir. Çün kü ev rim ci man tı ğın ikin ci aşa ma sı na gö re bu dü ze nek, işe
ya ra ma dı ğın dan do la yı or ta dan kal ka cak tır. Bu yüz den bit ki nin ya şa mı nı sür -
dü re bil me si için kö kün de ki, dal la rın da ki ve yap rak la rın da ki komp leks sis -
tem le rin hep si nin ay nı an da var ol ma sı ge rek mek te dir.

Yer yü zün de ki her can lı da ol du ğu gi bi bit ki ler de de tam an la mıy la ku -
sur suz sis tem ler ku rul muş tur ve ilk ya ra tıl dık la rı an dan iti ba ren özel lik le rin -
de hiç bir de ği şik lik ol ma dan gü nü mü ze ka dar gel miş ler dir. Yap rak la rı nı dök -
me le rin den, ken di le ri ni gü ne şe çe vir me le ri ne, ye şil renk le rin den, göv de le -
rin de ki odun su ya pı ya, kök le ri nin var lı ğın dan mey ve le ri nin oluş ma sı na ka -
dar olan tüm ya pı la rı ör nek siz dir. Da ha iyi sis tem le rin oluş tu rul ma sı hat ta
ben zer le ri nin oluş tu rul ma sı (me se la fo to sen tez iş le mi) gü nü müz tek no lo ji -
siy le müm kün bi le de ğil dir.
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Bu komp leks lik de yap rak la rın te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı nın de lil le rin -

den bi ri dir. Yap rak lar özel ola rak bit ki le rin be sin üret me si, so lu num yap ma -

la rı gi bi ih ti yaç lar için ta sar lan mış ya pı la ra sa hip tir ler. Özel bir ta sa rı mın

var lı ğı, bir ta sar la yı cı nın var lı ğı nı ka nıt lar. Ta sa rım da ki de tay lar ve ku sur -

suz luk da ta sa rım cı nın ak lı nı, bil gi si ni ve sa na tı nın gü cü nü bi ze ta nı tır. Yap -

rak la rı en mü kem mel ta sa rım la rıy la ya ra tan hiç kuş ku suz ki tüm alem le rin

Rab bi olan Al lah'tır.

Fo to sen tez Mu ci ze si

Dün ya, can lı ya şa mı na en uy gun ola cak şe kil de, özel ola rak ta sar lan mış

bir ge ze gen dir. At mos fe rin de ki gaz la rın ora nın dan, gü ne şe olan uzak lı ğı na,

dağ la rın var lı ğın dan, su yun içi le bi lir ol ma sı na, bit ki le rin çe şit li li ğin den yer -

yü zü nün sı cak lı ğı na ka dar ku rul muş olan pek çok has sas den ge sa ye sin de

dün ya ya şa na bi lir bir or tam dır. 

Ya şa mı oluş tu ran öğe le rin de vam lı lı ğı nın sağ la na bil me si için de hem fi -

zik sel şart la rın hem de ba zı bi yo kim ya sal den ge le rin ko run ma sı ge rek li dir.

Ör ne ğin na sıl ki can lı la rın yer yü zün de ya şa ma la rı için yer  çe ki mi kuv ve ti

vaz ge çil mez ise, bit ki le rin üret ti ği or ga nik mad de ler de ya şa mın de va mı için

bir o ka dar önem li dir. 

İş te bit ki le rin bu or ga nik mad de le ri üret mek için ger çek leş tir dik le ri iş -

lem le re, da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi fo to sen tez de nir. Bit ki le rin ken di be -

sin le ri ni ken di le ri nin üret me si ola rak da özet le ne bi le cek olan fo to sen tez iş le -

mi, bun la rın di ğer can lı lar dan ay rı ca lık lı ol ma sı nı sağ lar. Bu ay rı ca lı ğı sağ -

la yan, bit ki hüc re sin de in san ve hay van hüc re le rin den fark lı ola rak gü neş

ener ji si ni di rekt ola rak kul la na bi len ya pı lar bu lun ma sı dır. Bu ya pı la rın yar -

dı mıy la, bit ki hüc re le ri gü neş ten ge len ener ji yi in san lar ve hay van lar ta ra fın -

dan be sin yo luy la alı na cak ener ji ye çe vi rir ler ve yi ne çok özel yol lar la de po -

lar lar. İş te bu şe kil de fo to sen tez iş le mi ta mam lan mış olur. 

Ger çek te bü tün bu iş lem le ri ya pan, bit ki nin ta ma mı de ğil dir, yap rak la rı

da de ğil dir, hat ta bit ki hüc re si nin ta ma mı da de ğil dir. Bu iş lem le ri bit ki hüc -

re sin de yer alan ve bit ki ye ye şil ren gi ni ve ren "klo rop last" adı ve ri len or ga -

nel ger çek leş ti rir. Klo rop last lar, mi li met re nin bin de bi ri ka dar bü yük lük te dir,

bu yüz den yal nız ca mik ros kop la göz lem le ne bi lir ler. Yi ne fo to sen tez de
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önem li bir ro lü olan klo rop las tın çe pe ri de, met re nin yüz  mil yon da bi ri ka dar
bir bü yük lük te dir. Gö rül dü ğü gi bi ra kam lar son de re ce kü çük tür ve bü tün iş -
lem ler bu mik ros ko bik or tam lar da ger çek le şir. Fo to sen tez ola yın da ki asıl
hay ret ve ri ci nok ta lar dan bi ri de bu dur.

Sır do lu bir fab ri ka: Klo rop last

Klo rop last ta fo to sen te zi ger çek leş tir mek üze re ha zır lan mış thyla ko id ler,
iç zar ve dış zar, stro ma lar, en zim ler, ri bo zom, RNA ve DNA gi bi olu şum lar
var dır. Bu olu şum lar hem ya pı sal hem de iş lev sel ola rak bir bir le ri ne bağ lı dır -
lar ve her bi ri nin ken di bün ye sin de ger çek leş tir di ği son de re ce önem li iş lem -
ler var dır. Ör ne ğin klo rop las tın dış za rı, klo rop las ta mad de gi riş-çı kı şı nı kon-
t rol eder. İç zar sis te mi ise "thyla ko id" ola rak ad lan dı rı lan ya pı la rı içer mek -
te dir. Disk le re ben ze yen thyla ko id bö lü mün de pig ment (klo ro fil) mo le kül le -
ri ve fo to sen tez için ge rek li olan ba zı en zim ler yer alır. Thyla ko id ler "gra na"
adı ve ri len kü me ler mey da na ge ti re rek, gü neş ışı ğı nın en faz la mik tar da
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Yeşil bit ki ler de fo to sen tez
iş le mi ni ya pan, bit ki hüc -
re le rin de bu lu nan klo rop -
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emil me si ni sağ lar lar. Bu da bit ki nin da ha faz la ışık al ma sı ve da ha faz la fo -
to sen tez ya pa bil me si de mek tir. 

Bun lar dan baş ka klo rop last lar da "stro ma" adı ve ri len ve için de DNA,
RNA, ri bo zom lar ve fo to sen tez için ge rek li olan en zim le ri ba rın dı ran bir de
sı vı bu lu nur. Klo rop last lar sa hip ol duk la rı bu DNA ve ri bo zom lar la hem ken -
di le ri ni ço ğal tır lar, hem de ba zı pro te in le rin üre ti mi ni ger çek leş ti rir ler.49

Fo to sen tez de ki baş ka bir önem li nok ta da bü tün bu iş lem le rin çok kı sa,
hat ta göz lem le ne me ye cek ka dar kı sa bir sü re için de ger çek leş me si dir. Klo -
rop last la rın için de bu lu nan bin ler ce "klo ro fil"in ay nı an da ışı ğa tep ki ver me -
si, sa ni ye nin bin de bi ri gi bi ina nıl ma ya cak ka dar kı sa bir sü re de ger çek le şir.

Bi lim adam la rı klo rop last la rın için de ger çek le şen fo to sen tez ola yı nı
uzun bir kim ya sal re ak si yon zin ci ri ola rak ta nım lar lar ken, iş te bu hız ne de -
niy le fo to sen tez zin ci ri nin ba zı hal ka la rın da ne ler ol du ğu nu an la ya ma mak ta
ve olan la rı hay ran lık la iz le mek te dir ler. An la şı la bi len en net nok ta, fo to sen te -
zin iki aşa ma da mey da na gel di ği dir. Bu aşa ma lar "ay dın lık ev re" ve "ka ran -
lık ev re" ola rak ad lan dı rı lır. 

Ay dın lık Ev re

Bit ki le rin fo to sen tez iş le min de kul la na cak la rı tek ener ji kay na ğı olan gü -
neş ışı ğı de ği şik dal ga boy la rın da ki ışı nım la rın bir le şi mi dir ve bu dal ga la rın
ener ji yü kü bir bi rin den fark lı dır. Gü neş ışı ğın da ki dal ga la rın ay rış tı rıl ma sı ile
or ta ya çı kan ve tayf adı ve ri len renk di zi si nin bir ucun da kır mı zı ve sa rı ton -
la rı, öbür ucun da da ma vi ve mor ton la rı bu lu nur. Bit ki ler fo to sen tez sı ra sın -
da gü neş ışın la rın dan tay fın iki ucun da ki renk le ri, da ha doğ ru su dal ga boy la -
rı nı so ğu rur lar, ya ni emer ler. Bu na kar şı lık tay fın or ta sın da yer alan ye şil ton -
lar da ki ışın la rın pek azı nı so ğu rup bü yük bö lü mü nü yan sı tır lar. Bu nu da klo -
rop last la rın için de bu lu nan klo ro fil pig ment le ri sa ye sin de ger çek leş ti rir ler. İş -
te yap rak la rın ço ğu za man ye şil gö zük me si nin ne de ni de bu dur.50

Fo to sen tez iş le mi bit ki le rin ye şil gö rün me si ne ne den olan bu pig ment -
le rin gü neş ışı ğı nı so ğur ma sın dan kay nak la nan ha re ket len me ile baş lar. Aca -
ba klo ro fil ler bu ha re ket len me ile fo to sen tez iş le mi ne na sıl baş la mak ta dır lar?
Bu so ru nun ce va bı nın ve ri le bil me si için ön ce lik le klo rop last la rın için de bu -
lu nan ve klo ro fil le ri için de ba rın dı ran Thyla ko id'in ya pı sı nın in ce len me sin de
fay da var dır. 
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"Klo ro fil ler, "klo ro fil-a" ve "klo ro fil-b" ola rak iki ye ay rı lır lar. Bu iki çe -

şit klo ro fil gü neş ışı ğı nı so ğur duk tan son ra el de et tik le ri ener ji yi fo to sen tez

iş le mi ni baş la ta cak olan fo to sis tem ler için de top lar lar. Thay la ko id'in de tay lı

ya pı sı nın an la tıl dı ğı re sim de de gö rül dü ğü gi bi fo to sis tem ler kı sa ca, thyla ko -

id'in için de yer alan bir grup klo ro fil ola rak ta nım la na bi lir.

Ye şil bit ki le rin ta ma mı na ya kı nı bir fo to sis tem ile tek aşa ma lı fo to sen -

tez ger çek leş ti rir ken, bit ki le rin %3'ün de fo to sen te zin iki aşa ma lı ol ma sı nı

sağ la ya cak iki fark lı fo to sis tem böl ge si bu lu nur. "Fo to sis tem I", ve "Fo to sis -

tem II" ola rak ad lan dı rı lan bu böl ge ler de top la nan ener ji da ha son ra tek bir

"klo ro fil-a" mo le kü lü ne trans fer edi lir. Böy le ce her iki fo to sis tem de de re ak -

si yon mer kez le ri olu şur. Işı ğın emil me siy le el de edi len ener ji, re ak si yon mer -

kez le rin de ki yük sek ener ji li elekt ron la rın gön de ril me si ne, ya ni kay be dil me -

si ne ne den olur. Bu yük sek ener ji li elekt ron lar da ha son ra ki aşa ma lar da su -

yun par ça la nıp ok si je nin el de edil me si için kul la nı lır.

Bu aşa ma da bir di zi elekt ron de ğiş to ku şu ger çek le şir. "Fo to sis tem I" ta -

ra fın dan ve ri len elekt ron, "Fo to sis tem II" den sa lı nan elekt ron ile yer de ğiş -

ti rir. "Fo to sis tem II" ta ra fın dan bı ra kı lan elekt ron lar da su yun bı rak tı ğı elek-

t ron lar la yer de ğiş ti rir. So nuç ola rak su, ok si jen, pro ton lar ve elekt ron lar ol -

mak üze re ay rış tı rıl mış olur.51

Dalga boyunun artması Enerjinin artması

Gü neş, dün ya nın ener ji kay na ğı dır ve de vam lı ola rak ışın ya yar. Bu ışın lar dan, can lı -
la rın "gö rü nür ışık" ola rak al gı la ya bil di ği ışın ara lı ğı bit ki ler ta ra fın dan kul la nı lır.
Re sim de gö rü len kı sa dal ga boy la rı (ma vi ışık), uzun dal ga boy la rın dan (kır mı zı ışık)
da ha yük sek ener ji li dir. Bitkiler de fotosentez yaparken daha yüksek enerjiye sahip
olan uzun dalga boyuna sahip olan ışık aralığını kullanırlar.

Güneş

gama x-ışını ultraviyole kızıl ötesi

görülebilir ışık

radyo, radar, tv



Elekt ron akı şı nın so nun da, su yun ay rış ma sın dan son ra or ta ya çı kan

pro ton lar ve elekt ron lar thyla ko id'in iç kıs mı na ta şı na rak hid ro jen ta şı yı cı

mo le kül olan NADP (ni ko ti na mid ade nin di nük li otid fos fat) ile bir le şir ler.

Ne ti ce de NADPH mo le kü lü or ta ya çı kar. Elekt ron lar elekt ron ta şı ma sis te -

miy le ta şı nır ken, thyla ko id za rı bo yun ca bir pro ton eği mi olu şur. Eği min

po tan si yel ener ji si ATP mo le kü lü nü (hüc re nin iş lem le rin de kul la na ca ğı bir

ener ji pa ket çi ği) mey da na ge tir mek için kul la nı lır. Bü tün bu iş lem ler so nu -

cun da bit ki le rin be sin üre te bil me si için ih ti yaç duy duk la rı ener ji ar tık kul -

la nıl ma ya ha zır ha le gel miş tir. 

Bir re ak si yon lar zin ci ri ola rak özet le me ye ça lış tı ğı mız bu olay lar fo to -

sen tez iş le mi nin sa de ce ilk ya rı sı dır. Bit ki le rin be sin üre te bil me si için ener ji

ge rek li dir. Bu nun te min edi le bil me si için dü zen len miş olan "özel ya kıt üre -

tim pla nı" sa ye sin de di ğer iş lem ler de ek sik siz ta mam la nır. 

Yap rak lar da ki klo ro fil mad de si, klo rop las t lar da ki thyla ko id adı ve ri len ya pı nın için de bu lu -
nur. Yu ka rı da şe ma tik an la tı mı gö rü len thyla ko id le r in ce le nir ken, bu ya pı nın mi li met re nin
bin de bi ri bü yük lü ğün de bir or ga nel olan klo rop las tın çok kü çük bir par ça sı ol du ğu unu tul -
ma ma lı dır. Thyla ko id ler de ki bu de tay lı ta sa rı mın te sa dü fen oluş ma sı el bet te ki im kan sız dır.
Ev ren de ki her şey gi bi yap rak ları da, Al lah yaratmıştır.

Güneş ışığı

Thylakoid
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Elektron nakil sistemi

Reaksiyon merkezi
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Klorofilin Bulunduğu Yer Olan 
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H+ H+
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Ka ran lık Ev re

Fo to sen te zin ikin ci aşa ma sı olan Ka ran lık Ev re ya da Cal vin Çev ri mi

ola rak ad lan dı rı lan bu iş lem ler, klo rop las tın "stro ma" di ye ad lan dı rı lan böl -

ge le rin de ger çek le şir. Ay dın lık ev re so nu cun da or ta ya çı kan ener ji yük lü ATP

ve NADPH mo le kül le ri, kar bon di ok si ti or ga nik kar bo na in dir ge mek için kul -

la nı lır.52 Ka ran lık ev re nin ni hai ürü nü, hüc re nin ih ti yaç duy du ğu di ğer or ga -

nik bi le şik ler için baş lan gıç mal ze me si ola rak kul la nı la cak tır.

Bu ra da kı sa ca özet le nen bu re ak si yon zin ci ri ni ka ba hat la rıy la an la ya -

bil mek bi lim adam la rı nın yüz yıl la rı nı al mış tır. Yer yü zün de baş ka hiç bir şe -

kil de üre ti le me yen kar bon hid rat lar ya da da ha ge niş an lam da or ga nik mad -

de ler mil yon lar ca yıl dır bit ki ler ta ra fın dan üre til mek te dir. Üre ti len bu mad -

de ler di ğer can lı lar için en önem li be sin kay nak la rın dan dır.

Fo to sen tez re ak si yon la rı sı ra sın da fark lı özel lik le re ve gö rev le re sa hip

en zim ler ile di ğer ya pı lar tam bir iş  bir li ği için de ça lı şır lar. Ne ka dar ge liş -

miş bir tek nik do na nı ma sa hip olur sa ol sun dün ya üze rin de ki hiç bir la bo ra -

tuv ar, bit ki le rin ka pa si te siy le ça lı şa maz. Oy sa bit ki ler de bu iş lem le rin tü mü

mi li met re nin bin de bi ri bü yük lü ğün de ki bir or ga nel de mey da na gel mek te dir.

Şe kil de gö rü len for mül le ri, sa yı sız çe şit li lik te ki bit ki hiç şa şır ma dan, re ak si -

yon sı ra sı nı hiç boz ma dan, fo to sen tez de kul la nı lan ham mad de mik tar la rın da

hiç bir ka rı şık lık ol ma dan mil yon lar ca yıl dır uy gu la mak ta dır.

Ay rı ca fo to sen tez iş le mi ile, hay van la rın ve in san la rın ener ji tü ke tim le -

ri ara sın da da önem li bir bağ lan tı var dır. As lın da yu ka rı da an la tı lan kar ma şık

iş lem le rin öze ti, bit ki le rin fo to sen tez so nu cu can lı lar için mut la ka ge rek li

olan glu ko zu ve ok si je ni mey da na ge tir me le ri dir. Bit ki le rin üret ti ği bu ürün -

ler di ğer can lı lar  ta ra fın dan be sin ola rak kul la nı lır lar. İş te bu be sin ler va sı ta -

sıy la can lı hüc re le rin de ener ji üre ti lir ve bu ener ji kul la nı lır. Bu sa ye de bü tün

can lı lar gü neş ten ge len ener ji den fay da lan mış olur lar. 

Can lı lar fo to sen tez so nu cu olu şan be sin le ri ya şam sal fa ali yet le ri ni sür -

dür mek için kul la nır lar. Bu fa ali yet ler so nu cun da atık mad de ola rak at mos fe -

re kar bon di ok sit ve rir ler. Ama bu kar bon di ok sit he men bit ki ler ta ra fın dan ye -

ni den fo to sen tez için kul la nı lır. Bu mü kem mel çe vi rim böy le lik le sü rer gi der.
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Fotosentez İşleminin Aşamaları

Güneş ışığı

Işığa bağlı reaksiyonlar

Thylakoidler

Işığa bağlı olmayan reaksiyonlar

Glikoz ve diğer ürünler

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 le rin de ki klo -
rop last or ga nel le ri nin
için de ki klo ro fil ler bu
ışı ğın ener ji si 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 li ma dam la -
rı nın bir kaç cüm le de
özet le nen bu bil gi yi el -
de et me le ri 20. yüz yı lın
or ta la rı nı bul muş tur.
Fo to sen tez iş le mi ni an -
la mak 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 le ri hiç şaş ma -
dan ger çek leş ti rip dün -
ya ya ok si jen ve be sin
sağ la mak ta dır lar.



Fo to sen tez İçin Ge rek li Olan Her  Şey Gi bi 
Gü neş Işı ğı da Özel Ola rak Ayar lan mış tır

Bu kim ya sal fab ri ka da her  şey olup bi ter ken, iş lem ler sı ra sın da kul la nı -
la cak ener ji nin özel lik le ri de ay rı ca tes pit edil miş tir. Fo to sen tez iş le mi bu yö -
nüy le in ce len di ğin de de, ger çek le şen iş lem le rin ne ka dar bü yük bir has sa si -
yet le dü zen len miş ol du ğu gö rü le cek tir. Çün kü gü neş ten ge len ışı ğın ener ji si -
nin özel lik le ri, tam ola rak klo rop las tın kim ya sal tep ki me ye gir me si için ih ti -
yaç duy du ğu ener ji yi kar şı la mak ta dır. 

Bu has sas den ge nin tam an la şı la bil me si için gü neş ışı ğı nın fo to sen tez
iş le min de ki fonk si yon la rı nı ve öne mi ni şöy le bir so ruy la in ce le ye lim:

Gü neş'in ışı ğı fo to sen tez için özel ola rak mı ayar lan mış tır? Yok sa bit ki -
ler, ge len ışık ne olur sa ol sun, bu ışı ğı de ğer len di rip ona gö re fo to sen tez ya -
pa bi le cek bir es nek li ğe mi sa hip tir ler? 

Bit ki ler hüc re le rin de ki klo ro fil mad de le ri nin ışık ener ji si ne kar şı du -
yar lı ol ma la rı sa ye sin de fo to sen tez ya pa bi lir ler. Bu ra da ki önem li nok ta klo -
ro fil mad de le ri nin çok be lir li bir dal ga bo yun da ki ışın la rı kul lan ma la rı dır.
Gü neş tam da klo ro fi lin kul lan dı ğı bu ışın la rı ya yar. Ya ni gü neş ışı ğı ile klo -
ro fil ara sın da tam an la mıy la bir uyum var dır. 

Ame ri ka lı ast ro nom Ge or ge Gre ens te in, The Symbi otic Uni ver se ad lı ki -
ta bın da bu ku sur suz uyum hak kın da şun la rı yaz mak ta dır:

Fo to sen te zi ger çek leş ti ren mo le kül, klo ro fil dir... Fo to sen tez me ka niz -
ma sı, bir klo ro fil mo le kü lü nün Gü neş ışı ğı nı ab sor be et me siy le baş lar.
Ama bu nun ger çek le şe bil me si için, ışı ğın doğ ru renk te ol ma sı ge re kir.
Yan lış renk te ki ışık, işe ya ra ma ya cak tır.
Bu ko nu da ör nek ola rak te le viz yo nu ve re bi li riz. Bir te le viz yo nun, bir ka -
na lın ya yı nı nı ya ka la ya bil me si için, doğ ru fre kan sa ayar lan mış ol ma sı
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ge re kir. Ka na lı baş ka bir fre kan sa ayar la yın, gö rün tü el de ede mez si niz.
Ay nı şey fo to sen tez için de ge çer li dir. 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 le kül ve Gü neş bir bir le ri ne uyum lu ola rak ayar -
lan mış ol ma sa lar, fo to sen tez oluş maz. Ve Gü neş'e bak tı ğı mız da, ışın la rı -
nın ren gi nin tam ol ma sı ge rek ti ği gi bi ol du ğu nu gö rü rüz.53

Kı sa ca sı fo to sen tez iş le mi nin ger çek le şe bil me si için şu an ki şart la rın ol -
ma sı zo run lu dur. İş te bu nok ta da ak la ge le bi le cek bir so ru yu da ha de ğer len -
dir mek te fay da var dır: 

Za man için de fo to sen tez iş le mi nin sı ra la ma sın da ya da mo le kül le rin gö -
re vin de her han gi bir de ği şik lik ola bi lir miy di? 

Bu so ru ya, do ğa da ki has sas den ge le rin te sa düf ler so nu cun da oluş tu ğu -
nu id dia eden ev rim sa vu nu cu la rı nın ve re ce ği ce vap lar dan bir ta ne si, "baş ka
tür lü bir or tam ol say dı, can lı lar o or tam la ra da uyum sağ la ya cak la rı için bit -
ki ler de o or ta ma gö re fo to sen tez ya pa bi lir ler di" ola cak tır. Oy sa bu ta ma men
yan lış bir man tık tır. Çün kü bit ki le rin fo to sen tez ya pa bil me le ri için gü ne şin
yay dı ğı ışık la rın şu an ki uyum için de ol ma la rı ge rek mek te dir. Bu man tı ğın
yan lış ol du ğu nu ger çek te bir ev rim ci olan ast ro nom Ge or ge Gre ens te in da şu
şe kil de be lirt mek te dir:

Bel ki in san bu ra da bir tür adap tas yo nun ger çek leş ti ği ni dü şü ne bi lir: Bit -
ki nin ya şa mı nın Gü neş ışı ğı nın özel lik le ri ne uyum sağ la dı ğı nı var sa yan
mo le kül ler ışı ğın çok be lir li ba zı renk le ri ni ab sor be ede bi lir ler. Işı ğın ab -
sor be edil me si iş le mi, mo le kül le rin için de ki elekt ron la rın yük sek ener ji
se vi ye le ri ne olan du yar lı lık la rıy la il gi li dir ve han gi mo le kü lü ele alır sa -
nız alın, bu işi ger çek leş tir mek için ge re ken ener ji ay nı dır. Işık, fo ton lar -
dan olu şur ve yan lış ener ji se vi ye sin de fo ton, hiç bir şe kil de ab sor be edi -
le mez... Kı sa ca sı yıl dız la rın fi zi ği ile, mo le kül le rin fi zi ği ara sın da çok
iyi bir uyum var dır. Bu uyum ol ma sa, ya şam im kan sız olur du.54

Tek rar önem le be lirt mek ge re kir se; bit ki le rin fo to sen tez ya pa bil me le ri
için gü ne şin yay dı ğı be lir li ara lık ta ki ışı ğın var lı ğı şart tır. Ya şam için zo run -
lu olan bu uyum hiç bir şe kil de rast lan tı lar la açık la na ma ya cak ku sur suz luk ta
bir uyum dur. Yer yü zün de ki her şe ye ha kim olan ve üs tün bir ak lın sa hi bi olan
Al lah, tüm bun la rı bir bi ri ne uy gun ola rak ya rat mış tır.
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Fo to sen tez Ola yı Te sa dü fen Olu şa maz

Bü tün bu apa çık ger çek le re rağ men yi ne de ev rim te ori si ni sa vun ma ya
de vam eden ler için, so ru lar so ra rak bu sis te min te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı nı
bir ke re da ha gö re lim. Bo yu tu mik ros ko bik öl çü ler le ta nım la nan bir alan da
ku rul muş bu ör nek siz me ka niz ma yı var eden kim dir? Ön ce lik le böy le bir sis -
te mi bit ki hüc re le ri nin plan dı ğı nı ya ni bit ki le rin dü şü ne rek plan lar yap tı ğı nı
var sa ya bi lir mi yiz? El bet te ki böy le bir  şe yi var sa ya ma yız. Çün kü, bit ki hüc -
re le ri nin ta sar la ma sı, ak let me si gi bi bir şey söz ko nu su de ğil dir. Hüc re nin
içi ne bak tı ğı mız da gör dü ğü müz ku sur suz sis te mi ya pan hüc re nin ken di si de -
ğil dir. Pe ki öy ley se bu sis tem dü şü ne bi len ye ga ne var lık olan in san ak lı nın
bir ürü nü mü dür? Ha yır de ğil dir. Mi li met re nin bin de bi ri bü yük lü ğün de bir
ye re yer yü zün de ki en ina nıl maz fab ri ka yı ku ran lar in san lar da de ğil dir. Hat -
ta in san lar bu mik ros ko bik fab ri ka nın için de olan bi ten le ri göz lem le ye me -
mek te dir ler bi le. 

Bu gi bi so ru la rın ce vap la rı nın ni çin "ha yır" ol du ğu, ev rim ci le rin id di -
ala rıy la bir lik te in ce len di ğin de, bit ki le rin na sıl or ta ya çık tı ğı ko nu su da ha iyi
açık lı ğa ka vu şa cak tır. 

Ev rim te ori si bü tün can lı la rın aşa ma aşa ma ge liş ti ği ni, ba sit ten komp -
lek se doğ ru bir ge li şim ol du ğu nu id dia
eder. Fo to sen tez sis te min de ki mev cut
par ça la rı bel li bir sa yıy la sı nır la ya bil di -
ği mi zi var sa ya rak bu id di anın doğ ru
olup ol ma dı ğı nı dü şü ne lim. Ör ne ğin fo -
to sen tez iş le mi nin ger çek leş me si için
ge rek li olan par ça la rın sa yı sı nın 100 ol -
du ğu nu var sa ya lım (ger çek te bu sa yı
çok da ha faz la dır). Var sa yım la ra de vam
ede rek, bu 100 par ça nın bir iki ta ne si nin
ev rim ci le rin id dia et tik le ri gi bi te sa dü -
fen, ken di ken di ne oluş tu ğu nu var sa ya -
lım. Bu du rum da ge ri ye ka lan par ça la rın
oluş ma sı için mil yar lar ca yıl bek len me si
ge re ke cek tir. Olu şan par ça lar bi r a ra da
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Gör mü yor lar mı;
Biz, su yu ço rak
top ra ğa sü rü yo -

ruz da onun la
ekin bi ti ri yo ruz;
on dan hay van la -
rı, ken di le ri ye -

mek te dir? Yi ne de
gör mü yor lar mı?
(Secde Suresi, 27)



bu lun sa lar bi le di ğer le ri ol ma dı ğı için bir işe ya ra ma ya cak lar dır. Tek bi ri ol -
ma dı ğın da di ğer le ri iş lev siz olan bu sis te min di ğer par ça la rın olu şu mu nu
bek le me le ri im kan sız dır. Do la yı sıy la can lı la ra ait tüm sis tem ler gi bi, kar ma -
şık bir sis tem olan fo to sen tez de ev ri min öne sür dü ğü gi bi, za man için de, te -
sa düf ler le, ya vaş ya vaş olu şan par ça la rın art ar da ek len me siy le mey da na gel -
me si akıl ve man tık la bağ da şan bir id dia de ğil dir.

Bu id di anın ça re siz li ği ni fo to sen tez iş le min de ger çek le şen ba zı aşa ma -
la rı kı sa ca ha tır la ya rak gö re bi li riz. Ön ce lik le fo to sen tez iş le mi nin ger çek le -
şe bil me si için mev cut bü tün en zim le rin ve sis tem le rin ay nı an da bit ki hüc re -
sin de bu lun ma sı ge rek li dir. Her iş le min sü re si ve en zim le rin mik ta rı tek bir
se fer de en doğ ru bi çim de ayar lan ma lı dır. Çün kü ger çek leş ti ri len re ak si yon -
lar da olu şa bi le cek en ufak bir ak sak lık, ör ne ğin iş lem sü re si, re ak si yo na gi -
ren ısı ve ya ham mad de mik ta rın da kü çük bir de ği şik lik ol ma sı, re ak si yon so -
nu cun da or ta ya çı ka cak ürün le ri bo za cak ve ya rar sız ha le ge ti re cek tir. Bu sa -
yı lan la rın her han gi bir ta ne si nin ol ma ma sı du ru mun da da sis tem ta ma men iş -
lev siz ola cak tır. 

Bu du rum da ak la bu iş lev siz par ça la rın, sis te min tü mü olu şa na ka dar
na sıl olup da var lık la rı nı sür dür dük le ri so ru su ge le cek tir. Ay rı ca bo yut kü çül -
dük çe, o ya pı da ki sis te min üze rin de ki ak lın ve mü hen dis li ğin ka li te si nin art -
tı ğı da bi li nen bir ger çek tir. Bir me ka niz ma da ki bo yu tun kü çül me si bi ze o
ya pı üze rin de kul la nı lan tek no lo ji nin gü cü nü gös te rir. Gü nü müz ka me ra la -
rıy la se ne ler ön ce kul la nı lan ka me ra lar ara sın da bir kar şı laş tır ma ya pıl dı ğın -
da bu ger çek da ha net gö rü le cek tir. Bu ger çek, yap rak lar da ki ku sur suz ya pı -
nın öne mi ni da ha da art tır mak ta dır. İn san la rın bü yük fab ri ka lar da da hi ya pa -
ma dık la rı fo to sen tez iş le mi ni bit ki ler na sıl olup da bu mik ros ko bik fab ri ka -
la rın da ger çek leş tir mek te dir ler? 

İş te bu ve ben ze ri so ru lar ev rim ci le rin hiç bir tu tar lı açık la ma ge ti re me -
dik le ri so ru lar dır. Bu na kar şın, çe şit li ha ya li se nar yo lar üre tir ler. Üre ti len bu
se nar yo lar da baş vu ru lan or tak tak tik, ko nu nun de ma go ji ler ve ka fa ka rış tı rı -
cı tek nik te rim ve an la tım lar la bo ğul ma sı dır. Ola bil di ğin ce ka rı şık te rim ler
kul la na rak bü tün can lı lar da çok açık gö rü len bir ger çe ği, "Ya ra tı lış Ger çe -
ği"ni ört bas et me ye ça lı şır lar. Ne den ve na sıl gi bi so ru la ra ce vap ver mek ye -
ri ne, ko nu hak kın da ay rın tı lı bil gi ler ve tek nik kav ram lar sı ra la yıp so nu na
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bu nun ev ri min bir so nu cu ol du ğu nu ek ler ler. 
Bu nun la bir lik te en ko yu ev rim ta raf tar la rı bi le, ço ğu za man bit ki ler de -

ki mu ci ze vi sis tem ler kar şı sın da hay ret le ri ni giz le ye me mek te dir ler. Bu na ör -
nek ola rak Tür ki ye'nin ev rim ci pro fe sör le rin den Ali De mir soy'u ve re bi li riz.
Prof. De mir soy, fo to sen tez de ki mu ci ze vi iş lem le ri vur gu la ya rak, bu komp -
leks sis te min kar şı sın da şöy le bir iti raf ta bu lun mak ta dır:

Fo to sen tez ol duk ça kar ma şık bir olay dır ve bir hüc re nin içe ri sin -
de ki or ga nel de or ta ya çık ma sı ola nak sız gö rül mek te dir. Çün kü
tüm ka de me le rin bir den oluş ma sı ola nak sız, tek tek oluş ma sı da
an lam sız dır.55

Fo to sen tez iş le min de ki bu ku sur suz me ka niz ma lar şim di ye ka dar gel miş
geç miş bü tün bit ki hüc re le rin de var dır. En sı ra dan gör dü ğü nüz bir ya ba ni ot
bi le bu iş le mi ger çek leş ti re bil mek te dir. Re ak si yo na her za man ay nı oran da
mad de gi rer ve çı kan ürün ler de hep ay nı dır. Re ak si yon sı ra la ma sı ve hı zı da
ay nı dır. Bu is tis na sız bü tün fo to sen tez ya pan bit ki ler için ge çer li dir. 

Bit ki ye ak let me, ka rar ver me gi bi va sıf lar ver me ye ça lış mak el bet te ki
man tık sız dır. Bu nun ya nı sı ra bü tün ye şil bit ki ler de var olan ve ku sur suz bir
şe kil de iş le yen bu sis te me "te sa düf ler zin ci ri ile oluş tu" şek lin de bir açık la -
ma ge tir mek de her tür lü man tık tan uzak bir ça ba dır.

İş te bu nok ta da kar şı mı za apa çık bir ger çek çı kar. Ola ğa nüs tü komp leks
bir iş lem olan fo to sen te zi üs tün güç sa hi bi olan Al lah ya rat mış tır. Bu me ka -
niz ma lar bit ki ler ilk or ta ya çık tık la rı an dan iti ba ren var dır. Bu ka dar kü çük
bir ala na yer leş ti ril miş olan bu ku sur suz sis tem ler bi ze ken di le ri ni ta sar la ya -
nın gü cü nü gös te rir ler. 

Fo to sen te zin So nuç la rı

Mi li met re nin bin de bi ri bü yük lük te ya ni an cak elekt ron mik ros ko buy la
gö rü le bi le cek ka dar kü çük olan klo rop last lar sa ye sin de ger çek leş ti ri len fo to -
sen te zin so nuç la rı, yer yü zün de ya şa yan tüm can lı lar için çok önem li dir. 

Can lı lar ha va da ki kar bon di ok si tin ve ha va nın ısı sı nın sü rek li ola rak art -
ma sı na ne den olur lar. Her yıl in san la rın, hay van la rın ve top rak ta bu lu nan
mik ro or ga niz ma la rın yap tık la rı so lu num so nu cun da yak la şık 92 mil yar ton
ve bit ki le rin so lu num la rı sı ra sın da da yak la şık 37 mil yar ton kar bon di ok sit
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at mos fe re ka rı şır. Ay rı ca fab ri ka lar da ve ev ler de ka lo ri fer ler ya da so ba kul -
la nı la rak tü ke ti len ya kıt lar ile ta şıt lar da kul la nı lan ya kıt lar dan at mos fe re ve ri -
len kar bon di ok sit mik ta rı da en az 18 mil yar to nu bul mak ta dır. Bu na gö re ka -
ra lar da ki kar bon di ok sit do la şı mı sı ra sın da at mos fe re bir yıl da top lam ola rak
yak la şık 147 mil yar ton kar bon di ok sit ve ril miş olur. Bu da bi ze do ğa da ki kar -
bon di ok sit içe ri ği nin sü rek li ola rak art mak ta ol du ğu nu gös te rir. 

Bu ar tış den ge len me di ği tak dir de eko lo jik den ge ler de bo zul ma mey da -
na ge le bi lir. Ör ne ğin at mos fer de ki ok si jen çok aza la bi lir, yer yü zü nün ısı sı ar -
ta bi lir, bu nun so nu cun da da bu zul lar da eri me mey da na ge le bi lir. Bun dan do -
la yı da ba zı böl ge ler su lar al tın da ka lır ken, di ğer böl ge ler de çöl leş me ler
mey da na ge le bi lir. Bü tün bun la rın bir so nu cu ola rak da yer yü zün de ki can lı -
la rın ya şa mı teh li ke ye gi re bi lir. Oy sa du rum böy le ol maz. Çün kü bit ki le rin
ger çek leş tir di ği fo to sen tez iş le miy le ok si jen sü rek li ola rak ye ni den üre ti lir ve
den ge ko ru nur. 

Yer yü zü nün ısı sı da sü rek li de ğiş mez. Çün kü ye şil bit ki ler ısı den ge -
si ni de sağ lar lar. Bir yıl için de ye şil bit ki ler ta ra fın dan te miz le me ama cıy -
la at mos fer den alı nan kar bon di ok sit mik ta rı 129 mil yar to nu bu lur ki bu
son de re ce önem li bir ra kam dır. At mos fe re ve ri len kar bon di ok sit mik ta rı -
nın da yak la şık 147 mil yar ton ol du ğu nu söy le miş tik. Ka ra lar da ki kar bon -
di ok sit-ok si jen do la şı mın da gö rü len 18 mil yar ton luk bu açık, ok ya nus lar -
da gö rü len fark lı de ğer ler de ki kar bon di ok sit-ok si jen do la şı mıy la bir öl çü -
de azal tı la bil mek te dir.56

Yer yü zün de ki can lı ya şa mı için son de re ce ha ya ti olan bu den ge le rin de -
vam lı lı ğı nı sağ la yan, bit ki le rin yap tı ğı fo to sen tez iş le mi dir. Bit ki ler fo to sen -
tez sa ye sin de at mos fer de ki kar bon di ok si di ve ısı yı ala rak be sin üre tir ler, ok -
si jen açı ğa çı ka rır lar ve den ge yi sağ lar lar.

At mos fer de ki ok si jen mik ta rı nın ko run ma sı için de baş ka bir do ğal kay -
nak yok tur. Bu yüz den tüm can lı sis tem ler de ki den ge le rin ko run ma sı için bit -
ki le rin var lı ğı şart tır.

Bit ki ler de ki Be sin ler Fo to sen tez So nu cun da Olu şur

Bu mü kem mel sen te zin ha ya ti önem ta şı yan bir di ğer ürü nü de can lı la -
rın be sin kay nak la rı dır. Fo to sen tez so nu cun da or ta ya çı kan bu be sin kay nak -
la rı "kar bon hid rat lar" ola rak ad lan dı rı lır. Glu koz, ni şas ta, se lü loz ve sak ka -
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roz kar bon hid rat la rın en bi li nen le ri ve en ha ya ti olan la rı dır. Fo to sen tez so nu -
cun da üre ti len bu mad de ler hem bit ki le rin ken di le ri, hem de di ğer can lı lar
için çok önem li dir. Ge rek hay van lar ge rek se in san lar, bit ki le rin üret miş ol du -
ğu bu be sin le ri tü ke te rek ha yat la rı nı sür dü re bi le cek ener ji yi el de eder ler.
Hay van sal be sin ler de an cak bit ki ler den el de edi len ürün ler sa ye sin de var
ola bil mek te dir. 

Bu ra ya ka dar bah se di len olay la rın yap rak ta de ğil de her han gi bir yer -
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Kesilen ağaçlar
karbondioksiti

hapseder.



de ger çek leş ti ği ni var sa ya rak dü şün sek aca ba ak lı nız da na sıl bir yer şe kil -
le nir di? Ha va dan alı nan kar bon di ok sit ve su ile be sin üret me ye ya ra yan
alet le rin bu lun du ğu, üs te lik de o sı ra da dı şa rı ya ve ril mek üze re ok si jen üre -
te bi le cek tek nik özel lik le re sa hip ma ki na la rın var ol du ğu, bu ara da ısı den -
ge si ni de ayar la ya cak sis tem le rin yer al dı ğı çok fonk si yon lu bir fab ri ka mı
ak lı nı za ge lir di?

Avuç içi ka dar bir bü yük lü ğe sa hip bir ye rin ak lı nı za gel me ye ce ği ke -
sin dir. Gö rül dü ğü gi bi ısı yı tu tan, bu har laş ma yı sağ la yan, ay nı za man da da
be sin üre ten ve su kay bı nı da en gel le yen mü kem mel me ka niz ma la ra sa hip
olan yap rak lar, tam bir ya ra tı lış ha ri ka sı dır lar. Bu say dı ğı mız iş lem le rin hep -
si ay rı özel lik te ya pı lar da de ğil, tek bir yap rak ta (bo yu tu ne olur sa ol sun) hat -
ta tek bir yap ra ğın tek bir hüc re sin de, üs te lik de hep si bi ra ra da ola cak şe kil -
de yü rü tü le bil mek te dir. 

Bu ra ya ka dar an la tı lan lar da da gö rül dü ğü gi bi bit ki le rin bü tün fonk si -
yon la rı, asıl ola rak can lı la ra fay da ver me si için ni met ola rak ya ra tıl mış lar dır.
Bu ni met le rin ço ğu da in san için özel ola rak var edil miş tir. Çev re mi ze, ye -
dik le ri mi ze ba ka rak dü şü ne lim. Üzüm as ma sı nın kup ku ru sa pı na ba ka lım,
in ce cik kök le ri ne… En ufak bir çek me ile ko lay ca ko pan bu kup ku ru ya pı -
dan el li alt mış ki lo üzüm çı kar. İn sa na lez zet ver mek için ren gi, ko ku su, ta dı
her  şe yi özel ola rak ta sar lan mış su lu üzüm ler çı kar. 

Kar puz la rı dü şü ne lim. Yi ne ku ru top rak tan çı kan bu su lu mey ve in sa nın
tam ih ti yaç du ya ca ğı bir mev sim de, ya ni ya zın ge li şir. İlk or ta ya çık tı ğı an -
dan iti ba ren bir ko ku eks pe ri gi bi hiç bo zul ma ol ma dan tut tu ru lan o muh te -
şem ka vun ko ku su nu ve o ün lü ka vun lez ze ti ni dü şü ne lim. Di ğer yan dan ise,
par füm üre ti mi ya pı lan fab ri ka lar da bir ko ku nun or ta ya çı ka rıl ma sın dan o
ko ku nun mu ha fa za sı na ka dar ger çek le şen iş lem le ri dü şü ne lim. Bu fab ri ka -
lar da el de edi len ka li te yi ve ka vu nun ko ku sun da ki ka li te yi kar şı laş tı ra lım.
İn san lar ko ku üre ti mi ya par ken sü rek li kont rol ya par lar, mey ve ler de ki ko ku -
nun tut tu rul ma sı için se her han gi bir kont ro le ih ti yaç yok tur. İs tis na sız dün ya -
nın her ye rin de ka vun lar, kar puz lar, por ta kal lar, li mon lar, ana nas lar, hin dis -
tan ce viz le ri hep ay nı ko kar lar, ay nı eş siz lez ze te sa hip tir ler. Hiç bir za man
bir ka vun kar puz gi bi ya da bir man da li na çi lek gi bi kok maz; hep si ay nı top -
rak tan çık ma la rı na rağ men ko ku la rı bir bi riy le ka rış maz. Hep si her za man
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ken di ori ji nal ko ku su nu ko rur. Bir de bu mey ve ler de ki ya pı yı de tay lı ola rak
in ce le ye lim. Kar puz la rın sün ger si hüc re le ri çok yük sek mik tar da su tut ma
ka pa si te si ne sa hip ler dir. Bu yüz den kar puz la rın çok bü yük bir bö lü mü su dan
olu şur. Ne var ki bu su, kar pu zun her han gi bir ye rin de top lan maz, her ta ra fa
eşit ola cak şe kil de da ğıl mış tır. Yer  çe ki mi gö z ö nü ne alın dı ğın da, ol ma sı ge -
re ken, bu su yun kar pu zun alt kıs mın da bir yer ler de top lan ma sı, üst te ise et si
ve ku ru bir ya pı nın kal ma sı dır. Oy sa kar puz la rın hiç bi rin de böy le bir şey ol -
maz. Su her za man kar pu zun içi ne eşit da ğı lır, üs te lik şe ke ri, ta dı ve ko ku su
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rın ken di le ri de ğil dir. Bu ben zer siz lez zet, gö rü nüş
ve tad  on la ra Al lah ta ra fın dan ve ril mek te dir.



da eşit ola cak şe kil de bu da ğı lım ger çek le şir. 

Kar puz la rın çe kir dek le ri nin di zi liş le rin de de bir ha ta gö rül mez. Her bir çe -

kir de ğin içi ne o kar pu zun bin ler ce yıl son ra ki ne sil le ri ne ula şa cak bil gi kod lan -

mış tır. Her çe kir dek özel, ko ru yu cu bir ka buk la kap lı dır. Bu, için de ki bil gi nin

bo zul ma sı nı en gel le me ye yö ne lik ha zır lan mış mü kem mel bir ta sa rım dır. Ka buk

çok sert de ğil, çok yu mu şak da de ğil, ide al bir sert lik te ve es nek lik te dir. Ka buk -

tan son ra çe kir de ğin için de ikin ci bir kat var dır. Ka bu ğun alt ve üst par ça la rı nın

ya pış ma yer le ri bel li dir. Bu ya pış ma yer le ri çe kir dek le rin tu tu na bil me si için

özel ola rak ya pıl mış tır. Çe kir dek, bu ya pı sa ye sin de sa de ce uy gun nem ve sı cak -

lı ğa ka vu şun ca he men açı lır. Çe kir de ğin için de ki o düm düz bem be yaz bö lüm kı -

sa bir sü re son ra çim le ne rek, yem ye şil bir yap ra ğa dö nü şü ve rir. 

Kar pu zun bir de ka bu ğu nun ya pı sı nı dü şü ne lim. Bu pü rüz süz ka bu ğu ve

ka bu ğun üs tün de ki ci la lı ya pı yı oluş tu ran lar hep hüc re ler dir. Bu pü rüz süz ci -

la lı ya pı nın or ta ya çık ma sı için, hüc re le rin her bi ri nin ka bu ğun ya pı sın da ki

mum su mad de yi ay nı se vi ye de sal gı la ma la rı ge rek mek te dir. Ay rı ca ka bu ğu

pü rüz süz ve yu var lak ya pan da kar puz hüc re le ri nin di zi li şin de ki mü kem mel -

lik tir. Bu nu sağ la ya bil mek için hüc re le rin her bi ri nin yer al ma sı ge re ken nok -

ta yı bil me si ge re kir. Ak si tak dir de bu pü rüz süz lük, kar pu zun dış ya pı sın da ki

bu ku sur suz yu var lak lık oluş ma ya cak tır. Gö rül dü ğü gi bi kar pu zu oluş tu ran

hüc re ler ara sın da ku sur suz bir uyum var dır.

Bu şe kil de dü şü ne rek yer yü zün de ki bit ki le rin tü mü nü in ce le ye bi li riz.

Bu in ce le me nin so nun da el de et ti ği miz so nuç bit ki le rin in san lar ve tüm can -

lı lar için özel ola rak ya ra tıl mış ol duk la rı so nu cu ola cak tır. 

Alem le rin Rab bi olan Al lah tüm be sin le ri can lı lar için var et miş tir ve

bun la rı, her bi ri nin ta dı, ko ku su, fay da sı fark lı ola cak şe kil de ya rat mış tır: 

Yer de si zin için üre tip-tü ret ti ği çe şit li renk ler de ki le ri de (fay da nı za
ver di). Şüp he siz bun da, öğüt alıp dü şü nen bir top lu luk için ayet ler
var dır. (Nahl Su re si, 13)

Ve bir bi ri üs tü ne di zil miş to mur cuk yük lü yük sek hur ma ağaç la rı
da. Kul la ra rı zık ol mak üze re. Ve onun la (o suy la) ölü bir şeh ri di -
rilt tik. İş te (ölüm den son ra) di ri liş de böy le dir. (Kaf Su re si, 10-11)
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Bit ki ler Se rin dir, Ama Ne den?

Ay nı yer de bu lu nan bit ki ve bir taş par ça sı, eşit mik tar da gü neş ener ji si

al ma la rı na rağ men ay nı de re ce de ısın maz lar. Gü neş al tın da ka lan her can lı da

mut la ka olum suz bir et ki olu şur. Öy ley se bit ki le rin sı cak tan mi ni mum de re -

ce de et ki len me le ri ni sağ la yan ne dir? Bit ki ler bu nu na sıl ba şa rır lar? Mu az -

zam bir sı cak lık ta, bü tün yaz bo yun ca yap rak la rı gü ne şin al tın da kav rul ma -

sı na rağ men bit ki le re ne den hiç bir şey ol ma mak ta dır? Ay rı ca bit ki ler ken di

bün ye le rin de ki ısın ma nın ha ri cin de, dı şa rı dan da ısı ala rak dün ya da ki ısı

den ge si ni de sağ lar lar. Bu ısı tut ma iş le mi ni ya par ken ken di le ri de bu sı ca ğa

ma ruz ka lır lar. Pe ki git tik çe ar tan bu sı cak tan et ki len mek ye ri ne, bit ki ler na -

sıl olup da dı şa rı nın da ısı sı nı al ma ya de vam ede bil mek te dir ler? 

Ya pı la rı iti ba riy le sü rek li gü neş al tın da olan bit ki ler, do ğal ola rak di ğer

can lı la ra oran la da ha faz la mik tar da su ya ih ti yaç du yar lar. Bit ki ler ay nı za -

man da yap rak la rın da olu şan ter le me va sı ta sıy la da sü rek li su kay be der ler.

Da ha ön ce ki bö lüm ler de de de ği nil di ği gi bi bu su kay bı nı ön le mek için, yap -

rak la rın gü ne şe dö nük olan üst yüz le ri ço ğun luk la "kü ti kü la" adı ve ri len bir

tür su ge çir mez, ko ru yu cu ci lay la ör tü lü dür. Bu sa ye de yap rak la rın üst yü -

zey le rin de ki su kay bı ön len miş olur. 

Pe ki ya alt yüz le ri? Bit ki bu bö lüm den de su kay bet ti ği için gaz alış-ve -

ri şi ni sağ la mak la gö rev li özel de ri hüc re le ri olan gö ze nek ler ge nel lik le yap -

ra ğın alt yü zün de bu lu nur lar. Gö ze nek le rin açı lıp ka pan ma sı bit ki ta ra fın dan

kar bon di ok sit alıp ok si jen ver me ye ye te cek, an cak su kay bı na yol aç ma ya -

cak bi çim de de net le nir. 

Bun la rın ya nı  sı ra bit ki ler ısı yı fark lı şe kil ler de da ğı tır lar. Bit ki ler de iki

önem li ısı da ğı tım sis te mi bu lun mak ta dır. Bun lar dan bi rin ci si, yap ra ğın ısı sı

eğer çev re nin ısı sın dan da ha faz lay sa, ha va do la şı mı nın yap rak tan dış or ta -

ma doğ ru ol ma sı dır. Isı nak lin den kay nak la nan ha va de ği şi mi, sı cak ha va nın

so ğuk ha va dan da ha az yo ğun ol ma sı ne de niy le, ha va nın yük sel me si ne da ya -

nır. Bu yüz den yap rak la rın yü ze yin de ısı nan ha va yük se lir ve yü zey den ay rı -

lır. So ğuk ha va da ha yo ğun ol du ğu için yap ra ğın yü ze yi ne doğ ru iner. Böy -

le ce sı cak lık azal tıl mış ve yap rak se rin le miş olur. Bu iş lem yap ra ğın yü zey

ısı sı çev re de ki ısı dan yük sek ol du ğu müd det çe de vam eder. Çok ku ru ko şul -
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lar da ya ni çöl ler de da hi bu du rum de ğiş mez. Bit ki ler de ki ısı da ğı tım sis tem -
le rin den di ğe ri de yap rak lar dan su bu ha rı ve ri le rek ter le me nin sağ lan ma sı dır.
Bu ter le me sa ye sin de su bu har la şır ken bit ki nin se rin le me si de sağ lan mış
olur. 

Bu da ğı tım sis tem le ri bit ki le rin ya şa dık la rı or ta mın şart la rı na uy gun

ola cak şe kil de ayar lan mış tır. Her bit ki ne ye ih ti ya cı var sa o sis te me sa hip tir.

Son de re ce kar ma şık bir ya pı sı olan bu sis te min da ğı lı mı te sa dü fen ger çek -

leş miş ola bi lir mi? Bu so ru nun ce va bı nı ve re bil mek için çöl bit ki le ri ni ele

ala lım. Çöl ler de ki bit ki le rin yap rak la rı ge nel de çok ka lın dır. Su yu bu har laş -

tır mak tan da ha çok, mu ha fa za et me yö nün de di zayn edil miş ler dir.57 Bu bit -

ki ler için ısı da ğıt ma iş le mi ni bu har laş ma ile ger çek leş tir mek ölüm cül bir so -

nuç ge ti re cek tir. Çün kü çöl or ta mın da kay be di len su yun te la fi si müm kün de -
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ğil dir. Gö rül dü ğü gi bi bu bit ki ler ısı la rı nı her iki yol la da da ğı ta bi le cek ken

sa de ce bu yol lar dan bi ri ni, üs te lik de ya şa ma la rı için tek ge çer li olan yo lu

kul lan mak ta dır lar. Çün kü ta sa rım la rı çöl or ta mı na gö re ya pıl mış tır. Bu nun

te sa düf ler le açık lan ma sı ise müm kün de ğil dir. 

Bit ki le rin sa hip ol duk la rı bu se rin le me me ka niz ma la rı ol ma say dı, gü -

neş al tın da ki bir kaç sa at bi le bit ki ler için ölüm cül olur du. Öğ le sa at le rin de

bir da ki ka ka dar di rekt ola rak alı nan gü neş ışı ğı, bir san ti met re ka re lik yap -

rak yü ze yi nin ısı sı nı 37oC'ye ka dar yük sel te bi lir. Bit ki hüc re le riy se, bün ye -

le rin de ki sı cak lık 50-60oC'ye çık tı ğın da öl me ye baş lar lar, ya ni bit ki nin öl -

me si için öğ le vak ti 3 da ki ka ka dar gü neş ışı ğı al ma sı ye ter li dir. İş te bit ki -

ler öl dü rü cü sı cak lık lar dan bu iki me ka niz ma sa ye sin de ko ru na bi lir ler.58

Bit ki le rin ısı da ğı tı mın da kul lan dık la rı bu har laş ma ola yı ay nı za man da at -

mos fer de ki su bu ha rı den ge si açı sın dan da bü yük bir önem ta şır. Çün kü bit -

ki ler de ki bu bu har laş ma, yük sek mik tar lar da ki su yun dü zen li ola rak at mos -

fe re ulaş tı rıl ma sı nı sağ lar. Bit ki le rin bu fa ali yet le ri bir ne vi su mü hen dis li -

ği ola rak da ni te len di ri le bi lir. Bin met re ka re lik or man lık bir alan da ki ağaç -

lar 7.5 ton su yu ra hat lık la ha va ya ve re bi lir ler. Bu mu az zam bir ra kam dır.

Bu özel lik le riy le bit ki ler top rak ta ki su yu vü cut la rın dan ge çi re rek at mos fe -

re ulaş tı ran dev su pom pa la rı gi bi dir ler.59 Bu son de re ce önem li bir gö rev -

dir. Şa yet, bu özel lik le ri ol ma say dı, su yun yer ile gök ara sın da ki çev ri mi

bu gün kü gi bi ger çek le şe me ye cek ti, ki bu da yer yü zün de ki den ge le rin bo -

zul ma sı na ne den ola cak tı.

Dış yü zey le ri odun su ve ku ru bir mad dey le kap lı ol ma sı na rağ men, bit ki -

ler bün ye le rin den ton lar ca su ge çi rir ler. Bu su yu top rak tan alır lar ve ile ri tek -

no lo jiy le ça lış tır dık la rı ken di fab ri ka la rın da bir ta kım yer ler de kul lan dık tan

son ra, al dık la rı su yun bü yük bir bö lü mü nü arı tıl mış su ola rak do ğa ya ve rir ler,

baş ka bir de yiş le tril yon lar ca ton luk su yu oto mas yon dü zen le riy le kont rol lü

ola rak top rak tan alıp, arıt tık tan son ra ken di le ri ne öz gü sis tem le riy le do ğa ya

ade ta pom pa lar lar. Bu nu ya par ken ay nı za man da al dık la rı su yun bir kıs mı nı

da, be sin üre ti min de hid ro je ni kul lan mak ama cıy la par ça lar lar.60

Bi zim yap rak lar da ki ter le me ya da ağaç la rın bu lun du ğu or tam da ki nem -
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li lik ola rak ni te len dir di ği miz olay lar, as lın da yer yü zün de ya şa mın de vam lı lı -

ğı açı sın dan ha ya ti önem ta şı yan bu fa ali yet le rin bir so nu cu ola rak ger çek le -

şir. Bit ki le rin bu iş lem le rin de de kar şı mı za çı kan, tek bir par ça sı çe ki lip alın -

sa anın da felç ola cak ve ça lı şa ma ya cak mü kem mel lik te bir sis tem dir. Hiç

kuş ku suz ki bu dü ze ni ek sik siz bi çim de bit ki le re yer leş ti ren Rah man ve Ra -

him olan, her tür lü ya rat ma yı bi len Al lah'tır:

O Al lah ki, Ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sur suz ca 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)

En Kü çük Te miz lik Ci ha zı, Yap rak

Bit ki le rin di ğer can lı la ra ver di ği hiz met ler, sa de ce ha va ya ok si jen ve su

ver mek le kı sıt lı de ğil dir. Yap rak lar ay nı za man da son de re ce ge liş miş bir arıt -

ma ve te miz le me ci ha zı gi bi fa ali yet gös te rir ler. Gün lük ya şa mı mız da sık ça

kul lan dı ğı mız te miz lik ci haz la rı, ko nu nun uz man la rı ta ra fın dan uzun sü ren ça -

lış ma lar so nu cun da, yo ğun emek ve pa ra har ca na rak üre ti lir ler ve fa ali ye te ge -

çi ri lir ler. Bun la rın kul la nım la rı sü re sin ce ve kul la nım son ra sın da pek çok tek -

nik des te ğe ve ba kı ma ih ti yaç var dır. Üre tim le ri nin so nun da or ta ya çı kar dık la -

rı atık mad de ler ise ay rı bir so run dur. Bun lar te miz lik alet le ri hak kın da ol duk -

ça özet bil gi ler dir. Bun lar dan baş ka gün lük ola rak or ta ya çı kan ak sa ma lar ya

da bo zuk luk lar, bun lar için ge rek li olan ele man ve alet tak vi ye le ri, ih ti yaç la ra

gö re ya pı lan ye ni le me ler gi bi pek çok iş lem de ge re ke cek tir.

Gö rül dü ğü gi bi kü çük bir arıt ma ci ha zın da bi le yüz ler ce de ta ya dik kat

et mek ge re kir. Oy sa bu ci haz lar la ay nı işi ya pan bit ki ler sa de ce su ve gü neş

ışı ğı kar şı lı ğın da, ay nı te miz le me hiz me ti ni da ha ka li te li ve ga ran ti li bir bi -

çim de ve rir ler. Üs te lik atık mad de di ye bir so run la rı da yok tur, çün kü on la -

rın ha va yı te miz le dik ten son ra üret tik le ri atık mad de ler, tüm can lı la rın te mel

ih ti ya cı olan ok si jen dir!

Ağaç la rın yap rak la rı, ha va da ki kir le ti ci mad de le ri ya ka la yan mi ni filt re -

le re sa hip tir. Yap rak üze rin de göz le gö rül me yen bin ler ce tüy ve gö ze nek ler
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var dır. Gö ze nek ler ta ne cik ler ha lin de ki ha va yı kir le ten mad de le ri tu tar lar ve

sin di ril mek üze re bit ki nin di ğer bö lüm le ri ne gön de rir ler. Yağ mur ya ğın ca da

bu mad de ler su ile top ra ğa ula şır lar. Bu çok ka lın bir mad de de ğil dir. Yap rak

üze rin de ki bu mad de ler sa de ce bir film ka lın lı ğın da dır lar; fa kat yer yü zün de

mil yon lar ca yap rak ol du ğu dü şü nü lür se, yap rak lar ta ra fın dan tu tu lan kir li

mad de mik ta rı nın kü çüm se ne me ye cek ka dar çok ol du ğu gö rü lür. Ör ne ğin

100 ya şın da ki bir ka yın ağa cı nın yak la şık 500 bin ta ne yap ra ğı var dır. Bu

yap rak la rın tut tu ğu kir mik ta r tah min le rin çok öte sin de dir. Bir dö nüm için de -

ki çı nar ağa çla rı yak la şık 3.5 ton, çam ağaç la rı ise yak la şık 2.5 ton kir le ti ci

mad de yi tu ta bi lir ler. Tu tu lan bu mad de ler ilk yağ mur la bir lik te top ra ğa ge ri

dö ner ler. Bir yer le şim ala nın dan 2 km uzak lık ta bu lu nan bir or man ha va sı -

nın, yer le şim ala nı nın ha va sı na oran la %70 ora nın da da ha az toz par ça cık la -

rı içer di ği gö rül müş tür. Hat ta ağaç lar yap rak sız ol duk la rı kış dö nem le rin de

bi le ha va da ki toz la rı %60 ora nın da filt re eder ler.

Ağaç lar mev cut yap rak ağır lık la rı nın 5-10 ka tı na ka dar toz tu ta bi lir ler,

ağaç lı bir alan da ki bak te ri ora nı ile ağaç sız bir alan da ki bak te ri mik tar la rı ol -

duk ça bü yük bir fark lı lık gös te rir.61 Bun lar son de re ce önem li ra kam lar dır. 

Yap rak lar da ger çek le şen olay la rın hep si baş lı ba şı na bi rer mu ci ze ni te -

li ğin de dir. Mik ro se vi ye de ta sar lan mış bir fab ri ka gi bi mü kem mel bir plan ile

oluş tu ru lan ye şil bit ki ler de ki bu sis tem ler alem le rin Rab bi olan Al lah'ın ya -

rat ma sın da ki ku sur suz lu ğun de lil le ri dir ve yüz  bin ler ce yıl dır hiç bir de ği şik -
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lik ya da hiç bir bo zuk luk ol ma dan gü nü mü ze ka dar ay nı mü kem mel lik te gel -

miş ler dir.

Her kes İçin Ta nı dık Bir Man za ra: Yap rak Dö kü mü

Bit ki ler için -özel lik le de be sin üre ti mi nin ya pıl dı ğı yap rak lar için- gü -

neş ışı ğı çok önem li dir. Son ba ha rın gel me siy le bir lik te ha va lar so ğu ma ya,

gün düz ler kı sal ma ya baş lar ve dün ya ya ge len gü neş ışı ğın da azal ma olur. Bu

azal ma bit ki de de ği şik lik le re se bep olur ve yap rak lar da yaş lan ma prog ra mı

ya ni yap rak dö kü mü baş lar.

Ağaç lar yap rak la rı nı dök me den ön ce, yap rak ta ki bü tün bes le yi ci mad -

de le ri em me ye baş lar lar. Amaç la rı po tas yum, fos fat, nit rat gi bi mad de le rin

dü şen yap rak lar la bir lik te yok ol ma sı nı en gel le mek tir. Bu mad de ler, ağaç

ka bu ğu nun kat man la rı nın ve göv de nin or ta sın dan ge çen ili ğe yö ne lir ve bu -

ra da de po la nır lar. İlik te top lan ma la rı bu mad de le rin ağaç ta ra fın dan ko lay

emil me si ni sağ lar.62

Yap rak dö kü mü ağaç lar için bir zo run lu luk tur çün kü so ğuk ha va lar da

top rak ta ki su git gi de ka tı la şır ve emil me si zor la şır. Bu na kar şın yap rak lar da -

ki ter le me ha va nın so ğu ma sı na rağ men de vam et mek te dir. Su yun azal dı ğı bir

dö nem de sü rek li ter le me ya pan yap rak, bit ki için faz la lık ol ma ya baş la mış -

tır. Za ten yap ra ğın hüc re le ri so ğuk kış gün le rin de don ile kar şı la şıp par ça la -

na cak tır. Bu yüz den ağaç er ken dav ra nıp kış gel me den yap rak tan kur tu lur,

böy le ce za ten kıt olan su re zerv le ri ni boş ye re kul lan ma mış olur.63

Sa de ce fi zik sel bir iş lem gi bi gö rü nen yap rak dö kü mü as lın da pek çok

kim ya sal ola yın ar ka ar ka ya gel me siy le ger çek le şir. 
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Yap rak aya sın da yer alan
hüc re ler de, ışı ğa du yar lı ve bit ki -
le re renk ve ren mo le kül ler ya ni
"fi tok rom lar" var dır. Bit ki nin,
ge ce le rin sü re si nin uza dı ğı nı ve
böy le ce yap rak la ra da ha az gü -
neş ışı ğı  git ti ği ni fark et me si ni
sağ la yan iş te bu mo le kül ler dir.
Fi tok rom lar bu de ği şi mi al gı la -
dık la rın da yap ra ğın için de çe şit li
de ği şim le re se bep olur lar ve yap -
ra ğın yaş lan ma prog ra mı nı baş -
la tır lar.64

Yap rak lar da ki yaş lan ma nın
ilk işa ret le rin den bi ri, yap rak aya -
sı hüc re le rin de ki eti len üre ti mi nin baş la ma sı dır. Eti len ga zı yap ra ğa ye şil
ren gi ni ve ren klo ro fi lin yı kı mı nı baş la tır ya ni ağaç yap rak la rın da ki klo ro fi li
ge ri çe ker. Yap rak dö kül me si ni ge cik ti ren bir bü yü me hor mo nu olan ok sin
mad de si nin üre ti mi ni en gel le yen de eti len ga zı dır. Klo ro fi lin yı kı mı nın baş -
la ma sıy la bir lik te yap rak gü neş ten da ha az ener ji alır ve da ha az şe ker üre tir.
Ay rı ca o gü ne ka dar bas kı al tı na alın mış, yap rak lar da ki sı cak renk le rin oluş -
ma sı na se bep olan ka ro te no id ler ken di le ri ni gös te rir ler ve bu şe kil de yap rak -
lar da renk de ği şi mi baş lar.65

Bir sü re son ra eti len ga zı yap ra ğın her ta ra fı na ya yı lır ve yap rak sa pı na
gel di ğin de bu ra da bu lu nan kü çük hüc re ler şiş me ye baş la yıp, sap ta bir ger gin -
leş me ye ne den olur lar. Yap rak sa pı nın göv de ye bağ lan dı ğı bö lüm de bu lu nan
hüc re le rin mik ta rı ar tar ve özel en zim ler üret me ye baş lar lar. İlk ola rak se lü -
laz en zim le ri se lü loz dan olu şan çe per le ri par ça lar lar, da ha son ra pek ti naz en -
zim le ri hüc re le ri bir bi ri ne bağ la yan pek tin ta ba ka sı nı par ça lar lar. Gi de rek ar -
tan bu ger gin li ğe yap rak da ya na maz ve sa pın dış ta ra fın dan içe ri ye doğ ru ya -
rıl ma ya baş lar.66

Bu ra ya ka dar an lat tı ğı mız bu iş lem ler yap rak ta ki be sin üre ti mi nin dur -
ma sı ve yap ra ğın sa pın dan kop ma ya baş la ma sı ola rak özet le ne bi lir. Ge niş le -
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Yap rak lar dö kül dü ğü za man her bi ri ar dın da
iz bı ra kır. He men ar dın dan bu iz her han gi bir
en fek si yo nun oluş ma sı nı en gel le yen su ge çir -
me yen, man tar gi bi bir ta ba kay la kap lanır.



me ye de vam eden ya rı ğın et ra fın da çok hız lı de ği şim ler ya şa nır ve hüc re ler
he men man ta rö zü üret me ye baş lar lar. Bu mad de, se lü loz çe pe re ya vaş ya vaş
yer le şe rek onun güç len me si ni sağ lar. Bü tün bu hüc re ler, ar ka la rın da man tar
ta ba ka sı nın ye ri ni alan bü yük bir boş luk bı ra ka rak ölür ler.67

Bu ra ya ka dar an la tı lan lar tek bir yap ra ğın düş me si için bir bi ri ne bağ lan -
tı lı bir çok ola yın ger çek leş me si ge rek ti ği ni gös ter mek te dir. Fi tok rom la rın
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Üst sol da ki re sim de yap ra ğın
düş tü ğü yer den çı kan yap rak
sa pı nın ta ba nı nı gös te ren bir
ak ça ağaç da lı nın bo yu na ke si ti
gö rül mek te dir. Mik ros kop al -
tın da alı nan di ğer gö rün tü ler de
ise, yap ra ğın düş me si sı ra sın da
ger çek le şen olay lar gös ter il -
mek te dir. Sol alt re sim de yap -
rak düş tük ten son ra da lın mik -
ros kop al tın da ki gö rün tü sü, sağ
alt re sim de ise yap rak düş me -
den ön ce ki du rum gö rül mek te -
dir. Yap rak düş me den ön ce sa -
pın ta ban ucu nun kar şı sın da ki
in ce du var lı hüc re ler den olu şan
özel bir ta ba ka ak tif ha le ge lir.
Da ha son ra bu hüc re ler ken di -
le ri ni yok eder ler ve yap rak dü -
şer.

Yaprak Dökülmesinin Mikroskobik Görünüşü

pullu
tomurcuk

yaprak
sapı

kesilme
bölgesi

ağaç
gövdesi
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gü neş ışın la rı nın azal dı ğı nı tes pit ede bil me le ri nin, yap ra ğın düş me si için ge -
rek li olan tüm en zim le rin uy gun za man lar da dev re ye gir me le ri nin, tam sa pın
ko pa ca ğı yer de hüc re le rin man ta rö zü üret me ye baş la ma sı nın ne de re ce ola -
ğa nüs tü bir iş lem ler zin ci ri ol du ğu or ta da dır. Art ar da iş le yen ve her aşa ma -
sı plan lı ve bir bi riy le bağ lan tı lı olan bu ku sur suz iş lem ler se ri si nin "rast lan -
tı" ile açık lan ma sı müm kün de ğil dir. Bü tün bu iş lem ler de ki za man la ma son
de re ce ye rin de dir. Yap rak dö kü mü pla nı ku sur suz bir şe kil de iş le mek te dir.
Yap rak göv de den ta ma men ay rıl dı ğı için, ile tim bo ru la rın dan öz  su ala maz,
bu yüz den yap ra ğın tu tun du ğu yer ile ba ğı git tik çe za yıf lar. Bi raz hız lı esen
bir rüz gar bi le yap rak sa pı nı ko par ma ya ye ter li olur.

Top ra ğa dü şen ölü yap rak lar da, bö cek le rin, man tar la rın ve bak te ri le rin
ya rar la na bi le ce ği be sin mad de le ri bu lu nur. Bu be sin mad de le ri, mik ro or ga niz -
ma lar ta ra fın dan de ği şi me uğ ra tı lır lar ve top ra ğa ka rı şır lar. Ağaç lar da bu mad -
de le ri kök le ri ara cı lı ğıy la top rak tan tek rar be sin ola rak ge ri ala bi lir ler.

Al lah bit ki ler de mu ci ze vi özel lik le re sa hip bir sis tem ya rat mış tır. Rab bi -
miz ya rat tı ğı can lı lar da ki bu gi bi ya pı lar la bi ze ya rat ma da hiç bir or ta ğı ol ma -
dı ğı nı, son suz güç sa hi bi ol du ğu nu ta nı tır.

"Al lah'tan baş ka, sa na ya ra rı da, za ra rı da ol ma yan(ilah lar)a tap -
ma. Eğer sen (bu nun ak si ni) ya pa cak olur san, bu du rum da ger çek -
ten zul me den ler den olur sun" (di ye em ro lun dum.) Al lah sa na bir
za rar do kun du ra cak ol sa, O'ndan baş ka bu nu sen den kal dı ra cak
yok tur. Ve eğer sa na bir ha yır is ter se, O'nun bol faz lı nı ge ri çe vi re -
cek de yok tur. Kul la rın dan di le di ği ne bun dan isa bet et ti rir. O, ba -
ğış la yan dır, esir ge yen dir. (Yu nus Su re si, 106-107)





n kü çük ot su bir bit ki den dün ya da ki en yük sek ağaç la ra ka dar her
bit ki top rak tan kök le ri va sı ta sı ile al dı ğı mi ne ral le ri ve su yu en uç -
ta ki yap rak la rı da da hil ol mak üze re her ye re da ğıt mak zo run da dır.
Bu, bit ki ler için son de re ce önem li bir ih ti yaç tır çün kü su ve mi ne -

ral ler bit ki nin en faz la ih ti yaç duy du ğu mad de ler dir.
Fo to sen tez iş le mi de da hil ol mak üze re bit ki ler tüm fa ali yet le rin de su ya

sü rek li ih ti yaç du yar lar. Çün kü bit ki ler,
- hüc re le ri nin can lı lı ğı nı ve ger gin li ği ni,
- fo to sen tez iş le mi ni,
- top rak ta ki eri miş be sin le rin alın ma sı nı,
- bit ki için de bu be sin le rin de ği şik yer le re ta şın ma sı nı,
- ve sı cak ik lim ler de, yap rak la rı nın üze rin de se rin le ti ci et ki ya pa rak sı -

cak tan za rar gör me me le ri gi bi son de re ce ha ya ti iş lem le ri ni sa de ce su yu kul -
la na rak ye ri ne ge ti rir ler.
Pe ki top ra ğın de rin lik le rin de sak lı du ran su ve ma den sel tuz lar bit ki ta ra -

fın dan na sıl alı nır? Ay rı ca bit ki ler kök le ri va sı ta sıy la top rak tan em dik le ri

bu mad de le ri, göv de le ri nin fark lı böl ge le ri ne na sıl ile tir ler? Bu zor iş lem le -

ri ya par ken ne gi bi yön tem ler kul la nır lar?

Bu so ru la rın ce vap la rı ve ri lir ken unu tul ma ma sı ge re ken en önem li nok -
ta hiç kuş ku suz ki, su yu met re ler ce yu ka rı ya çı kar ma nın ol duk ça zor bir iş
ol du ğu dur. Gü nü müz de bu iş lem çe şit li hid ro for sis tem le ri kul la nı la rak ger -
çek leş ti ri lir. Bit ki ler de ki ta şı ma ve da ğıt ma iş lem le ri de bir ne vi hid ro for sis -
te mi ile sağ la nır.

Bit ki ler de ki, bu hid ro for sis te mi nin var lı ğı yak la şık 200 yıl ön ce keş fe -
dil miş tir. Fa kat bit ki ler de su yun yer çe ki mi ne ay kı rı ola rak ça lı şan bu ha re ke -
ti sağ la yan sis te mi ke sin bir şe kil de açık la ya bi len bi lim sel bir ka nun ha la be -
lir le ne me miş tir. Bu ko nu da bi lim adam la rı sa de ce çe şit li te ori ler öne sür mek -
te ve bu te ori le rin için de en ak la yat kın ve tat min edi ci gö rü ne ni ni ge çer li
say mak ta dır lar. 

Bü tün bit ki ler ge rek li olan mad de le ri top rak tan ala bi le cek le ri bir da ğı -
tım şe be ke si ile do na tıl mış lar dır. Bu şe be ke top rak tan te min edi len mi ne ral -
le ri ve su yu, ge rek li mik tar lar da ola cak şe kil de ih ti yaç du yu lan mer kez le re
en kı sa za man da ile tir. 



Bi li ma dam la rı nın bul gu la rı na gö re, bit ki ler bu zor işi ba şar mak için bir -
den faz la me tod kul la nır lar. 

Bit ki ler de su yun ve be sin le rin ta şın ma sı bir bi rin den fark lı özel lik le re
sa hip ya pı lar sa ye sin de ger çek le şir. Bu ya pı lar özel ola rak ta sar lan mış ta şı -
ma ve da ğıt ma ka nal la rı dır.
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Üst te ki re sim de bir ağaç ta ki su ta şı ma sis te mi nin ge nel ola rak han gi bö lüm ler den
oluş tu ğu gö rül mek te dir. Su, mi ne ral le ri bit ki do ku la rı na ta şı ma ko nu sun da ve fo to -
sen tez üre ti min de na kil ci sı vı ola rak gö rev ya par. Bit ki de ki her bö lü mün fark lı gö rev -
le ri var dır. Hep si ge rek li yer le re gön de re cek le ri mad de ler içer mek te dir ler. Top rak ta
bu lu nan su kök ler va sı ta sıy la alı nır ve Ksilem do ku la rı ka na lıy la kök tüy le rin den yap -
rak la ra ile ti lir ve fo to sen tez de kul la nı lır.

Odunsu doku

Phloem

Katman

Ağaç kabuğu

Phloem

Kök tüyü

Topraktaki su

Xylem (Odunsu doku)

Stoma
(Ağızcık) Su buharı



Su yun Ta şın ma sı

Ta şı ma iş le mi nin ya pı la ca ğı bit ki nin bü yük lü ğü ne olur sa ol sun, ta şı ma

sis te mi ni oluş tu ran bo ru lar yak la şık ola rak 0.25 mm (me şe de)-0.006 mm.

(ıh la mur da) ge niş li ğe sa hip, ki mi le ri ölü, ki mi le ri de can lı bit ki hüc re le rin -

den olu şan68, bu say dık la rı mız dan baş ka her han gi bir özel li ğe sa hip ol ma yan

odu num su do ku lar dır. İş te bu ya pı lar bit ki ler için ge rek li olan su yu met re ler -

ce yu ka rı ya ta şı mak için ge rek li olan en uy gun ta sa rı ma sa hip tir ler.

Bu ta şı ma sis te mi nin fa ali ye te geç me si yap rak la rın su kay bet me si ile

baş lar. Yap rak la rın alt kıs mın da ve ba zı bit ki ler de üst yüz de bu lu nan in ce gö -

ze nek ler de (sto ma lar) mey da na ge len iş lem ler ne de niy le bit ki ler de ta şı ma

sis tem le ri ha re ke te ge çer. 

Eğer dı şa rı da ki ha va nın nem li li ği %100'den az olur sa su, yap rak ta mey -

da na ge le cek bu har laş ma ne de ni ile bu gö ze nek ler den dı şa rı ve ri lir. Hat ta dı -

şa rı da ki nem li lik %99 bi le ol sa, bu du rum yap rak ta ki su yun dı şa rı çık ma sı

için de ğer len di ri le cek bir po tan si yel ha li ne ge lir ve yap rak sü rat le su kay bet -

me ye baş lar. İş te bu şe kil de bit ki le rin, top rak tan al dık la rı su yun yap rak lar dan

bu har laş ma sıy la olu şan su ek sil me si ni he men gi der me le ri ge rek mek te dir. 

Gö rül dü ğü gi bi yap rak lar da ki me ka niz ma lar nem de ki %1 gi bi ol duk ça

kü çük bir oy na ma yı tes pit ede bi le cek has sa si ye te sa hip tir ler. Bu çok önem li

bir özel lik tir. Yap rak lar da ger çek le şen di ğer olay lar da in ce len di ğin de ço ğu

Ay nı ağaç ta bu lun ma la rı na rağ men
bir bi rin den çok fark lı ya pı la ra sa hip
olan taşıma boruları.

a) Ksilem hücreleri

T
ra

ch
ei

d
 h

ü
cr

el
er

i

B
o

ru
 h

ü
cr

el
er

i

Y
ar

d
ım

cı
 h

ü
cr

e
E

le
k 

b
o

ru
su

E
le

k 
ta

b
ak

as
ı

b) Phloem hücreleri

ışın

Bitki özü Xylem 
odunsu doku

Büyüme
katmanı Phloem

Korteks
ve ağaç
kabuğu

Üst te ki re sim de bir yap rak sa pı nın eni ne ke si ti gö -
rül mek te dir. Bit ki de de po la ma iş le mi yap mak ve
ta şı nan mad de le ri ge re ken yer le re ilet mek için de -
ği şik hüc re ler var dır. Ay rı ca kam bi yum kat ma nı da
ye ni Ksilem ve pho lem hüc re le ri üretir. 



gü nü müz tek no lo ji siy le bi le tam ola rak çö -

zü le me miş iş lem ler le kar şı la şı la cak tır. Çok

kü çük bir alan da ger çek le şen bu mu ci ze vi

iş lem ler ak la yi ne pek  çok so ru ge ti re cek -

tir. 

%1'lik nem de ği şik li ği ni da hi his se de -

rek ge re ken iş lem le ri baş la ta cak me ka niz -

ma ya bit ki ler na sıl sa hip ol muş lar dır? Bu

me ka niz ma nın ta sa rı mı ki me ait tir? Mil -

yon lar ca yıl ön ce sin den gü nü mü ze ka dar

ku sur suz bir şe kil de iş le yen böy le bir tek -

no lo ji na sıl or ta ya çık mış tır?

Bu me ka niz ma yı ta sar la yan, mey da na

ge ti ren bit ki le rin ken di le ri de ğil dir. Böy le

bir ya pı nın yap ra ğa yer leş ti ril me sin de her -

han gi baş ka bir can lı nın mü da ha le si nin ol -

ma sı da söz ko nu su de ğil dir. Kuş ku suz ki

bit ki le re sa hip ol duk la rı tüm özel lik le ri ve -

ren, bu sis tem le ri mi li met re nin yüz de bi ri

hat ta bin de bi ri gi bi öl çü ler le ifa de edi len

alan la ra yer leş ti ren üs tün bir akıl var dır.

Bu ak lın sa hi bi tüm alem le rin Ha ki mi olan

her  şe yi kont rol al tın da tu tan Al lah'tır.

Su Top rak tan Met re ler ce 
Yük sek le re Na sıl Ta şı nı yor?

Top rak tan yap rak la ra sı vı la rın na sıl

ile til di ği so ru su üze ri ne üre ti len te ori le rin

en faz la ka bul gö ren le rin den bi ri "ko hez -

yon te ori si"dir. Ko hez yon kuv ve ti, ağa cın

"ksi lem" (ile tim de met le ri) adı ve ri len

odun bo ru la rı ile sağ la nan bir kuv vet tir. Bu

kuv vet, odun bo ru la rın da ki su yu oluş tu ran



mo le kül ler ara sın da bu lu nan çe kim kuv -
ve ti sa ye sin de or ta ya çı kar. Odun bo ru la -
rı, su yun ta şın ma sı nı sağ la ya cak olan iki
tip te hüc re den olu şur lar. Bu hüc re le rin
bir tü rü (trac he ids hüc re le ri) bel li bir eba -
ta ve şek le ulaş tık la rın da si top laz ma la rı nı
yi ti re rek ölür ler. Bu nun çok önem li bir ne -
de ni var dır. Su yun bo ru lar da ta şın ma sı sı ra -
sın da, her han gi bir en gel le kar şı laş ma dan ra -
hat ça ha re ket et me si ge re kir. Bu nu sağ la mak
için si top laz ma nın tam an la mıy la boş bir bo ru
oluş tur ma sı şart tır. Si top laz ma nın ka lın se lü -
loz hüc re çe pe ri ni bı ra ka rak yok ol ma sı nın ne -
de ni bu dur. Ya şa yan tüm bit ki le rin ksi lem bo -
ru hat la rı ta ma mıy la ölü hüc re ler den oluş mak -
ta dır.69 Bu sis tem de ki ba zı hüc re ler se oyuk lu
bir ya pı ya (oyuk lu trac he ids) sa hip tir ler. Bun -
lar uzun hüc re ler dir ve ka lın, güç lü çe per le ri
var dır. Ay rı ca yan la rın da ki hüc re ler ile bir le şe -
cek le ri yer ler de kü çük de lik le re (oyuk la ra) sa -

Yan da ki re sim de bir ağaç ta su -
yun ve be si nin bo ru lar va sı ta sıy -
la na sıl ta şın dı ğı nın şe ma tik an -

la tı mı gö rül mek te dir. Ağa cın
yük sek li ği ne olur sa ol sun bo ru -

lar su yu ve be sin le ri en uç ta ki
yap rak la ra ka dar ta şı ya bi le cek

gü ce ve da ya nık lı lı ğa sa hip tir ler. 
Bi lim adam la rı nın çok ya kın bir

za man da çö ze bil dik le ri bu sis tem 
ağaç lar ilk or ta ya çık tık ların dan

beri iş lemek tedir.

Ağaç gövdesinin büyüme noktası 

Büyüme için enerji sağlayan,
phloem hücreleri tarafından taşı-
nan yanmış şeker

Güneş ışığı

Buharlaşma
sonucu kaybe-
dilen su

Yoğun şe ker çö zel ti si ni
mey da na ge tir mek için
fo to sen tez yo luy la yap -
rak hüc re lerin de oluşan
şeker

Phloem hücreleri
yoluyla yoğun
çözeltinin içindeki
şekerin akışı

Elek hücresi

Elek tabakası

Yardımcı hücre

Gövde

Toprak yüzeyi

Ksilem hücreleri içinden
sızan su ve mineral

tuzların akışı

Kök hüc re le ri ta ra fın dan emi len
(ya da ab sor be edi len ) su ve

mi neral tuz lar

Seyreltilmiş şeker çözeltisini
ortaya çıkaran kök gelişimi için
enerji sağlayan yanmış şeker



hip tir ler. Hüc re nin oyuk böl ge si, bir bir le ri ne ko lay bağ la na bil me le ri için, bir

son ra ki hüc re nin oyu ğu ile uyum lu dur. Bu uyum sa ye sin de hüc re uzan tı la rı

göv de bo yun ca bir se ri bo ru hat tı mey da na ge ti rir ler. Hüc re çe per le rin de ki

de lik ler iki hüc re nin bir bi ri ile bir leş ti ği yer ler dir. Bu ya pı, su yun akı şı için

bo ru hat tı nın da ya nık lı lı ğı nı ar tı rır.

Bu ra ya ka dar say dı ğı mız tüm özel lik ler bit ki ler de ta şı ma nın gü ven li bir

şe kil de ger çek leş me si için ge rek li olan alt ya pı nın ilk ba sa mak la rı dır. Bu

hüc re le rin oluş tur du ğu bo ru lar ön ce lik le su yun emil me si sı ra sın da olu şa cak

ba sın ca da ya nık lı ol ma lı dır. Yu ka rı da da gö rül dü ğü gi bi bu sağ lam lık hüc re -

ler ara sın da ki oyuk lar yo luy la sağ lan mış tır. Da ha son ra mad de le rin ta şın ma

sı ra sın da bir en gel le kar şı laş ma sı nın ön len me si ge re kir, çün kü ka te de cek le ri

yol da kar şı la cak la rı her han gi bir en gel bir bi ri ne çok bağ lı olan bu sis tem de

ak sak lık lar oluş ma sı na ne den ola cak tır. Bu ih ti mal de si top laz ma nın ölü mü

ve boş bo ru lar oluş tur ma sı ile ön len miş tir.

Ksi lem (odun) bo ru la rı nın hüc re çe per le ri ol duk ça ka lın dır çün kü su,

emil me yo luy la ve bel li bir ba sınç al tın da, ağa cın için de bu lu nan bu bo ru-

yol da iler le ye cek tir. Bo ru lar ol duk ça güç lü olan bu ne ga tif ba sın ca kar şı koy -

mak zo run da dır lar. Ksi lem bo ru la rın da bir ne vi su ko lo nu olu şur. Bu ko lo nun

ge ril me kuv ve ti, bi li nen en yük sek ağa cın en üst nok ta sı na ka dar su yu ta şı -

ya bi le cek güç te ol ma lı dır ki bit ki ha ya tı nı sür dü re bil sin. Su, bu güç sa ye sin -

de Ma mut ağa cın da ol du ğu gi bi 120 m. yük se ğe ka dar çı ka bi lir..70

Ksi lem bo ru la rı na su yun top rak tan ge li şi ise kök ler va sı ta sıy la ger çek -

le şir. Bu nok ta da kö kün iç ta ba ka sı nın öne mi or ta ya çık mak ta dır. Kök te ki

hüc re le rin pro top laz ma la rı var dır. Hüc re nin çev re si ni oluş tu ran bu pro top laz -

ma lar; bü yük bö lü mü su dan, ka lan bö lü müy se kar bon, hid ro jen, ok si jen,

azot, kü kürt, ba zen de fos for içe ren pro te in ler, ni şas ta ve şe ker gi bi kar bon -

hid rat lar, yağ lar ve çe şit li tuz lar dan olu şan ya pı lar dır.71 Ve özel bir ya rı ge -

çir gen zar ile kap lan mış lar dır. Bu da be lir li iyon la rın ve bi le şim le rin ko lay -

lık la dı şa rı çık ma la rı nı sağ lar. Kö kün bu özel ya pı sı su yun alı mı nı ko lay laş -

tır mak ta dır. 
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Be sin Ta şın ma sı

Be sin le rin ta şın dı ğı soy muk bo ru la rı (Phlo em) sis te mi de iki fark lı tür
hüc re den olu şur. Bu hüc re ler be sin le rin ta şın dı ğı te mel (ele yi ci) hüc re ler ve
bağ lan tı hüc re le ri dir. Her iki hüc re de uzun dur ve ya pı ola rak ksi lem sis te -
min de ki hüc re ler den ta ma miy le fark lı dır lar. Bu fark lı lık hüc re le rin ya pı sı in -
ce len di ğin de net bir şe kil de gö rül mek te dir. Phlo em sis te min de ki hüc re le rin
her iki si de ol duk ça in ce bir hüc re çe pe ri ne sa hip tir. Ay rı ca bun lar can lı hüc -
re ler dir. Ksi lem sis te min de ki ler ise ölü dür ler.

Soy muk (phlo em) bo ru la rı nı oluş tu ran te mel (ele yi ci) hüc re ler üze rin -
de ki araş tır ma lar bun lar da çe kir dek bu lun ma dı ğı nı or ta ya koy muş tur. Bu na
kar şın, bağ lan tı hüc re le ri nin se ol duk ça yo ğun si top laz ma la rı ve dı şa rı doğ ru
çı kık bir çe kir dek le ri var dır. 

Gö rül dü ğü gi bi bit ki le rin ta şı ma sis tem le rin de ki bo ru lar, ya pı, şe kil ve
olu şum ola rak bir bi rle rin den ta ma men fark lı dır. Bu fark lı lı ğın ne de ni, hüc re -
le rin ye ri ne ge tir dik le ri gö rev ler ile bağ lan tı lı dır. Hüc re çe kir de ği, hüc rey le
il gi li tüm bil gi le rin sak lan dı ğı bir mer kez dir. Böy le bir mer ke zin hüc re için -
de bu lun ma ma sı ise ol duk ça ola ğan  dı şı bir du rum dur. Te mel (ele yi ci) hüc -
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Ağaç lar da ki ta şı ma sis te mle ri -
nin en önem li özel lik le rin den bi -
ri, bu zor işlemde ta şı nan mad -
de le re uy gun ya pı da hüc re le rden
oluşan ta şı ma ka nal la rı nın gö rev
al ma sı dır. Yan da ki şe ma tik an la -
tım da da gö rül dü ğü gi bi su ve
be sin fark lı ka nal lar yo luy la ta -
şı na rak yap rak la ra ile ti lir. Bit ki -
ler de ki bu sis te min önem li bir
özel li ği de hem odun bo ru la rı nın
(ksi lem sis te mi) ve hem de soy -
muk bo ru la rı nın (phlo em sis te -
mi) her se ne ye ni baş tan oluş ma -
sı dır. Kök-yap rak bağ lan tı sı nı
oluş tu ran tüm elemanlar hiçbir
ak sa ma ol ma dan her se ne ye ni -
len mek te dir. 

Besisuyu

Phloem
Dış kabuk 

Xylem 
(Odunsu doku)

Damarlı ışınlar 

Katman

Su
Yıllık halkalar

Kökler

Taşıma Sistemini Gösteren 
Ağaç Kesiti



re le rin çe kir dek le ri yok tur, çün kü bu hüc re ler de ki bu tip or ga nel ler be sin
mad de le ri nin akı şı nı en gel le ye bi lir ler. 

Bit ki ler de ki ta şı ma sis tem le rin de çok de tay lı bir ta sa rım söz ko nu su dur.
Her hüc re nin gö re vi ve bu na bağ lı ola rak da ya pı sı çok fark lı dır. Bu de tay lar
kar şı sın da ak la çok kü çük alan la ra yer leş ti ril miş olan bu dü zen le rin na sıl or -
ta ya çık tı ğı so ru su ge le cek tir. 

Böy le bir sis te min te sa dü fen oluş ma sı müm kün de ğil dir. Bu sis tem özel
ola rak ha zır lan mış bir ta sa rı mın so nu cu dur. Böy le komp leks ve ben zer siz bir
sis te min ne den te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı nı so ru lar so ra rak in ce le ye lim: 

Bah set ti ği miz olu şum ya ni hüc re çe kir de ği nin sa de ce bu hüc re tü rün de
yok ol ma sı na sıl bir za man la ma ile, ya da na sıl bir yön tem le ayar lan mış ola bi -
lir? Te sa düf ler sa de ce bel li hüc re le rin çe kir dek le ri ni kay bet me le ri ge rek ti ği ne
na sıl ka rar ver miş ola bi lir ler? Ka rar ver dik le ri ni far ze de lim, bu du rum da söz
ko nu su ya pı nın, bin ler ce, mil yon lar ca yıl te sa düf le ri bek le ye rek oluş ma sı
müm kün mü dür? Bu so ru nun mut la ka ce vap lan dı rıl ma sı ge re ke cek tir.  Bu ke -
sin lik le müm kün de ğil dir. Dü şü ne lim ve bu nu gö re lim. Bir bit ki de ki soy muk
bo ru la rı nın eğer çe kir dek le ri ol say dı ne olur du? Bu du rum da olu şa n ilk tı kan -
ma da bit ki ya vaş ya vaş ölür dü. Bu da bit ki nin yok ol ma sı, do la yı sıy la bir sü -
re son ra da bu tü rün yok ol ma sı an la mı na ge lir di. Bu sis te min yer yü zün de bu -
lu nan di ğer tüm bit ki tür le rin de  de oluş ma sı ge rek ti ği ni göz önü ne ala cak olur -
sak, bit ki ler de ki ta şı ma me ka niz ma la rı nın te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı ger çe ği
da ha net gö rü le cek tir. Gö rül dü ğü gi bi soy muk bo ru la rı nın bit ki ler ilk or ta ya
çık tık la rı an dan iti ba ren bu gün kü özel lik le riy le ek sik siz var ol ma sı zo run lu -
dur. Bit ki ler de za man la ge liş me di ye bir şey söz ko nu su de ğil dir. 

Bu nun la bir lik te böy le kar ma şık ve ku sur suz bir sis tem de ki den ge nin
bir ke re sağ lan mış ol ma sı da yet me ye cek tir. Çün kü, ağaç lar da ve bü yük bit -
ki ler de odun bo ru la rı (ksi lem sis te mi) ve ay nı za man da da soy muk bo ru la rı
(phlo em) sis te mi her se ne ye ni baş tan oluş mak ta dır. Sis tem; tüm ya pı la rı,
ken di ne has özel lik le ri, özel hüc re ya pı la rı, sis te min iş le me hı zı gi bi de tay la -
rıy la bir lik te hiç bir ak sa ma ol ma dan her se ne ye ni len mek te dir. 

Da ha sı, gı da la rın ta şın ma sın da su yun ta şın ma sı nın ak si ne can lı hüc re ler
kul la nıl mak ta dır. Pe ki, bu ay rı mın se be bi ne dir?

Ay nı bit ki nin göv de si için de yer alan iki sis tem de ki bu fark çok önem -
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li dir, çün kü be sin ta şın ma sın da (phlo em sis te min de) mi ne ral le rin bit ki için -
de ile ti le bil me le ri için di rekt ola rak hüc re ler gö rev ya par lar, bu yüz den hüc -
re le rin can lı ol ma la rı ge re kir. Ksi lem sis te min de ki hüc re ler se su yun ta şın ma -
sın da sa de ce bir bo ru gö re vi gö rür ler, su yun yap rak la ra ile ti mi ni sağ la yan sa
içe ri de ki ba sınç tır. Be sin ta şın ma sın da can lı hüc re ler den olu şan bir sis te min
ku rul ma sı nın ne de ni iş te bu dur.

Bit ki le rin su ta şı ma la rın da ol du ğu gi bi, be sin le ri ta şı ma la rın da da sa de -
ce te ori ler ge çer li dir. Bo ta nik çi ler bu sis te min na sıl ça lış tı ğıy la il gi li ol duk ça
yo ğun araş tır ma lar yap mış lar dır. Ya pı lan araş tır ma lar la or ta ya çı kan so nuç -
lar dan en ka bul gö re ni "top lu akış hi po te zi dir".72 Bu hi po te ze gö re yap rak la -
rın iç do ku la rın da be sin ola rak üre ti len şe ker, ak tif ta şı ma yo luy la ta şı yı cı ka -
nal da can lı olan özel hüc re le re ile ti lir. Bu ta şı yı cı ka na lı oluş tu ran hüc re le re
ya ni çe kir de ği ni kay be den hüc re le re ge len şe ker li çö zel ti, ka nal bo yun ca bit -
ki nin şe ker yo ğun lu ğu az olan di ğer böl ge le ri ne ta şı nır.73

Bu pa rag ra fı bir de cüm le ler üze rin de de tay lı dü şü ne rek in ce le ye lim.
Bit ki yi oluş tu ran hüc re ler şe ke rin az ol du ğu böl ge le ri tes pit edip, ge rek li gör -
dük le ri ye re şe ker ta şı mak ta dır lar. Üze rin de dü şü nü le cek olur sa hüc re le rin
böy le bir işi yap ma la rın da ola ğa nüs tü bir du rum ol du ğu ra hat lık la gö rü le cek -
tir. Bu olay na sıl ger çek leş mek te dir? Böy le bir ka ra rı hüc re le rin ken di ken -
di le ri ne al ma la rı ve şe ker yo ğun lu ğu nun mik ta rı nı yi ne ken di ken di le ri ne tes -
pit et me le ri müm kün mü dür? El bet te ki bu müm kün de ğil dir. Şu ur suz hüc re -
ler böy le bir tes pit ya pa maz lar. Di ğer hüc re le rin ne le re ih ti yaç la rı ol du ğu nu
bi le mez ler. Bit ki ler de ki bu hüc re ler de ev ren de ki tüm can lı lar gi bi Ya ra tı cı -
mız olan Al lah'a bo yun eğ miş ler dir ve O'nun il ha mı ile ha re ket et mek te dir -
ler. Al lah bu ger çe ği bir aye tin de şöy le bil dir mek te dir:

...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)

Ev ri min Be sin ler de ki Ta şı ma Sis tem le riy le İl gi li Çık maz la rı 

Ev rim ci ler bit ki ler de ki tüm bu sis tem le rin mil yon lar ca yıl lık bir za man
sü re ci için de, kont rol süz te sa düf ler so nu cun da, bu mü kem mel hal le ri ne ulaş -
tık la rı nı id dia eder ler. Ve ev rim ci le re gö re bu iş lem le rin ta mam lan ma sı nı
bek le yen bit ki le re ne den se hiç bir şey ol ma mış tır. Her te sa düf ye rin de ger -
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çek le şir ken, ge çiş aşa ma la rın da bit ki be sin üre te me di ği için öl me miş, su suz
ka lıp ku ru ma mış ve bü tün bun la ra mil yon lar ca yıl da yan mış tır. 

Bu bö lüm de bit ki le rin sa hip ol du ğu komp leks sis tem ler den sa de ce ta şı -
ma sis te mi nin ya pı sı ge nel hat la rıy la in ce len miş tir. Bu ko nu bi le ken di ba şı -
na ev rim te ori si nin an lam sız lı ğı nı ka nıt la mak için ye ter li dir. Ev rim ci le rin bu
ko nu lar da ki id di ala rı ev ri min mik ro bi yo lo jik çö kü şü bö lü mün de de tay lı ola -
rak ele alı na cak tır.

Bu ra ya ka dar say dı ğı mız tüm özel lik ler bit ki ler de su ve be sin ta şı ma nın
gü ven li bir şe kil de ger çek leş me si için ge rek li olan alt ya pı nın ge nel hat la rı -
dır. İn ce ay rın tı la rı na gir me den ge nel hat la rıy la in ce le di ği miz bu komp leks
me ka niz ma lar hiç kuş ku suz ki eş siz ve üs tün bir ak lın ese ri dir. Su yun ta şın -
ma sın da bu iş için özel se çil miş hüc re le rin oluş tur du ğu bo ru lar var dır ve
bun lar su yun emil me si sı ra sın da olu şa cak ba sın ca da ya nık lı ol ma lı dır. Ay rı -
ca bu ya pı nın su yu ko lay ile te bil me si için si top laz ma sı ol ma ma lı dır. Be sin
ta şı yan hüc re ler ise tam ak si ne can lı ol mak zo run da dır lar ve be si ni ile te bil -
mek için de bir si top laz ma ya sa hip ol ma lı dır lar. Pe ki öy ley se bit ki ler de ki su
ve be sin ta şı ma iş le mi ni en in ce ay rın tı sı na ka dar sağ la yan bu me ka niz ma la -
rı kim oluş tur muş tur? Bit ki ler mi? Su yu ta şı yan ka nal lar dan, fo to sen tez ya -
pan yap rak lar dan, dal lar dan, ka buk lar dan olu şan bit ki ler su yun fi zik sel özel -
lik le ri ni, ba sınç sis tem le ri ni ve bun la ra ben zer di ğer ay rın tı la rı bil me den
ken di ken di le ri ne ta şı ma iş le mi ne uy gun alt ya pı yı na sıl ku ra bi lir ler? Yi ne
be sin ta şı yan ka nal lar şe ke rin ya pı sı nı bil me den bu mad de yi en iyi şe kil de ta -
şı ya cak sis te mi na sıl bu la bi lir ler? 

Bu gi bi so ru lar ço ğal tı la bi lir, ne var ki hep si nin tek bir ce va bı var dır.
Bit ki le rin böy le ku sur suz sis tem le ri "kur ma la rı", "ta sar la ma la rı" ve ya "bul -
ma la rı" gi bi bir şey söz ko nu su bi le de ğil dir. Bit ki le rin bir ira de le ri yok tur.
Bi lim adam la rı nın da hi "an la ya bil mek te" güç lük çek tik le ri bu ku sur suz sis -
tem le ri oluş tu ran lar bit ki le rin ken di le ri de ğil dir. Te sa düf ler de de ğil dir.

Tüm bu sis tem le ri tam ge re ken şe kil de bit ki nin hüc re le ri ne yer leş ti -
ren, bit ki yi de, su yu da, be si ni de ya ra tan Al lah'tır. Her şe yi ek sik siz ya ra -
tan ve ya rat tık la rı nı da en gü zel, en ku sur suz ya pan Rab bi miz bi ze Ken -
di si' ni ta nıt mak ta dır.
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Be sin le rin Da ğı tıl ma sı

Kök le rin top rak tan al dı ğı mi ne ral le ri da ğıt ma sı iş le mi de göv de ye düş -
mek te dir. Göv de, mi ne ral le ri ih ti yaç du yu lan böl ge le re en uy gun şe kil de da -
ğıt mak du ru mun da dır. Ör ne ğin kal si yu mun yap rak sa pın da da ha faz la bu lun -
ma sı ge re kir çün kü sap, yap rak la rı ve çi çek le ri ta şı dı ğı için da ya nık lı ve sert
bir ya pı ya sa hip ol ma lı dır. To hum da ise, sa pa oran la da ha az mik tar da kal si -
yum bu lu nur. 

İn san vü cu dun dan bir ör nek ver mek ge re kir se mag nez yu mun in san
vü cu dun da ki gö re vi kas la rın güç len me si ni, pro te in sen te zi ni, hüc re le rin bü -
yü me si ni ve ye ni len me si ni sağ la mak tır. Ya ni mag nez yum, bü yü me nin ve
hüc re nin mo to ru dur. Bit ki ler de de mag nez yum, bit ki nin bü yü me nok ta la -
rın da de po lan mış tır ve olu şa cak klo ro fi lin ya pı sın da yer al mak için bek ler.
Bit ki ler de yer alan baş ka bir ele ment olan fos for da ay nı mag nez yum gi bi
bü yü me nok ta la rın da ve bit ki nin çi çek, mey ve gi bi kı sım la rın da da ha faz la
bu lu nur.74

Bit ki ler de bu lu nan bu ku sur suz ta şı ma sis te mi, üs tün bir ya ra tı lı şın ürü -
nü dür. Gü nü müz de da hi tam ola rak na sıl bir plan üze ri ne ger çek leş ti ği keş -
fe di le me miş olan bu ola ğa nüs tü iş lem, çok üs tün bir ak la ve bil gi ye sa hip
olan Rab bi miz'in ya rat masıdır. 

Hiç kuş ku suz yer yü zün de ki tüm can lı la rın Yaratıcısı ve on la rın her tür -
lü ih ti ya cın dan ha ber dar olan Al lah'tır.
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O, ya rat tı ğı nı bil mez mi? O, La tif'tir; Ha bir'dir. Sizin için,
yeryüzüne boyun eğdiren O'dur. Şu halde onun omuzların-

da yürüyün ve O'nun rızkından yiyin. Sonunda gidiş
O'nadır. (Mülk Su re si, 14-15)





a ma nı öl çe bil me ye te ne ği ge nel de in sa nın dı şın da di ğer can lı lar -
da bu lun ma sı nın bek len me di ği bir özel lik tir. Bu nun sa de ce in -
san la ra öz gü ol du ğu dü şü nü le bi lir ama hem bit ki ler hem de hay -
van lar, za ma nı ölç me me ka niz ma sı na ya ni "bi yo lo jik bir sa ate"

sa hip tir ler: 

Bit ki ler de ki Bi yo lo jik Sa at

Bit ki le rin za ma na bağ lı ha re ket le ri nin ilk de fa an la şıl ma sı 1920'le re da -
yan mak ta dır. Bu yıl lar da Al man ya'da iki bi li ma da mı Er win Bu en ning ve
Kurt Stern fa sul ye bit ki sin de ki yap rak ha re ket le ri ni in ce li yor lar dı. İn ce le me -
le ri so nun da gör dü ler ki, bit ki ler gün bo yun ca yap rak la rı nı gü ne şe doğ ru
uza tı yor lar, ge ce le ri de tam di key ola rak yap rak la rı nı bü züp uy ku po zis yo nu -
na ge çi yor lar dı. 

Bu bi li ma dam la rın dan yak la şık iki yüz yıl ön ce de Fran sız Ast ro nom
Jac qu es d'Or to ur de Ma ri an da bit ki le rin böy le dü zen li bir uy ku rit mi ne sa -
hip ol duk la rı nı göz lem le miş ti. Ka ran lık bir or tam da ısı ve nem ayar la ma sı
ya pı la rak tek rar la nan de ney ler de bu du ru mun de ğiş me me si, bit ki le rin iç le -
rin de za man öl çen bir sis tem le ri nin ol du ğu nu gös ter miş ti. 

Bit ki ler be lir li fa ali yet le ri için be lir li za man la rı se çer ler. Bu nu da gü neş
ışı ğın da ki de ği şim le re bağ lı ola rak ya par lar. İç le rin de ki sa at gü neş ışı ğıy la
ku rul du ğu için rit mik ha re ket le ri ni 24 sa at için de ta mam lar lar.  Bit ki le rin rit -
mik dav ra nış la rı nın haf ta lar ca sür dü ğü de ola bi lir.75

Ya pı lan rit mik ha re ket ler ne ka dar sü rer se sür sün de ğiş me yen bir nok ta
var dır.  Bu ha re ket ler her se fe rin de bit ki nin ya şa ma sı  ve nes li nin de va mı için,
hep en uy gun za man la ma da ger çek le şir. Ve bu ha re ket le rin ba şa rıy la ta mam -
la na bil me si için bir çok kar ma şık iş le min ku sur suz bir şe kil de  mey da na gel -
me si ge re kir.

Ör ne ğin bir çok bit ki de çi çek len me yı lın bel li bir za ma nın da olur. Çün -
kü bu za man lar bit ki nin çi çek len me si için en uy gun za man lar dır. Bit ki le rin
bu za man ayar la ma la rı nı ya pan sa at le ri, gü neş ışı ğı nın yap rak la ra düş me
sü re si ni de he sap lar. Her bit ki nin bi yo lo jik sa ati bu sü re yi bit ki nin ken di ya -
pı sal özel li ği ne gö re he sap lar. Ya pı lan he sap ne olur sa ol sun çi çek len me en
uy gun za man da ger çek le şir. Bu şe kil de bir za man ayar la ma sı ya pan so ya



fa sul ye si üze rin de ya pı lan araş tır ma lar so nu cun da, bu bit ki le rin ne za man
eki lir ler se ekil sin ler her za man yı lın ay nı za man la rın da çi çek aç tık la rı gö -
rül müş tür.

Bit ki ler çi çek len me nin dı şın da da ha bir çok fa ali yet le rin de mü kem mel
za man la ma lar kul la nır lar. Ör ne ğin ge lin cik çi çek le ri po len le ri ni yay ma za -
man la rı nı, po len ta şı yı cı la rın en yo ğun şe kil de do laş tık la rı gün le re ve sa at le -
re denk ge ti rir ler. Yi ne her bit ki için bu gün ler ve sa at ler de ği şir. Ama so nuç -
ta her bit ki yap tı ğı za man ayar la ma sıy la en ga ran ti li bi çim de po len le ri ni yay -
dı rır. Ge lin cik çi çek le ri Tem muz ile Ağus tos ay la rın da sa bah 05.30 ile 10.00
sa at le ri ara sın da po len le ri ni ya yar lar. Bu sa at, arı la rın ve di ğer bö cek le rin de
bes len mek için dı şa rı ya çık tık la rı sa at ler dir. Bu ra da bit ki, ken di özel lik le ri
dı şın da bir de di ğer can lı la rın özel lik le ri ni en in ce ay rın tı sı na ka dar he sa ba
kat ma lı dır. Bu bit ki ken di si ni döl le ye cek olan can lı la rın yu va la rın dan çı ka -
cak la rı za ma nı, ka te de cek le ri yo lun sü re si ni ve bes len me sa at le ri ni tam ola -
rak bil me li dir. Bu du rum da ak la şu so ru ge le cek tir: Bü tün bu "bil gi le re" sa -
hip olan ve ge rek li "he sap la ma la rı" ya pan "di ğer bir can lı nın özel lik le ri ni
ana liz eden" ve bir bil gi sa yar mer ke zi ni an dı ran bu sa at, bit ki nin ne re sin de -
dir?
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Bit ki le rin çi çek len me si ken -
di li ğin den ger çek le şen, ola -
ğan bir olay de ğil dir. Çün kü
bit ki ler po len le ri ni her za -
man yay maz lar. Ör ne ğin
Ge lin cik çi çek le ri po len le ri -
ni po len ta şı yı cı bö cek le rin
en faz la ol du ğu sa at ler de
ya yar lar. Di ğer bit ki ler de ki
çi çek len me de yı lın bel li za -
man la rın da ger çek le şir. Bu
za man çi çek len me için en
uy gun olan dır. Bi li m a dam -
la rı çi çek ler de ki bu za man -
la ma yı bi yo lo jik sa at ola rak
ni te len dir mek te dir ler.



Bi lim adam la rı bit ki ler dı şın da ki can lı lar da ki bi yo lo jik sa atin, ge nel ola -

rak hi po fiz be zi nin et ki siy le oluş tu ğu nu dü şün mek te dir ler. Fa kat bit ki ler de ki

bu mü kem mel za man ölç me sis te mi nin ne re de bu lun du ğu on lar için ha la tam

bir sır dır.76

Bu so nuç bi ze, bit ki le rin her tür lü fa ali yet le ri nin za man la ma sı nı be lir le -

yen, do la yı sıy la hep si ni bil gi si ve de ne ti mi al tın da bu lun du ran üs tün bir ak -

lın ve gü cün de lil le ri ni or ta ya koy mak ta dır. Al lah üs tün gü cü ve son suz ak -

lıy la her yer de ya ra tı lış de lil le ri ni biz le re gös ter mek te ve bun la rı gö re rek

öğüt alıp dü şün me mi zi is te mek te dir.
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Bit ki ler de ki Sa vun ma Stra te ji le ri

Bit ki ler de ken di le ri ni düş man la rın dan bir şe kil de ko ru mak zo run da dır -
lar. Bu ko run ma her bit ki tü rü ne gö re çe şit li lik gös te rir. Ör ne ğin ba zı bit ki -
ler, pa ra zit le re ve bö cek le re kar şı çe şit li sal gı lar üre te rek düş man la rıy la mü -
ca de le eder ler ve ken di le ri ni an cak bu şe kil de ko rur lar. Bir nu ma ra lı sa vun -
ma si lah la rı olan ze hir li kim ya sal sal gı la rı nı ge re ği gi bi kul la na bil mek için
bit ki ler çok çe şit li stra te ji ler kul la nır lar. Ör ne ğin, man tar ve sa la ta lık la rın ze -
hir li uç la rı var dır ve bun la rı sal dı rı anın da ha re ke te ge çi rir ler. Bu tam teç hi -
zat lı sa va şın baş ka bir ör ne ği de çı nar ağaç la rın da mev cut tur. Çı nar ağa cı,
yap rak la rın dan sal gı la dı ğı bir öz  su yar dı mıy la, göv de si nin al tın da ki top ra ğı
sis tem li bir şe kil de ze hir ler, öy le ki bu ze hir den son ra, top ra ğın üs tün de kü -
çü cük bir ot bi le ye ti şe mez. Bu ze hir li mad de yi bün ye sin de ba rın dır ma sı na
rağ men çı nar ağa cı ken di si bun dan her han gi bir za rar gör mez. 

Sal dı rı ya uğ ra dık la rın da bu lun duk la rı or tam dan uzak laş ma la rı nı sağ la -
ya cak ayak la rı ve ya sa va şa cak her han gi bir or ga nı ol ma yan bit ki ler düş man -
la rı na kar şı sa de ce sal gı lar la kar şı lık ver mez ler, bu nun ya nı  sı ra pek  çok sa -
vun ma me ka niz ma sı ile bir lik te ya ra tıl mış lar dır. Bu me ka niz ma la rın için de

ha ber leş me ye te ne ği de var dır.77 Ba zı bit -
ki ler, ısı rı lan böl ge den ken di le ri ni ısı ran
bö ce ğin sin di rim sis te mi ni bo zu cu ve ona
sah te tok luk his set ti ren bir sı vı sal gı lar.
Ay nı za man da yap rak ha sar gör dü ğü yer -
den "jas mo nik asit" de nen bir tür asit de
sal gı la ya rak di ğer yap rak la rın sal dı rı dan
ha ber dar ol ma la rı nı ve sa vun ma ya geç -
me le ri ni sağ lar. 
Mı sır ve fa sul ye bit ki le ri ise düş man la rın -
dan ko run mak için pa ra zit ya şa yan eşek
arı la rı nı ade ta pa ra lı as ker gi bi kul la nır lar.
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Resimdeki mısır bit ki si nin en bü yük düş man la -
rın dan bi ri tır tıl lar dır. Sal dı rı ya uğ ra yan mı sır bit -
ki le ri kim ya sal bir sal gı ya yar lar ve tır tıl la rı yo k
e de  cek olan eşek arı la rı nı yar dı ma ça ğı rır lar.



Yap rak la rı na tır tıl da dan dı ğın da özel bir kim ya sal sal gı sal gı la yan bu bit ki ler
eşek arı la rı nı bu lun duk la rı ye re top lar lar. Eşek arı la rı da lar va la rı nı bit ki ye
sal dır mış olan tır tıl la rın üst le ri ne bı ra kır lar. Bü yü yen eşek arı sı lar va la rı tır -
tıl la rın ölü mü ne ne den olur bu da bit ki nin kur tul ma sı nı sağ lar. Bit ki le rin ba -
zı la rı ise ale olu kim ya sal bi le şik le ri ya pı la rın da bu lun du rur lar. Bun lar bö cek
ve hay van lar için ba zen çe ki ci, ba zen kor ku tu cu, ba zen aler ji ya pı cı, ba zen
de öl dü rü cü ola rak et ki le ri ni gös te rir ler. 

Ör ne ğin ke le bek ler ça lı çi çek li bit ki le re ya naş maz lar. Çün kü bu tür çi -
çek ler sa vun ma sis tem le ri nin için de "si nig rin" ad lı bir ze hir mad de si bu lun -
du rur lar. Bu na kar şın ke le bek ler ze hir mad de si ta şı ma dık la rı nı bil dik le ri sal -
kım çi çek li bit ki le ri ter cih eder ler. Bu ra da ki ay rı mı ke le bek le rin na sıl öğ ren -
miş ola bi le cek le ri ay rı ca ce vap bek le yen bir so ru dur. Ke le be ğin bu nu tec rü -
be ede rek öğ ren me si im kan sız dır. Bit ki nin ta dı na bak ma sı ke le be ğin so nu
ola cak tır. O hal de bu bil gi yi ke le bek ler fark lı bir şe kil de el de et mek te dir ler.

Ak ça ağaç la rın, özel lik le şe ker ak ça ağa cı nın genç sür gün le ri ni ve yap -
rak la rı nı za rar lı can lı lar dan ko ru ma dü ze ni ço ğu za man in san la rın üret tik le ri
bö cek öl dü rü cü ler den çok da ha et ki li dir. Şe ker ak ça ağa cı, göv de sin de bol şe -
ker li öz  su ol ma sı na rağ men, yap rak la rı na "ta nen" de nen bir mad de yi gön de -
rir. Bu, bö cek le ri ra hat sız eden bir mad de dir. "Ta nen"li yap rak la rı yi yen bö -
cek ler kur tul mak için he men da ha az ta nen li üst yap rak la ra çı kar lar. Oy sa üst
yap rak lar kuş la rın en çok uğ ra dık la rı yer ler dir. Bu ra ya ka çan bö cek ler kuş lar
ta ra fın dan av la nır lar. Şe ker ak ça ağa cı bu stra te ji si sa ye sin de bö cek sal dı rı la -
rın dan az za rar gö re rek kur tu lur.78

Or ta ve Gü ney Ame ri ka'da ye ti şen bir as ma bit ki si si yah ve ye şil tır tıl -
lar ve kır mı zı ke le bek ler için çok ide al ve çe ki ci bir yi ye cek tü rü dür. Öy le ki
bu bö cek ler, yav ru la rı nın yu mur ta dan çı kar çık maz bu lez zet li yi ye cek le bes -
le ne bil me le ri için, yu mur ta la rı nı as ma bit ki si nin yap rak la rı üze ri ne bı ra kır -
lar. Yal nız bu ra da çok önem li bir nok ta var dır. Bu ke le bek ler yu mur ta la rı nı
bı rak ma dan ön ce as ma nın yap rak la rı nı iyi ce kont rol eder ler. Eğer bir baş ka
hay van yu mur ta la rı nı yer leş tir miş se, ay nı bit ki nin yap rak la rın dan bir den faz -
la ai le nin bi rey le ri nin bes len me si zor ola ca ğın dan, ora yı ter cih et mez ve boş
olan baş ka yap rak la rı arar lar.79

Bö cek le rin ter ci hi nin bu yön de ol ma sı bit ki için ol duk ça bü yük bir
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avan taj dır çün kü as ma bit ki si sal dı rı dan ko run mak için bö cek le rin bu se çi ci -
li ğin den fay da la nır. 

As ma bit ki si nin ba zı cins le ri, yap rak la rı nın üst kı sım la rın da, ye şil yum -
ru cuk lar oluş tu rur lar. Ba zı tür le ri ise, yap ra ğın al tın da bu lu nan, dal ile bir leş -
me ye ri üze rin de, ke le bek le rin yu mur ta la rı na ben zer renk te le ke cik ler mey -
da na ge ti rir ler. Bu nu gö ren tır tıl ve ke le bek ler, baş ka bö cek le rin ken di le rin -
den ev vel bu yap rak la rın üze ri ne yu murt la dık la rı nı zan ne der ler ve bit ki ye
yu murt la mak tan vaz ge çe rek, ken di le ri ne ye ni yap rak lar ara ma ya baş lar lar. 

Yap rak la rı nı böy le si ne ina nıl maz bir yön tem le ko ru ma al tı na al mış olan
as ma bit ki si, her ke sin bil di ği gi bi top rak tan çı kan ve ku ru bir dal ile yap rak -
lar dan olu şan bir bit ki dir. Bu bit ki her han gi bir akıl, ha fı za ve teş his ka bi li -
ye ti ne sa hip de ğil dir. Ken di sin den ta ma men fark lı bir can lı nın, bir bö ce ğin
özel lik le ri ni, ter cih le ri ni, yu murt la rı nın şek li ni bil me si ne ke sin lik le im kan
yok tur. Ama gö rül dü ğü gi bi as ma bit ki si bö ce ğin, han gi şart lar da yu mur ta la -
rı nı bı rak mak tan vaz ge çip de baş ka bir bit ki ye yö ne le ce ği ni bil mek te, ay rı ca
ken di yap rak la rın da bu yu mur ta la ra ben zer de sen ler oluş tur mak ta ve çe şit li
de ği şik lik ler yap mak ta dır. As ma bit ki si nin, her han gi bir bö ce ğin yu mur ta la -
rı nı tak lit ede bil me si için ne ler yap ma sı ge rek ti ği ni bir lik te dü şü ne lim. Tak -
lit, ze ka ge rek ti ren bir ye te nek tir. Bu ne den le bit ki  bir ze ka ya sa hip ol ma lı,
bu yu mur ta la rı gö rüp id rak et me li ve ha fı za sı na bu nu yer leş tir me li dir. Da ha
son ra bu özel lik le ri ni, ba zı sa nat sal ka bi li yet le ri ile bir leş ti rip, ken di bün ye -
sin de çe şit li de ği şik lik ler oluş tu rup böy le bir sa vun ma tak ti ği ge liş tir me li dir.
El bet te ki bu say dık la rı mı zın hiç bi ri, bir bit ki ta ra fın dan ger çek leş ti ril miş ol -
ma sı, ya da çe şit li te sa düf ler so nu cun da or ta ya çık ma sı müm kün olan şey ler
de ğil dir. Ger çek şu ki, as ma bit ki si bu özel li ğe sa hip ola rak "ya ra tıl mış"tır.
Bu, ona Al lah ta ra fın dan özel ola rak ve ril miş bir sa vun ma sis te mi dir. Her şe -
yi en in ce ay rın tı sı na ka dar plan la yan Al lah yer yü zün de ki tüm bit ki le rin bu -
lun duk la rı or tam da ge re ken her tür lü ih ti yaç la rı nı ya rat mış tır. Al lah her şe yin
ha ki mi dir. Tüm ev ren de olan bi ten her şey den ha ber dar dır. Al lah bir aye tin -
de bu ger çe ği şöy le bil dir mek te dir:

Gök ten ye re her işi O evi rip dü ze ne ko yar... (Sec de Su re si, 5)
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İlginç Bitkilerden Birkaç Örnek

Arum zam ba ğı döl len me ye ha -
zır ha le ge lin ce kes kin ko ku lu
bir amon yak ga zı (NH3) yay -
ma ya baş lar. Çi çe ğin son de re -
ce il ginç bir ya pı sı var dır. Po -
len le ri nin bu lun du ğu bö lüm,
be yaz yap rak lı ya pı nın için de
dip ta raf ta dır ve dı şa rı dan gö -
rün mez. Bu yüz den sa de ce ko -

ku yay mak bö cek le rin dik ka ti ni çek mek için ye -
ter li de ğil dir. Po len ler döl len me ye ha zır ol du ğun -
da zam bak sal dı ğı ko kuy la bir lik te çi çe ği nin dış -
ta ka lan bö lü mü nü de ısı tır. İş te bu yal nız ca ay -
dın lık sa at ler de ve bir gün içe ri sin de ger çek le şen
ısın ma ve ko ku bö cek ler için çok çe ki ci dir. Bu ısı
ve ko ku na sıl or ta ya çı kı yor so ru su nu ce va bı nı
bul ma ya ça lı şan bi lim adam la rı bit ki nin me ta bo -
liz ma sın da ger çek le şen hız lan ma so nu cun da or ta -

ya özel bir asit çık tı ğı nı bul muş lar dır. 
Glu ta na mik asit de nen bu mad de nin kim ya sal yol lar la par ça lan ma sı so -

nu cun da çi çe ğin yay dı ğı ısı ve ko ku olu şur. Bu sa ye de bö cek ler çi çe ğe ge lir -
ler. Ne var ki bö cek le r için bu ye ter li de ğil dir çün kü arum zam ba ğı nın po len
toz la rı dip te ka pa lı tor ba cık lar da bu lu nur. Çi çek bu na da ha zır lık lı dır. Yağ lı
olan dış yü ze yi se be biy le ge len bö cek ler ka ya rak aşa ğı çi çe ğin içi ne dü şer ler
ve bir da ha da kay gan du var lar dan yu ka rı tır ma na maz lar. Bu lun duk la rı bö -
lüm de çi çe ğin di şi or gan la rı nın üret ti ği şe ker li bir sı vı var dır. Ay rı ca ge ce
olun ca po len le rin ka pa lı ol du ğu tor ba cık lar da açı lır ve bö cek ler bun la ra bu -
la nır lar. Bö cek ler çi çe ğin için de bir ge ce ka lır lar. Sa bah olun ca çi çe ğin üze -
rin de bu lu nan di ken ler bü kü le rek bö cek le rin yu ka rı tır man ma sı için mer di -
ven iş le vi gö rür ler. Mer di ven den tır ma nan bö cek ler, öz gür lük le ri ne ka vu şur
ka vuş maz gö rev le ri ni ye ri ne ge tir mek için döl le yi ci po len yük le riy le bir lik te
baş ka bir zam ba ğa gi der ler.80
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İl gi çe ki ci bir gü zel lik te
olan Pas sif lo re çi çe ği, yap rak la rı
üze rin de yer alan kü çük iğ ne ler
sa ye sin de düş ma nı olan tır tıl la ra
kar şı ko ya bil mek te dir. Bu iğ ne -
ler, yu mur ta dan çı kan tır tıl la rın
en ufak bir yer de ğiş tir me si ha -
lin de be den le ri ne sap la nır. Böy -
le ce, pas sif lo re çi çe ği, bu tır tıl lar
he nüz do ğup ona za rar ver me den
ön le mi ni al mış olur.81

Çev re miz de ki gü zel lik ler ba zen ol duk ça
et ki le yi ci bi çim ler de be li rir ler. Kı şın kar ör tü -
sü nün al tın da don muş bir şe kil de ko ru nan kar -
de len ler, ba har da kar la rın eri me si ile bir lik te
çi çek açar lar. Kar la rın için den çı kan bu mu az -
zam gü zel lik ve renk cüm bü şü, Al lah'ın ya ra tı -
şın da ki ku sur suz lu ğun ve ih ti şa mın ör nek le rin -
den yal nız ca bir tanesidir.82

Resim de gö rü len bu can lı
ka ya lar ger çek te top ra ğın al tın da
giz len miş olan bir bit ki nin et li
yap rak la rı dır. Çi çek aç ma dı ğı
za man lar da bir ka ya dan fark sız
olan taş kak tüs bit ki si as lın da
ger çek bir kak tüs de ğil dir. Ka ya -
ya ben ze yen gö rü nü şü onun düş -
man la rın dan çok iyi bir şe kil de
ko run ma sı nı sağ lar.83
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Küs tüm otu nun çok il ginç bir sa vun ma sis te mi var dır. Bu bit kinin yap -
rak la rı na do ku nul du ğun da bir kaç sa ni ye için de, sap la bir lik te yap rak la rı nın
göv de ye doğ ru yas lan dı ğı gö rü le cek tir. Eğer bit ki yi ra hat sız eden et ki de vam
eder se bu kez küs tüm otu aşa ğı ya doğ ru ikin ci bir ha re ket ya pa rak göv de si -
nin üze rin de ki siv ri di ken le ri or ta ya çı ka rır. Bu da bö cek le ri ka çır mak için
ye ter li dir. Bit ki de ki bu ha re ke ti ger çek leş ti ren me ka niz ma elekt rik akım la -
rıy la baş lar. Bu akım ay nı in san vü cu dun da ki si nir ler den ge çen akım gi bi dir.
Bit ki nin re ak si yon la rı biz de ol du ğu ka dar hız lı de ğil dir. Bu nun la bir lik te bit -
ki özü nü ta şı yan ka nal lar ara cı lı ğıy la ile ti len elekt rik sin yal le ri 30 san ti met -
re lik me sa fe yi bir-iki sa ni ye için de ge çer. Isı ne ka dar yük sek olur sa, re ak si -
yon o ka dar hız lı olur. Her bir yap ra ğın di bi (yap ra ğın sa pıy la bir leş ti ği yer -
de), ol duk ça şiş kin dir. Bu ra da ki hüc re ler sı vıy la do lu dur. Uya rı bu ra ya ulaş -
tı ğı za man, yap ra ğın di bin de ki şiş kin li ğin alt ya rı sı ani den su yu nu bo şal tır ve
ay nı an da di ğer üst ya rı, bu su yu ken di  bün ye si ne alır. Ve yap rak aşa ğı ya
doğ ru dü şer. Böy le ce uya rı sap lar bo yun ca iler ler ken, yap rak lar do mi no taş -
la rı gi bi te ker te ker, ar dı ar dı na ka pa nır. Bu şe kil de bir sa vun ma ha re ke tin -
den son ra, bit ki nin tek rar hüc re le ri ni dol du rup, yap rak la rı nı aça bil me si için
20 da ki ka ge rek li dir.84





v rim ci ler, bit ki le rin olu şu muy la il gi li  ola rak tek bit ki den yüz  bin -
ler ce çe şit bit ki tü rü nün or ta ya çık tı ğı nı id dia eder ler. Kuş ku suz
ev rim ci ler di ğer ko nu lar da ol du ğu gi bi bu ko nu da da id di ala rı nı
des tek le ye bi le cek her han gi bir bi lim sel de lil su na maz lar. Çün kü

ev rim ci ler hay van la rın ve in san la rın ev ri mi ile il gi li id di ala rın da düş tük le ri
çık ma za, bit ki le rin ev ri mi ile il gi li or ta ya at tık la rı se nar yo lar da da düş mek -
te dir ler. 

Bu gün bit ki le rin ev ri mi se nar yo su sa vu nu cu la rı nın düş tük le ri en bü yük
çık maz hiç kuş ku suz ki ilk bit ki hüc re si nin na sıl olup da ev rim leş ti ği dir. As -
lın da, sa de ce bit ki le rin ev ri mi ko nu sun da de ğil, ev rim le açık lan ma ya ça lı şı -
lan her ko nu da ev rim ci le rin içi ne düş tük le ri en bü yük çık maz, kuş ku suz ki
ilk hüc re nin na sıl oluş tu ğu ko nu su dur. 

Bi lin di ği gi bi hüc re ler son de re ce kü çük can lı ya pı lar ol ma la rı na rağ -
men çok kar ma şık sis tem le re sa hip tir ler. Öy le ki bu sis tem le rin tam ola rak
na sıl iş le dik le ri ko nu sun da bu gü ne ka dar an la şı la ma mış pek çok nok ta bu -
lun mak ta dır. Hüc re dev bir fab ri ka ben ze ri komp leks ya pı la ra sa hip tir. Tek
bir or ga ne li nin ek sik ve ya ol ma sı ge rek ti ğin den fark lı ol ma sı du ru mun da
hüc re iş le vi ni ye ri ne ge ti re mez. Çün kü her bir or ga ne lin özel bir gö re vi ve di -
ğer or ga nel ler ile çok kar ma şık bağ lan tı la rı var dır. Bir hüc re nin için de ener -
ji üre ten ya pı lar dan hüc re ile il gi li bü tün bil gi le rin ka yıt lı ol du ğu bi rim le re,
ge rek li yer le re mad de le rin ulaş ma sı nı sağ la ya cak ta şı ma sis tem le rin den, ge -
len mad de le ri ay rış tır ma bö lüm le ri ne, en zim ve hor mon üre ten bi rim le re ka -
dar pek  çok komp leks ya pı mev cut tur. 

Bu ya pı lar kar şı sın da ev rim ci bir bi lim ada mı olan W.H. Thor pe, "can lı
hüc re le ri nin en ba si ti nin sa hip ol du ğu me ka niz ma bi le, in sa noğ lu nun şim di -
ye ka dar yap tı ğı, hat ta ha yal et ti ği bü tün ma ki ne ler den çok da ha komp leks -
tir"85 şek lin de ki ifa de siy le hay ran lı ğı nı be lirt miş tir. 

Hüc re de ki ola ğa nüs tü ya pı yı gör mez lik ten ge le me yen bi lim adam la -
rın dan bi ri de ün lü Rus ev rim ci le rin den Ale xan der Opa rin'dir. Opa rin ev rim
te ori si nin hüc re nin komp leks li ği kar şı sın da içi ne düş tü ğü du ru mu şöy le ifa -
de eder:

Ma ale sef hüc re nin mey da na ge li şi ev rim te ori si nin bü tü nü nü içi ne alan
en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır.86

Bir can lı hüc re si nin te sa dü fen oluş ma sı ke sin lik le müm kün de ğil dir. 20.
yüz yıl bi li mi nin hüc re de ki akıl al maz komp leks li ği or ta ya çı kar ma sı, böy le



ola ğa nüs tü bir ya pı nın te sa dü fen or ta ya çı ka bil me si nin her tür lü ih ti ma lin dı -

şın da ol du ğu nu gös ter miş tir. Bu nun la bir lik te 21. yy.'ın eşi ğin de ol du ğu muz

şu dö nem de hüc re nin da ha pek çok sır rı mo dern bi lim ta ra fın dan he nüz ay -

dın lan ma mış tır. Hüc re nin te sa dü fen oluş ma sı bir ya na, bu gün en ge liş miş

tek no lo ji ye sa hip la bo ra tu var lar da, uz man bi lim adam la rı nın yıl lar sü ren tec -

rü be ve gay ret le ri so nu cun da bi le ya pay ola rak bir can lı hüc re si üre ti le me -

mek te dir. 

So nuç ta, tek bir can lı hüc re si bi le bi zi o ke sin ve mut lak so nu ca gö tü -

rür: Her şey, son suz akıl ve kud ret sa hi bi olan Al lah'ın ya rat ma sıy la var ol -

muş tur ve her şey O'nun eş siz sa na tı nın ve il mi nin ese ri dir. 

Bu bö lüm de, can lı hüc re si nin ne den te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı ko nu su na

de tay lı ola rak gi ril me ye cek tir. (De tay lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Hüc re -

de ki Mu ci ze) Bu ki tap ta ele alı na cak olan asıl ko nu, ev rim te ori si nin id dia et -

ti ği nin ak si ne, tek bir bak te ri hüc re sin den te sa düf ler so nu cun da mü kem mel

bir şe kil de ta sar lan mış bit ki le rin olu şa ma ya ca ğı ola cak tır. 

Ev rim ci ler dün ya nın ilk olu şum dö nem le rin de bir bak te ri hüc re si nin te -

sa dü fen or ta ya çık tı ğı nı, mil yon lar ca yıl sü ren bir za man sü re ci so nu cun da
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Can lı hüc re le ri, iç le rin de ta şı -
ma sis tem le ri nin, bil gi de po -
la ma mer kez le ri nin, kim ya sal
iş lem le rin ya pıl dı ğı özel bö -
lüm le rin, ener ji üre ten sant -
ral le rin ve  pa ket le me mer kez -
le ri nin bu lun du ğu bü yük fab -
ri ka la ra ben ze ti le bi lir. Hüc re -
nin bir fab ri ka dan tek fark ı
kuş ku suz ki mik ros ko bik öl -
çü ler de ki bo yu tu dur. 

1- çe kir dek
2- kro mo zon lar
3- mi to kond ri
4- ri bo zom lar
5- klo rop last lar
6- ko ful lar
7- en dop laz mik 
re ti ku lum
8- hüc re zarı

ÇIKIŞ
GİRİŞ



bu hüc re den di ğer tüm can lı la rın; ör ne ğin kuş la rın, bö cek le rin, kap lan la rın,

at la rın, ke le bek le rin, yı lan la rın, sin cap la rın çık tı ğı nı id dia eder ler. Ay nı şe kil -

de sa yı sız bir çe şit li li ğe sa hip olan bit ki ler de ev rim ci le re gö re yi ne tek bir

bak te ri hüc re sin den oluş muş tur. İş te bu bö lüm de ev rim ci le rin bu id di ala rı nın

ger çek leş me si nin im kan sız lı ğı ve bun la rın ha yal gü cü ne da ya lı, bi lim sel ol -

ma yan id di alar ol du ğu in ce le ne cek tir. 

Bit ki le rin ev ri mi se nar yo sun da, ilk bit ki hüc re si nin söz de fo to sen tez ya -

pa bi len "il kel" bir bak te ri hüc re sin den ev rim leş ti ği id dia edi lir. Bu se nar yo -

da ev rim leş ti ği öne sü rü len "il kel hüc re", bir bak te ri hüc re si dir (pro kar yot

hüc re). Bu id di anın tu tar sız lı ğı na geç me den ön ce, bir bak te ri hüc re si nin ev -

rim ci le rin id dia et tik le ri gi bi ger çek ten "il kel" olup-ol ma dı ğı nı in ce le le ye -

lim.

Ev rim Te ori si nin İl kel Hüc re Ol du ğu nu Öne Sür dü ğü 
Bak te ri ler de ki Üs tün Ya ra tı lış

Bak te ri ler, 1 mik ro met re (1 mi li met re nin bin de bi ri) ça pın da olan ve hüc -
re za rı ile DNA ip li ğin den baş ka ya pı içer me yen çok kü çük can lı lar dır. Ya pı -
la rı di ğer can lı hüc re le ri ile kar şı laş tı rıl dı ğın da çok da ha ba sit gi bi gö rü nür.
An cak  bu, bak te ri le rin ke sin lik le il kel can lı lar ol duk la rı an la mı na gel mez. Bu
kü çük hüc re le rin içe ri sin de yer yü zün de ya şa mın sü rek li li ği ni sağ la yan çok
önem li bi yo kim ya sal olay lar ger çek le şir. Bak te ri ler, yer yü zün de ki do ğal eko -
lo jik sis te min iş le yi şin de çok önem li gö rev le ri ye ri ne ge ti rir ler. Ör ne ğin ba zı
bak te ri tür le ri ölü bit ki ve hay van ka lın tı la rı nı par ça la ya rak, bun la rı can lı or -
ga niz ma lar ta ra fın dan tek rar kul la nıl mak üze re te mel kim ya sal mad de le re dö -
nüş tü rür ler. Ba zı la rı top ra ğın ve rim li li ği ni ar tı rır lar. Bun lar dan baş ka sü tü
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Resim de şe ma tik bir
ör ne ği gö rü len pro kar -
yot hüc re ler, bak te ri
ben ze ri iç le rin de çok
faz la or ga nel ol ma yan
hüc re ler dir. Böy le ba -
sit bir hüc re nin  ev rim -
leş me siy le,  ev rim ci le -
rin id dia et tik le ri gi bi
tüm can lı la rın or ta ya
çık ma sı el bet te ki im -
kan sız dır.

kamçı

Plasmid

Sitoplazma

Mezozom

Plazma zarına
bağlı kromozom

Çekirdek

Plazma
zarı

Hücre
duvarı



pey ni re dö nüş tür mek, za rar lı bak te ri le re kar şı an ti bi yo tik üret mek, vi ta min
sen te zi yap mak gi bi çok önem li gö rev ler ye ri ne ge ti rir ler. 

Bun lar bak te ri le rin ye ri ne ge tir dik le ri sa yı sız gö rev den sa de ce bir kaç
ta ne si dir. Bü tün bun la rı ya pan bak te ri le rin hüc re ya pı la rı ba sit gi bi gö rün -
se de de rin le me si ne in ce len di ğin de hiç de böy le ol ma dı ğı gö rü lür. Bir bak -
te ri nin 2000 ci va rın da ge ni var dır. Her bir gen ise 1000 ka dar harf (şif re)
içe rir. Bu da bak te ri nin DNA'sın da ki bil gi nin en az 2 mil yon harf uzun lu -
ğun da ol ma sı de mek tir. Bu ne an la ma ge lir? Bu he sa ba gö re tek bir bak te -
ri nin DNA'sı nın içer di ği bil gi nin, her bi ri 100.000 ke li me lik 20 ro ma na
denk ol ma sı de mek tir.87

İş te her bir bak te ri nin DNA'sın da kod lu bu bil gi ler de ki her han gi bir de -
ği şik lik, bak te ri nin tüm ça lış ma sis te mi ni bo za cak ka dar önem li dir. Gö rül dü -
ğü gi bi bak te ri le rin gen şif re le rin de bir ak sak lık ol ma sı, ça lış ma sis tem le ri -
nin bo zul ma sı, ya ni bak te ri le rin ya şa ya ma ma la rı ve ne sil le ri ni de vam et ti re -
me me le ri an la mı na ge lir. Bu nun so nu cun da da eko lo jik den ge zin ci ri nin çok
kri tik bir hal ka sı kop muş ve can lı lar ale min de ki bü tün den ge ler al tüst ol muş
olur. Bu komp leks özel lik ler gö z ö nü ne alın dı ğın da ev rim te ori si nin id dia et -
ti ği gi bi bak te ri le rin il kel hüc re ler ol ma dık la rı an la şıl mak ta dır. Da ha sı ev -
rim ci le rin id di asın da ki gi bi, bak te ri le rin ev rim le şe rek bit ki ve hay van hüc re -
le ri ne (ökar yo tik hüc re le re) dö nüş me si de her tür lü bi yo lo ji, fi zik ve kim ya
ku ra lı na ay kı rı bir olay dır. Bu im kan sız lı ğı açık ça bil me le ri ne rağ men ev rim
te ori si sa vu nu cu la rı ça re siz lik le rin den uy dur duk la rı bu tu tar sız te ori le ri sa -
vun mak tan vaz geç mez ler. Bu nun la bir lik te bu te ori le ri nin tu tar sız lı ğı nı da
za man za man di le ge tir mek ten ge ri du ra maz lar. Ör ne ğin, ün lü yer li ev rim ci -
ler den Prof. Ali De mir soy il kel ol du ğu id dia edi len bak te ri hüc re le ri nin ökar -
yo tik hüc re le re dö nü şe me ye ce ği ni şu söz le riy le iti raf et mek te dir:

Ev rim de açık lan ma sı en zor olan ka de me ler den bi ri de bu il kel can lı lar -
dan, na sıl olup da or ga nel li ve kar ma şık hüc re le rin mey da na gel di ği ni
bi lim sel ola rak açık la mak tır. Esa sın da bu iki form ara sın da ger çek bir
ge çiş for mu da bu lu na ma mış tır. Bir hüc re li ler ve çok hüc re li ler bu kar -
ma şık ya pı yı tü müy le ta şır lar, her han gi bir şe kil de da ha ba sit ya pı lı or -
ga nel le ri olan ya da bun lar dan bi ri nin da ha il kel ol du ğu bir gru ba ve ya
can lı ya rast lan ma mış tır. Ya ni ta şı nan or ga nel ler her ha liy le ge liş miş tir.
Ba sit ve il kel form la rı yok tur.88
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"Ev rim ci bir bi lim ada mı olan Prof. Ali De mir soy'u bu de re ce açık iti -
raf la rı yap ma ya iten ne dir?" so ru su ak la ge le bi lir. Bu so ru nun ce va bı, bak te -
ri hüc re si ile bit ki hüc re si ara sın da ki bü yük ya pı sal fark lı lık la ra ba kıl dı ğın da
çok net bir şe kil de ve ri le bi lir. Bun lar;

1. - Bak te ri hüc re si nin hüc re du va rı po li sa ka rid ve pro te in den olu şur -
ken, bit ki hüc re si nin hüc re du va rı bun lar dan ta ma men fark lı bir ya pı olan se -
lü loz dan olu şur. 

2. - Bit ki hüc re sin de zar la çev ri li, son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip
pek  çok or ga nel var ken, bak te ri hüc re sin de hiç or ga nel yok tur. Bak te ri hüc -
re sin de sa de ce ser best hal de do la şan çok kü çük ri bo zom lar var dır. Bit ki hüc -
re sin de ki ri bo zom lar ise da ha bü yük ler dir ve zar la ra bağ lı dır lar. Ay rı ca her
iki ri bo zom ti pi de fark lı yol la pro te in sen te zi ger çek leş ti rir.89

3. - Bak te ri hüc re sin de ki ve bit ki hüc re sin de ki DNA'la rın ya pı la rı bir -
bir le rin den fark lı dır. 

4. - Bit ki hüc re sin de ki DNA mo le kü lü çift kat lı bir zar la mu ha fa za edi lir -
ken, bak te ri hüc re sin de ki DNA mo le kü lü hüc re içe ri sin de ser best dur mak ta dır.

5. - Bak te ri hüc re sin de ki DNA mo le kü lü bi çim ola rak ka pa lı bir il mik
gö rü nü mün de dir ya ni da ire sel dir. Bit ki hüc re sin de ki DNA mo le kü lü ise doğ -
ru sal bi çim de dir.

6. - Bak te ri hüc re sin de ki DNA mo le kü lün de ol duk ça az sa yı da pro te in
var dır. An cak bit ki hüc re sin de ki DNA mo le kü lü bir uç tan di ğer uca ka dar
pro te in le re bağ lı dır. 

7. - Bak te ri hüc re sin de ki DNA mo le kü lü tek bir hüc re ye ait bil gi ta şı -
mak tay ken, bit ki hüc re sin de ki DNA mo le kü lü bit ki nin tü mü ne ait bil gi le ri
ta şır. Ör ne ğin mey ve li bir ağa cın kök le ri, göv de si, yap rak la rı, çi çek le ri ve
mey ve si ne ait tüm bil gi ler, ağa cın tüm hüc re le ri nin her  bi ri nin çe kir de ğin de -
ki DNA'da ay rı ay rı bu lun mak ta dır.

8. - Ba zı bak te ri tür le ri fo to sen te tik tir, ya ni fo to sen tez ya par lar. An cak
bit ki ler den fark lı ola rak bak te ri ler hid ro jen sül fit ile su dan zi ya de baş ka bi -
le şik le ri kı rar ve ok si jen ga zı sal maz lar. Ay rı ca fo to sen te tik bak te ri ler de (ör -
ne ğin cya no bak te ri sin de) klo ro fil ve fo to sen te tik pig ment ler klo rop last için -
de bu lun maz lar. Bun lar hüc re nin için de çe şit li zar la rın içi ne gö mü lü ola rak
da ğıl mış lar dır.
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9. - Bak te ri hüc re si ile bit ki/hay van hüc -
re sin de ki me saj cı RNA'la rın bi yo kim ya sal
ya pı la rı bir bir le rin den ol duk ça fark lı dır.90

Me saj cı RNA, 3 tip RNA ara sın da bel -
ki de en önem li ola nı dır. Çün kü DNA di rekt
ola rak pro te in sen tez le mez. DNA, me saj cı
RNA mo le kü lü nü sen tez ler ve mRNA po li -
pep tid ami no asit le ri nin zin cir le me ola rak
üre til me si için ge rek li bil gi yi içe rir. Me saj -
cı RNA'nın ta şı dı ğı bu bil gi ler ge rek li ye re
ula şın ca ami no asit ler ve pro te in ler üre ti lir. 

Hüc re nin ya şa ya bil me sin de me saj cı
RNA son de re ce ha ya ti bir gö rev üst len miş -
tir. An cak me saj cı RNA hem ökar yo tik (can lı hüc re le rin de) hem de pro kar -
yo tik (bak te ri hüc re le rin de) hüc re ler de ay nı ha ya ti gö re vi üst len miş ol ma sı -
na rağ men, bi yo kim ya sal ya pı la rı bir bir le rin den fark lı dır. Sci en ce'ta  ya yın -
la nan bir ma ka le sin de Dar nell ko nuy la il gi li ola rak şöy le yaz mış tır:

Me saj cı RNA olu şu mu nun bi yo kim ya sın da ökar yot lar ve pro kar yot lar
kı yas lan dı ğın da fark o ka dar bü yük tür ki pro kar yot hüc re den ökar yot
hüc re ye ev rim muh te mel de ğil dir.91

Yu ka rı da bir kaç ör ne ği ni ver di ği miz bak te ri ler ve bit ki hüc re le ri ara sın da ki
bü yük ya pı sal fark lı lık lar ev rim ci bi lim adam la rı nı bü yük çık ma za sok mak ta dır.
Ba zı bak te ri le rin ve bit ki hüc re le ri nin sa hip ol duk la rı or tak yön ler ol ma sı na rağ -
men, bu ya pı lar ge nel ola rak bir bir le rin den ol duk ça fark lı dır lar. Hat ta bak te ri ler -
de hiç or ga nel bu lun ma ma sı na rağ men, bit ki hüc re le rin de çok komp leks iş lev le -
re sa hip bir çok or ga nel bu lun ma sı bit ki hüc re si nin bak te ri hüc re sin den ev rim leş -
ti ği id di ası nı ke sin ola rak ge çer siz kıl mak ta dır. 

Prof. Ali De mir soy aşa ğı da ki söz le riy le bu du ru mu açık ça iti raf et mek te dir:

Kar ma şık hüc re ler hiç bir za man il kel hüc re ler den ev rim sel sü reç içe ri -
sin de ge li şe rek mey da na gel me miş tir.92

Ev rim ci le rin Bu Ko nu da ki İd di ala rı nın Ge çer siz li ği

Bir bak te ri hüc re sin den bit ki hüc re le ri nin ev rim leş me si ke sin lik le müm -
kün ol ma ma sı na rağ men, ev rim ci bi lim adam la rı bu ger çe ği gör mez den gel -

150 BİTKİLERDEKİ YARATILIŞ MUCİZESİ

Vic dan la rı ka bul et -
ti ği hal de, zu lüm ve
bü yük len me do la yı -
sıy la bun la rı in kar
et ti ler. Ar tık sen,

boz gun cu la rın na sıl
bir so na uğ ra tıl dık -

la rı na bir bak.
(Neml Su re si, 14)



me ye ça lı şa rak bir çok tar tış ma lı hi po tez ler or ta ya at mış lar dır. An cak ya pı lan
de ney ler or ta ya atı lan bu hi po tez le ri çü rüt mek te dir.93 Bu hi po tez ler den en
po pü ler ola nı "en do sim bi osis" te zi dir. 

Bu tez 1970 yı lın da Lynn Mar gu lis ta ra fın dan or ta ya atıl mış tır. Mar gu -
lis Ökar yo tik Hüc re le rin Kö ke ni isim li ki ta bın da bak te ri hüc re le ri nin or tak
ve asa lak ya şam la rı so nu cun da bit ki ve hay van hüc re le ri ne dö nüş tük le ri ni id -
dia et mek te dir. Bu te ori ye gö re, bit ki hüc re le ri bir bak te ri hüc re si nin bir baş -
ka fo to sen te tik bak te ri yi yut ma sıy la or ta ya çık mış tır. Fo to sen te tik bak te ri
ana hüc re nin içe ri sin de ev rim le şe rek klo rop last ha li ne gel miş tir. Son ola rak
ana hüc re de, her na sıl ol duy sa, çe kir dek, gol gi, en dop laz mik re ti ku lum ve ri -
bo zom lar gi bi son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip or ga nel ler ev rim leş miş tir.
Böy le ce bit ki hüc re le ri oluş muş tur.

Gö rül dü ğü gi bi ev rim ci le rin bu tez le ri ta ma men ha yal ürü nü olan bir se -
nar yo dan baş ka bir şey de ğil dir. Bü tün ma sal sı an la tı mı na rağ men, bu se nar -
yo ev rim ci ler açı sın dan mut la ka or ta ya atıl ma sı ge re ken bir se nar yoy du.
Çün kü ev rim ci le rin, hem bit ki hüc re si gi bi komp leks bir ya pı nın, hem de fo -
to sen tez gi bi can lı lar ale min de ki en ha ya ti re ak si yo nun na sıl or ta ya çık tı ğı nı
bir şe kil de açık la ma la rı ge re ki yor du. Mar gu lis'in bu te ori si, hüc re nin sa hip
ol du ğu bir özel li ğe da yan dı rıl dı ğı için, di ğer id di alar dan da ha avan taj lı gi bi
gö rü nü yor du. Bu yüz den Mar gu lis'in or ta ya at tı ğı bu tez, çık maz için de ki
pek çok ev rim ci bi lim ada mı ta ra fın dan bir can si mi di ola rak gö rül dü.

Ev rim ci ler bit ki hüc re si nin bir özel li ği ne da ya na rak bu te ori yi sa vun du -
lar. İş te bu özel lik, hüc re nin bü tü nü gö z ar dı edi le rek tek ba şı na ele alın dı -
ğın da, ko nu hak kın da bil gi si ol ma yan ki şi le ri al dat ma ya el ve riş li bir özel lik -
ti. Fa kat bu du rum ko nu hak kın da önem li ça lış ma lar ya pan pek  çok bi lim
ada mı ta ra fın dan da çok yön lü ola rak eleş ti ril di: Bu bi lim adam la rı na ör nek
ola rak D.Lloyd94, Gray ve Do olitt le95, Raff ve Mah ler'i ve re bi li riz. 

En do sim bi osis te zi nin da yan dı rıl dı ğı özel lik, hüc re içe ri sin de ki klo rop -
last la rın ana hüc re de ki DNA'dan ay rı ola rak ken di DNA'la rı nı içer me si dir. İş -
te bu özel lik ten yo la çı ka rak bir za man lar mi to kond ri ve klo rop last la rın ba ğım -
sız hüc re ler ol duk la rı ile ri sü rü lür. Ne var ki klo rop last lar de tay lı ola rak in ce -
len di ğin de, bu id di anın göz bo ya ma ya yö ne lik bir se nar yo dan baş ka bir  şey ol -
ma dı ğı gö rü lür. 
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Mar gu lis'in en do sim bi osis te zi ni ge çer siz kı lan
nok ta lar şun lar dır:
1. - Ön ce lik le klo rop last lar id dia edil di ği gi bi geç -
miş te ba ğım sız hüc re ler iken bü yük bir hüc re ta ra -
fın dan yu tul muş ol sa lar dı bu nun tek bir so nu cu
olur du; o da, bun la rın ana hüc re ta ra fın dan sin di ril -
me si ve be sin ola rak kul la nıl ma sı dır. Çün kü söz
ko nu su ana hüc re nin dı şa rı dan be sin ye ri ne yan lış -
lık la bu hüc re le ri al dı ğı nı var say sak bi le, ana hüc re
sin di rim en zim le riy le bu hüc re le ri sin di rir di. Ta bii

bu du ru mu ba zı ev rim ci ler "sin di rim en zim le ri yok ol muş tu" di ye rek ge çiş -
ti re bi lir ler. Ama bu, açık bir çe liş ki dir. Çün kü eğer hüc re nin sin di rim en zim -
le ri yok ol muş ol say dı bu kez bes le ne me di ği için öl me si ge re kir di.

2. - Yi ne, tüm im kan sız la rın ger çek leş ti ği ni klo rop las tın ata sı ol du ğu id -
dia edi len hüc re le rin ana hüc re ta ra fın dan yu tul du ğu nu var sa ya lım. Bu kez
kar şı mı za baş ka bir prob lem çı kar: Hüc re içe ri sin de ki bü tün or ga nel le rin pla -
nı DNA'da şif re ola rak bu lun mak ta dır. Eğer ana hüc re yut tu ğu di ğer hüc re -
le ri or ga nel ola rak kul la na cak sa on la ra ait bil gi yi de DNA'sın da şif re ola rak
ön ce den bu lun du ru yor ol ma sı ge re kir di. Hat ta yu tu lan hüc re le rin DNA'la rı
da ana hüc re ye ait bil gi le re sa hip ol ma lıy dı. Böy le bir du ru mun ger çek leş me -
si ih ti ma li nin ol ma ma sı nın ya nı  sı ra hüc re nin DNA'sıy la, yu tu lan hüc re le rin
DNA'la rı nın bir bir le ri ne son ra dan uyum sağ la ma la rı da müm kün de ğil dir.

3. - Hüc re için de çok bü yük bir uyum var dır. Klo rop last lar ait ol duk la rı
hüc re den ba ğım sız ha re ket et mez ler. Klo rop last lar pro te in sen tez le me de ana
DNA'ya ba ğım lı ol ma la rı nın ya nın da ço ğal ma ka ra rı nı da ken di le ri al maz lar.
Bir hüc re de tek bir ta ne klo rop last ve tek bir ta ne mi to kond ri yok tur. Sa yı la -
rı bir den faz la dır. Tıp kı di ğer or ga nel le rin yap tı ğı gi bi bun la rın sa yı la rı hüc -
re nin ak ti vi te si ne gö re ar tar ya da aza lır. Bu or ga nel le rin ken di bün ye le rin de
ay rı ca bir DNA bu lun ma sı nın özel lik le ço ğal ma la rın da çok bü yük fay da sı
var dır. Hüc re bö lü nür ken, çok sa yı da ki klo rop last da ay rı ca iki ye bö lü ne rek
sa yı la rı nı 2'ye kat la dık la rın dan, hüc re bö lün me si da ha kı sa sü re de ve se ri
ola rak ger çek le şir.

4. - Klo rop last lar bit ki hüc re si için son de re ce ha ya ti öne mi olan güç je -
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Ev rim ci le rin bit ki hüc re le ri -
nin olu şu mu na ge tir dik le ri
açık la ma kı sa ca bu şe ma -
tik an la tım la özet le ne bi lir.



ne ra tör le ri dir. Eğer bu or ga nel ler ener ji üre te mez ler se, hüc re nin pek  çok

fonk si yo nu iş le ye mez. Bu da can lı nın ya şa ya ma ma sı de mek tir. Hüc re için bu

de re ce önem li olan bu fonk si yon lar klo rop last lar da sen tez le nen pro te in ler le

ger çek leş ti ri lir. An cak klo rop last la rın bu pro te in le ri sen tez le mek için ken di

DNA'la rı ye ter li de ğil dir. Pro te in le rin bü yük ço ğun lu ğu hüc re de ki ana DNA

kul la nı la rak sen tez le nir.96

Böy le bir uyu mu de ne me-ya nıl ma me to duy la el de et me ye ça lı şır ken

DNA üze rin de mey da na ge le bi le cek de ği şik lik le rin ne gi bi et ki le ri ola bi lir?

Bir DNA mo le kü lü nün üze rin de mey da na ge le bi le cek her han gi bir de ği şik -

lik ke sin lik le can lı ya ye ni bir özel lik ka zan dır maz, ak si ne so nuç ke sin lik le

za rar dır. Mah lon B. Ho ag land, Ha ya tın Kök le ri ad lı ki ta bın da bu du ru mu şu

söz le riy le açık la mış tır:

Ha tır la ya cak sı nız, he men he men her za man bir or ga niz ma nın DNA'sın -
da bir de ği şik li ğin ol ma sı onun için za rar lı dır; baş ka bir de yiş le ya şa mı -
nı sür dü re bil me ka pa si te sin de azal ma ya yol açar. Bir ben zet me ya pa lım:
Sha kes pe are'in oyun la rı na ras ge le ek le nen cüm le le rin on la rı da ha iyi
yap ma sı pek ola sı de ğil dir... Te me lin de DNA de ği şik lik le ri is ter mu tas -
yon la, is ter bi zim dı şa rı dan bi le rek ek le di ği miz ya ban cı gen ler le ol sun,
ya şa mı sür dü re bil me ih ti ma li ni azalt ma özel lik le rin den do la yı za rar lı -
dır.97

Ev rim ci le rin öne sür dük le ri id di alar bi lim sel de ney le re ve bu de ney le -

rin so nuç la rı na da ya nı la rak or ta ya atıl ma mış tır. Çün kü bir bak te ri nin baş ka

bir bak te ri yi yut ma sı gi bi bir olay hiç bir şe kil de göz len me miş tir. Whit fi eld,

Bo ok Re vi ew of Symbi osis in Cell Evo lu ti on ad lı ki ta bın da bu du ru mu şöy le

ifa de et mek te dir.

Pro kar yo tik en do sim bi osis (yut ma) bel ki de tüm En do sim bi otik te ori -
nin da yan dı ğı hüc re sel me ka niz ma dır. Eğer bir pro kar yot bir di ğe ri ni
içi ne ala maz ise en do sim bi ozun na sıl ku rul du ğu nu tah min et mek güç -
tür. Ma ala sef, Man gu lia ve en do sim bi oz te ori için hiç bir mo dern ör -
nek yok tur.98

Fo to sen te zin Kö ke ni
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Ger çek te şu ana ka dar in ce le di ği miz tüm bu im kan sız lık lar bit ki le rin

ev ri mi se nar yo su nu ge çer siz kıl ma ya ye ter li dir. Ama bü tün bu açık la ma la ra

ge rek kal ma dan da tek bir so ru ile ev rim ci le rin tüm id di ala rı yer le bir ol mak -

ta dır:

Dün ya üze rin de ben ze ri ol ma yan bir iş lem olan fo to sen tez iş le mi na sıl

or ta ya çık mış tır?

Ev rim te ori si ne ait olan se nar yo ya gö re, bit ki hüc re le ri fo to sen tez ya pa -

bil mek için fo to sen tez ya pa bi len bak te ri le ri yu tup klo rop las ta çe vir miş ler dir.

Pe ki bak te ri ler fo to sen tez gi bi kar ma şık bir iş le mi yap ma yı ne re den öğ ren -

miş ler dir? Hat ta da ha da ön ce ne den böy le bir iş lem yap ma ya baş la mış lar -

dır? Se nar yo nun di ğer so ru la ra ol du ğu gi bi bu so ru ya da ve re bi le ce ği hiç bir

bi lim sel ce va bı yok tur. Ev rim ci ya yın lar dan bi rin de ba kın bu so ru ya na sıl ce -

vap ve ril mek te dir:

He te rot rof hi po tez, ilk or ga niz ma la rın il kel ok ya nus ta ki or ga nik mo le -
kül ler den olu şan çor bay la bes le nen he te rot rof lar [be sin le ri komp leks or -
ga nik mad de ler den ha zır ola rak alan can lı lar] ol du ğu nu id dia eder. Bu
ilk he te rot rof lar mev cut ami no asit, pro te in, yağ ve şe ke ri kul lan dık la rı
için be sin çor ba sı tü ken miş ve ar tan he te rot rof nü fu su na ar tık yet mez
ol muş tur. Al ter na tif bir ener ji kay na ğı kul la na bi len or ga niz ma la rın ise
çok bü yük bir avan ta jı var dı. Dün ya nın, fark lı şe kil ler de ki ışı nım lar dan
olu şan gü neş ener ji si ile kap lan mış ol du ğu nu (ve ha la da kap lı ol du ğu -
nu) dü şü nün. Ult ra vi yo le ışı nım yı kı cı dır; gö rü nür ışık ise ener ji açı sın -
dan zen gin ve za rar sız dır. Do la yı sıy la, or ga nik bi le şik ler gi de rek aza lır -
ken, gö rü nür ışı ğı al ter na tif bir ener ji kay na ğı ola rak kul la na bil me be ce -
ri si nin ha li ha zır da mev cut ol ma sı bu or ga niz ma la rın ve soy la rı nın ha -
yat ta kal ma sı nı müm kün kıl mış ola bi lir.99

Yi ne baş ka bir ev rim ci kay nak olan Li fe on Earth ad lı ki tap ta, fo to sen -

tez gi bi ba zı nok ta la rı gü nü müz de da hi çö zü le me miş olan bir iş le min, ilk or -

ta ya çı kı şı na şöy le açık la ma ge ti ril me ye ça lı şıl mak ta dır. 

Bak te ri ler ön ce ok ya nus lar da bes le nir ler di. Sa yı la rı art tık ça be sin kıt lı -
ğı çek me ye baş la dı lar. Fark lı bir be sin kay na ğı bu la bi len ler ba şa rı lı ola -
cak ve ya şa ma ya de vam ede bi le cek ler di. Çev re le rin de be sin bul mak tan -
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sa ken di be sin le ri ni ken di le ri üre te cek ler di.100

Ger çek bir ma sal dan hiç far kı ol ma yan bu ha ya li fan te zi ler ta ma men ak -
lın ve bi li min sı nır la rı nın dı şı na taş mak ta dır. Bir kaç cüm le de ifa de edi len bu
açık la ma nın, ger çek te ne an la ma gel di ği bir kaç sa ni ye akıl ve bi lim çer çe ve -
sin de dü şü nül dü ğün de or ta ya çık mak ta dır.

Bi rin ci si be sin bu la ma yan her can lı nın ka çı nıl maz so nu ölüm dür. De ği -
şen tek şey her can lı nın ne ka dar sü re aç lı ğa da ya na bi le ce ği dir. Aç lık du ru -
mun da bir sü re son ra her can lı nın tüm fonk si yon la rı, be si nin ya kıl ma sıy la el -
de edi len ener ji te min edi le me di ği için dur ma ya baş lar. Bu ger çe ği gö re bil -
mek için bi lim ada mı ol ma ya bi le ge rek yok tur. Bu ba sit bir göz lem le da hi
her in san ta ra fın dan an la şı la bi lir. Fa kat ev rim ci bi lim adam la rı ya şam sal tüm
fonk si yon la rı du ran bir can lı nın, za man la ye ni bir bes len me me to du ge liş ti -
rip, bu nu uy gu la ma ya koy ma sı nı bek le mek te dir ler. Üs te lik böy le bir sis te mi
ge liş tir me ye "ka rar ve rip", son ra da bu nu ken di bün ye sin de "üret me ye baş la -
dı ğı na" ina na bil mek te dir ler. Ev rim ci bi lim adam la rı bir de ney ya pıp bu du -
ru mun ger çek leş me si ni bek le se ler kar şı la şa cak la rı man za ra çok açık tır: Bak -
te ri le rin her bi ri kı sa bir sü re için de öle cek tir.

Bak te ri le rin ken di be si ni ni oluş tur ma sı nı bek le yen ev rim ci bi lim adam -
la rı nın bir di ğer prob le mi de bu iş le -
min güç lü ğü dür. Ön ce ki bö lüm ler de
fo to sen tez iş le mi nin ger çek leş ti ri le bil -
me si için çok komp leks ya pı la ra ih ti -
yaç ol du ğu nu vur gu la mış tık. Ger çek -
ten de fo to sen tez iş le mi, yer yü zün de
bi li nen en kar ma şık iş lem ol ma özel li -
ği ne sa hip tir. Ge nel ola rak iş le yi şi, an -
cak gü nü müz de kıs men çö zü le bil miş
olan fo to sen te zin, pek çok aşa ma sı in -
sa noğ lu için ha la bir sır dır.

İş te ev rim ci bi lim adam la rı nın
öl mek üze re olan bir bak te ri den bek -
le dik le ri, he nüz en ge liş miş tek no lo ji -
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"Allah" diyecekler. 
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da çevriliyorlar?
(Ankebut Suresi, 61)



ye sa hip re ak tör ler de da hi su ni ola rak ger çek leş ti ri le me yen bu iş le mi, bak -

te ri le rin ken di ken di le ri ne keş fet miş ol ma la rı dır. 

Fo to sen tez gi bi son de re ce kar ma şık bir ola yın ev rim le ken di ken di ne

oluş ma sı nın im kan sız lı ğı hak kın da ki en çar pı cı iti raf lar dan bir ta ne si yi ne

Prof. Ali De mir soy'dan gel miş tir:

Fo to sen tez ol duk ça kar ma şık bir olay dır ve bir hüc re nin içe ri sin de ki
or ga nel de or ta ya çık ma sı ola nak sız gö rül mek te dir. Çün kü tüm ka de -
me le rin bir den oluş ma sı ola nak sız, tek tek or ta ya çık ma sı da an lam -
sız dır.101

Bu ko nu da ki bir baş ka iti raf çı ev rim ci de Ho imar Von Dit furth'tur. Di -

no zor la rın Ses siz Ge ce si ad lı ki ta bın da Dit furth, fo to sen te zin son ra dan öğ re -

ni le me ye cek bir iş lem ol du ğu nu şöy le ka bul et mek te dir:

Hiç bir hüc re, bi yo lo jik bir iş le vi söz cü ğün ger çek an la mın da "öğ ren me"
ola na ğı na sa hip de ğil dir. Bir hüc re nin so lu num ya da fo to sen tez yap ma
gi bi bir iş le vi do ğu şu sı ra sın da ye ri ne ge ti re bi le cek ko num da ol ma yıp,
da ha son ra ki ya şam sü re ci için de bu nun üs te sin den ge le bi le cek du ru ma
gel me si, bu iş le vi sağ la ya cak be ce ri yi edin me si ola nak sız dır.102

Ka ra Bit ki le ri nin Ata sı Ol duk la rı
İd dia Edi len Alg ler

Ha ya li ev rim se nar yo su na gö re alg le rin ya ni su yo sun la rı nın, ka ra bit ki -

le ri nin ata la rı ol duk la rı ve bun la rın ilk de fa 450 mil yon yıl ön ce Pa le ozo ik

Dö nem de ev rim leş tik le ri öne sü rü lür. Ne var ki yi ne son yıl lar da or ta ya çı -

kan fo sil ler ev rim ci le rin yaz dık la rı tüm se nar yo yu, çiz dik le ri ev rim ağaç la rı -

nı boz muş tur. 

1980 yı lın da Avust ral ya'nın ba tı sın da 3.4-3.1 mil yar ya şın da fo sil leş miş

re sif ka lın tı la rı bu lun muş tur.103 Bun lar ma vi-ye şil alg ler den ve bak te ri yi an -

dı ran or ga niz ma lar dan oluş muş lar dı. Bu bu luş, ev rim ci le ri da ha bü yük ka osa

sü rük le di. Çün kü ha ya li ev rim ağaç la rı da yı kıl mış tı. Bu ağa ca gö re alg le rin

de 410 mil yon yıl ön ce Pa le zo ik dö nem de or ta ya çık mış ol ma la rı ge re ki yor -

du.  Bu ko nu da bir di ğer il ginç nok ta da, bu lu nan en es ki alg fo sil le ri nin tı -

pa tıp bu gün kü komp leks alg ya pı la rı na sa hip ol ma la rı dır. Bu ko nu da ça lış ma

ya pan bi lim adam la rı du ru mu şöy le ifa de et miş ler dir: 
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Da ha da il gi çe ki ci olan, ple uro cap sa le an alg ile
mo dern ple uro cap sa le an al gin he men he men bir -
bir le ri ne denk ol duk la rı nın or ta ya çık ma sı dır.104

Bu gü ne ka dar bu lu na bil miş en es ki fo sil ler, çe kir -
dek siz alg ler tü rün den mi ne ral ler için de ki fo sil -
leş miş ci sim ler dir ve bun la rın üç mil yar yıl dan
da ha uzun bir geç miş le ri var dır. Ne ka dar il kel
olur lar sa ol sun lar, bun lar bi le ol duk ça kar ma şık
ve us ta ca or ga ni ze edil miş ya şam bi çim le ri ni
tem sil et mek te dir ler.105

Ta bii bu nok ta da ak la, ev rim ci le re so ru la cak şu
so ru gel mek te dir: 
100-150 mil yon gi bi bir sü re de, sa yı sız çe şit te ka -
ra bit ki si nin alg ler den tü re di ği ni id dia eden ev rim
te ori si, ne re dey se 1 mil yar yıl ön ce ki alg ler le bu -
gün kü alg le rin tı pa tıp ay nı ya pı da ol ma la rı nı na sıl

açık la mak ta dır?
Ev rim te ori si sa vu nu cu la rı bu ve bu nun ben ze ri pek çok so ru yu gör mez -

den gel mek te ve ger çek ler den kaç ma ya ça lış mak ta dır lar.
Alg le rin ve ya su yo sun la rı nın ev ri mi hi ka ye si nin bir baş ka aç ma zı da,

pro kar yo tik al gin mi ökar yo tik alg den ev rim leş ti ği, yok sa ökar yo tik al gin mi
pro kar yo tik alg den ev rim leş ti ği dir. Bu ko nu da ev rim ci ler ken di ara la rın da
bir çe liş ki ya şa mak ta dır lar. Al gin cin si ne ka rar ve re me mek te dir ler. Bu nok -
ta da ön ce lik le hüc re tür le ri ni ge nel ola rak in ce le mek te fay da var dır.

Pro kar yot hüc re ler bak te ri ben ze ri, iç le rin de or ga nel ol ma yan hüc re ler -
dir. Ökar yot hüc re le r ise bit ki ve hay van hüc re le ri olup, pro kar yot lar dan da -
ha komp leks ya pı lı hüc re ler dir. Ev rim te ori si ilk baş ta ökar yo tik hüc re nin
pro kar yot hüc re den ev rim leş ti ği ni id dia et mek tey di. An cak bu nun im kan sız
ol du ğu nun an la şıl ma sı üze ri ne ev rim ci ler bu se fer de ağız de ğiş ti re rek ter si -
ni sa vun ma ya ça lış tı lar. Fa kat bu id di ala rı da bir spe kü las yon dan öte ye ge çe -
me di. Bu ko nu da ev rim ci le rin içi ne düş tük le ri çe liş ki yi ken di si de bir ev rim -
ci ol ma sı na rağ men Ro bert Sha pi ro şöy le iti raf eder:

Pro kar yo tik alg den ökar yo tik al ge ge çiş ol duk ça faz la sor gu lan dı, çün -
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Resim de gö rü len ye şil alg ler,
tek hüc re li ya da çok sa yı da
hüc re ye sa hip olan ve fo to sen -
tez ya pa bi len  or ga niz malar dır.



kü ge çiş o ka dar ka rı şık lık do lu ve o ka dar zıt lık içe ri yor du ki bir çok
mo dern bi yo log bu ko nuy la il gi len me di ve son ra dan ta ma men vaz geç -
ti ler. Çe liş ki ler o ka dar bü yük tü ki ba zı araş tır ma cı lar da ha son ra ökar -
yot la rın pro kar yot lar dan de ğil de, pro kar yot la rın ökar yot lar dan ev rim -
leş ti ği ni id dia et ti ler. Fo sil ka yıt la rı ise da ha açık de ğil di. Pro kar yot fo -
sil le ri nin pre-kamb ri yen ka ya lar da mev cut ol du ğu açık tı ama on la rın
kö ke ni ile il gi li za man ya da şart la rı bil mi yo ruz. 106

Alg le rin Ka ra ya Ge çe rek Bu gün kü Ka ra Bit ki le ri ne 
Dö nüş tük le ri İd di ası

Se nar yo nun iler le yen bö lüm le ri ne gö re, su yo sun la rı de niz ler de ki gel-
git ler so nu cun da de niz kı yı la rı na tu tu nur lar ve bir sü re son ra ka ra bit ki le ri ne
dö nü şe rek kı yı lar dan içe ri le re doğ ru iler ler ler. Aca ba ev rim ci le rin bu ha ya li
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var sa yı mı ger çe ğe ne ka dar ya kın dır? Bir lik te in ce le ye lim.
Su yo sun la rı nın ka ra ya geç me le ri du ru mun da ya şa ma la rı nı im kan sız

kı la cak çok sa yı da et ken var dır. Bun lar dan en önem li le ri ne kı sa ca bir göz
ata lım

1-Ku ru ma Teh li ke si: Su da ya şa yan bir bit ki nin ka ra da ya şa ya bil me si
için ön ce lik le yü ze yi nin faz la su kay bın dan ko run ma sı ge rek mek te dir. Ak si
tak dir de bit ki ku ru ya cak tır. Ka ra bit ki le ri, ku ru ma dan ko run mak için özel
sis tem ler le do na tıl mış lar dır. Bu sis tem ler de çok önem li de tay lar var dır. Ör -
ne ğin bu ko ru ma öy le bir yol la ya pıl ma lı dır ki ok si jen ve kar bon di ok sit gi bi
önem li gaz lar hiç bir en gel le kar şı laş ma dan bit ki nin içi ne gi rip, dı şa rı çı ka bil -
me li dir, ay nı za man da bu har laş ma nın sağ lan ma sı da ön len me li dir. Böy le
has sas bir sis te min te sa dü fen oluş ma sı ih ti mal dı şı dır, im kan sız dır. Eğer böy -
le bir sis tem bit ki de yok sa, bit ki nin bu sis te min ge liş me si ni bek le ye cek mil -
yon lar ca yıl za ma nı da yok tur. Böy le bir du rum da bit ki bir sü re son ra ku rur
ve ölür. Kal dı ki bu çok özel sis tem ler, mil yon lar ca ve mil yar lar ca yıl geç se
de te sa dü fen olu şa ma ya cak ka dar komp leks sis tem ler dir.

2-Bes len me: Su bit ki le ri, ih ti yaç la rı olan su yu ve mi ne ral le ri di rekt ola -
rak için de bu lun duk la rı su dan alır lar. Do la yı sıy la ka ra ya çı kıp, ya şa ma ya ça -
lı şan bir su yo su nu nun bes len me prob le mi or ta ya çı ka cak tır.  Bu nu hal let me -
den ya şa mı nı sür dür me si ise im kan sız dır.

3-Üre me: Su yo su nu nun ka ra da ki kı sa öm rü sı ra sın da üre mek için her -
han gi bir ih ti ma li de ola maz. Çün kü su yo sun la rı her tür lü iş le rin de ol du ğu
gi bi, üre me hüc re le ri ni da ğıt ma iş le min de de su yu kul la nır lar. Ka ra da üre ye -
bil me le ri için ka ra bit ki le rin de ol du ğu gi bi çok hüc re li üre me or gan la rı na  sa -
hip ol ma la rı ge rek li dir. Ka ra da ki bit ki le rin üre me hüc re le ri, ken di le ri ni ku ru -
mak tan ko ru yu cu hüc re ler le kap lan mış lar dır. Ken di ni ka ra da bu lan bir su yo -
su nun da bu üre me or gan la rı ol ma dı ğı için, ken di üre me hüc re le ri ku ru ma
teh li ke si ne kar şı hiç bir şe kil de ko ru na ma ya cak lar dır. 

4-Ok si je nin yı kı cı et ki sin den ko run ma: Ka ra ya geç ti ği id dia edi len su
yo su nu ok si je ni o ana ka dar su da çö zün müş ola rak al mış tır.  Ev rim ci le rin id -
di ası na gö re ka ra ya geç ti ği an da ok si je ni da ha ön ce hiç kar şı laş ma dı ğı bir bi -
çim de, ya ni ha va dan di rekt ola rak al mak zo run da dır.  Bi lin di ği gi bi nor mal
şart lar al tın da ha va da ki ok si je nin or ga nik mad de ler üze rin de yı kı cı et ki si
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var dır. Ka ra da ya şa yan can lı lar bu et ki den za rar gör me me le ri ni sağ la ya cak

sis tem le re sa hip tir ler. Su yo su nu ise, bir su bit ki si dir, do la yı sıy la ok si je nin

olum suz et ki le rin den ko run mak için ge rek li olan en zim le re sa hip de ğil dir.

Bu yüz den ka ra ya geç ti ği an da ok si je nin za rar lı et ki sin den kur tul ma sı müm -

kün de ğil dir. Böy le bir sis te min oluş ma sı nı bek le me si gi bi bir du rum da söz

ko nu su de ğil dir. Ka ra ya çı kan bir su yo su nu za man için de ku ru ya rak yok ola -

cak tır. 

Ev rim te ori si nin bu id di ala rı fark lı açı lar dan da ele alın dı ğın da man tık

bo zuk luk la rı ile kar şı la şı la cak tır. Ör ne ğin su yo sun la rı nın ya şa dık la rı or tam -

la rı dü şü ne lim. Ev rim ci ler ta ra fın dan su yo sun la rı nın terk et tik le ri id dia edi -

len su lar, yo sun la rın ya şa ma la rı nı sağ la mak için sı nır sız im kan lar sun mak -

tay dı. Ör ne ğin, su lar on la rı aşı rı sı cak lar dan ko ru yup izo le et mek te, ih ti yaç -

la rı olan inor ga nik mi ne ral le ri sağ la mak tay dı. Ay nı za man da da fo to sen tez

yo luy la gü neş ışın la rı nı eme rek, su da çö zü nen kar bon di ok sit ten ken di kar -

bon hid rat la rı nı (şe ker ve ni şas ta) yap ma la rı na izin ver mek tey di. Kı sa ca su,

su yo sun la rı nın hem fi zik sel özel lik le ri hem de fonk si yon la rı nı ger çek leş ti -

ren sis tem le ri için son de re ce ide al bir or tam dı. Ya ni su yo sun la rı nın ya şam -

la rı nı çok ra hat bir şe kil de de vam et tir dik le ri su lar dan çı kıp ka ra ya geç me le -

ri ni ge rek ti re cek hiç bir du rum yok tu. Kal dı ki yo sun la rın ge nel ya pı la rı da

ka ra da ya şa ma ya uy gun de ğil di. 

Bu du ru mu tıp kı bir in sa nın, yer yü zün de ya şa ya bi le ce ği ide al bir or tam

ol ma sı na rağ men (so lu num, bes len me, üre me, yer çe ki mi vb. tüm ko şul lar)

yer yü zü nü ter k e dip uzay da baş ka bir ge ze gen de ya şa ma ya ça lış ma sı na ben -

ze te bi li riz. İn san an cak şu an ki ide al dün ya ko şul la rın da ya şa ya bi le cek bir

ya pı ya sa hip tir. Dün ya yı ter k e dip baş ka bir ge ze ge ne git ti ği an dan iti ba ren

ya şa ma sı müm kün de ğil dir. Bu nun ger çek leş me si ne ka dar im kan sız sa ay nı

şe kil de su yo su nu nun da su yu ter k e de rek ka ra da ya şa ma ya baş la ma sı o ka -

dar im kan sız dır. 

Bu ger çek ler kar şı sın da ev rim ci ler kla sik tez le ri olan, su yo sun la rı nın

ken di le ri ni ka ra da ya şa ma ya gö re adap te et tik le ri fan te zi si ni öne sü re cek ler -

dir. Oy sa, çok açık tır ki bir yo su nun, ka ra ya geç me gi bi bir ey le me ka rar ver -
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me si, bu nun için ge rek li fiz yo lo jik de ği şik lik le ri ken di or ga niz ma sın da ger -
çek leş tir me si, ar dın dan da ka ra ya geç me si nor mal bir ak la sa hip her ke sin ne
de re ce im kan sız ve saç ma ol du ğu nu ra hat lık la gö re bi le ce ği bir fan te zi dir.
Can lı lar için de en üs tü nü olan, akıl, şu ur, ira de sa hi bi in sa nın bi le, fark lı bir
or tam da ya şa ma sı nı sağ la ya cak her han gi bir de ği şik li ği ken di be de nin de ger -
çek leş tir me si müm kün de ğil dir. Ör ne ğin bir in sa nın ha va da uç mak is te di ğin -
de, ken din de ka nat oluş tur ma sı ya da su da ya şa mak is te di ğin de ak ci ğer le ri ni
so lun ga ca dö nüş tür me si müm kün de ğil dir. 

Bu ra da söz ko nu su olan ise hiç bir ak la, bi lin ce, ira de ye, ka rar ver me,
yar gı la ma, de ğer len dir me ye te ne ği ne sa hip ol ma yan, ken di or ga niz ma sı üze -
rin de hiç bir de ği şik lik ya da mü da ha le ye güç ye ti re me ye cek olan  bir "yo -
sun"dur. An cak ne il ginç tir ki ev rim ci ler ken di te ori le ri ne sa dık kal ma uğ ru -
na ve kü çük düş me pa ha sı na, bir yo su na bi le tüm bu özel lik le ri at fe de cek bir
man tık bo zuk lu ğu içi ne düş mek te dir ler.

Gö rül dü ğü gi bi bir su yo su nu nun ka ra ya geç me ve ka ra da ya şa ma gi bi
bir ih ti ma li yok tur. Ka ra ya çık tı ğı ilk an da, ka ra da ya şa yan bir bit ki gi bi, ra -
hat ça ya şa ya bil me si için ku sur suz iş le yen pek çok me ka niz ma ya sa hip ol ma -
sı ge rek li dir. Bu me ka niz ma la ra sa hip ola bil me si için de bu özel lik le rin ken -
di DNA 'sın da en ba şın dan ka yıt lı ol ma sı ge rek mek te dir. 1800'lü yıl la rın so -
nu na doğ ru ün lü bi yo log Gre gor Men del yap tı ğı ça lış ma lar da bit ki le ri kul la -
na rak can lı lar da ki ka lı tım ka nun la rı nı or ta ya çı kar mış, bit ki le rin ve di ğer
can lı la rın özel lik le ri nin kro mo zom lar yo luy la ye ni ne sil le re ta şın dı ğı nı or ta -
ya koy muş tur. Ya ni her can lı tü rü ken di DNA'sın da ken di özel lik le ri ni ne sil -
den ne si le ko ru mak ta dır. So nuç ta or ta ya çı kan ger çek şu dur: Bir su bit ki si nin
ne ka dar sü re ge çer se geç sin, şart lar ne olur sa ol sun bir ka ra bit ki si ne dö nüş -
me si im kan sız dır.

Ha ya li Ev rim Ağa cı

Ev rim se nar yo sun da ki son sah ne ye gel di ği miz de, bu ra ya ka dar say dı ğı -
mız tüm im kan sız lık la rın ve man tık sız lık la rın gö z ar dı edil di ği ha ya li bir ev -
rim ağa cıy la kar şı la şı rız. Bit ki ler ev rim ci ler ta ra fın dan 29 sı nı fa ay rıl mış ve
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sı nıf lar ara sın da da ata-to run iliş ki le ri ku rul muş tur. Her bir sı nı fın baş ka bir
sı nıf tan ev rim leş ti ği id dia edi lir ve bak te ri ler de tüm bu sı nıf la rın or tak ata -
sı dır. Sa yı sız çe şit, renk ve ko ku da ki çi çek ler, ağaç lar, mey ve ler ise bu ağa -
cın son dal la rı dır. İşin çok il ginç bir ya nı var dır. Ne re dey se her bi yo lo ji ki ta -
bın da kar şı la şa ca ğı nız bu ev rim ağa cı nın tek bir da lı nı bi le doğ ru la yan bir
bit ki fo si li se ri si yok tur. Yer yü zün de ki can lı lar dan bir çok grup mü kem mel
fo sil ka yıt la rı na sa hip tir ama hiç bi ri bir tür den di ğe ri ne ara ge çiş for mu özel -
li ği ta şı maz. Hep si ken di iç le rin de özel ve ori ji nal ola rak ya ra tıl mış, apay rı
tür ler dir ve bir bir le ri ara sın da her han gi bir ev rim sel bağ lan tı yok tur. Bu ko -
nu da ki so run la rı nı ev rim ci ler şöy le di le ge ti rir ler:

Da ni el Axel rod, Evo lu ti on of the Psi kophy te Pa le of lo ra, 13 Evo lu ti on
264-274 (1959) isim li ki ta bın da, 

İlk çağ la ra ait ka ra bit ki le ri için ev rim sel ağaç lar ge niş çap ta ye ni le me -
yi ge rek ti rir.107

Ches ter A Ar nold, Mic hi gan Üni ver si te si'n de fo sil bit ki ler üze ri ne ça -
lış ma lar ya pan bir bo ta nik pro fe sö rü dü. Pa le obo ta ni ğe Gi riş ki ta bı nın 334.
Say fa sın da;

Sa de ce bit ki ev rim ci le ri çi çek le nen bit ki le rin bek le ne me yen yük se li şi ni
açık la ma da bir ka yıp içe ri sin de de ğil ler, bu bit ki le rin kö ke ni ay nı bi -
çim de bir gi zem dir.108

Yi ne bir ev rim ci olan Ran ga nat han, B.G. Ori gins? ad lı ki ta bın da,

Ne geç miş fo sil ka yıt la rın da ev ri mi ka nıt la ya cak ara ge çiş for mu na ait
or gan la rı ya rı oluş muş her han gi bir hay va na ve ya bit ki ye ne de gü nü -
müz de ev ri min ha la de vam et ti ği ni işa ret eden ya rı ge liş miş bir hay va -
na ve ya bit ki ye rast lan ma mış tır.109

Ches ter A. Ar nold'ın, yu ka rı da adı ge çen ki ta bın da şöy le bir ifa de si yer
al mak ta dır:

Şim di ye ka dar mo dern hiç bir bit ki nin baş lan gı cın dan bu gü ne ka dar
olan ev rim sel ak ra ba lık ta ri hi ni iz le me fır sa tı mız ol ma dı.110

The Evo lu ti on of Flo we ring Plants, in The Evo lu ti on Li fe ad lı ki ta bın -
da Da ni el Axel rod,

An gi os perm le re, ya ni çi çek li bit ki le re yol açan il kel grup, fo sil ka yıt la -
rın da he nüz tes pit edil me miş tir ve ya şa yan hiç bir an gi os perm böy le bir
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bağ lan tı ya dik kat le ri çek me mek te dir.111

20 Ey lül 1975'te Sci en ce News der gi sin de ya yın la nan bir ma ka le de (An -

ci ent Al ga Fos sil Most Comp lex Yet) ev rim ci le rin mo dern alg ola rak ni te len -
dir dik le ri gü nü müz de ki ör nek le ri ile mil yar lar ca yıl ön ce sin de ya şa mış olan
alg ler ara sın da he men he men hiç bir far kın ol ma dı ğı şöy le be lir til mek te dir:

3.4 mil yar yıl ön ce si ne ait ma vi-ye şil alg ve bak te ri fo sil le ri nin her iki -
si de G.Af ri ka'da ki ka ya lar da bu lun muş tur. Da ha da il gi çe ki ci olan, ple -
uro cap sa le an alg ile mo dern ple uro cap sa le an al gin he men he men bir bir -
le ri ne denk ol duk la rı nın or ta ya çık ma sı dır.112

Yu ka rı da, ko nu ile il gi li  uz man la rın ağız la rın dan çı kan söz le rin hep si
ay nı or tak me sa jı ver mek te dir: Ya rı oluş muş or gan la ra, sis tem le re sa hip hiç -
bir il kel bit ki fo si li yok tur, bir bit ki nin bir baş ka bit ki nin ata sı ol du ğu na da ir
el de hiç bir ka nıt yok tur. Do la yı sıy la çi zi len ev rim ağaç la rı ta ma men ha yal
gü cü nün ürü nü dür ve hiç bir bi lim sel ya nı yok tur. Eğer el de ki bit ki fo sil le ri
ön yar gı sız ola rak de ğer len di ri lir se Ya ra tı lış Ger çe ği apa çık gö rü lür. İş te bu
du ru mu iti raf eden Camb rid ge Üni ver si te si'nden ev rim ci Prof. Dr. Ed red
Cor ner'ın söz le ri şöy le dir:

"… Ha la ön yar gı sız ola rak bit ki le rin fo sil ka yıt la rı özel bir ya ra tı şın le -
hi ne dir. Bit ki le rin fo sil ka yıt la rı özel ya ra tı lı şın le hin de gö rü nü yor. Bir
or ki de nin, bir su mer ci me ği nin  ve bir pal mi ye nin ay nı ata dan gel miş ol -
ma la rı nı ak lı nız alı yor mu? Üs te lik bu tah min için her han gi bir ka nı tı -
mız yok ken. Ev rim ci ler bir ce vap ver mek için ha zır lan ma lı, ama ben ce
ço ğu tar tış ma baş la ma dan bi te cek."113

Ev rim ci ol ma sı na rağ men Ed red Cor ner'ın da iti raf et mek ten ken di ni
ala ma dı ğı ger çek as lın da çok açık tır. El bet te ki tek bir bit ki den sa yı sız çe şit -
li lik te ki bit ki le rin or ta ya çık ma sı im kan sız dır. Bit ki le rin her bi ri ken di tü rü -
ne ait fark lı özel lik le re sa hip tir. Renk le ri, tad la rı, şe kil le ri, üre me bi çim le ri
bir bi rin den fark lı dır. Bu fark lı lı ğın ya nın da ay nı tür de ki bit ki ler dün ya nın ne -
re si ne gi der se niz gi din ay nı özel lik le re sa hip tir ler. Kar puz her yer de kar puz -
dur, ren gi , lez ze ti, ko ku su hep ay nı dır. Gül, çi lek, ka ran fil, çı nar, ıh la mur,
muz, ana nas, or ki de kı sa ca sı tüm bit ki ler ay nı tür de dün ya nın her ye rin de ay -
nı özel lik le re sa hip tir. Yap rak lar dün ya nın her ye rin de fo to sen tez ya pa bi le -
cek le ri me ka niz ma la ra sa hip tir ler. Ben zer siz ta şı ma sis tem le ri dün ya nın her
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ye rin de ki bit ki ler de var dır. Bu me ka niz ma la rın, ev rim ci le rin id dia et tik le ri
gi bi, te sa dü fen oluş ma sı im kan sız dır. Bu du rum gö zö nü ne alın dı ğın da ev rim -
ci le rin id dia et tik le ri gi bi dün ya nın her ye rin de ay nı te sa dü fün et ki et ti ği ni
söy le mek hiç bir şe kil de akıl cı ve bi lim sel de ğil dir. Bü tün bun la rın bi ze gös -
ter di ği tek bir so nuç var dır. Tüm can lı lar gi bi bit ki ler de ya ra tıl mış lar dır. İlk
or ta ya çık tık la rı an dan iti ba ren bü tün me ka niz ma la rı ek sik siz ola rak var dır.
Ev rim ci le rin id di ala rın da kul lan dık la rı "za man la ge li şim, te sa düf le re bağ lı
de ği şim ler, ih ti yaç lar so nu cun da or ta ya çı kan adap tas yon lar" gi bi te rim ler
sa de ce ev rim ci le rin ya nıl gı la rı nı an la tan ta nım la ma lar dır. Bu nun dı şın da bi -
lim sel bir an lam la rı yok tur. 

Ya ra tı lış Ger çe ği ni İs pat la yan Fo sil ler

De von ian Dö ne mi Fo sil le ri (408-306 Mil yon Yıl)

Bu dö ne me ait olan bit ki fo sil le ri ne bak tı ğı mız da gü nü müz bit ki le rin de
bu lu nan pek çok özel li ği ta şı dık la rı nı gö rü rüz. Ör ne ğin sto ma ta, kü ti kül, rhi -
zo id ve spo ran gi alar bu bit ki ler de bu lu nan ya pı lar dan bir ka çı dır.114 Bir ka ra
bit ki si nin ka ra da ya şa ya bil me si için mut la ka ku ru ma teh li ke sin den ko run ma -
sı ge re kir. Kü ti kül ler bit ki le ri ku ru ma ya kar şı ko ru yan, göv de-dal ve yap rak -
la rı kap la yan mum su ya pı lar dır. Bit ki eğer ya pı sın da ku ru ma yı ön le ye cek
kü ti kül le re sa hip de ğil se, ev rim ci le rin id dia et tik le ri gi bi kü ti kül oluş ma sı nı
bek le ye cek vak ti yok tur. Kü ti kül var sa bit ki ya şar, yok sa ku rur ve ölür. İş te
ay rım bu ka dar net tir. Bit ki le rin sa hip ol duk la rı tüm ya pı lar tıp kı kü ti kül gi -
bi bit ki için son de re ce ha ya ti öne me sa hip tir. Bir bit ki nin ya şa ya bil me si ve
ço ğa la bil me si için tıp kı bu gün kü gi bi ku sur suz iş le yen sis tem le re sa hip ol -
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PSI LOPHY TON

Gü nü müz den 395-360 mil yon yıl ön ce
ya şa mış olan bu bit ki nin yap rak la rı yok -
tur. Fo si lin de de gö rül dü ğü gi bi dal la rı
tek rar yan dal la ra ay rı lan çok da mar lı bir
bit ki dir. Psi lophy ton bit ki si nin fo si li De -
vo ni an Dö ne mi ne ait tir.115



ma sı ge re kir. Bu an lam da, bul un muş olan tüm bit ki fo sil le ri de bit ki le rin yer -
yü zün de ilk or ta ya çık tık la rın dan bu ya na ay nı ku sur suz ya pı la ra sa hip ol -
duk la rı nı doğ ru la mak ta dır.

Kar bo ni fer Dö ne mi Fo sil le ri (360-286 Mil yon Yıl lık)

Kar bo ni fer dö ne min en önem li özel li ği, bu dö ne me ait çok faz la çe şit te

bit ki fo si li bu lun ma sı dır. Bu dö ne me ait bu lu nan fo sil le rin bu gün ya şa yan

bit ki tür le rin den hiç bir far kı yok tur. Fo sil ka yıt la rın da ani den be li ren bu çe -

şit li lik ev rim ci le ri tek rar çık ma za sok muş tur. Çün kü bir den bi re her bi ri çok

mü kem mel sis tem le re sa hip bit ki tür le ri oluş muş tur. Ev rim ci ler bu çık maz -

dan kur tul ma nın yo lu nu ev ri mi çağ rış tı ran bir isim tak mak ta bul muş lar ve

ola yı "Ev rim sel Pat la ma" ola rak ni te len dir miş ler dir. Ta bii bu du ru mu Ev rim -

sel Pat la ma ola rak isim len dir mek, ev rim ci ler açı sın dan hiç bir prob le mi çöz -

me mek te dir. Hat ta ev rim te ori si nin ku ru cu su olan Char les Dar win'i bu prob -

lem hay ret ler için de bı rak mış tı ve Dar win bu nu şöy le iti raf et miş ti:

Ba na bit ki ale mi nin ta ri hin de yük sek se vi ye li bit ki le rin açık ça ani den ve
bir den bi re ge li şim le rin den da ha ola ğa nüs tü ge len bir olay yok tur.118
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Lepi do dend ron gü nü müz den 345-270 mil yon yıl ön ce ya şa -
mış bir bit ki dir. Fo si lin bü yü tül müş res min de de gö rül dü ğü
gi bi Le pi do dend ron ağa cı nın fo sil leş miş olan göv de si nin
yü ze yin de, yap rak la rı nın bağ lan mış ol du ğu yer le rin iz le ri
çok be lir gin dir. Hat ta da mar lı de me tin göv de den, yap ra ğın
sa pı na geç miş ol du ğu yer ler de el mas şek lin de ki yap rak iz le -
ri nin mer kez le ri de ra hat lık la gö rül mek te dir.116LEPİDODENDRON



Bü tün bu bit ki fo sil le rin de de gö rül dü ğü gi bi, gü nü müz bit ki le riy le yüz -
mil yon lar ca yıl ön ce ya şa mış olan bit ki ler ara sın da şe kil ve ya pı ola rak hiç -
bir fark yok tur. Bit ki ler mil yon lar ca yıl ön ce de ay nı bu gün kü gi bi fo to sen tez
yap mak tay dı lar. Be ton la rı çat la ta cak ka dar güç lü hid ro lik sis tem le re, top rak tan
emi len su yu met re ler ce yu ka rı ya çı ka ra cak pom pa la ra, can lı la rın be si ni ni üre -
ten kim ya sal fab ri ka la ra sa hip ler di. Yüz mil yon lar ca yıl ön ce bit ki ler ya ra tıl -
mış lar dı. On la rı ya ra tan alem le rin Rab bi olan Al lah, bu gün de on la rı ya rat ma -
ya de vam et mek te dir. Gü nü müz tek no lo ji si nin sağ la mış ol du ğu en ge liş miş im -
kan la rı kul la na rak, bit ki ler de ki bu ya ra tı lış mu ci ze le ri ni an la ma ya ça lı şan in sa -
noğ lu için, tek bir tür bit ki yi bi le yok tan mey da na ge tir mek müm kün de ğil dir.
Al lah bu ger çe ğe Neml Su re si'nde şöy le dik kat çek mek te dir.

(On lar mı) Yok sa, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve si ze gök ten su in di ren
mi? Ki onun la (o suy la) gö nül alı cı bah çe ler bi tir dik, si zin için se bir
ağa cı nı bi tir mek (bi le) müm kün de ğil dir. Al lah ile be ra ber baş ka
bir ilah mı? Ha yır, on lar sa pık lık ta de vam eden bir ka vim dir. (Neml
Su re si, 60)
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SENF TEN BER GIA

Bu bit ki nin özel li ği bi le şik
yap rak la rı nın tek rar tek rar
bö lün me sin den olu şan
yap rak la ra sa hip ol ma sı -
dır. Yan da ki re sim de fo si li
gö rü len Senf ten ber gia
plu mo sa  tü rü ise Al man -
ya Kar bo ni fer Dö ne mi’ne
(300 mil yon yıl ön ce) ait
bir bit ki dir.117
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SPHE NOP TE RIS

Sphe nop te rid bit ki si komp -
leks  ya pı lı bir bit ki dir. Dış gö -
rü nüş ola rak gü nü müz bit ki le -
rin den hiç bir far kı ol ma yan bu

bit ki nin fo si lin de yap rak la rı
çok net gö rül mek te dir. Re sim -
de ki S. ele gans tü rü Al man ya

Kar bo ni fer Dö ne mi’nden dir.
(300 mil yon yıl ön ce)119

NEU ROP TE RIS

Bu fo sil de ise Ne urop te ris
tü rü ağa cın yap rak la rı gö -
rül mek te dir. Ne urop te ris,
Üst Kar bo ni fer Dö ne mi’nde
( 280 mil yon yıl ön ce )  ya -
şa mış olan bir bit ki dir. Av -
ru pa ve Ku zey Ame ri ka’da
çok yay gın dır. Re sim de ki
ör nek N.gi gan tea tü rü ne ait -
tir. Il li no is, Ma zon Cre ek’te -
ki Pennsyl va ni an fo sil kat -
man la rın da bu lun muş tur.120

AN NU LA RIA

Ca la mi ta ce ae’in yap rak la rı nın
fo sil ka lın tı la rı. Yap rak lar oval
ya da mız rak bi çi min de dir.
Bu tür Ame ri ka, Ka na da, Çin ve
Av ru pa’da, Car bo ni fe ro us dö -
ne min de ol duk ça yay gın dı. Ay -
nı za man da Sov yet ler Bir li ği ve
Çin’de Per mi an Dö ne mi, Pa ta -
go nia’da Üst Pa le ozo ic Dö ne -
mi’nde yay gın dı. Re sim de ki
Ital yan Karbonifer Dö ne mi’ne
ait  bir fo sil dir.121
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BARAG WA NAT HIA

Ba rag wa nat hia en es ki da mar lı ka ra bit -

ki si dir. İlet ken do ku la rı ve spor la rı var -

dır. Bun lar onu gü nü müz bit ki le rin den

fark sız ya pan özel lik le ri dir.Yap rak la rı

olan dal lar 28 cm uzun lu ğun da dır. Bu

dal la rın ge niş li ği 1-2 cm dir. Ana ek sen,

da ha son ra ken di le ri de ay rı la cak olan

iki yan da la ay rı lır.  B.Lon gi fo lia tü rü

(re sim de gö rü len) Avust ral ya, Vic to -

ria’da  bu lun muş tur. 400 mil yon yıl lık bir

bit ki dir. Üst Si lu ri an Dö ne mi’ne ait tir.122

ZAMI TES
Bu tür, eğ rel ti ot la rı nın  fo sil
ka lın tı la rı nı be lirt mek için kul -
la nı lır. Çok fark lı gö rün tü sü
olan bu yap rak lar, sa pı nın iki
ta ra fın da tüy ler bu lu nan tür -
den dir. Gü nü müz eğ rel ti ot la rı
ile kar şı laş tı rıl dı ğın da ya pı
ola rak hiç bir far kı ol ma dı ğı
gö rül mek te dir. Re sim de ki ör -
nek Lom bardy, Os te no’da Alt
Ju ras sic (190 mil yon yıl ön ce )
Dö ne mi’ne ait tir.123

Diğer Dönemlere Ait Fosiller

CALA MI TES

Ki mi za man 20 met re ye ka dar
uza ya bi ldi ği tah min edi len bu bit -
ki Or ta Kar bo ni fer-Üst Kar bo ni -
fer dö nem le rin de (300-250 mil -
yon yıl ön ce) ol duk ça yay gın
olan bir tür dür.124



Sumak Yaprağı

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl 
Bölge: Green River Oluşumu, ABD

Arokarya Kozalağı

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl 
Bölge: Santana oluşumu, Breazilya

Milyonlarca yıl öncesine ait yaşayan fos-
iller, canlıların evrimleşmediğini, evrim
teorisinin delilsiz ve tamamen geçersiz bir
teori olduğunu gözler önüne sermektedir.
Canlılar, tüm kompleks donanımları ve tür-
lerine has özellikleri ile milyonlarca yıl
önce de, şimdi olduğu gibi Allah'ın yarat-
tığı birer mucizedirler. 



Kozalaklı Bitki

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl 
Bölge: Santana oluşumu, Breazilya

Akkavak Yaprağı

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl 
Bölge: Kamloops, Kanada

Fosil kayıtlarında yüzlerce bitki türü bir-
denbire, sahip oldukları tüm özelliklerle
aniden ortaya çıkmaktadır. Ve bu durum
evrimcilerin asla açıklayamadıkları, onlar
açısından çok büyük bir problemdir. Hatta
evrim teorisinin kurucusu olan Charles
Darwin'i bu problem hayretler içinde bırak-
mış ve Darwin bu düşüncesini şöyle itiraf
etmiştir: 

Bitki aleminin tarihinde yüksek
seviyeli bitkilerin açıkça aniden
ve birdenbire gelişimleri kadar
bana daha olağanüstü gelen bir
olay yoktur. Bütün bu bitki
fosillerinde de görüldüğü gibi,
günümüz bitkileriyle yüz mil-
yonlarca yıl önce yaşamış olan
bitkiler arasında şekil ve yapı
olarak hiçbir fark yoktur. (F.
Darwin, The Life and Letters of
Charles Darwin, 1887, s. 248)





B it ki ler de ki ya ra tı lış mu ci ze le ri nin an la tıl dı ğı bu ki tap ta çok
önem li bir so nuç de lil le riy le tek rar or ta ya kon muş tur: Ev rim
te ori si bi lim sel ger çek ler le çe li şen, sa de ce çe şit li se nar yo lar
üre te rek id di ala rı na des tek bul ma ya ça lı şan bir te ori dir. Bu, ev -

rim ci le rin za man za man ken di le ri nin de iti raf et ti ği  bir ger çek tir. 
No bel ödül lü, ün lü bir ev rim ci olan Dr. Ro bert Mi li kan ev rim ci le rin

için de bu lun duk la rı bu du ru mu şöy le iti raf et mek te dir:

Şu çok acık lı, biz bi lim adam la rı şu ana ka dar hiç bir bi lim ada mı nın ka -
nıt la ya ma dı ğı ev ri mi ka nıt la ma ya ça lı şı yo ruz.131

Ev rim ci le ri bu iti raf la rı yap ma ya iten hiç kuş ku suz ki, ge li şen bi li min
de açık ça göz ler önü ne ser di ği ger çek ler dir. Ge rek can lı lar üze rin de, ge rek se
ev ren de ki den ge ler üze rin de ya pı lan tüm bi lim sel in ce le me ler ev ren de ki dü -
ze nin özel bir ya ra tı lış so nu cu or ta ya çık tı ğı nı ka nıt la mak ta dır. 

Bu ki ta bın ha zır la nış ama cı, ya ra tı lış de lil le rin den bir ta ne si ni da ha göz -
ler önü ne se re rek, gün lük ya şa mın akı şı için de her in sa nın sü rek li kar şı laş tı -
ğı ama bir çok ki şi nin "ya ra tı lış mu ci ze si" ol du ğu nu ak lı na ge tir me di ği, gö -
rüp de üze rin den geç ti ği ko nu la rı ha tır lat mak tır. Tüm ha ya tı bo yun ca bel li
ko nu la ra il gi du yan, sa de ce ken di ih ti yaç la rı üze rin de dü şü nen, bu yüz den
Al lah'ın var lı ğı nın de lil le ri ni gö re me yen ba zı in san la ra ye ni bir ufuk aç mak -
tır. Çün kü bu, in sa nın ken di si ni ya ra tan Al lah'a yö nel me sin de çok önem li bir
yol ola cak tır. 

Bu, bir in sa nın ha ya tın da kar şı la şa ca ğı en önem li ko nu dur. Al lah’ın
ayet le rin de de be lirt ti ği gi bi an cak ak lı nı kul la na bi len ki şi ler öğüt alıp, dü şü -
nür ve Rab bi miz'e bir yol bu la bi lir:

Si zin için gök ten su in di ren O'dur; içe cek on dan, ağaç on dan dır (ki)
hay van la rı nı zı on da ot lat mak ta sı nız. Onun la si zin için ekin, zey tin,
hur ma lık lar, üzüm ler ve mey ve le rin her tür lü sün den bi ti rir. Şüp he -
siz bun da, dü şü ne bi len bir top lu luk için ayet ler var dır. (Nahl
Suresi, 10-11)





D
arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek

amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir

safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddelerden

tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir

düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir

zaman yaşanmadığını ortaya koyan 450 milyona yakın fosilin bulunmasıyla

çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği,

bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için

dünya çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılması-

na, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve

yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim

tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek

daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan

araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve

bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de,

biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim

adamı, Darwinizm'in

geçersizliğini görmekte,

canlıların kökenini

Yaratılış gerçeğiyle açık-

lamaktadırlar.

Evrim teorisinin

çöküşünü ve Yaratılış'ın

delillerini diğer pek çok

çalışmamızda bütün bil-

imsel detaylarıyla ele

aldık ve almaya devam

ediyoruz. Ancak

konuyu, taşıdığı büyük

önem nedeniyle, burada

da özetlemekte yarar

vardır.

Charles Darwin



Dar win'i Yı kan 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 yayın-

lanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki fark-

lı 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.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du; ken di si -

nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi. Hat ta Dar win'in ki ta -

bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun bö lüm de iti raf et ti ği 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 la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan aşı la ca ğı -

nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor du. Bu nu ki ta bın -

da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te -

ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak 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 ce le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la açık la ya -

ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev rim leş ti -

ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab lo or -

ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl önce

dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldikleri-

ni iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı

türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim gerçekleşmişse neden

bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teorinin açıklayamadığı soru-

lardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basamağı
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üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

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 biy-

oloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın 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 la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya pı ya sa hip ol -

duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te -

ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra -

bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le -

rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il -

ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra 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 le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü -

re ye bil di ği ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an -

la şı la cak tı ki, et le rin üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin -

den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı

göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı

yaz dı ğı dö nem de ise, bak te ri le rin

can sız mad de den olu şa bil dik le -

ri inan cı, bi lim dün ya sın da

yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı -

nın ya yın lan ma sın dan beş

yıl son ra, ün lü Fran sız bi yo log

Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel

oluş tu ran bu inan cı ke sin ola rak

çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça -

lış ma ve de ney ler so nu cun da
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Lou is Pas te ur, ev -
rim te ori si nin da ya -
na ğı olan "can sız
mad de can lı lık oluş -
tu ra bi lir" id di ası nı
yap tı ğı deney ler le
geçer siz kıl dı.



var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: "Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di -

ası ar tık ke sin ola rak ta ri he gö mül müş tür." (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular

Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun sü re di ren -

di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya pı sı nı or ta ya çı kar dık ça,

ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel -

di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın 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 ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le,

can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu

ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la -

cak tı: "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 ta yı oluş tur mak ta dır." (Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York,

Dover Publications, 1953 (Reprint), s. 196.)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni

ko nu su nu çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça -

lış tı lar. Bu de ney le rin 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 la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu

ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da

kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no -

asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir

aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge çer li

ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos -

fe rin ger çek dün ya ko şul la rın dan çok

fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya

çı ka cak tı. ("New Evidence on

Evolution of Early Atmosphere and
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Ale xan der Opa rin'in
ha ya tın kö ke ni ne ev -
rim ci bir açık la ma ge -
tir mek için yü rüt tü ğü
ça ba lar bü yük bir fi -
yas koy la  so nuç lan dı. 



Life", Bulletin of the American Meteorological Society, c.

63, Kasım 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. (Stanley Miller, Molecular Evolution of Life:

Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small

Molecules, 1986, s. 7.)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl

bo yun ca yü rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık -

la so nuç lan dı. San Di ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je -

okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth der gi sin de 1998 yı -

lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği 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 ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat

1998, s. 40.)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza

girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı yapıların

bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere 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, hatta hücreye ait tek bir protein bile üretilememekte-

dir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılarla açık-

lanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya bile gerek

yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza girerler. Çünkü

hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir tanesinin dahi tesadüfen

meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka protein-
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En son ev rim ci kay nak la rın
da ka bul et ti ği gi bi, ha ya tın
kö ke ni, ha la ev rim te ori si için
bü yük bir aç maz dır. 



lerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimalini

tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile evrimcilerin

tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir. Konunun önemi açısından

özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer pro-

teindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın proteinin hazır

bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı için proteinler

gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan protein

sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önemli

görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve tam işleyen

bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerekmektedir.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA mo le kü -

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 fa dan olu şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş -

tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

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 in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en zim le rin sen te zi

de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk -

la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol ma la -

rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok -

mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te si'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 la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik asit le rin

(RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola rak oluş ma la rı 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 ta ya çık ma sı -

nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. (Leslie E.

Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific American, c. 271, Ekim 1994, s. 78.)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine ortaya
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Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger çek ler -
den bir ta ne si, can lı lı ğın ina nıl maz de re -
ce de ki komp leks ya pı sı dır. Can lı hüc re le -
ri nin çe kir de ğin de yer alan DNA mo le kü -
lü, bu nun bir ör ne ği dir. DNA, dört ay rı
mo le kü lün fark lı di zi li min den olu şan bir
tür bil gi ban ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da
can lıy la il gi li bü tün fi zik sel özel lik le rin
şif re le ri yer alır. İn san DNA'sı ka ğı da dö -
kül dü ğün de, or ta ya yak la şık 900 cilt lik
bir an sik lo pe di çı ka ca ğı he sap lan mak ta -
dır. El bet te böy le si ne ola ğa nüs tü bir bil -
gi, te sa düf kav ra mı nı ke sin bi çim de ge -
çer siz kıl mak ta dır.

çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek gerekir. Bu

gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz

kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

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 la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir ev rim leş ti ri ci

gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon" me ka -

niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is min den de

açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de le si için -

de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne da ya -
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nır. Ör ne ğin yır tı cı 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 la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç -

lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir -

mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip

de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın 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. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of

the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184.)

La marck'ın Et ki si

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 la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak ce vap la ma ya ça lış -

mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo log La marck'a gö re, can lı lar

ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar,

ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör -

ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın

yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın -



da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra dö nüş tü ğü -

nü id dia et miş ti. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner Of

Truth Trust, 1988.)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le ke sin le -

şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa -

ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı 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 yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın son la rın -

da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-Dar wi nizm'i or ta -

ya at tı 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 la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya

da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek le di. Bugün de hala bil-

imsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu

model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı

türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organ-

larının "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 can-

lılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu

molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir. Amerikalı

genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır 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 la rın ev rim -

sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir. Za ten yük sek de re ce de

özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal 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 le cek ras ge le

bir de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re -

cek ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez,

ona yı kım ge ti rir. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of
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the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 179.)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren mu tas -

yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol du ğu gö rül dü. An la -

şıl 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 lı la 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 ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev -

rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na

gö re de, ev rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: 

Ara Form lar dan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en açık

göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerinden

türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine dönüşmüş

ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz
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anten

gözler

ağız

bacak Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın -
dan be ri si nek le ri mu tas -
yo na uğ ra ta rak, fay da lı
mu tas yon ör ne ği oluş tur -
ma ya ça lış tı lar. An cak on
yıl lar ca sü ren bu ça ba la rın
so nu cun da el de edi len tek
so nuç, sa kat, has ta lık lı ve
ku sur lu si nek ler ol du. En
solda, nor mal bir mey ve
si ne ği nin ka fa sı ve sağ da
mu tas yo na uğ ra mış di ğer
bir mey ve si ne ği.



milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe

ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara tür-

ler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yandan da

bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar

yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yandan da bazı kuş

özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş

sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler

geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu"

adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayılarının

ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu garip can-

lıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin,

Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe şit le ri

mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın ka nıt la rı da sa -

de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Charles Darwin, The Origin of

Species, s. 172, 280.)

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

sayısız 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 katmanın-

da gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka

böyle bağlantılarla dolu değil? (Charles Darwin, The Origin of Species, s.

172, 280) 
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Kretase dönemine ait bu
timsah fosili 65 milyon
yıllıktır. Günümüzde
yaşayan timsahlardan
hiçbir farkı yoktur.

İtalya'da çıkarılmış bu mene
balığı fosili 54 - 37 milyon yıl-
lıktır.Bu 50 milyon yıllık çınar

yaprağı fosili ABD çıkarıl-
mıştır. 50 milyon yıldır çınar
yaprakları hiç değişmemiş ,
evrim geçirmemiştir.
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Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da hum ma -

lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast la na 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 le rin

bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz

bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (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 la rı nı de tay lı ola rak in ce le 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 la şı rız;

ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup lar gö rü -

rüz. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the

British Geological Association, c. 87, 1976, s. 133.)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş for mu ol -

ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu, Dar win'in ön gö -

rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok

güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata -

sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık la ma 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 tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek ye ga -

ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem mel ve ek -

sik siz bir bi çim de or ta ya 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 ye sin de ken di le rin den ön ce var olan ba zı

can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek -

sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or ta ya 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 la rı ge re kir. (Douglas J. Futuyma,

Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. s. 197.)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or ta -

ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar win'in san dı ğı nın ak -

si ne, ev rim de ğil Ya ra tı lış 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 lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may mu nu"

an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar 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 te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin

Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar,

bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san -

lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş tir. (Charles E. Oxnard, "The

Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature,

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 lı lar, Aust ra lo pit he cus -

lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı -

na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger -

çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış -

tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu la rın 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. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American,

Aralık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo sa -

pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin 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 le oant ro po log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus,

Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler -

188 BİTKİLERDEKİ YARATILIŞ MUCİZESİ



de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A.

J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskı, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s.

221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge University

Press, 1971, s. 272.)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok mo dern

za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis 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. (Time, Kasım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın ge çer -

siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to log la rın 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 si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki, bun la rın bi -
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İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil ka lın -
tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı in san lar ile may mun -
lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu gös ter me kte -
dir. Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler, ger çek dı şı bir ta -
kım çi zim ve ma ket le re umut bağ la mış lar dır. Fo sil ka -
lın tı la rı nın üze ri ne di le dik le ri mas ke le ri ge çi rir ve ha -
ya li ya rı may mun ya rı in san yüz ler oluş turur lar. 

S A
H T E



ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev -

rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler. (S. J. Gould, Natural

History, c. 85, 1976, s. 30.)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta kım "ya rı

may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa gan da yo luy la ayak -

ta tu tul ma ya ça lı 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 ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he -

cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say gın bi -

lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da

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 la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola rak ka bul

et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rı na ka dar bir yel -

pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut

ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi -

yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi -

lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum

öte si al gı la ma" kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa -

ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa yı lan

bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma 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 le ri ne ke sin lik le ina nan bu kim -

se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm kün dür.

(Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger

Publications, 1970, s. 19.)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir ta kım in -

san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum la ma la rın dan iba -

ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter se niz ev -
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rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço cuk la rın bi le an la -

ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. 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 la rı ve

in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar -

bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri 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 la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa -

vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win

For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu lu nan 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 le ri mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la -

rın içi ne, is te dik le ri ka dar  ami no asit, is te dik le ri ka dar da pro te in dol dur sun lar.

Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş -

miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim

adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak

nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin -

ler. 

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor -

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 kar ta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı, bül -

bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri, zam bak la rı, ka ran fil le -

ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı,

in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke -

le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar.

De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın 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

ye ni 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 ya pı sı nı bu mik ros kop al tın da
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Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha yır. Bu nu da ha
iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Üsttekine ben zer bir va ri le can lı la rın olu şu mu için ge -
rek li olan bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in le ri kı sa ca sı ev rim ci le rin is te dik le ri, ge -
rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım. Ola bi le cek her tür lü kim ya sal ve fi zik sel yön te mi kul -
la na rak bu ele ment le ri ka rış tı ra lım ve is te dik le ri ka dar bek le ye lim. Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ne ka -
dar bek le nir se bek len sin bu va ril den can lı tek bir var lık bi le çı ka ra ma ya cak lar dır. 



iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak Yüce 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 ta -

dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün mek, üst te ki ör -

nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko nu ise göz

ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa ca ce vap

ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak dü şer. Bu ışın lar,

bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka

kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin -

yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al gı la nır.

Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. 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 fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek no lo ji 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 te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer -

de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le -

viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır

bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. 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 ti -

ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu

ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV

ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir

pers pek ti fi iz le mek te si 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 li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu bir te le viz yon sis te mi
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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 la nık, 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 te li bir gö rün -

tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge -

lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz ma nın te sa -

dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda nız da du ran te le viz -

yon te sa düf 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 tü yü oluş tu ran alet te sa dü -

fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün

de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum

ku lak için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku -

lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak

al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç



ku lak da bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay -

nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de ger -

çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se de ka pa -

lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü 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 la nır. Ses ge çir me yen

bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm

gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de ki ses

dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı yor sa, ses

için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik

set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan

ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se

ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma -

mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü -

nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka 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 ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı -

zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses -

ler son de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de

ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; 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 le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı 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 la yı cı ola ma mış tır. An cak gör me ve işit -

me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri, kuş la rın cı -

vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar, elekt rik

sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya ki tap la rın da bu gö -

rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko -

nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu
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elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir? 

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al gı la yan

bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc re le ri 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 ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu -

ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si

duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de dü şün mek için bey -

ne ih ti yaç 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 le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar la açık ça

çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın kö ke ni hak kın da ki

id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş -

ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı

gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce

ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren

mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te -

ori si ıs rar la bi li min gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin

eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne -

den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin den as la

vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler, ma ter ya list fel se -

fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne

ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden ün lü bir ge -

ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce

ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil miş,
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doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge -

tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma ter -

ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık -

la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter -

ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir -

me si ne izin ve re me yiz. (Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World",

The New York Review of Books, 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

ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların,

zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insan-

ların 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
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Bir ci sim den ge len uya rı lar elekt rik sin -
ya li ne dö nü şe rek be yin de bir et ki oluş -
tu rur lar. Gö rü yo rum der ken, as lın da
zih ni miz de ki elekt rik sin yal le ri nin et ki -
si ni sey re de riz. Beyin ışığa kapalıdır.
Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık
beynin bulunduğu yere kadar gire-

mez. Görüntü merkezi denilen yer
kapkaranlık, ışığın asla ulaşmadı-

ğı, belki de hiç karşılaşmadığı-
nız kadar karanlık bir yerdir.

Ancak siz bu zifiri karanlık-
ta ışıklı, pırıl pırıl bir dün-
yayı seyredersiniz.



apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle

savunmaya 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

biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin 

En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin et ki si

al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san, bi lim ve me de -

ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri 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 la ya cak tır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin

içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların karışımın-

dan zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profesörlerin, üniversite

öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton

Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karan-

fillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim

adamları, profesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi

için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde

olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl

ve mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde

çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka inanç veya iddia

daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tap-

masından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa

(as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yaptıkları buzağıya tap-

malarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum,

Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların

anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düşeceklerini

birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:
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Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için fark
et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür -
le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azap on la -
ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)
… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır bu -
nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar hay -
van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır.
(Araf Su re si, 179)

Al lah, Hicr Suresi'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le inan ma ya -

cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı yük -
sel se ler 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 cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in san la rın
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Geç miş za man lar da  tim sa ha ta pan in san la rın ina nış la rı ne de re ce ga rip ve akıl
al maz sa gü nü müz de Dar wi nist le rin ina nış la rı da ay nı de re ce de akıl al maz dır.
Dar wi nist ler te sa düf le ri ve can sız şu ur suz atom la rı cahilce adeta ya ra tı cı güç
ola rak ka bul eder ler hat ta bu batıl inan ca bir di ne bağ la nır gi bi bağ la nır lar.



ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü yü nün bo zul ma ma -

sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir

ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id -

di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya nın da ki in san la rın,

şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga -

ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni,

can lı lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı -

sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın,

"bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı kim se le -

rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa (as) ve Fi ra vun ara -

sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa (as), Fi ra vun'a hak di ni

an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın

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 -

tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola -

yın an la tıl dı ğı ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le ri ni
bü yü le yi 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)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -Hz.

Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebilmişlerdir.

Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koyduğu delil, onların

bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz

kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı ve -
rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la -
yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol -
duk la rı 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)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkileyen bu

kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile, söz konusu

insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik
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kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları savunmaya hayat-

larını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla

açığa çıktığında ve "büyü bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir.

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. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz

bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la ya cak tır. (Malcolm

Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s.

43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san lar "te sa -

düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si dün ya ta ri hi nin en

bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta nım la na cak tır. Bu şid det li bü -

yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya

baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat -

ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim 
hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, her şeyi bilen, 

hüküm ve hikmet sahibi olansın." (Bakara Suresi, 32)
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