






YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da

doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Si-

nan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölü-

mü'nde öğrenim gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda

pek çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddiala-

rının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını orta-

ya koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır.

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 30.000 resmin yer aldığı toplam 45.000 sayfalık

bir külliyattır ve bu külliyat 41 farklı dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki peygamberin ha-

tıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluşturul-

muştur. Yazar tarafından kitapların kapağında Resulullah'ın mührünün kullanılmış olma-

sının sembolik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgilidir. 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'ın sün-

netini kendine rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm temel

iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itirazları tam olarak susturacak

"son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Re-

sulullah'ın mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaştırmak, böy-

lelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşün-

meye sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve sapkın uygulamalarını göz-

ler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindis-

tan'dan Amerika'ya, İngiltere'den Endonez-

ya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, İspan-

ya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan İtalya'ya, Fran-

sa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünya-

nın daha pek çok ülkesinde beğeniyle okunmak-

tadır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İs-

panyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arna-

vutça, Rusça, Boşnakça, Uygurca, Endo-

nezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça,

Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tan-



zanya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor), Dhivelhi (Mauri-

tus'ta kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt dı-

şında 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, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi üs-

lubun, akılcı ve ilmi yaklaşımın 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, ateiz-

mi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri müm-

kün 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 kaynaklanmakta-

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

hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve yayınlanma-

sında herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmeleri-

ni sağlayan, 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

meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve keskin

bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman kay-

bına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vurgu-

lamaya 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 görül-

düğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikleri

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

dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ah-

lakının, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden

güne daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate alın-

dığında bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde yapılması gerektiği açık-

tır. Aksi halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın izniy-

le, 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk ve

adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.



O K U Y U C U Y A

● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nede-

ni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›y-

la Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya

da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler

önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›la-

bilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir.

Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda

imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Alah'›n ayetlerini ö¤renme-

ye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda

hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmifle her-

kes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitap-

lar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda

kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve an-

lat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›l›kl› bir

sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucu-

nun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine

aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunmas›-

na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve

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

bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri

vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan

hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecek-

tir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una fla-

hit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara daya-

l› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu

veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
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ok kapsaml› bir uçak maketi sat›n ald›¤›n›z› düflünün. Yüzler-

ce küçük parçadan oluflan bu maketi yapmak için nas›l bir yol

izlersiniz? Kuflkusuz bunun için yapaca¤›n›z ilk fley, kutunun

üzerindeki resimlere bakmak ve içindeki montaj bilgilerinden

faydalanmak olacakt›r. Çünkü bir maketi yaparken montaj ta-

limatlar›n› izlemek, yap›lacak iflin süresini k›salt›r, o maketin en hatas›z

ve mükemmel biçimde yap›lmas›n› sa¤lar. 

Uça¤›n montaj› ile ilgili bilginiz olmasa da, e¤er elinizde benzer bir

model varsa maketi yine yapabilirsiniz. Çünkü daha evvel gördü¤ünüz

uçak modelinin tasar›m›, onun benzerinin yap›m›nda size önemli bir reh-

ber olacakt›r. Ayn› mant›kta, do¤ada var olan kusursuz bir tasar›m› örnek

almak da, benzer ifllevlere sahip bir teknolojik ayg›t›n tasar›m ve monta-

j›n›n en k›sa yoldan ve en mükemmel biçimde gerçeklefltirilmesini sa¤lar.

Bunun bilincinde olan pek çok bilim adam› ve araflt›rma-gelifltirme (AR-

GE) uzman› da yapacaklar› her yeni çal›flmadan önce, bunun canl›lardaki

örneklerini araflt›rmakta, bunlardaki sistem ve tasar›mlar› örnek alarak

onlar› taklit etmektedirler. Di¤er bir deyiflle bilim adamlar›, Allah'›n do-

¤ada yaratt›¤› canl›lar› incelemekte ve bunlardan yararlanarak yeni tek-

nolojiler gelifltirmektedirler. 

Bu yönelim yeni bir bilim dal› do¤urmufltur: "Biyomimetik". 'Do¤a-

daki canl›lardan taklit' anlam›na gelen ve özellikle son dönemlerde tekno-

loji dünyas›nda ad›ndan s›kça söz edilen bu bilim dal›, insanlara önemli

ufuklar açm›flt›r. 

Canl›larda bulunan sistemlerin yap›s›n› taklit etme bilimi olarak bi-

linen biyomimeti¤in ortaya ç›k›fl›, bugün evrim teorisini savunan bilim

adamlar› için de çok büyük bir hezimet olmufltur. Çünkü, evrim basama-

¤›n›n en geliflmifl canl›s› olarak kabul ettikleri insan›n sözde kendinden

daha ilkel olmas› gereken canl›lar› taklit etmeye çal›flmas›, onlardan ilham

almas› evrimciler aç›s›ndan kabul edilemez bir durumdur.

‹lkel say›lan canl›lar›n özellikleri daha geliflmifl olanlar taraf›ndan

örnek al›n›yorsa bu, gelecekte var olacak teknolojilerin büyük bir bölü-

11



münün, bu sözde ilkel canl›lar›n tasar›mlar› üzerine kurulu olmas› de-

mektir. Bu ise, çevrelerine uyum sa¤layamayan ilkel canl›lar›n yok olup

kalanlar›n geliflti¤ini savunan evrim teorisinin mant›¤›na tamamen ters

bir durumdur. 

Evrim teorisini savunanlar› k›s›r bir döngüye sokan bu bilim dal›,

gün geçtikçe geliflmekte ve teknoloji dünyas›na hakim olmaktad›r. Bu

do¤rultuda "biyomimikri" olarak isimlendirilen ve "canl›lar›n davran›flla-

r›n› taklit etme bilimi" anlam›na gelen yeni bir bilim dal› daha ortaya ç›k-

m›flt›r. 

Bu kitapta biyomimetik ve biyomimikrinin do¤ada mevcut olan ku-

sursuz sistemleri örnek alarak katetti¤i geliflmeler ele al›nmaktad›r. Daha

önce pek dikkat çekmemifl, ancak canl›l›¤›n yarat›lmas›ndan bu yana do-

¤ada var olan benzersiz tasar›mlar incelenmektedir. Ayn› zamanda, evrim

teorisini savunanlara söyleyecek tek bir söz dahi b›rakmayan do¤adaki

ak›l dolu mekanizmalar›n hepsinin alemlerin Rabbi olan Allah'›n örnek-

siz yaratmas›n›n eseri oldu¤u anlat›lmaktad›r.

AKILLI TASARIM YAN‹ YARATILIfi
Allah'›n yaratmak için tasar›m yapmaya ihtiyac› yoktur

'Tasar›m' ifadesinin do¤ru anlafl›lmas› önemlidir. Allah'›n kusursuz

bir tasar›m yaratm›fl olmas›, Rabbimiz’in önce plan yapt›¤› daha sonra

yaratt›¤› anlam›na gelmez. Bilinmelidir ki, yerlerin ve göklerin Rabbi olan

Allah’›n yaratmak için herhangi bir 'tasar›m' yapmaya ihtiyac› yoktur.

Allah'›n tasarlamas› ve yaratmas› ayn› anda olur. Allah bu tür eksiklikler-

den münezzehtir. 

Allah'›n, bir fleyin ya da bir iflin olmas›n› diledi¤inde, onun olmas›

için yaln›zca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde flöyle buyurulmaktad›r:

Bir fleyi diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "Ol" demesidir; o da

hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir iflin ol-

mas›na karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o da hemen oluverir.

(Bakara Suresi, 117)
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B‹YOM‹MET‹K NED‹R? 

Gerek biyomimetik, gerekse biyomimikri do¤adaki modelleri incele-

yen, sonra da bu tasar›mlar› taklit ederek veya bunlardan ilham alarak in-

sanlar›n problemlerine çözüm getirmeyi amaçlayan yeni bilim dallar›d›r. 

Biyomimetik, insanlar›n do¤ada bulunan sistemleri taklit ederek

yapt›klar› maddelerin, aletlerin, mekanizma ve sistemlerin tümünü ifade

eden bir terimdir. Do¤adaki tasar›mlar örnek al›narak yap›lan aletlere,

özellikle nanoteknoloji,1 robot teknolojisi, yapay zeka (AI), t›bbi endüstri

ve askeri donan›m gibi alanlarda kullan›lmak için gerek duyulmaktad›r.

Biyomimikri, ilk defa Montanal› bir yazar ve bilim gözlemcisi olan

Janine M. Benyus taraf›ndan ortaya at›lm›fl bir kavramd›r. Türkçe karfl›l›-

¤› "biyotaklit" olan bu kavram, daha sonra pek çok kifli taraf›ndan yorum-

lanm›fl ve uygulamaya geçirilmifltir. Biyomimikri hakk›nda yap›lan yo-

rumlardan biri flöyledir:

Biyomimikrinin ana temas› do¤adan model, ölçü ve ak›l olarak ö¤renecek çok fle-
yimiz oldu¤udur. Bu araflt›rmac›lar›n ortak noktas›, do¤adaki tasar›ma sayg›
göstermeleri ve insanlar›n karfl›laflt›klar› problemlerin çözümünde bunlar› kul-
lanarak ilham almalar›d›r.2

Ürün kalitesini ve verimini art›rmada do-

¤adan faydalanan flirketlerden biri olan Interfa-

ce'in ürün stratejisti David Oakley de biyotaklit

konusunda flunlar› söyler:

Do¤a, benim ifl ve tasar›m konular›nda ak›l ho-
cam, yaflam tarz›m için bir model. Do¤an›n siste-
mi milyonlarca senedir çal›fl›yor… Biyotaklit, do-
¤adan ö¤renmenin bir yoludur.3

Nitekim bilim adamlar› h›zla yayg›nlaflan

bu fikri benimsemifller, önlerindeki benzersiz ve

kusursuz modelleri örnek alarak çal›flmalar›na

h›z kazand›rm›fllard›r. Özellikle endüstri alan›n-

da do¤adaki gibi uygun hammaddeler ve eko-
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nomik sistemler gelifltirmeyi amaçlayan bilim

adamlar› ve araflt›rmac›lar, flimdi el birli¤iyle do-

¤ay› nas›l taklit edeceklerinin yollar›n› araflt›r-

maktad›rlar.

Do¤adaki tasar›mlar en az malzeme ve enerji ile en fazla ve-

rim almalar›, kendi kendilerini onarma özellikleri, geri-dönüflümlü ve do-

¤a-dostu olmalar›, sessiz çal›flmalar›, estetik, dayan›kl› ve uzun ömürlü

olmalar› bak›m›ndan teknolojik çal›flmalara örnek teflkil ederler. High Co-
untry News adl› bir gazetede biyomimetik bilimsel bir hareket olarak ta-

n›mlanm›fl ve flöyle bir yorum yap›lm›flt›r:

Do¤al sistemleri model alarak, bugün kulland›¤›m›zdan çok daha uzun süreli
teknolojiler oluflturabiliriz.4 

Biomimicry adl› kitab›n yazar› Janine M. Benyus ise, do¤ada gördü¤ü

mükemmellikler üzerinde düflünerek, do¤adaki modellerin taklit edilme-

si gerekti¤ine inanm›flt›r. Onu böyle bir yaklafl›m› savunmaya yönelten

örneklerden baz›lar› flunlard›r:

• Ar› kufllar›n›n 10 gramdan daha az bir yak›tla Meksika Körfezi'ni

geçebilmeleri,

• Yusufçuklar›n en iyi helikopterlerden bile daha iyi manevra yapa-

bilmeleri,

• Termit kulelerinde bulunan iklimlendirme ve havaland›rma sis-

temlerinin, donan›m ve enerji sarfiyat› bak›m›ndan insanlar›n yapt›kla-

r›ndan çok daha üstün olmalar›, 

• Yarasan›n çok-frekansl› ileticisinin, insanlar›n yapt›¤› radarlardan

daha verimli ve duyarl› çal›flmas›, 

• Ifl›k saçan alglerin vücut fenerlerini ayd›n-

latmak için çeflitli kimyasallar› biraraya getir-

meleri,

• Kutup bal›klar› ve kurba¤alar›n don-

duktan sonra yeniden hayata dönmeleri ve

organlar›n›n buz nedeniyle hasara u¤ra-

mamas›,



• Bukalemunun ve mürekkep bal›¤›n›n, bulunduklar› ortamla tam

bir uyum içinde olacaklar› flekilde derilerinin renklerini, desenlerini an›n-

da de¤ifltirmeleri,

•Ar›lar›n, kaplumba¤alar›n ve kufllar›n haritalar› olmadan uzun me-

safeli yolculuklarb yapabilmeleri,

• Balinalar›n ve penguenlerin oksijen tüpü kullanmadan dalmalar›,

• DNA sarmal›n›n bilgi depolama kapasitesi,

• Yapraklar›n fotosentez ifllemi ile, y›lda 300 milyar ton fleker üretimi

yaparak dünyan›n en büyük kimyasal ifllemini gerçeklefltirmesi...

Yukar›da sadece birkaç örne¤ine yer verdi¤imiz do¤adaki hayranl›k

uyand›ran bu gibi mekanizma ve tasar›mlar, teknolojinin birçok alan›n›

zenginlefltirme potansiyeline sahiptir. Bilgi birikimimizin artmas› ve tek-

nolojik imkanlar›n geliflmesi ile birlikte bu potansiyel her geçen gün daha

da ortaya ç›kmaktad›r. 

Örne¤in 19. yüzy›lda do¤an›n taklidi sadece estetik aç›dan uygula-

ma sahas›na sahipti. Dönemin ressam ve mimarlar› do¤adaki güzellikler-

den etkilenmifl, yapt›klar› eserlerde bu yap›lar›n d›fl görünüfllerini örnek

alm›fllard›. Ama do¤adaki tasar›mlar›n ola¤anüstülü¤ünün ve bunlar›n

taklidinin insanlar için fayda sa¤layaca¤›n›n anlafl›lmas›, ancak do¤al me-

kanizmalar›n moleküler seviyede incelenmesiyle bafllam›flt›r. Çünkü do-

¤adaki kusursuz düzen, detaya inildikçe daha da flafl›rt›c› bir boyut ka-

zanmaktad›r. 

Biyomimetikle ortaya ç›kan malzeme ve aletler gelecekte de kullan›-

labilecek yap›dad›r: Yeni solar hücreler, geliflmifl robotlar ve uzay gemile-

rinin malzemeleri gibi... Bu bak›mdan do¤adaki tasar›mlar çok ileri bir

teknolojiye ufuk açmaktad›r.

Biyomimetik Hayat›m›z› Hangi Do¤rultuda De¤ifltirecek?

Do¤adaki mükemmel tasar›mlar Rabbimiz'in bize verdi¤i çok büyük

nimetlerdir. Bu tasar›mlar› taklit etmek ve örnek olarak almak ise insa-

no¤lunu sürekli iyiye, do¤ruya yöneltecek bir devrimdir. Ne var ki bilim

15
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dünyas› do¤adaki tasar›mlar›n çok büyük bir kaynak oluflturdu¤unu ve

günlük hayata geçirilmesi gerekti¤ini, ancak son birkaç y›l içerisinde fark

edebilmifltir. 

Bilim otoritesi olarak kabul edilen pek çok yay›n organ› da do¤ada-

ki üstün yap›lar›n içerdi¤i tasar›mlar›n insanlara yol göstermesi aç›s›ndan

çok büyük bir kaynak oldu¤unu kabul etmektedir. Örne¤in Nature dergi-

si bu gerçe¤i flöyle ifade eder: 

Do¤adaki mekanizmalar üzerinde yap›lan çal›flmalar göstermektedir ki, filden
proteine kadar pek çok yap›, tasar›mc›lar ve mühendisler için zengin bir fikir ha-
vuzu oluflturmaktad›r. Üstelik bu havuzun derinli¤ini art›rma potansiyeli de
çok yüksektir.5

fiüphesiz bu kayna¤› do¤ru yönde kullanmak ve teknolojiye geçir-

mek, insano¤lunu çok h›zl› bir geliflim sürecine sokacakt›r. Biyomimetik

dal›nda uzman olarak gösterilen Janine M. Benyus da, do¤ay› taklit etti-

¤imiz takdirde yiyecek ve enerji üretimi, bilgi depolama, sa¤l›k gibi bir-

çok alanda kendimizi rahatl›kla gelifltirebilece¤imizi belirtmifltir. Janine

Benyus, yapraklardan esinlenilerek yap›lan ve Günefl Sistemi ile çal›flan

mekanizmalar›, hücreler gibi sinyal veren bilgisayarlar›n üretimini, sedef-

ten taklit edilerek yap›lan k›r›lmaya dayan›kl› seramikleri bu geliflime ör-

nek olarak vermifltir.6

Biyomimetik: Teknoloji Do¤ay› Taklit Ediyor



Görüldü¤ü gibi, biyomimetik devrimi günlük hayat›m›z› ve yaflam›-

m›z› derinden etkileyecek, insanlar›n daha rahat ve konforlu yaflamas›n›

sa¤layacakt›r. 

Bugün görmekteyiz ki geliflen teknoloji yarat›l›fl mucizelerini tek tek

keflfetmekte ve "biyomimetik" biliminde oldu¤u gibi canl›lardaki ola¤a-

nüstü tasar›mlar› örnek alarak insanl›¤a hizmet etmektedir. Bu konular›n

ele al›nd›¤› pek çok bilimsel makaleden birkaç tanesinin bafll›klar›n› flöy-

le s›ralayabiliriz:

● Yaflam›n Muhteflem Tasar›mlar›ndan Örnek Almak7

● Biyomimetik Daha ‹yi Bir Dünya Vaad Ediyor8

● Bilim Do¤ay› Taklit Ediyor9

● Do¤adaki Tasar›mlardan Ö¤renmek10

● Hayat›n Tasar›mdaki Dersleri11

● Biyomimikri: Gözümüzün Önünde Gizlenen S›rlar12

● Biyomimikri: Do¤an›n ‹lham Verdi¤i Bulufllar13

● Biyomimikri: Bizi Çevreleyen Üstün Yetenek14

● Biyomimetik: Do¤adan ‹yi Dizaynlar Ç›karmak15

● Biyomimetik: Do¤adaki Tasar›mlardan Malzemeler Meydana Ge-

tirmek16

● Mühendisler Tasar›m için Do¤adan Örnek Al›yorlar17

Bu makaleler okundu¤unda da görülmektedir ki, bilimsel araflt›rma-

lar›n sonuçlar› Allah'›n varl›¤›n›n delillerini tekrar tekrar göstermektedir. 
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ugün do¤adaki malzemelerin yap›s›n› inceleyerek

bunlar› çal›flmalar›nda örnek olarak kullanan pek

çok bilim adam› vard›r. Çünkü do¤adaki materyal-

ler ihtiyaç duyulan sa¤laml›k, hafiflik, esneklik gi-

bi özelliklere sahiptir. Örne¤in "Abalone" ad› veri-

len bir deniz canl›s›n›n iç kabu¤u, yüksek teknolojiyle üretilen

seramiklerden iki kat daha dayan›kl›d›r; örümce¤in ipe¤i çelik-

ten befl kat daha sa¤lamd›r; midyedeki yap›flkan ise suyun alt›n-

da dahi etkisini koruyabilmektedir.18

Bilim ve Teknik Dergisi araflt›rma ve yaz› grubunun bir üyesi

olan Gülgün Akbaba, do¤adaki malzemelerin üstün özelliklerin-

den ve insanlar›n bunlardan nas›l yararlanaca¤›ndan flöyle bah-

seder:

Geleneksel seramik ve cam malzemeler, hemen her gün kendini yeni-
leyen teknolojiye ayak uyduramaz hale geldi. Bilim adamlar› bu bofl-
lu¤u doldurabilmek için çal›flmalar yap›yorlar. Do¤adaki yap›lar›n
mimari s›rlar› yavafl yavafl çözülmeye baflland›… T›pk› do¤adaki bir
midye kabu¤unun kendi kendini yenilemesi ya da yara alm›fl bir kö-
pek bal›¤›n›n derisinde gerçekleflen onar›m gibi, teknolojilerde kulla-
n›lan malzemeler de kendi kendini yenileyebilecek. Daha sert, sa¤lam,
dayan›kl›, üstün fiziksel, mekanik, kimyasal ve elektromanyetik özel-
liklere sahip olan bu malzemeler, örne¤in uzay araflt›rmalar›nda ro-
ket, uzay meki¤i, uydu tafl›y›c›lar› gibi araçlar›n atmosfer girifl ve ç›-
k›fllar›nda gereksinim duyulan yüksek s›cakl›klara dayan›kl›l›k ve ha-
fiflik özelliklerini tafl›yor. K›-
talararas› ulafl›m için geliflti-
rilmesi planlanan süpersonik
dev yolcu uçaklar› çal›flmala-
r›nda da a¤›rl›kça hafif ve
yüksek s›cakl›klara dayan›kl›
malzemeler gerekiyor. T›pta

Abalone



örne¤in yapay kemik üretiminde gereksinim duyulansa,
süngerimsi görünüflü, sert yap›s›yla dokusu do¤ala olabil-
di¤ince yak›n malzemeler.19

Seramik, inflaattan elektrik malzemelerine ka-

dar genifl kullan›m alan› olan bir malzemedir. Ne

var ki bu malzeme üretilirken ço¤u zaman 1000-

1500 oC'den daha fazla s›cakl›klara ulaflan bir ›s›n›n

kullan›lmas› gerekir.

Do¤ada birçok seramik malzeme vard›r. Ancak bunlar›n oluflumu s›-

ras›nda hiçbir zaman böyle yüksek s›cakl›klar kullan›lmaz. Örne¤in mid-

ye kabu¤u 4oC'de ve en mükemmel biçimde oluflmaktad›r. Do¤adaki bu

üstün yarat›l›fl örne¤i bir Türk bilim adam› olan ‹lhan Aksay'›n dikkatini

çekmifl ve kendisi daha iyi, sa¤l›kl›, kullan›fll›, ifllevsel seramiklerin nas›l

üretilece¤i konusuna yönelmifltir. Baz› deniz hayvanlar›n›n kabuklar›n›n

iç yap›lar›n› inceleyen Aksay, Abalone adl› deniz canl›s›n›n kabu¤undaki

yap›n›n ola¤anüstülü¤ünü hemen fark etmifltir. Aksay konuyla ilgili flun-

lar› söyler:

Midye kabu¤u elektron mikroskobu alt›nda 300.000 kez büyütüldü¤ünde, tu¤-
ladan bir duvar görünümü ortaya ç›kar. Bu duvar, harç niteli¤indeki bir prote-
inden ve kalsiyum karbonattan yap›lm›fl tu¤lalardan oluflur. Kalsiyum karbonat
k›r›lgan bir niteli¤e sahip olmas›na karfl›n, kabuk katmanl› yap›s›ndan dolay›
ola¤anüstü sa¤lam ve insan yap›m› seramikten daha az k›-
r›lgand›r. Bir halat›n sadece bir ipi koptu¤unda
bütün halat kopmufl olmaz. ‹flte buna
benzer flekilde midye kabu¤unun bu
katmanl› yap›s› çatlaklar›n yay›lma-
s›na engel olur.20

Aksay, bu modellerden esinle-

nerek son derece sert ve dayan›kl›

alüminyum-bor karbür metal-

20
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seramik bir malzeme gelifltirmifltir. Bu malzeme,

ABD'de ordunun çeflitli laboratuvarlar›nda denen-

dikten sonra tanklarda z›rh olarak kullan›lm›flt›r.21

Bugün bilim adamlar› biyomimetik malzeme-

lerin üretilmesi için mikroskobik boyutlarda ince-

lemeler yapmaktad›r. Bu bilim adamlar›ndan biri

olan Prof. Aksay da, kemik ve difl türü biyosera-

miklerin, vücut s›cakl›¤›nda, protein gibi organik

maddelerin birlefltirilmesiyle olufltu¤unu ve bun-

lar›n insan üretimi seramiklerden çok daha üstün

nitelikler gösterdi¤ini aç›klam›flt›r. Aksay'›n çal›fl-

malar›, yani do¤adaki üstün niteliklerin nanomet-

re (milimetrenin milyonda biri) boyutlar›ndaki bir-

lefltirmeden kaynaklanm›fl oldu¤u tezi, bu boyutlarda araç üretmeyi

amaçlayan birçok elektronik flirketini biyoesinli malzeme (biyolojik mal-

zemelerden esinlenilerek haz›rlanan insan yap›s› malzemeler) araflt›rma-

lar›na yöneltmifltir.22

Endüstride kullan›lan pek çok mad-

de zararl› kimyasallar›n bulundu¤u,

yüksek ›s› ve bas›nç gerektiren ortam-

larda üretilirler. Halbuki do¤adaki

materyaller "yaflam dostu" olarak

Ak›ll› Malzemeler

Mercanlar sa¤laml›k

aç›s›ndan midye

kabuklar›ndaki se-

def ile yar›fla-

bilir. Mercan-

lar, denizdeki

kalsiyum tuz-

lar›n› kulla-

narak gemile-

rin çelik gövde-

lerini yaracak kadar sert

bir yap› olufltururlar.

Midye kabu¤u
mikroskobik boyuttaki
tu¤lalardan oluflur. Bu
katmanl› yap› kabukta-
ki çatlaklar›n
yay›lmas›na engel olur.



ifade edebilece¤imiz zarars›z koflullarda -örne¤in su bazl› solüsyonlarda,

oda s›cakl›¤›nda- üretilirler. Bu da kuflkusuz, bilim adamlar› için son de-

rece önemli bir avantaj sa¤lar.23

Sentetik elmas üreticileri, metal alafl›m tasar›mc›lar›, polimer bilimci-

leri, fiber optik uzmanlar›, ince seramik üreticileri ve yar›-iletken malze-

me gelifltirenler en pratik yol olarak biyomimetik yöntemlerine baflvur-

maktad›rlar. Çünkü her yönden ihtiyaçlar›na cevap veren do¤adaki mal-

zemeler, ayn› zamanda çok genifl bir çeflitlili¤e de sahiptir. Dolay›s›yla çe-

flitli dallarda araflt›rma yapan uzmanlar, kurflun geçirmez yeleklerden jet

motorlar›na kadar pek çok konuda, do¤ada bulunan üstün özelliklerdeki

malzemeleri suni yollardan elde edebilmek için orijinallerini taklit etme-

ye bafllam›fllard›r.

‹nsanlar›n yapt›¤› malzemeler bir süre sonra çatlar, k›r›l›r. Bu durum-

da d›flar›dan bir müdahaleyle, örne¤in yap›flt›rmayla malzeme onar›l›r.

Oysa do¤adaki durum farkl›d›r. Midye kabu¤u gibi do¤adaki baz› malze-

22
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Abolone adl› deniz canl›s›ndan esinle-

nilerek elde edilen malzeme, ABD'de

ordunun çeflitli laboratuvarlar›nda de-

nendikten sonra tanklarda z›rh olarak

kullan›lm›flt›r.
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Ak›ll› Malzemeler

Do¤adaki pek çok mal-

zeme insanlara örnek

olabilecek üstün özellik-

lere sahiptir. Mesela ke-

mi¤in bir gram› demirin

bir gram›na oranla çok

daha sa¤lamd›r. 

meler kendi kendilerini yenile-

yebilirler. Bilim adamlar› da son

dönemde kendini yenileyebilen po-

limerler, polisiklatlar vb. malzemeler üzerinde çal›flmalara yönelmifller-

dir. Sa¤lam ve kendi kendini onarabilen biyoesinli malzeme gelifltirmek

için örnek al›nan do¤al malzemelerden birisi de gergedan boynuzudur.

Bu araflt›rmalar, 21. yüzy›l›n malzeme biliminde üzerinde çal›fl›lacak ko-

nulara temel olacakt›r.24

Kompozitler

Birbirine kar›flmayan iki veya daha fazla kat›n›n bileflimiyle oluflan

kat› malzemelere "kompozit malzeme" denir.25 Do¤adaki malzemelerin

ço¤u "kompozit" olarak adland›r›lan bileflik yap›l› maddelerden oluflur.

Bu kar›fl›m›n özelli¤i, kendini oluflturan maddelerin özelliklerinden çok

daha üstündür.

Örne¤in fiberglas yapay bir kompozittir ve gemi gövdesi, olta de¤-

ne¤i, yay ve ok gibi birçok spor malzemesinin yap›m›nda kullan›l›r. Fi-

berglas, "polimer" ad› verilen jölemsi plastik bir maddenin içine kar›flt›r›-

lan cam liflerinden elde edilir. Polimerin sertleflmesi sonucunda oluflan

kompozit malzeme hafif, sa¤lam ve ayn› zamanda esnektir. Kar›fl›mda

kullan›lan liflerin ya da plastik maddenin nitelikleri de¤ifltirilecek olursa,

kompozit malzemenin özellikleri de de¤iflir.26

‹nsanlar›n üretti¤i kompozitler, do¤al kompozitlerden çok daha
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zay›f ve ilkel kalmaktad›r. Grafit ve karbon liflerden oluflan kompozitler

son 25 y›lda insano¤lunun gerçeklefltirdi¤i en iyi 10 mühendislik keflfi

içinde yer almaktad›r. Bununla beraber yeni uçaklar, uzay meki¤i parça-

lar›, spor malzemeleri, Formula-1 yar›fl arabalar› ve yelkenliler için hafif

yap›da kompozit malzemeler tasarlanmakta ve yeni bulufllar h›zla ilerle-

mektedir. 

Burada k›saca de¤indi¤imiz kompozit malzemeler de do¤adaki tüm

ola¤anüstü yap›, malzeme ve sistemler gibi Allah'›n eflsiz yaratma sanat›-

n›n birer örne¤idir. Yarat›l›fltaki bu benzersizlik ve mükemmelli¤e birçok

Kuran ayetinde de dikkat çekilmifltir. Allah, benzersiz yaratmas›n›n bir

sonucu olarak, insanlara verdi¤i her türlü nimetin say›s›n›n say›lamaya-

cak kadar fazla oldu¤unu bir ayette flöyle bildirmifltir: 

E¤er Allah'›n nimetini saymaya kalk›flacak olursan›z, onu bir ge-

nelleme yaparak bile sayamazs›n›z. Gerçekten Allah, ba¤›fllayan-

d›r, esirgeyendir. (Nahl Suresi, 18)

Hafif yap›l› kompozit malzemeler üstün nitelikleri nedeniyle uzay teknolojisinden, spor

malzemelerine kadar genifl bir alanda kullan›lmaktad›r



Timsah Derisindeki Fiberglas Tekni¤i

Fiberglas tekni¤i, teknolojide 20. yüz-

y›lda kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Ancak bu

malzeme canl›larda, var olduklar› ilk gün-

den beri mevcuttur. Örne¤in timsah›n deri-

si fiberglasla ayn› yap›da bir malzemedir. 

Bilim adamlar› okun, b›ça¤›n ve hatta

bazen kurflunlar›n bile ifllemedi¤i timsah

derisinin neden bu kadar sa¤lam oldu¤unu

yak›n bir zamana kadar bilmiyorlard›. Konuyla ilgili yap›lan araflt›rmalar

çok ilginç sonuçlar vermifltir: Timsah›n s›rt derisinde özel bir doku bulun-

maktad›r. Bu dokuya sa¤laml›¤›n› veren malzeme, içinde kullan›lan kola-

jen proteini lifleridir. Bu liflerin özelli¤i ise dokular›n içerisine eklenerek

dokunun yap›s›n› güçlendirmeleridir. Kuflkusuz bu malzeme (kolajen)

bunca ayr›nt›ya ve özelli¤e evrimcilerin iddia ettikleri gibi uzun y›llar içe-

risinde birbirini takip eden tesadüfler sonucunda sahip olmam›flt›r. Bu

madde, yeryüzünde daha ilk olarak ortaya ç›kt›¤›nda sahip oldu¤u mü-

kemmel özelliklerle birlikte yarat›lm›flt›r.
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Kaslardaki Çelik Halat Teknolojisi 

Do¤al kompozitlere baflka bir örnek olarak kaslar› kemiklere ba¤la-

yan dokular› yani "tendon"lar› verebiliriz. Tendonlar, kendilerini olufltu-

ran kolajen bazl› lifler sayesinde son derece sert bir yap› kazan›r-

lar. Bu liflerin bir baflka özelli¤i ise birbirlerine örülme flekil-

leridir. 

ABD Rutgers Üniversitesi ö¤retim üyelerinden Ja-

nine M. Benyus, Biomimicry adl› kitab›nda, kaslar›m›z-

daki tendonlar›n çok özel bir yöntemle infla edildi¤i-

ni söyleyerek bu konudaki tespitlerini flöyle ifade

etmifltir: 

Dirsekle bile¤iniz aras›ndaki tendon, asma bir
köprüyü tafl›yan halatlarda oldu¤u gibi, bir-
birine dolanm›fl kablo demetlerinden olu-
flur. Her bir kablo demeti ise, kendi
içinde daha ince kablolar›n birbiri-
ne dolanmas›ndan oluflmufl-
tur. Bu daha ince kablolar
da, birbirine dolanm›fl
molekül demetle-
rinden meydana
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gelir. Hatta moleküllerdeki atomlar bile sarmal bir yap› halinde dururlar.27

Nitekim günümüz asma köprülerinde kullan›lan çelik halat teknolo-

jisi, insan vücudundaki tendonlar›n yap›s› örnek al›narak gelifltirilmifltir.

Tendonlar›n bu benzersiz tasar›m›, Allah'›n üstün sanat›n›n ve sonsuz il-

minin apaç›k delillerinden sadece birisidir. 

Çok Amaçl› Kullan›labilen Balina Ya¤›

Yunus ve balinalar›n vücutlar› ya¤ tabakas› ile kapl›d›r. Bu tabaka

balinalara nefes almalar› için yüzeye ç›kabilmelerini sa¤layan do¤al bir

flamand›ra görevi görür. Ayn› zamanda bu s›cakkanl› memeliyi okyanu-

sun so¤uk sular›ndan korur. Balina ya¤›n›n bir baflka özelli¤i ise fleker ve

proteine nazaran iki ile üç kat daha fazla enerji vermesidir. Balina, binler-

ce kilometre yol katetti¤i ve yeteri kadar beslenemedi¤i uzun göçlerde ih-

tiyaç duydu¤u enerjiyi vücudundaki bu ya¤dan temin eder.

Bunun yan› s›ra balina ya¤› lastik gibi esnek bir malzemeden oluflur.
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Balina kuyru¤unu suya her vurdu-

¤unda kuyru¤u önce s›k›fl›r, sonra

genleflerek eski halini al›r. ‹flte bu

özellik balinaya hem ekstra bir h›z

kazand›r›r hem de uzun yolculuk-

larda %20 enerji tasarrufu sa¤lar.28

Balina ya¤› tüm bu özelliklerinden

ötürü, bilinen en çok fonksiyona

sahip malzeme olarak kabul edil-

mektedir. 

Balina ya¤› balinalarda yüzy›llard›r

var olan bir maddedir. Ancak bu ya¤›n bir a¤

gibi birbirine geçen kolajen liflerden olufltu¤u yak›n bir zamanda keflfedi-

lebilmifltir. Bilim adamlar› bu ya¤-kompozit kar›fl›m›n›n ifllevlerini anla-

mak için halen çal›flmalar yapmaktad›rlar. fiu ana kadar edindikleri bilgi-

ler bile, sentetik malzeme üretiminde son derece faydal› olmufltur. 

Sedefin Hasar› Azaltan Özel Yap›s›

Jet motorlar›ndaki güçlü pervanelerin yap›m›nda kullan›lacak mal-

zemenin gelifltirilmesinde, inciyi oluflturan sedefin yap›s› taklit edilmek-

tedir. Pek çok yumuflakçan›n kabu¤unun iç katman›ndaki sedefin %95'i

tebeflirdir; fakat sedef kompozit yap›s› sayesinde tebeflirden 3.000 kat da-

ha dayan›kl›d›r. Bu yap› incelendi¤inde 8 mikron (1 mikron=10-6 metre)

eninde ve 0,5 mikron kal›nl›¤›ndaki mikroskobik plakalar›n tabakalar

fleklinde dizildi¤i görülür. Bu plakalar kalsiyum karbonat›n yo¤un ve

kristal gibi parlak bir fleklidir. Fakat bu plakalar›n birlefltirilmesi ipek ben-

zeri yap›flkanl› bir protein sayesinde mümkün olmaktad›r.29

Bu kombinasyon iki yönlü bir sertlik sa¤lar. Öncelikle sedef üzerine

a¤›r bir yük konuldu¤unda oluflan k›r›klar, ince tabakalar boyunca ilerler

fakat protein tabakalar›n› geçmeye çal›fl›rken yön de¤ifltirirler. Bu, uygu-
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lanan kuvveti da¤›t›r ve böylece

k›r›lma durdurulmufl olur.

‹kinci bir güçlendirici faktör

de, bir k›r›k oluflunca, pro-

tein tabakalar›n›n k›r›klar

boyunca gerilmesidir. Bu

gerilim sayesinde k›r›l-

may› devam ettirecek olan

enerji emilmifl olur.30

‹flte sedefin hasar› azal-

tan bu özel yap›s›, pek çok

bilim adam› için de araflt›r-

ma konusu olmufltur. Do¤a-

daki malzemelerin böylesine

ak›lc› yöntemlerle dayan›kl›-

l›k kazanm›fl olmas›, kuflku-

suz, üstün bir yarat›l›fl›

göstermektedir. Bu örnekten

de anlafl›laca¤› gibi Allah biz-

lere apaç›k varl›¤›n›n ve ya-

ratmas›ndaki üstün güç ve

kudretinin delillerini sonsuz

ilmi ve akl›yla göstermekte-

dir. Bir ayette Allah flöyle buyurmaktad›r:

Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. fiüphesiz Allah, hiçbir

fleye ihtiyac› olmayan (Gani)d›r, övülmeye lay›k oland›r. (Hac Su-

resi, 64)
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Tu¤lalardan örülmüfl bir duvar görünümündeki

sedefin iç yap›s›, organik bir harçla s›k›flt›r›lm›fl ta-

bakalardan oluflur. Darbeyle oluflan çatlaklar, bu

harc› geçmeye çal›fl›rken yön de¤ifltirirler, böylece

h›zlar› kesilerek bir süre sonra dururlar.31

Levhalar

Organik harç Kalsiyum karbonat  
tu¤lalar 



A¤ac›n Sertli¤i Dizayn›nda Sakl›

Bitkisel kompozitler di¤er canl›lardakinden farkl› olarak, kolajenden

çok "selüloz" ad› verilen bir maddeden oluflurlar. A¤ac›n sert ve dayan›k-

l› yap›s›, üretti¤i bu selüloz lifler sayesinde oluflur. Çünkü selüloz, sert ve

suda çözünemeyen bir maddedir. ‹flte tahtan›n inflaatlarda kullan›lmas›n›

avantajl› k›lan da selülozun bu özelli¤idir. "Gerilebilen ve örne¤i bulun-

mayan" bir malzeme olarak tan›mlanan selüloz, tahta binalar›n as›rlarca

ayakta durmas›nda, binalar›n, köprülerin, mobilyalar›n ve pek çok aletin

yap›m›nda di¤er tüm malzemelerden daha fazla kullan›lmaktad›r.

Tahta, düflük h›zdaki darbelerin enerjisini emerek, oluflan hasar› be-

lirli bir yerde s›n›rland›ran çok etkili bir maddedir. Özellikle de darbenin

tahtan›n damarlar›na dik aç›yla geldi¤inde oluflan hasar›n azalt›lmas›nda

çok daha iyi sonuçlar elde edilir. Yap›lan araflt›rmalarda tahta cinsleri ara-

s›nda da dayan›kl›l›k bak›mdan farkl›l›klar tespit edilmifltir. Bu konudaki
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belirleyici faktörlerden ilki yo¤unluktur. Daha yo¤un olan tahtalar darbe

s›ras›nda daha fazla enerji emerler. Damarlar›n say›s›, boyutu ve da¤›l›m›

da tahtaya uygulanan darbenin deformasyonunun azalt›lmas›nda etkili

olan faktörlerdir.32

‹kinci Dünya Savafl›'n›n "Mosquito"lar› -flimdiye kadarki en çok ha-

sar tolere edebilen uçaklar- hafif balsa tahtas›n›n daha yo¤un olan

kontrplak tabakalar› aras›nda s›k›flt›r›lmas›ndan yap›l›yordu. Tahtan›n

sertli¤i, ona çok güvenli bir malzeme niteli¤i kazand›r›r. Tahta k›r›l›rken

çatlamalar› izleyebilece¤iniz kadar yavafl bir k›r›lma gerçekleflir ve bu

özellik tedbir al›nmas› için vakit kazand›rm›fl olur.33

Tahta, uç uca eklenmifl uzun, oyuk hücrelerin oluflturduklar› paralel

kolonlardan oluflmufltur. Çevrelerinde ise spiraller halinde selüloz lifler

sar›l›d›r. Ayr›ca bu hücreler kompleks polimer yap›da reçineden yap›lm›fl
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Tahta, tüp fleklindeki liflerden oluflur.
(yanda) Bu, tahtaya dayan›kl›l›k özel-
li¤ini kazand›r›r. Selüloz olarak ad-
land›r›lan tahtan›n hammaddesi kar-
mafl›k bir kimyasal yap›ya sahiptir.
(sa¤da altta) E¤er selülozu oluflturan
kimyasal ba¤lar ya da atomlar farkl› ol-
sayd›, tahta bu kadar esnek ve sa¤lam
bir yap›da olamazd›.

Kurflun geçirmez giysi yapabilmek için a¤ac›n
örnek al›nan yap›s›. (solda) A¤aç farkl› bir yap›da
olsayd›, süper sert bir malzemeye sahip olamazd›.
1. Tahtadaki tüp fleklindeki duvarlar› taklit etmek
için dikkatlice yerlefltirilmifl lifler.
2. Cam fiberlerle kuvvetlendirilmifl reçine
3. Düz yüzeyler aras›ndaki oluklu katman
4. A¤ac›n tüp yap›s›n› taklit edecek flekilde düzen-
lenmifl katmanl› yap›.

1

2

3

4

Molekül (<10Å) Monoklinik
birim hücresi
(10Å)Mikro lifçikler (20-200Å)

c: Lifçik ekseni

Bitki hücre duvarlar›
Düzensiz ara yüzeyli
kristal paketçi¤i



bir madde içindedir. Spiral olarak sa-

r›lm›fl bu tabakalar hücre duvar›n›n

toplam kal›nl›¤›n›n %80'ini oluflturur

ve ana yükü çeken bileflen de bu k›s›m-

d›r. Bir tahta hücresi içe çöktü¤ünde,

kendisini çevreleyen hücrelerden ko-

parak darbenin enerjisini emer. Çö-

küntüler lifler boyunca uzun bir çatlak

oluflturduklar› halde tahta bozulma-

dan kal›r. Tahta, k›r›k bile olsa belli bir

miktardaki yükü tafl›yabilecek güçte-

dir. Tahtan›n tasar›m› taklit edilerek

yap›lan bir materyal, günümüzde kul-

lan›lan di¤er sentetik materyallerden

50 kat daha fazla dayan›kl›l›k göster-

mifltir.34

Tahtan›n bu dizayn› günümüzde

de, mermi ve bomba gibi yüksek h›zl›

ve tahribat› güçlü parçalara karfl› koruma sa¤lamak için gelifltirilen mad-

delerde taklit edilmektedir. 

Buraya kadar verilen birkaç örnekte de görüldü¤ü gibi, do¤adaki

malzemeler, son derece üstün tasar›mlara sahiptir. Bir sedefin ya da bir

tahtan›n böylesine dayan›kl› olmas›, özel yap›lar›n›n bulunmas› tesadüf

eseri de¤ildir. Aç›kça görülmektedir ki, söz konusu malzemelerde üstün

bir tasar›m vard›r. Her detay –katmanlar›n inceli¤i, s›kl›¤›, damarlar›n sa-

y›s›, dizilimi vs.- bu dayan›kl›l›¤› sa¤lamak üzere özel olarak planlanm›fl

ve kusursuz bir düzenle yarat›lm›flt›r. Allah, bir Kuran ayetinde etraf›m›z-

da bulunan herfleyi Kendisinin yaratt›¤›n› flöyle bildirir:

Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'›nd›r. Allah, herfleyi kufla-

tand›r. (Nisa Suresi, 126)
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Tahtan›n tasar›m› örnek al›narak ya-

p›lan malzemelerin, kurflun-geçir-

mez giyimde kullan›labilecek kadar

dayan›kl› olaca¤›na inan›l›yor.35 



Örümceklerin ‹pe¤i Çelikten Daha Sa¤lam 

Do¤ada pek çok böcek ipek üretir ama örümce¤in üretti¤i ipek di-

¤erleri ile k›yasland›¤›nda büyük farkl›l›klar sergiler.

Bilim adamlar›na göre örümcek a¤› yeryüzündeki en sa¤lam malze-

melerden biridir. Bununla birlikte örümcek a¤›n›n özelliklerinin hepsi sa-

y›lacak olursa çok uzun bir liste elde edilebilir. Fakat bu listedeki birkaç

madde bile bilim adamlar›n›n bu konuda ne kadar hakl› olduklar›n› orta-

ya koymaktad›r. Örümcek ipe¤inin özelliklerinden birkaç›n› flöyle s›rala-

yabiliriz:36

• Örümceklerin üretti¤i ve çap› bir milimetrenin binde birinden da-

ha küçük olan ipek ipli¤i, ayn› kal›nl›ktaki çelik telden befl kat daha sa¤-

lamd›r.

• Kendi uzunlu¤unun dört kat› kadar esneyebilir.

• ‹pek ayn› zamanda son derece hafiftir. Bu hafifli¤i flöyle bir örnek-

le de tarif edebiliriz: Dünyan›n çevresi boyunca uzat›lacak bir ipek ipli¤i-

nin a¤›rl›¤› sadece 320 gram gelir. 

Bu özellikler tek tek baz› malzemelerde bulunabilir. Ancak hepsinin

birarada bulunmas› son derece özel bir durumdur. Çünkü hem sa¤lam
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hem esnek bir malzeme bula-

bilmek oldukça zordur. Örne-

¤in çelik halat en sa¤lam mal-

zemelerden biridir. Fakat ka-

uçuk halatlar gibi esnek olma-

d›klar›ndan zamanla deforme

olurlar. Kauçuk halatlar da ko-

lay kolay deforme olmamala-

r›na ra¤men yeterince daya-

n›kl› olmad›klar› için a¤›r yük-

leri kald›ramazlar. 

fiöyle bir düflünelim…

Küçücük bir canl›n›n üretti¤i

ip, nas›l oluyor da insano¤lu-

nun yüzy›llarca edindi¤i bilgi

birikimiyle yapt›¤› kauçuk ha-

latlardan daha üstün özellikler

tafl›yabiliyor? 

Örümcek ipli¤ini bu ka-

dar üstün yapan fley, ipe¤in

kimyasal yap›s›nda ve üretim merkezinde gizlidir. Örümcek ipliklerinin

hammaddesi, örgülü helezonik amino asit zincirlerinden oluflan "keratin"

adl› proteindir. Keratin; saç, t›rnak, tüy, deri gibi birbirinden çok farkl›

maddelerin yap› tafl›d›r ve oluflturdu¤u tüm maddelerde koruyucu özel-

li¤i ile ön plana ç›kar. Ayr›ca keratinin esnek hidrojen ba¤larla ba¤lanm›fl

amino asitlerden oluflmas›, bu maddelere çok esnek olma özelli¤ini ka-

zand›r›r. Bu esneklik Amerika'n›n ünlü bilim dergilerinden Science
News'de flöyle bir benzetme ile tarif edilmifltir:

‹nsan ölçülerine göre, bal›k a¤› boyutlar›ndaki bir örümcek a¤›, bir yolcu uça¤›-
n› yakalayabilir.37
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Örümceklerin ipekleri son derece karmafl›k bir

kimyasal yap›ya sahiptir. Bu yap› Allah'›n ben-

zersiz sanat›n›n ve sonsuz ilminin bir örne¤idir.
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Örümceklerin kuyruklar›nda alt› bölümden oluflan ve ipek kesesi

denilen bir bölge vard›r. Keselerin her birinde farkl› salg›lar üretilir. Bu

keselerin salg›lar› de¤iflik kombinasyonlarda birleflerek farkl› türdeki ipek

ipliklerini meydana getirirler. Keseler aras›nda ise büyük bir uyum vard›r.

‹pek üretimi s›ras›nda örümce¤in vücudunda bulunan ve son derece ge-

liflmifl özelliklere sahip olan pompalar, vanalar ve bas›nç sistemleri kulla-

n›l›r. Üretilen ham ipek, musluk gibi çal›flan bölümlerden lif fleklinde d›-

flar› ak›t›l›r.38

Örümcek bu musluklar›n püskürtme bas›nc›n› da diledi¤i flekilde

de¤ifltirebilir. Bu, son derece önemli bir özelliktir. Çünkü bu ifllem saye-

sinde s›v› keratini oluflturan moleküllerin yap›s› da de¤iflmifl olur. Valfler

üzerindeki kontrol mekanizmas› sayesinde iplik üretilirken ipli¤in çap›,

direnci ve elastikiyeti de de¤ifltirilebilir. Böylece ipe¤in kimyasal yap›s›

de¤ifltirilmeden ipli¤e istenilen fiziksel özellikler kazand›r›l›r. E¤er iplik

üzerinde daha köklü bir de¤iflim isteniyorsa bir baflka bezin kullan›m›na

geçilmesi gerekmektedir. Salg›lanan farkl› özelliklere sahip iplikçikler ar-

ka ayaklar›n mükemmel kullan›m› sayesinde istenilen do¤rultuya yön-

lendirilir.
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Örümcekteki bu kimyasal mucizeyi

tam olarak taklit etmek mümkün oldu-

¤unda, gerekti¤i kadar esneyebilen em-

niyet kemerleri, son derece sa¤lam dikifl-

ler, iz b›rakmayan ameliyat iplikleri, çok

hafif kablolar, kurflun geçirmez kumafllar

gibi çok say›da faydal› malzemenin üre-

timi yap›labilecektir. Üstelik bu malze-

melerin üretiminde zararl› ve zehirli

madde de kullan›lmam›fl olacakt›r. 

Örümceklerin ürettikleri ipekler

ola¤anüstü özelliklere sahip yap› malze-

meleridir. Gerilme esneklikleri çok fazla

oldu¤undan örümcek ipe¤ini koparmak için gereken enerji benzer di¤er

biyolojik materyalleri koparmak için gereken enerjiden on kat daha fazla-

d›r.39

Örümce¤in üretti¤i ipi parçalamak, ayn› kal›nl›ktaki naylon bir ipi

parçalamaktan çok daha fazla güç sarf etmeyi gerektirir. Örümce¤in böy-

lesine sa¤lam bir iplik üretebilmesinin bafll›ca sebeplerinden biri, temel

protein bileflenlerinin kristalleflmesini ve katlanmas›n› kontrol ederek dü-

zenli bir yap›da yard›mc› bileflikler eklemeyi baflarmas›d›r. Örgü madde-

si s›v› kristal oldu¤undan, örümcekler bu esnada minimum kuvvet har-

carlar.

Örümceklerin yapt›klar› ipek, bilinen do¤al ya da sentetik liflerden

çok daha güçlüdür. Ayr›ca örümce¤in üretti¤i ipe¤i, ipek böceklerindeki

gibi direkt olarak al›p kullanmak mümkün de¤ildir. Bu nedenle kullan›m

için mevcut alternatif "yapay üretim"dir. Araflt›rmac›lar da, öncelikle

örümce¤in ipe¤ini sonra da bu ipe¤in nas›l üretildi¤ini çok kapsaml› ola-

rak araflt›rmaktad›rlar. Araneus diadematus ad› verilen bahçe örümce¤i

üzerinde çal›flan Dr. Fritz Vollrath, bu yöntemin önemli bir bölümünü

keflfetmeyi baflarm›flt›r. Vollrath araflt›rmalar›n›n sonuçlar›n› flöyle anlat›r: 
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Örümce¤in ipek üretim bölgesin-

den ayr›nt›l› bir görünüm.



Örümcekler ipeklerini, asitleyerek sertlefltiriyorlard›. ‹pek, olufltu¤u kanala gir-

meden önce, s›v› proteinlerden olufluyordu. Kanal›n içinde özel hücreler, ipek

proteinlerindeki suyu kendilerine çekiyorlard›. Hidrojen atomlar› ise di¤er bir

kanalda pompalanan suyu al›yor ve bir asit havuzu oluflturuyordu. ‹pek prote-

inleri asit ile biraraya geldi¤inde de, birinden di¤erine bir köprü oluflturuyor-

du. Böylece son derece kuvvetli bir ipek olufluyordu. Örümce¤in ipe¤i, kurflun

geçirmez yeleklerde, bisiklet kasklar›nda kullan›lan ve bir tür plastik olan "kev-

lar" ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda on kat daha sa¤lamd›r.40

Bilim adamlar›n›n ileri teknolojinin imkanlar›n› kullanarak elde et-

tikleri Kevlar, insan yap›m› en güçlü sentetiktir. Fakat örümce¤in ipe¤i

Kevlardan çok daha üstün özelliklere sahiptir. Örne¤in sa¤laml›¤›n›n ya-

n› s›ra örümcek ipe¤inin yeniden ifllenip tekrar tekrar kullan›lmas› da

mümkündür. 
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Ak›ll› Malzemeler

Örümcekler avlar›n› yakalamak için son derece nitelikli a¤lar kurarlar. A¤, havada uçan

bir sine¤in hareket enerjisini emerek durdurabilecek mükemmel bir tasar›ma sahiptir.

Uçak gemilerinde güverteye inen uçaklar› yakalamak için kullan›lan gergin teller de

örümce¤in kulland›¤› sistemle benzeflir. Bu teller, 250 km/s h›zla inen, tonlarca a¤›rl›kta

bir uça¤›n kinetik enerjisini, t›pk› a¤›n yapt›¤› gibi güvenli bir flekilde emerek durdurur.



E¤er bilim adamlar› örümce¤in iç ifllemlerini baflar›l› bir flekilde kop-

yalamay› baflarabilir, protein katlanmas›n›n kusursuz olmas›n› sa¤layabi-

lir ve örgü maddesinin gen dizilim bilgisini ekleyebilirlerse çok özel özel-

likleri olan ipek temelli ipleri endüstriyel olarak üretmeleri mümkün ola-

bilecektir. Bu nedenle örümcek ipli¤indeki örme iflleminin ne flekilde ol-

du¤u anlafl›labilirse, insan yap›m› materyallerdeki baflar›n›n da artaca¤›

düflünülmektedir. 

Bilim adamlar›n›n seferber olup araflt›rd›klar› örümcek ipli¤i, 380

milyon y›ldan  beri örümcek taraf›ndan kusursuzca örülmektedir.42 Bu

durum, kuflkusuz Allah'›n kusursuz yarat›fl›n›n delillerinden biridir. fiüp-

hesiz bu ola¤anüstü olaylar›n hepsi de Allah'›n kontrolündedir ve O'nun

izniyle gerçekleflmektedir. Bu gerçek, bir ayette flöyle belirtilir: 

... O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i hiçbir canl› yoktur…

(Hud Suresi, 56)
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Do¤ay› ve tüm canl›lar› yaratan Allah'›n ilminin ne kadar büyük oldu¤unu anlamak için

sadece flu örnek bile yeterlidir: Örümcekler çelikten 5 kat daha sa¤lam ipek ipli¤i üre-

tirler. Bizim en yüksek teknoloji ürünümüz olan Kevlar ise, yüksek s›cakl›klarda, petrol

türevi malzeme ve sülfürik asit kullan›larak yap›l›r. Bu üretim s›ras›nda enerji girdisi

afl›r› derecede yüksektir ve oluflan yan ürünler de çok zehirlidir. Üstelik sa¤laml›k aç›-

s›ndan Kevlar, örümcek ipli¤ine göre zay›ft›r.41



Örümce¤in ‹plikçik Üretme Mekanizmas›

Tekstil Makinalar›ndan Daha Üstün

Her örümcek, farkl› ifllevler için farkl› niteliklere sahip iplikler üretir.

Diatematus isimli örümcek, karn›ndaki salg› bezlerini kullanarak yedi

farkl› tipte ipek üretebilir. Bu üretim metodunun benzerleri günümüzde

birçok tekstil makinesinde kullan›l-

maktad›r. Ancak bu örümcekteki bir-

kaç milimetreküplük üretim yeri, teks-

til makinelerinin devasa boyutlar› ile

k›yas bile kabul etmez. Örümce¤in bir

baflka üstünlü¤ü ise üretti¤i ipli¤in ta-

mamen geri dönüflümlü olmas›d›r.

Örümcek bozulan a¤›n› yiyerek yeni-

den iplikçik üretebilir. 

Ak›ll› Malzemeler





irisi size son y›llarda kullanmaya bafllad›¤›m›z fi-

beroptik teknolojisini (›fl›k ve yüksek kapasitede

bilgi iletme özelli¤ine sahip fiber optik kablolar-

dan oluflan sistem) milyonlarca y›ld›r kullanan

canl›lar oldu¤unu söyleseydi ne düflünürdünüz?

Söz konusu teknolojiyi kullananlar çok iyi tan›d›¤›m›z an-

cak belki de sahip olduklar› üstün tasar›m ço¤u kimsenin akl›-

na dahi gelmeyen bitkilerdir. 

Pek çok insan çevresine al›flkanl›kla, yüzeysel olarak bakar,

Allah'›n canl›larda yaratt›¤› üstün tasar›m örneklerini görmez-

den gelerek hiç düflünmez. Oysa bütün canl›lar bu al›flkanl›k

perdesini kald›racak s›rlarla doludur. Bu s›rlar› keflfedebilmek

için sadece neden, nas›l, niçin sorular›n› sormak yeterlidir. Bu

sorular›n cevaplar›n› düflünen insan çevremizde gördü¤ümüz

herfleyi sonsuz güç, bilgi ve ak›l sahibi olan Rabbimiz'in yaratt›-

¤›n› fark edecektir. Örnek olarak bitkile-

rin gerçeklefltirdi¤i fotosentez olay›n›

alal›m. Fotosentez s›rlar› hala

çözülememifl bir yarat›l›fl

mucizesidir. 

Bitki hücrelerinin

günefl ›fl›¤›n›, insanlar›n

ve hayvanlar›n besin

yoluyla alabilecekleri

bir enerjiye dönüfltür-

melerine "fotosentez"

denir. Bu tan›m belki

ilk okuyuflta pek

çok kimse için



çok dikkat çekici olmayabilir. Ne var ki biyomimetik uzmanlar› fotosen-

tezin yapay olarak gerçeklefltirilmesinin tüm dünyay› de¤ifltirecek bir

olay oldu¤una inanmaktad›rlar. 

Bitkiler fotosentezi birbirini takip eden oldukça kompleks bir dizi ifl-

lem sonucunda gerçeklefltirirler. Bu ifllemlerin tam olarak neler oldu¤u

henüz bilinmemektedir. 

Fotosentezin sadece bu özelli¤i bile evrim teorisini savunanlara söz

hakk› tan›mamaktad›r. Prof. Dr. Ali Demirsoy'un flu sözleri, evrimci bilim

adamlar›n›n fotosentez karfl›s›nda içine düfltükleri açmaz› çok iyi bir fle-

kilde tarif eder:

Fotosentez oldukça karmafl›k bir olayd›r ve hücrenin içerisindeki organelde or-

taya ç›kmas› olanaks›z görülmektedir. Çünkü tüm kademelerin birden oluflmas›

olanaks›z, tek tek oluflmas› da anlams›zd›r.43

Bitkiler günefl ›fl›¤›n› "kloroplast" ad› verilen do¤al solar hücrelerle

yakalarlar. Biz de yapay solar hücrelerle (günefl panelleri) elde edilen

enerjiyi alarak pillerde depolar›z. 

Solar hücre (günefl paneli), ›fl›¤› elektrik enerjisine çevirir. Hücrenin

düflük güçlü ç›kt›s› (low power output), çok say›da panel kullan›lmas›n›

gerektirir. Solar hücrelerin, insanlar›n ihtiyaç duydu¤u enerjiyi karfl›laya-

bilmeleri için yapraklarda oldu¤u gibi sadece günefl ›fl›klar›na bakmalar›

yeterlidir. Kloroplastlar›n yapt›¤› ifl tam olarak taklit edilebildi¤inde yük-

sek enerji sarfiyat› yapan cihazlar›n bile küçücük günefl pilleri ile çal›flt›r›-

labilmesi mümkün olacakt›r. Uzay mekikleri ve yapay uydular baflka bir

enerji kayna¤›na ihtiyaç duymadan sadece günefl enerjisi ile uçabilecektir. 

Böylesine üstün özelliklere sahip olan, bilim adamlar›n›n büyük bir

hayranl›k duyduklar› ve taklit etmeye çal›flt›klar› bitkiler de, yarat›lan her

canl› gibi Allah'a boyun e¤mifltir. Bu gerçek, bir ayette flöyle bildirilir:

Bitki ve a¤aç (O'na) secde etmektedirler. (Rahman Suresi, 6)
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Korunan Yüzeyler

Her eflyan›n yüzeyinin sudan, kirden hatta parlak ›fl›ktan bile zarar

görme ihtimali vard›r. Bundan ötürü bilim adamlar› araba ve mobilya ci-

lalar›n›, ultraviyole günefl ›fl›nlar›n› engelleyen s›v›lar› üretmifllerdir. Hep-

sinin amac›, yüzeyi, meydana gelebilecek herhangi bir afl›nma ve y›rt›n-

44

‹nsanlar›n bitkilerden ö¤renebilecekleri sadece solar hücrelerle s›n›rl› de¤ildir. Bitkiler in-

sanlara, inflaat sektöründen parfüm endüstrisine kadar birçok yeni ufuk açmaktad›r. 

Günümüzde, geliflmifl laboratuvarlarda parfüm, deodorant, sabun kokusu üreten kimya

mühendisleri ise bu salg› bezlerinin yapt›klar›n› taklit ederek, güzel kokular üretmeye

çal›fl›rlar. Örne¤in Nina Ricci, Guerlain ve Christian Dior gibi pek çok ünlü firma ürettik-

leri kokular›n içeriklerinde do¤ada bulunan bitki özlerini kullanmaktad›rlar.44

Biyomimetik: Teknoloji Do¤ay› Taklit Ediyor



madan korumakt›r. Do¤adaki hayvanlar ve bitkiler de, kendi hücrelerinin

içlerinde, yüzeylerini d›fl etkenlere karfl› koruyacak birtak›m kimyasal

maddeler üretirler. Do¤adaki canl›lar›n bünyeleri taraf›ndan üretilen ve

bilim adamlar›n› hayrete düflüren bu kimyasal kar›fl›mlar, tasar›mc›lar›n

taklit etmek için u¤raflt›klar› kompleks örneklerdir.

Ahflap yüzeyleri kaplamak, kirden ve afl›nmadan korunmalar›n› sa¤-

lamak aç›s›ndan oldukça önemlidir. Özellikle de yumuflak ahflaplar›n içi-

ne girerek onlar› çürütebilecek su s›z›nt›lar›na karfl› bunu yapmak çok ge-

rekli bir ifllemdir. Peki, kullan›lan ilk ahflap kaplamalar›n do¤al ya¤lardan

45

Bitkilerdeki Tasar›mlar ve Biyomimetik

Yapraklar›n d›fl yüzeyleri cilal› ve ince bir tabakayla kapl›d›r, bu sayede bitkiler sudan ko-

runur. Bu korunma zorunludur; çünkü havadan emilen ve bitkinin yaflamas› için gerekli

olan karbondioksit, yaprak hücrelerinin aralar›nda bulunur. E¤er bu hücrelerin aras› suy-

la dolu olsayd› o zaman karbondioksit oran› azalacak ve bitkilerin yaflamas› için gerekli

olan fotofentez ifllemi yavafllayacakt›. Ama yaprak yüzeylerindeki ince tabaka sayesin-

de bu tehlike önlenir ve bitkiler rahatl›kla fotosentez yapabilir. 



ve böceklerin üretti¤i salg›lardan elde edilen malzemelerden yap›ld›¤›n›

biliyor muydunuz?

‹nsanlar›n günlük hayatta kulland›¤› birçok koruyucu malzeme as-

l›nda do¤adaki canl›lar taraf›ndan çok daha önceden kullan›lmaktad›r.

Ahflap kaplama bunlardan yaln›zca bir tanesidir. Böceklerin sert kabukla-

r› da onlar›, suya ve d›flar›dan gelebilecek hasarlara karfl› korumaktad›r. 

"Sclerotin" ad› verilen bir protein taraf›ndan güçlendirilmifl bu ka-

buklar, böceklere do¤adaki en sert yüzeye sahip canl›lar olma özelli¤ini

verir. Ayr›ca böceklerin kabu¤unda bulunan kitin tabaka-

s› da rengini ve parlakl›¤›n› zaman içerisinde yitir-

mez.45

Bütün bunlar düflünüldü¤ünde inflaatlarda d›fl

yüzeylerin kaplamas› ve korunmas› için üretilecek

sistemlerin böceklerinkine benzer bir tasar›ma sahip

olmas›n›n çok daha kazançl› olaca¤› aç›kça görülmek-

tedir. 
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Kendisini Sürekli Temiz Tutan Lotus Bitkisi

Lotus bitkisi (beyaz nilüfer), çamurlu ve kirli ortamlarda yetiflir. Bu-

na ra¤men bitkinin yapraklar› sürekli temizdir. Çünkü bitki, üzerine en

ufak bir toz zerresi geldi¤inde hemen yapraklar›n› sallar ve toz tanecikleri-

ni belli noktalara do¤ru iter. Yapra¤›n üzerine düflen ya¤mur damlalar› da

bu noktalara do¤ru yönlendirilir ve buradaki tozlar› süpürmesi sa¤lan›r.

Lotus bitkisinin bu özelli¤i, yeni bir bina yüzeyinin tasar›m› için

araflt›rmac›lara ufuk açm›flt›r. Bunun üzerine araflt›rmac›lar Lotusun yap-

ra¤› gibi, ya¤mur sular›n› kullanarak üzerindeki kiri temizleyen bina yü-

zeyleri üzerinde çal›flmaya bafllam›fllard›r. Bu çal›flmalar sonunda ISPO

isimli bir Alman flirketi, Lotusan ad› verilen cephe kaplama malzemesini

üretmifltir. Asya ve Avrupa'da bulunan sat›fl noktalar›nda piyasaya sunu-

lan bu ürün için 'deterjana gerek kalmadan 5 y›l boyunca kendini temiz

tutaca¤› garantisi' bile verilmifltir.46

Do¤adaki pek çok canl›, kendi yüzeylerini koruyan çeflitli özelliklere

sahiptir. fiüphesiz ne Lotus bitkisinin yüzey yap›s› ne de böceklerdeki ki-

tin tabakas› kendi kendine oluflmufltur. Hatta bu canl›lar sahip olduklar›

üstün niteliklerden tamamen habersizdirler. Onlar› tüm özellikleriyle bir-

likte yaratan, Allah't›r. Bir Kuran ayetinde Allah'›n yaratma sanat›

flöyle bildirilir:

O Allah ki, yaratand›r,

(en güzel bir biçim-

de) kusursuzca var

edendir, 'flekil ve su-

ret' verendir. En güzel

isimler O'nundur. Göklerde

ve yerde olanlar›n tümü O'nu

tesbih etmektedir. O, Aziz,

Hakimdir. (Haflr Suresi, 24)

47

Bitkilerdeki Tasar›mlar ve Biyomimetik



Biyomimetik : Teknoloji Do¤ay› Taklit Ediyor

Bonn Üniversitesi'nden Dr. Wilhelm Barthlott, mikroskop alt›nda yapt›¤›

incelemelerde, en az temizlik gerektiren yapraklar›n en pürüzlü yüzeylere

sahip oldu¤unu fark etmifltir. Dr. Barthlott, bunlar›n en temizi

olan Lotus bitkisi üzerinde, bir çivi yata¤› gibi mi-

nik noktalar oldu¤unu buldu. Bir toz ya da kir

zerresi yaprak üzerine düfltü¤ünde, belli belir-

siz biçimde bu noktalar üzerinde iki yana salla-

n›r. Bir damla su, bu minik noktalar üzerinde yu-

varlan›nca zay›f flekilde tutunmufl olan kiri al›p gö-

türür. Di¤er bir deyiflle, nilüfer çiçe¤i, kendi kendi-

ni temizleyen bir yapra¤a sahiptir.47 Nilüfer çiçe¤i-

nin bu özelli¤i araflt›rmac›lara ilham kayna¤› olmufl

ve LOTUSAN ad› verilen, 5 y›l kendisini temiz tutaca¤› garantisi verilen d›fl

cephe malzemesi üretilmifltir.

Üzerinde s›v› bulunan Lotus

bitkisinin yapra¤›

Ya¤mur damlas›n›n

lotusan yapra¤› üzerindeki

temizleyici etkisi

Su damlas›n›n normal

bir yüzeydeki etkisi

Lotusanla kapl› bir bina

cephesinde su damlalar›n›n

temizleyici etkisi



Bitkiler ve Yeni Bir Otomobil Tasar›m›

Otomobil firmas› Fiat, ZIC (Zero Impact Car) adl›

yeni ürününü tasarlarken bitkilerdeki "kollara ayr›lma"

özelli¤inden yararlanm›flt›r. Otomobilin ortas›ndan

bitkinin gövdesinde oldu¤u gibi küçük bir tünel geçi-

ren tasar›mc›lar, bu tünele araban›n çal›flmas› için ge-

rekli enerjiyi sa¤layan piller yerlefltirmifllerdir. Araban›n

koltuklar› ise resimdeki bitkiden esinlenilmifl ve bitkideki gibi

do¤rudan gövdeye (tünele) ba¤lanm›flt›r. Otomobilin tavan› ise

deniz yosununun petekli yap›s› gibi tasarlanm›flt›r. Bu

yap› ZIC'e hem hafiflik hem de sa¤laml›k kazand›r-

m›flt›r.48

Otomobil sektörü gibi insanlar›n en son tek-

nolojinin rahatl›kla sergilenebilece¤i bir alanda,

mühendislere ve tasar›mc›lara, do¤ada bulunan

ve canl›l›¤›n var oldu¤u ilk günden beri hayat süren

basit bir bitki ilham kayna¤› olmufltur. Canl›l›¤›n te-

sadüfen olufltu¤unu ve zaman içerisinde geliflerek

hep daha iyiye do¤ru gitti¤ini savunan evrimciler

için bu ve buna benzer olaylar, kabul edilmesi çok

zor fleylerdir. Nas›l olur da ak›l ve fluur sahibi in-

sanlar, hiçbir zekas› ve bilgisi olmayan, yerinden

bile hareket edemeyen bitkilerden bir fleyler

ö¤renirler ve bunlar›n uygulamas›, o

güne kadar o konuyla ilgili ortaya ç›-

kan en verimli sonuçlar› verir?

Bunlar elbette ki tesadüflerle

aç›klanmas› mümkün olmayan

özelliklerdir ve yarat›l›fl› ka-

n›tlar. Bu yüzden de evrimci-

ler için bir zorluktur.
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Alarm Sinyali Veren Bitkiler 

Herkes bitkilerin tehlikeden kaçamad›klar›n›, dolay›s›yla düflmanla-

r›na hemen teslim olduklar›n› zanneder. Ancak yap›lan araflt›rmalar du-

rumun hiç de zannedildi¤i gibi olmad›¤›n› ortaya ç›karm›flt›r. Tam tersine

bitkiler de flafl›rt›c› taktiklerle düflmanlar›n›n üstesinden gelmektedirler.

Örne¤in bitkiler, yapraklar›n› kemiren böcekleri uzaklaflt›rmak için

kimi zaman zararl› kimyasallar üretirler, kimi zaman da bu böceklerle

beslenen avc› böcekleri çeken kimyasal kokular yayarlar. Kuflkusuz her

iki taktik de son derece ak›lc›d›r. Nitekim tar›msal alanda yap›lan faaliyet-

lerde bu savunma stratejisi, çok etkili bir yöntem olarak taklit edilmeye

çal›fl›lmaktad›r. Almanya'daki Max Planck Kimyasal Ekoloji Enstitü-

sü'nde 'bitki savunmas› geneti¤i' alan›nda çal›flmalar yapan Jonathan

Gershenzon, bu ak›lc› stratejiyi gere¤i gibi taklit edebilirlerse, gelecekte

tar›msal ilaçlamalar›n zehirsiz yap›labilece¤ini düflünmektedir.49

Baz› bitkiler t›rt›llar taraf›ndan sald›r›ya u¤rad›klar›nda hemen bu

t›rt›llarla beslenen avc› böcekleri kendilerine çeken, uçucu bir kimyasal

madde salg›lar. Yard›ma ça¤r›lan böceklerin özelli¤i ise yumurtalar›n› t›r-

t›llar›n içine b›rakmalar›d›r. T›rt›ldan habersiz onun içinde bar›nan ve yu-

murtadan ç›kan larvalar ise, bu t›rt›llarla beslenerek büyüme imkan› bu-

lurlar. Böylece ekine zarar veren t›rt›llar dolayl› bir strateji ile imha edilir.

Bitkinin, yapraklar›n›n bir t›rt›l taraf›ndan yendi¤ini anlamas› ise yi-

ne kimyasal yöntemlerle gerçekleflir. Bitki, yapraklar›n› kaybetti¤i için de-

¤il, t›rt›l›n salyas›ndaki kimyasallara tepki olarak böyle bir alarm sinyali

verir. Basitmifl gibi görünen bu olayda üzerinde durulmas› gereken pek

çok konu vard›r. Bunlardan birkaç›n› flöyle s›ralayabiliriz: 

1-Bitki, t›rt›l›n kimyasal salg›s›n› nas›l alg›lamaktad›r? 

2-Bitki, alarm sinyali verdi¤inde t›rt›llardan kurtulaca¤›n› nereden

bilmektedir? 

3-Verilen sinyalin böceklerde davet etkisi yapaca¤›n› nereden bil-

mektedir?
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Manduca güvesi ve

tütün bitkisi
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4-Bitkinin, daveti do¤ru böceklere (sald›rgan t›rt›llarla beslenen)

yapmas›n› sa¤layan nedir?

5-Verilen sinyal sesli de¤il kimyasal bir salg› fleklindedir. Böceklerin

kulland›¤› kimyasallar da son derece karmafl›k bir molekül yap›s›na sa-

hiptir. Kimyasaldaki en ufak bir eksiklik ya da yanl›fll›k, sinyalin niteli¤i-

ni kaybettirebilir. Bu durumda bitki bu sinyali veren kimyasal› kendi ken-

dine nas›l üretebilmektedir?

fiüphesiz beyni bile olmayan bir bitkinin tehlikeler karfl›s›nda çözüm

üretmesi, bir kimyager gibi kimyasal maddeleri tahlil etmesi, hatta bunu

üretmesi, planl› bir strateji yürütmesi mümkün de¤ildir. Kuflkusuz ki, do-

layl› yöntemlerle bir düflman› altetmek ak›l gerektiren bir davran›flt›r. Bit-

kiyi bu özellikler ile yaratan Yüce Rabbimiz olan Allah't›r.

‹flte günümüzde yayg›nlaflan bu gibi biyomimetik çal›flmalar›yla,

Allah'›n canl›lar üzerinde bize gösterdi¤i ak›l hayranl›kla taklit edilmeye

çal›fl›lmaktad›r. 

Nairobi'de bulunan Uluslararas› Böcek Fizyolojisi ve Ekoloji Merke-

zi'nden ve ‹ngiltere'deki Toprak Ürünleri Araflt›rma Enstitüsü'den bir

grup araflt›rmac› da bu konuda bir çal›flma gerçek-

lefltirmifltir: Çal›flma ekibi m›s›r ve bu¤day tarlalar›n-

da ekinlerin aras›na, tar›m zararl›lar›n› bu strateji ile

ortadan kald›ran bir çim ekmifltir. Sonuçta, tar›m ila-

c› kullan›lmas›na gerek kalmadan, zararl› canl›lar›n

etkisiz hale getirilmesinde %80 oran›nda baflar› sa¤-

lanm›flt›r. Bitkiler üze-

rinde sergilenen bu

benzersiz çözümün

yayg›nlaflt›r›lmas› du-

rumunda tar›mda da-

ha büyük aflamalar

kaydedilecektir.50

Geociris

Manduca güvesinin t›rt›l›



ABD Utah'ta yetiflen bir tütün bitkisi ise Manduca güvesinin t›rt›l› ta-

raf›ndan sald›r›ya u¤ramaktad›r. Bu zararl›n›n yumurtalar› Geocoris böce-

¤i taraf›ndan sevilen bir yiyecek türüdür. Tütün bitkisinin salg›lad›¤› uçu-

cu kimyasal madde sayesinde Geocoris avc›s› kimyasal salg›lar arac›l›¤›y-

la ça¤›r›lmakta ve yumurtalar bu böcek taraf›ndan yendi¤i için t›rt›l say›-

s›n›n art›fl› engellenmektedir.51

Okyanusun Derinliklerindeki Fiber Optik Tasar›m 

Rossella Racovitzae adl› su süngeri bitkisi, insano¤lunun en yeni tek-

nolojilerde kulland›¤› fiber optikten yap›lm›fl uzant›lara sahiptir. Fiber op-

tik, ›fl›¤› iletmede çok etkili bir malzemedir. Lazer ›fl›nlar›n›n fiber optik

kablosundan geçirilmesiyle elde edilen iletiflim imkanlar›, normal malze-

meden yap›lm›fl kablodakilere göre ola¤anüstü bir art›fl gösterir. Öyle ki,

saç teli kal›nl›¤›nda 100 tane fiber optik kablonun yanyana getirilmesiyle

oluflan kablo kesitinden 40.000 ayr› ses kanal› geçirilebilmektedir. 

Antartika k›y›lar›n›n derinliklerinde yaflayan bu sünger türü, foto-

sentez yapabilmek için ihtiyac› olan ›fl›¤›, fiber optikten yap›lm›fl olan di-

ken flekilli uzant›lar› sayesinde kolayca toplamakta ve çevresi için de bir

›fl›k kayna¤› olmaktad›r. Bu sayede hem kendisi hem de bu süngerin ›fl›k

toplama yetene¤inden faydalanan baflka canl›lar hayatta kalabilmektedir.

Ayn› ortamda yaflayan tek hücreli yosunlar da bu süngere yap›flmakta ve

yaflamalar› için gereken ›fl›¤› elde etmektedirler.

Antartika k›y›lar›n›n 100 ila 200 metre derinliklerinde, kal›n buz küt-

lelerinin alt›nda neredeyse zifiri karanl›k denebilecek bir ortamda yafla-

yan bir canl› için günefl ›fl›¤›n› yakalamak, canl›n›n hayat›n› sürdürebil-

mesi aç›s›ndan son derece büyük bir önem tafl›r. Canl›n›n bu sorunu çöze-

bilmesi, ›fl›¤› en etkili flekilde toplayan fiber optik ile donat›lm›fl olmas› sa-

yesinde mümkündür. Bilindi¤i gibi fiber optik teknolojisi son yüzy›l›n en

ileri teknolojilerinden biridir. Japon mühendisler bu teknolojiyi günefl ›fl›-
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¤›n› gökdelenlerin ›fl›k almayan bölümlerine aktarmada kullan›rlar. Gök-

delenlerin çat›s›na yerlefltirilen dev mercekler günefl ›fl›¤›n› fiber optik ile-

ticilerin ucuna odaklar. Fiber iletkenler vas›tas›yla da günefl ›fl›¤› binan›n

en karanl›k noktalar›na kadar ulaflt›r›l›r. 

Yüksek teknolojiye sahip endüstrilerde imal edilen fiber optik mad-

desinin böyle bir ortamda bu canl› taraf›ndan 600 milyon y›ldan beri kul-

lan›lmas› bilim adamlar›n› da hayrete düflürmektedir. Washington Üni-

versitesi'nde mekanik mühendisi olan uzman Ann M. Mescher bu gerçe-

¤i flöyle ifade eder:

Bu fiberleri düflük ›s›larda, böylesine eflsiz mekanik ve mükemmel optik özellik-
lerle üreten bir canl›n›n var olmas› ola¤anüstü etkileyicidir.52

Washington Üniversitesi'nde profesör ve ayn› zamanda metalurji

mühendisi olan Brian D. Flinn ise bu süngerdeki üstün yap›y› flöyle tarif

eder:

Bu, önümüzdeki 2 ya da 3 sene içinde (insanlar›n) telekomünikasyona geçire-
cekleri türden bir fley de¤il, bu önümüzdeki 20 y›lda ortalarda görülemeyecek
bir fley.53

Bütün bunlar bize, do¤an›n ve içindeki canl›lar›n insanlar için çok sa-

y›da örnek bar›nd›rd›¤›n› göstermektedir. Allah, tüm bunlar› insanlar›n

ö¤üt al›p düflünmeleri için yaratm›flt›r. Kuran'da flöyle buyrulmaktad›r:

fiüphesiz göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda, gece ile gündüzün ardar-

da geliflinde temiz ak›l sahipleri için gerçekten ayetler vard›r. On-

lar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'› zikrederler ve

göklerin ve yerin yarat›l›fl› konusunda düflünürler. (Ve derler ki:)

"Rabbimiz, Sen bunu bofluna yaratmad›n. Sen pek Yücesin, bizi

ateflin azab›ndan koru. (Al-i ‹mran Suresi, 190-191)

54

Biyomimetik: Teknoloji Do¤ay› Taklit Ediyor



Rossella Racovitzae 

Fiber optik kablolar





otorlu tafl›tlara ilgi duyan hemen herkes bu

araçlar›n hareket etmesinde vites kutular›n›n ve

tepkili motorlar›n ne kadar önemli bir yer tuttu-

¤unu bilir. Fakat pek az kifli, do¤ada, bizim kul-

land›klar›m›zdan çok daha iyi tasar›ma sahip

vites kutular›n›n ve jet motorlar›n›n oldu¤undan haberdard›r. 

Vites kutusu, bir arac›n h›z› de¤iflti¤inde motorun en verim-

li flekilde kullan›lmas›n› sa¤lar. Do¤adaki vites kutular› da oto-

mobillerdekine benzer bir prensiple çal›fl›r. Örne¤in sinekler, nor-

mal bir uçufl s›ras›nda, havada üç aflamal› h›z sa¤layan do¤al bir

vites kutusu kullan›rlar. Bir sinek bu sistem sayesinde kanatlar›-

n› istedi¤i h›zda ç›rparak aniden h›zlanabilir veya yavafllayabi-

lir.54

Otomobillerde motordan elde edilen gücü tekerleklere ak-

tarmak için çok say›da diflli kullan›l›r. Düzgün bir sürüfl, ancak

diflliler kademe kademe kullan›ld›¤› takdirde elde edilebilir. Ara-

balardaki oldukça a¤›r ve fazlaca yer kaplayan bu

difllilerin yerine, sineklerde sadece birkaç mili-

metrekareye s›¤an bir mekanizma vard›r. Çok

daha kullan›fll› bu mekanizma sayesinde sinek-

ler kanatlar›n› rahatl›kla ç›rpabilirler. 

Mürekkep bal›¤›, ahtapot ve Nautilus, su-

da hareket ederken tepkili motorlardaki gibi bir

itifl gücü kullan›rlar. Bu sistemin ne kadar et-

kili oldu¤unun anlafl›lmas›

için, bilim literatüründeki

ad› Loligo Vulgaris olan

kalamar›n suyun içindeki

h›z›n›n saatte 30 kilo-

metreyi aflt›¤›n›



Bir jet motoru bir ucundan havay›
emer ve di¤er ucundan çok daha bü-
yük bir h›zla d›flar› b›rak›r. Harrier
uçaklar›, motorlar›n›n egzozlar›ndan
yüksek h›zla ç›kan havay› özel kanal-
lar arac›l›¤›yla yere do¤ru püskürtür-
ler. Harrier bu sistem sayesinde dikey
inifl-kalk›fl yapabilir. Uçak havaland›k-
tan sonra egzoz ç›k›fl› geriye do¤ru
yönlendirilir.

Mürekkep bal›¤› da, jet uçaklar›ndaki
gibi jet tipi itme hareketini kullan›r.
Mürekkep bal›¤›n›n bedeninde, cep
benzeri iki aç›kl›k bulunur. Bu aç›kl›k-
tan al›nan su, kuvvetli kaslardan olu-
flan esnek bir torbaya al›n›r. Torbada
arkaya do¤ru aç›lan bir kanal bulu-
nur. Kaslar›n kas›lmas›yla kesedeki su
büyük bir h›zla kanaldan d›flar› at›l›r.
Bu canl›, düflmanlar›ndan kaçarken
32 km/saat h›za kadar ulaflabilir, hat-
ta bazen sudan d›flar› s›çrayarak ge-
milerin güvertelerine düflebilir.55



söylememiz yeterli olacakt›r.56

Bu konudaki en benzersiz

örneklerden biri olan Nautilus,

ahtapot benzeri bir deniz canl›-

s›d›r ve jet motoru ile çal›flan

bir gemi gibidir. Bafl›n›n alt›n-

daki bir tüp ile suyu içeri al›r

ve sonra da geri püskürtür.

Böylece oluflturdu¤u ak›m bir

yöne do¤ru hareket ederken

Nautilus da di¤er yöne do¤ru

hareket eder.

Bu canl›lar›n bilim adam-

lar›n› imrendiren bir di¤er

özellikleri de, sahip olduklar›

do¤al tepkimeli motorlar›n,

denizin derinliklerindeki son

derece güçlü bas›nçlardan etki-

lenmemesidir. Ayr›ca hareketi

sa¤layan sistemleri hem sessiz

hem de oldukça hafiftir. Nite-

kim Nautilusun yarat›l›fl›ndaki

bu üstünlük, denizalt›lar için

model oluflturmufltur.
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Bir istiridye, deniz y›ld›z› taraf›ndan

tehdit edildi¤inde kabu¤unun iki ya-

kas›n› aniden kapat›r. Böylece bir

miktar suyu jet hareketi oluflturacak

flekilde d›flar› atar ve bedenini ileri

f›rlatm›fl olur. 

Bilimsel ad› Ecballium elaterium olan ac› kavun

bitkisi, tohumlar›n› meyvelerindeki fliddetli bir

patlama ile etrafa da¤›t›r. Bu patlama jet tipi bir

hareketle gerçeklefltirilir. Sap›ndan kurtulup

düfltü¤ünde meyvenin içindeki bas›nç dengesi

bozulur ve meyvenin içindeki tohumlar yap›fl-

kan bir s›v› ile d›flar› f›flk›rt›l›r. Bitkideki bu dü-

zen, bir mermiyi namlusundan saniyede 1.000

metre h›zla f›rlatan tabancan›nkine benzer.57



Deniz Alt›ndaki 100 Milyon Y›ll›k Üstün Teknoloji

Denizalt›larda bulunan dal›fl tanklar› suyla dolunca gemi sudan da-

ha a¤›r hale gelir ve dibe dalar. E¤er tanktaki su, bas›nçl› hava ile boflalt›-

l›rsa denizalt› tekrar su yüzüne ç›kar. Nautilus da hareket ederken ayn›

yöntemi kullan›r. Nautilusun vücudunda 19 cm. çap›nda, salyangoz ka-

bu¤u biçiminde spiral bir organ vard›r. Bu organda birbiriyle ba¤lant›l› 28

tane "dal›fl hücresi" bulunur. Ancak bu, suyun boflalt›lmas› için yeterli de-

¤ildir; takviye olarak bas›nçl› havaya da ihtiyaç vard›r. Peki ama Nautilus

suyu boflaltmak için gerekli bas›nçl› havay› nereden bulur? 

Nautilusun vücudunda biyokimyasal yolla özel bir gaz üretilir ve bu

gaz, kan dolafl›m› ile hücrelere aktar›larak hücrelerden suyun ç›kmas›

sa¤lan›r. Bu sayede Nautilus

avlan›rken ya da düflmanla-

r›ndan kaçmak istedi¤inde

daha derine inebilir veya

yüzeye ç›kabilir. 

Bir denizalt› sadece 400

m. dibe dalabilirken Nauti-

lus için 450 m. derinli¤e dal-

mak son derece kolayd›r.58
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Denizalt›lar su yüzeyine

ç›kmak ya da dibe dal-

mak için, özel bölme-

ler kullan›rlar. Bu böl-

meler Nautilus'taki böl-

melerle ayn› ifli görür. Böl-

meler hava ile dolu oldu¤unda

denizalt› su yüzeyinde durur. Bölmedeki

hava su ile de¤iflti¤inde denizalt› dibe ba-

tar. Uygun miktarda suyun bölmelere ba-

s›lmas› ya da boflalt›lmas› sa¤lanarak de-

nizalt›n›n su alt›ndaki seyri ayarlan›r.

Nautilus
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Bu, pek çok canl› için oldukça tehlikeli bir derinliktir. Ancak buna

ra¤men Nautilus bu durumdan hiç etkilenmez, kabu¤u bas›nçtan parça-

lanmaz ya da vücudunda herhangi bir zararl› etki görülmez. 

Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta daha vard›r.

Nautilus, yarat›ld›¤› ilk günden beri bu sisteme sahiptir. Peki, 450 metre

derinlikteki bas›nca dayan›kl› bu özel kabuk yap›s›n› Nautilusun kendisi

tasarlam›fl olabilir mi? Ya da vücudundaki suyu boflaltmak için bas›nçl›

hava elde edebilece¤i gaz› kendisi bulmufl olabilir mi? fiüphesiz Nautilu-

sun ne kendi kendine gaz üretecek bir kimyasal tepkimeyi bilmesi, ne de

bu tepkimeyi gerçeklefltirecek yap›y› kendi vücudunda kurmas› ya da su-

yun bas›nc›ndan dolay› üzerinde oluflan tonlarca yüke dayanacak bir ka-

buk tasar›m› yapmas› kesinlikle mümkün de¤ildir. Bu, herfleyi örneksiz

yaratan Allah'›n eseridir. Kuran'da Allah'›n Bedi (örnek edinmeksizin ya-

ratan) s›fat› flöyle haber verilir: 

"Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratand›r…" (Enam Su-

resi, 101)
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Denizalt›lar›n dal›fl tekni¤i bal›klar›n kul-

land›¤› tekni¤e de benzer: Bal›klar suyun

içine dal›fl ya da yüzeyine do¤ru ç›k›fl yap-

mak için suya göre yo¤unluklar›n› kontrol

edebilirler. Bal›klarda içini hava ile dol-

durduklar› bir yüzme kesesi bulunur. Bu

kesedeki havan›n miktar›n›n de¤iflmesi,

bal›¤›n suya göre olan yo¤unlu¤unda da

de¤iflime yol açar. Bal›k böylece dibe da-

labilir veya yukar› ç›kabilir. Bal›klar bazen

bu kesede öyle bir ayarlama yaparlar ki,

su yüzeyinin alt›nda batmadan ya da

yükselmeden sabit durabilirler.



Denizalt›lar›n su içindeki seyri özel

kumanda sistemleri ile sa¤lan›r.

‹nsan zekas›n›n ürünü olan bu 

sistemler uzun mühendislik

çal›flmalar› sonucunda oluflturul-

mufltur. Akl›n› kullanabilen hiç

kimse bunlar›n tesadüfen

olufltu¤unu iddia etmez. Ancak

evrimciler, denizalt›n›n yapabildi¤i

iflin ayn›s›n› yapabildi¤i halde,

Nautilius'un tesadüfen olufltu¤unu

iddia edebilmektedirler. 

Kuflkusuz böyle bir iddian›n 

gerçek olamayaca¤› aç›kt›r. 



Nautilus'un bu 100 milyon y›ll›k fosili hayvan›n hiç evrim geçirmedi¤i-

nin delillerindendir. Allah bu hayvan› sahip oldu¤u mükemmel tasar›m-

la, eksiksiz olarak bir anda yaratm›flt›r. 





es, havada ve suda dalgalar halinde yay›l›r ve bu

dalgalar herhangi bir cisme çarparsa geri döner.

E¤er yeterli bilgi ve teknolojiye sahipseniz, dönen

dalgalardan bu cisim hakk›nda çeflitli bilgiler edi-

nebilirsiniz: Dalga kayna¤›n›n sizden ne kadar

uzakta oldu¤u, büyüklü¤ü ya da ne yöne, hangi h›zla hareket

etti¤i gibi...

Ses ve bas›nç dalgalar›n› kullanarak objelerin yerini tespit

etme teknolojisi 20. yüzy›lda gelifltirilmifltir. Bu teknoloji, her

ne kadar savaflta kullan›lmak amac›yla gelifltirilmiflse de, gü-

nümüzde bat›k gemilerin yerlerini belirleme ya da deniz dibi

haritalar›n›n ç›kar›lmas› gibi amaçlarla kullan›lmaktad›r. An-

cak do¤adaki canl›lar bundan milyonlarca y›l önce, henüz in-

sanlar bu sistemleri keflfetmemiflken, etrafa yay›lan ses dalga-

lar›n› kullan›yor ve bu sayede yaflamlar›n› sürdürüyorlard›. 

Örne¤in yunuslar, yarasalar, bal›klar ve güveler yarat›l-

d›klar› ilk andan beri "sonar" ad› verilen bu sisteme sahip olan

canl›lardand›r. Üstelik bu sistemler bugün bizim kulland›klar›-

m›zdan çok daha duyarl› ve kullan›fll›d›r. 

Yarasa Sonar› Teknolojimizin S›n›rlar›n› Afl›yor

Sonar sistemi, denizin içindeki denizalt›lar› tespit etmek

için vazgeçilmez bir yöntemdir. Bu yüzden Amerikan Savun-

ma Bakanl›¤›, yarasa sonar›ndaki çal›flma prensiplerini kendi

sonarlar›na uygulamak için harekete geçmifltir. 

Amerika'n›n ünlü bilim dergilerinden biri olan Science'›n

verdi¤i bir habere göre, ABD Savunma Bakanl›¤› bu proje için

özel bir ödenek dahi tahsis etmifltir. Yarasalar›n, zifiri karanl›k-

ta kolayca yön bulmalar›n›n sahip olduklar› sonar sistemi



sayesinde gerçekleflti¤i uzun zamand›r biliniyordu. Son olarak araflt›rma-

c›lar, bu sonar sisteminin yeni baz› s›rlar›n› keflfetmifllerdir. Buna göre,

kahverengi böcekçil yarasa (Epesicus fuscus) saniyede 2 milyon üst üste

binmifl ses yank›lanmas›n› iflleme sokma yetene¤ine sahiptir. Hem de bu

yank›lar› sadece 0.3 milimetrelik bir hassasiyet fark›yla alg›layabilir. Bu

rakamlar ise, yarasa sonar›n›n insan yap›m› sonarlardan yaklafl›k üç kat

daha hassas oldu¤unu göstermektedir.59

Yarasalar›n sonar sistemli uçufl yetenekleri, bize karanl›kta uçufl hak-

k›nda çok fley ö¤retmektedir. K›z›lötesi termal görüntüleme sistemli ka-

meralar ve ses-üstü dalgalar› alg›layan dedektörlerle yap›lan araflt›rma-

lar, yarasalar›n gece av uçufllar› hakk›nda çok daha kapsaml› bilgi edinme

f›rsat› vermifltir.

Yarasalar yerden havalanan bir böce¤i havada uçarken kapabilirler.

Baz› yarasalar avlar›n› yakalamak için onlar› çal›l›klar›n içinde bile takip

ederler. Yans›yan ses dalgalar›n› kullanarak gece gökyüzünde v›z›ldayan

bir sine¤in üzerine at›lmak oldukça zordur. Bir de böce¤in çal›l›klar›n ara-

s›nda uçtu¤unu, etraftaki bütün yapraklardan ses dalgalar›n›n yans›d›¤›-

n› düflünürseniz, yarasan›n ne kadar büyük bir ifl baflard›¤›n› daha iyi an-

layabilirsiniz.

Böyle bir durumda yarasalar sonar seslerini azalt›rlar. Bunun sebebi,

muhtemelen, çevredeki bitkilerden gelen ses yans›malar›n›n kafa kar›flt›r-

mas›n› önlemektir. Fakat yarasalar›n, cisimleri ayr› ayr› alg›layabilmesi

için bu yöntem tek bafl›na yeterli de¤ildir. Üst üste gelen ekolar›n gelifl za-

manlar› ve yönleri de ay›rt edilmelidir.60

Yarasalar su üstünde uçarken su içmek için veya avlar›n› yerden ya-

kalamak için de sonar sistemini kullan›rlar. En usta manevralar› ise bir ya-

rasan›n di¤erini kovalad›¤› durumlarda gösterirler. Yarasalar›n bu baflar›-

y› nas›l elde ettiklerinin anlafl›lmas› sonar, uçufllar ve tespit cihazlar› bafl-

ta olmak üzere pek çok teknolojik ürünün üretiminde kolayl›k sa¤layabi-
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lir. Ayr›ca yarasalar›n çok yüksek frekansl› sonar sistemleri, bugün may›n

arama teknolojisinde de taklit edilmektedir.61

Görüldü¤ü gibi canl›lardaki özellikler çok genifl bir alanda insanlara

fayda sa¤lamaktad›r. Allah Kuran'daki bir ayette hayvanlardaki faydala-

ra flöyle dikkat çeker:

Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders (ibret) vard›r; kar›n-

lar›n›n içinde olanlardan size içirmekteyiz ve onlarda sizin için da-

ha birçok yararlar var… (Müminun Suresi, 21)
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Boeing 767 uçaklar›nda konuflland›r›lan ve AWACS olarak adland›r›lan sistemler, sahip

olduklar› geliflmifl radar donan›m› ile erken uyar› ve hedef kontrol amac›yla kullan›l›r.62

Karada ve havada oldukça etkili olan AWACS, denizde sadece deniz üstündeki gemileri

fark edebilir; denizalt›lar söz konusu oldu¤unda ise ayn› baflar›y› gösteremez, yani de-

niz dibi AWACS'›n etki alan› d›fl›ndad›r.63 



Baz› güve çeflitleri yayd›klar› yüksek frekansl› sesler ile yarasan›n yer belirleme sistemini

kar›flt›r›rlar. Böylece yarasa, güvenin yerini tespit edemez dolay›s›yla da onu avlaya-

maz.65 Bugün ABD ordusunun kulland›¤› EA-6B Prowler adl› uçaklar, güvenin yapt›¤› ifli

taklit eder. Bu uçak sahip oldu¤u elektronik donan›m sayesinde düflman radarlar›n› bo-

zarak hedef tespiti yapmas›n› engeller. EA-6B Prowler ayn› zamanda düflman›n haber-

leflme sistemlerini de sabote edebilir.66

Bulldog yarasas›, su

içindeki hedefleri tespit et-

me konusunda AWACS'tan üs-

tündür. Bu yarasa, sonar sistemi-

nin yard›m›yla bal›k avlayabilmekte-

dir. Bu özellikleri nedeniyle onu hem

avc› hem de erken uyar› özelliklerini bera-

berinde bar›nd›ran üstün bir savafl uça¤› gibi

düflünmek hiç de abart›l› olmaz. Bulldog yarasas›

su yüzeyine yak›n seyreden bal›¤›, sonar› ile tespit ederek dal›fla geçer. Yarasan›n ayak-

lar› bal›k av› için ideal bir tasar›ma sahiptir. T›rnaklar› bir jilet kadar ince ve keskindir.

Av›na yaklaflt›¤›nda ayaklar›n› suya dald›r›r. T›rnaklar›n ince yap›s› sayesinde su direnci-

nin olumsuz etkisi ile karfl›laflmaz. Keskin, sivri uçlu ve iri t›rnaklar, av› kavramak için bü-

yük yarasaya bir avantaj sa¤lar.64

EA-6B Prowler



Yunuslar›n Ses Dalgalar› ve Sonar Teknolojisi

Yunuslar, bafllar›nda bulunan "melon" (kavun) ad›ndaki özel bir or-

gandan s›kl›¤› saniyede 200 bin titreflime ulaflan ses dalgalar› yollar. Bu

canl›, kafas›n› hareket ettirerek dalgalar› istedi¤i tarafa do¤ru yönlendire-

bilir. Yay›lan ses dalgalar› kat› bir cisme çarpt›¤›nda yans›yarak yunusa

geri döner. Bal›¤›n a¤z›n›n alt taraf› al›c› görevi görür. Al›nan dalgalar ön-

ce iç kula¤a, oradan da beyne gönderilir. Bu veriler oldukça h›zl› olarak

yorumlan›r. Bu yorumlama sayesinde son derece hassas ve kesin bilgiler

elde edilir. Yunus, bu sayede ses dalgas›n›n çarpt›¤› objenin hareket yönü-

nü, h›z›n› ve büyüklü¤ünü ayr›nt›lar›yla belirleyebilir.67

Yunusun dalgalar› yorumlama sistemi o kadar üstündür ki, bir bal›k

sürüsü içindeki tek bir bal›¤› bile izleyebilir.68 Hatta zifiri karanl›kta suda

kendinden 3 km. uzakta duran iki ayr› metal paray› birbirinden ay›rt ede-

bilir.69

Günümüzde, gemilerde ve denizalt›larda yön ve hedef tayininde

SONAR70 ad› verilen cihaz kullan›l›r. Sonarlar›n çal›flma prensibi, yunus-

lar›n ses dalgalar›n› kullanma sistemiyle ayn›d›r. 

ABD'de Yale Üniveritesi'nde keflif amac› ile kullan›lacak bir robot ge-

lifltirilmifltir. Robotta, profesör ve ayn› zamanda elektrik mühendisi olan
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Roman Kuc'un yunuslar›n

sonar›n› taklit ederek yap-

t›¤› sonar sistemi kullan›l-

m›flt›r. Bu baflar›s›na ra¤-

men 10 y›ld›r sesüstü alg›-

lay›c›lar ve robot teknolo-

jisi üzerine çal›flan profe-

sör Kuc do¤aya dikkat çe-

kerek flöyle demektedir: 

Sonar yap›m› için do¤aya daha yak›ndan bakmal›y›z, gözden kaç›rd›¤›m›z her-
hangi bir fley olabilir.71

Birisi size ses dalgalar›n›n deniz suyunda saniyede 1500 m. h›zla iler-

ledi¤ini söylese ve flöyle bir soru sorsa: ‹çinde bulundu¤unuz bir denizal-

t›dan bir gemiye gönderilen ses dalgalar› 4 saniye sonra geri geliyorsa ge-

mi ne kadar uzaktad›r? 

Yapaca¤›n›z hesaplama sonucunda bulaca¤›n›z sonuç, 3 km. olacak-

t›r. Yunuslar da benzer hesaplamalar› büyük bir rahatl›kla yaparlar. An-

cak elbette ki yunuslar ne ses dalgalar›n›n sudaki yay›lma h›z›n›, ne çarp-

ma ifllemini ne de bölme yapmay› bilirler. Bu da bize, bütün bu ifllemlerin

yunuslar taraf›ndan yap›lmad›¤›n›, onlar›n sadece Allah'›n kendilerine

emretti¤i flekilde hareket ettiklerini aç›k olarak gösterir.

71
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Roman Kuc

Bilim adamlar› ve mühendislerin, do-

¤adaki sonar sistemlerinden yola ç›ka-

rak yapt›klar› birçok robot vard›r.

Bunlardan biri de K-Team isimli fir-

man›n üretti¤i robottur. 6 adet sonar

ünitesini kullanan "Koala" adl› bu ro-

bot, uzaktan kumanda ile idare edilen

bir keflif robotu olarak tasarlanm›flt›r.



En geliflmifl sonarla-

r›n bafl›nda, cihaz-

dan gelen verileri

yorumlayabilecek

özel e¤itim görmüfl

operatörler bulu-

nur. Oysa evrimcile-

rin insandan daha il-

kel oldu¤unu kabul

ettikleri yunuslar,

hiçbir zaman böyle

bir operatöre ihti-

yaç duymazlar. 

Sonar devresinin bir parças›

Evrimciler, yunuslardaki sonar›n

çeflitli nedenlerle meydana gelen

bir dizi de¤ifliklik sonucu ortaya

ç›kt›¤›n› iddia eder.72 Bu iddia, bir

rafta duran binlerce elektronik

devre parças›n›n rüzgar ya da yer

sars›nt›s› gibi nedenlerle biraraya

gelerek bir sonar devresini olufl-

turdu¤unu söylemekle ayn› anlam-

da ve en az onun kadar saçmad›r.
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Yarasa Sonar›ndan Görme Özürlülere Çözüm 

Bilimsel araflt›rmalar ilerledikçe canl›lar›n flafl›rt›c› özelliklerine daha

yak›ndan flahit olmaktay›z. Söz konusu özellikler günlük hayat›m›zda ifl

yerlerinden hastanelere kadar pek çok yerde yaflanan çeflitli sorunlara çö-

zümler sunmaktad›r. "Nike" flirketinin 'Evrensel ‹fl Olanaklar›' Genel Mü-

dürü Darcy Winslow bu konuda flunlar› dile getirir: 

Sunmak zorunda oldu¤umuz ürün performans›n›n karakteristikleri için do¤al

dünyan›n bizlere sa¤lad›¤› teknolojik çözümler gerçekten s›n›rs›z. Biyomimikri

hala keflfetme, yenileme ve yarat›c›l›k gerektiriyor ancak bir biyolog gibi düflü-

nerek ya da bir biyologla birlikte çal›flarak de¤iflik sorular sormay› ve do¤aya il-

ham ve ö¤renme f›rsatlar› yaratmak için bakmay› ö¤renmeliyiz.73

Birçok firma art›k Winslow'un söylediklerine paralel bir çal›flma stra-

tejisi izlemektedir. Dolay›s›yla art›k bir biyolog ile elektronik mühendisi-

ni ya da mekanik uzman›n› beraber çal›fl›rken görmek mümkündür. 

Nitekim yarasalar›n sonar›ndan etkilenen mühendisler, mini bir so-

nar ünitesini bir gözlü¤e monte ettiler. Gözlü¤ü kullanan görme özürlü-

ler belli bir al›flma süresinden sonra engellere çarpmadan yürüyebilmek-

te hatta bisiklete bile binebilmekteler. Ancak gözlü¤ün tasar›mc›lar› bu-

nun hiçbir zaman insan gözünün yerini tutamayaca¤›n›n ya da yarasada-

ki kadar kullan›fll› olmayaca¤›n›n fark›ndalar.

Konusunda uzman insanlar›n kopyas›n› bile yapmakta zorland›kla-

r› bu kusursuz özelliklerin yarasada tesadüfen oluflmufl olmas› elbette ki

imkans›zd›r. Burada unutulmamas› gereken bir konu da özellik olarak

adland›rd›¤›m›z fleylerin asl›nda içiçe geçmifl birbiriyle ba¤lant›l› komp-

leks sistemler olduklar›d›r. Bu sistemlerin tek bir parças›n›n dahi eksik ol-

mas› tüm sistemin ifle yaramaz hale gelmesi demektir. Örne¤in, yarasalar

ses dalgalar›n› yaysalar ama yayd›klar› dalgalar› geri alg›lay›p de¤erlen-

diremeseler sonar sistemi diye bir fley olmayacakt›r. 

Canl›lardaki bu eksiksiz ve kusursuz tasar›ma bilim literatüründe
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"indirgenemez kompleks-

lik" ad› verilir. Yani daha

basite indirgendi¤inde

anlams›z ve ifllevsiz hale

gelecek bir tasar›m... Can-

l› organizmalar›n tümün-

de ve tüm sistemlerinde

var olan bu "indirgene-

mez komplekslik" özelli¤i

evrim teorisinin 'basitten

geliflmifle kademeli ev-

rim' fleklindeki temel

mant›¤›n› yerle bir et-

mektedir. Çünkü, son ha-

line gelmeden hiçbir ifle

yaramayacak bir sistemin

milyonlarca y›l varl›¤›n›

koruyup tamamlanmay›

beklemesinin hiçbir man-

t›¤› yoktur. Bir canl› an-

cak bütün  sistemleri ek-

siksiz oldu¤unda yaflam›n› ve neslini sürdürebilir. Sistemdeki parçalar›n

zamanla sözde bir evrimle tamamlanmas›n› beklemek gibi bir lüks de

yoktur. Bu da tüm canl›lar›n yeryüzünde ilk olarak ortaya ç›kt›klar›nda

flimdiki geliflmifl ve eksiksiz yap›lar›yla yarat›lm›fl olduklar›n›n aç›k bir

delilidir.

Hayvanlar› da di¤er tüm canl›lar gibi üstün bir yarat›l›flla Allah var

etmifltir. Bir ayette bu yaratma flöyle haber verilmektedir: 

Ve hayvanlar› da yaratt›; sizin için onlarda ›s›nma ve yararlar var-

d›r ve onlardan yemektesiniz. (Nahl Suresi, 5)



Yarasadaki Üstün Tasar›m, Yollar›m›z› Nas›l Daha Güvenli
Yapaca¤›m›z› Ö¤retiyor

Edinburgh Üniversitesi'ndeki araflt›rmac›lar bir yarasa gibi ekolo-

kasyon ile yolunu bulabilecek ak›ll› kulaklara sahip bir robot üzerinde ça-

l›flt›lar. Üniversitenin enformatik bölümünden Jose Carmena ve çal›flma

arkadafllar› yapt›klar› bu robota "RoBat" ad›n› verdiler. RoBat'e t›pk› a¤›z

görevi gören bir ses kayna¤› ve iki sabit ses alg›lay›c›s› konuldu. Daha

sonra robotun a¤z› t›pk› yarasadaki gibi yank›lanma yapacak ses dalgala-

r›n› (ekolar) yaymak üzere düzenlendi.

RoBat'in tasar›m›nda, ekolar› en iyi flekilde kullanmak için yarasan›n

baflka özellikleri de göz önüne al›nd›. Yarasalar yans›t›lan ses dalgalar›n›n

frekans aral›¤›n› belirlemek için kulaklar›n› oynat›r ve bu flekilde önlerin-

deki engelleri rahatl›kla afl›p, avlar›n› bulup yakalarlar. RoBat de, yarasa-

daki gibi kusursuz bir mekanizmaya sahip olmas› için ses üstü alg›lay›c›-

larla donat›ld›. 

Do¤adan ilham al›narak haz›rlanan bu tip ses alg›lay›c›lar› sayesin-

de bir gün yollar›n daha güvenilir hale gelece¤i düflünülüyor:74

Nitekim, Mercedes, BMW gibi otomobil üreticileri, geri viteste faali-

yete geçen ses üstü alg›lay›c›lar kullanmaktad›rlar. fioför, bu alg›lay›c›lar

sayesinde arkas›nda duran araba ya da cisme ne kadar yaklaflt›¤›n› ö¤re-

nebilmektedir.
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Kirlili¤e Karfl› Bal›k Dedektörü

Bat› Afrika fil bal›-

¤› (Gnathonemus peter-
sii), Afrika'n›n 27oC'lik

s›cak ve çamurlu sula-

r›nda yaflar. Anavatan›

Nijerya olan 10 cm. bo-

yundaki bu bal›k, ça-

murlu sularda gözlerini

çok az kullan›r. Yolunu,

kuyruk taraf›ndaki kas-

lar›ndan düzenli olarak

yayd›¤› elektrik sinyal-

leri ile bulur. Normal-

de, dakikada 300-500

sinyal yayar. Fakat suyun kirlilik oran› artt›kça dakikada üretti¤i sinyal

say›s› 1.000'i aflabilir. 

‹ngiltere'nin Bourmounth flehrinde kirlili¤i ölçmek için, fil bal›kla-

r›ndan faydalan›larak yap›lan dedektörler kullan›lmaktad›r. Bourmo-

unth'daki bir su flirketi, Stour nehrinden ald›¤› su örneklerini 20 fil bal›¤›-

n›n kontrolüne vermifltir. Her bal›k nehirden gelen su ile doldurulmufl bir

akvaryumda yaflat›lmaktad›r.

Akvaryumlardaki al›c›lar sin-

yalleri al›p ba¤l› olduklar› bil-

gisayarlara iletmektedir. E¤er

su kirli ise bal›¤›n artan sin-

yalleri tespit edilerek bilgisa-

yar arac›l›¤› ile alarm veril-

mektedir.75
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Elektrikli y›lan bal›¤› "Electrophorus electricus" Ama-

zon nehrinde yaflamaktad›r. Boyu 2 metreyi bulan bu

bal›¤›n gövdesinin üçte ikisi elektrik üreten organik

plakalarla kapl›d›r. Bal›k, say›s› 5.000-6.000 kadar

olan bu plakalar sayesinde 550 volt/2 amperlik bir

elektrik üretir. Bal›ktan yay›lan bu elektri¤in flok et-

kisi, bal›¤›n 2 m. uza¤›ndaki canl›lar› bile öldürecek

kadar fliddetlidir.76

Bal›¤›n bu denli büyük bir enerjiye sahip olmas› ger-

çekten büyük bir yarat›l›fl mucizesidir. Sistem son de-

rece komplekstir ve "aflama aflama" geliflmesi gibi bir

ihtimal de söz konusu de¤ildir. Çünkü bal›¤›n elekt-

rik sistemi tam olarak ifllemedi¤i sürece, ona hiçbir

avantaj sa¤lamayacakt›r. Bir baflka deyiflle, bu siste-

min her parças› ayn› anda kusursuz bir flekilde yara-

t›lm›flt›r. Bilim adamlar› elektrikli y›lan bal›¤›n›n sa-

hip oldu¤u bu savunma mekanizmas›n›n benzerleri-

ni taklit etmektedir ve günümüzde bu bal›¤›nkine

benzer elektrikli savunma silahlar› kullan›lmaktad›r. 

Elektrikli y›lan bal›¤›

Elektrikli

savunma

silah›



Elektrik sinyallerini, bir cismin yerini tespit amac›yla ya

da haberleflme için kullanabilirsiniz. Ancak bunun için

büyük bir bilimsel birikime ve ileri bir tek-

nolojiye sahip olman›z flartt›r. Nitekim

günümüzde bile, bu seviyeye ulaflm›fl ül-

kelerin say›s› son derece azd›r. Oysa baz›

elektrikli bal›klar›n vücutlar›nda etrafa sürekli olarak

elektrik sinyalleri yayan, bir yandan da bu sinyalle-

rin çarpt›¤› cisimleri yorumlayan organik bir

radar vard›r. Bal›k bu radar sayesinde

çevrelerindeki nesnelerin büyüklü¤ü,

iletkenli¤i ve hareketi hakk›nda bilgi-

ler edinebilir. Ayr›ca ayn› sistemle karfl›-

s›ndaki baflka bir elektrikli bal›¤›n cinsiyeti ve erginlik

durumu hakk›nda bilgi edinebilir, onu çiftleflmeye davet

edebilir veya korkutabilir.77 ‹nsanla-

r›n kulland›klar› radarlar›n ve ha-

berleflme sistemlerinin ne denli

kompleks ayg›tlar olduklar›n› dü-

flündü¤ümüzde, bal›¤›n vücu-

dundaki yarat›l›fl›n harikal›¤› da-

ha aç›k olarak ortaya ç›kar.
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Dalgalar› ve Titreflimleri Kullanmak

Cisimlerin yerini tayin ederken fil bal›¤›n›n beyninin çal›flma prensibi, insan beyninin

uzakl›¤› hesaplamada kulland›¤› prensibe benzer. ‹nsan, uzakl›¤› ses dalgalar› aras›nda-

ki mesafeye ve dalgalar›n nesneden kula¤a gelinceye kadar geçen süreye göre belirler.

Bu saptama saniyenin 15 binde biri kadar bir zamanda yap›l›r. Fakat California Üniversi-

tesi'den araflt›rmac› G. Rose ve Heilingenberg, bal›¤›n bu hesaplamalar› saniyenin 400

milyarda birinde yapt›¤›n› bulmufltur. Rose, bal›¤›n küçük ve basit bir yap›ya sahip gibi

görünmesine ra¤men gerçekte, "içinde süper bilgisayarlar›n da özü yerlefltirilmifl harika

bir bal›k" oldu¤unu belirtmektedir.78





n kusursuz uçufl makinesi hangisidir? Skorsky heli-

kopteri mi, Boeing 747 yolcu uça¤› m›, yoksa F-18

savafl uça¤› m›? 

Reader's Digest dergisinde konu olarak kufllar› ele

alan bilimsel bir makale afla¤›daki cümle ile baflla-

yarak bu sorunun cevab›n› flöyle vermektedir:

Aeorodinamik bir harika olan kuflla k›yasland›¤› zaman en geliflmifl
hava arac› bile sadece kabataslak bir kopyadan öteye geçmez.79

Kufllar mükemmel uçufl

makineleridir. Bir arac›n uça-

bilmesi için hafif olmas› gerekli-

dir. Bu, kanad› tutturmak için kullan›lan

vida ve perçinler için de geçerli bir ku-

rald›r. ‹flte bu nedenle insanlar uçak

imalat›nda hep özel malzemeler kul-

lanmaya çal›fl›rlar: Sert ama hafif, ayn›

zamanda da darbelere dayan›kl›. Bütün çabalara ra¤-

men bu konuda kufllara yaklaflamad›¤›m›z› söyleyebiliriz. Siz hiç

inifl s›ras›nda infilak eden ya da parçalanan bir kufl gördünüz

mü? Ya da uçarken gövdeye olan ba¤lant›lar› zay›flad›¤› için

kanad› düflen bir kufl?

Kufllardaki kusursuz tasar›mlar›n havac›l›¤›n ge-

liflmesinde çok büyük etkileri vard›r. Nitekim uça-

¤›n mucidi olarak kabul edilen Wright kar-

defller, Kittyhawk ad›ndaki uçaklar›n›n

kanatlar›n› yaparken akbaba ka-

natlar›n›n tasar›m›n› örnek

alm›fllard›r.80



Uçaklar kufllardan çok daha

h›zl› uçar. Ama uçufl s›ra-

s›nda da atmosfere çok

yüksek ›s› salarlar. Oysa

kufllar›n vücudundaki hava

dolafl›m› t›pk› bir so¤utma

sistemi gibidir. Bu nedenle

kufllar›, uçaklar› vurdu¤u-

nuz gibi ›s› güdümlü bir ro-

ket ile vuramazs›n›z.



Kufllar, esneklik ve hareketlilik konusunda da uçaklardan oldukça ileridir. Bunun için bir kuflun boy-

nunu incelemeniz yeterli olur. Boyun, gagan›n, vücudun herhangi bir k›sm›na kolayl›kla eriflmesi-

ni sa¤lar. Kufl bu sayede  uçufl için en önemli unsur olan tüylerin bak›m›n› rahatl›kla yapabilir. Ay-

r›ca flamingolarda oldu¤u gibi uçufl s›ras›nda dengeyi de sa¤lar. ‹nsanl›¤›n yaklafl›k 100 y›ld›r bu

konuda elde etti¤i ilerleme, Concorde uça¤›n›n yukar› afla¤› hare-

ket eden burnu olmufltur. Üstelik Concorde'daki bu ta-

sar›m da yunuslardan kopya edilmifltir.
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Hiç uçak kanad›n›n bir parças› olan "flap"›n (uça¤›n kanatlar›n›n arkas›nda bulunan, yukar› afla-

¤› hareket ederek uça¤›n alçal›p yükselmesini sa¤layan bir parça) bozuldu¤unda kendini onar-

d›¤›n› ya da kendi kendine yenisi ile de¤iflti¤ini duydunuz mu? Oysa kufllar›n uçaktaki flaplar

ile ayn› görevi yapan tüyleri, Allah'›n onlara verdi¤i kusursuz sistem sayesinde bunu yapabilir. 



‹çi bofl hafif kemikler, bu kemikleri hareket ettirecek güçlü gö¤üs

kaslar›, havada tutunmay› sa¤layacak nitelikte tüyler, aerodinamik kanat-

lar, yüksek enerji ihtiyac›n› karfl›layacak bir metabolizma… Kufllar›n bir

tasar›m ürünü oldu¤unu aç›kça gösteren tüm bu özellikler onlara havada

büyük bir hareket kabiliyeti verir.

Kufllar daha pek çok bak›mdan da uçaklardan çok ileridir. Örne¤in

kuzgun, güvercin gibi kufllar havada takla atabilirken, ar› kufllar› havada

as›l› kalabilirler. Havada uçarken fikir de¤ifltirerek ani bir hareketle bir

dala konabilirler. Uçaklar ise bu tarz manevralar yapamazlar. 
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Canl›lar ve Uçufl Teknolojisi

E¤er bir tüyü elinize al›p parça parça çekerse-

niz, güçlü bir direnç ile karfl›lafl›rs›n›z. Çünkü

tüyler "barbicel" ad› verilen küçük küçük çengel-

ler ile birbirlerine s›k›ca kenetlenmifltir. Hatta ko-

par›ld›ktan sonra dahi tüyün kendi kendini tamir

gücü vard›r. Parçalanm›fl tüyleri biraraya getirip uzun-

lamas›na birkaç kere okflamak, "barbicel"lerin tüylerinin

tekrar birbirine kenetlenmesini sa¤lamak için yeterlidir. 



Rus pilotu Victor Pougatc-

hev'in, Su-27 uça¤›yla yapt›¤›

"kobra" ad› verilen manevra,

havac›l›k tarihine geçmifltir.

Bu hareket Pougatchev'in

uça¤›n›n havada bir an durak-

sayarak düflman uça¤›n›n ar-

kas›na geçmesine imkan tan›-

maktad›r.82 Pougatchev'in bu

manevras›, bir ar› kuflunun

yapt›klar›n›n yan›nda oldukça

basit kalmaktad›r.
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Daha uçaklar›n keflfedilmedi¤i zamanlarda bile kufllar›n uçmak için

kulland›klar› kusursuz tasar›m birçok mucidi etkilemifltir. Öyle ki, 19.

yüzy›lda baz› kimseler evlerinde yapt›klar› kanatlar› kollar›na s›k›ca ba¤-

layarak binalar›n tepesinden kendilerini bofllu¤a b›rak›p kufllar›n hareket-

lerini taklit etmeye çal›flm›fllard›r. Tahmin edilebilece¤i gibi, bu kiflilerin

uçmak için sadece kanatlar›n yeterli olmad›¤›n› anlamalar› fazla uzun

sürmemifltir. 

O günlerden bugüne kadar yaklafl›k 200 y›l geçti. ‹nsanl›¤›n bilimsel

tecrübeleri ve araflt›rma-gelifltirme teknikleri oldukça ilerledi. Ancak baz›

kifliler hala, en az bu mucidler kadar ak›ldan uzak ve bofl iddialarda bu-

lunabiliyorlar. Buna göre, sürüngenler zaman içinde aflama aflama gelifle-

rek kufl haline gelmifllerdir. Kademeli evrim olarak isimlendirilen bu ha-

yali mekanizman›n hiçbir gerçekli¤i yoktur. Kufllar›n sürüngenlerle en

ufak bir benzerli¤i olmayan kemik ve kas yap›lar›, tüyleri, aeorodinamik

kanatlar› ve metabolizmalar› vard›r.83 Kara canl›lar›ndan tamamen farkl›

bir yap›ya sahip olan kufllar›n hiçbir vücut mekanizmas›, iddia edildi¤i

gibi kademeli evrim modeli ile aç›klanamaz. 

Canl›lar ve Uçufl Teknolojisi



Kufllar uçmak için tasarlanm›fl
bir vücut yap›s›na sahiptir. Bu-
nun için kufllar›n boyun yap›s›-
na bakmak yeterlidir. Bir serçe-
nin boynu 14 omurdan oluflur-
ken bu say› zürafalar için de
14'tür. Kufl bu sayede uçufl s›-
ras›nda vücudunu rahatl›kla
dengeleyebilir, avlanabilir ve
tüylerinin bak›m›n› yapabilir.





Uçak Teknolojisindeki Yeni Hedef:                                   
De¤iflen fiartlara Göre fiekil Alan Kufl Kanad›
Kufllar uçarken kanatlar›n› maruz kald›klar› flartlara göre en iyi bi-

çimde kullan›rlar. S›cakl›k ve rüzgar gibi de¤iflkenlere göre gerekli de¤i-

fliklikleri otomatik olarak yapacak bir flekilde yarat›lm›fl olduklar› için de

en iyi uçucu olarak kabul edilirler. fiu anda uçak teknolojisine yön veren

firmalar kufllar›n bu yarat›l›fl özelliklerinden faydalanarak projeler yap-

maktad›rlar.

NASA, Boeing flirketi ve ABD Hava Kuvvetleri, uça¤a yerlefltirilmifl

bir bilgisayardan gelen bilgilere göre biçim de¤ifltirme yetene¤i tafl›yan,

cam liflerden yap›lm›fl esnek bir kanat tasarlam›fllard›r. Söz konusu bilgi-

sayar ayn› zamanda uçufl koflullar›n› (s›cakl›k, rüzgar kuvveti) bildiren öl-

çü ayg›tlar›n›n verdi¤i bilgileri iflleme yetene¤ine de sahip olacakt›r. Bilgi-

sayar bu flekilde ald›¤› bilgilere göre, kanatlar›n e¤rili¤ini en

uygun biçimde de¤ifltirebilecektir.84

Bu konuda çal›flan bir baflka firma da

Airbus't›r. Airbus da uça¤›n kanatla-

r›na, t›pk› kufllar›nki gibi uçufl

koflullar›na göre flekil alabil-

me özelli¤i kazand›ra-

cak uyarlanabilen

kanatlar (adapti-

ve wings) yap-

maya çal›fl-

maktad›r.
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Biyomimetik: Teknoloji Do¤ay› Taklit Ediyor

Kufllar›n kanat

yap›lar› bir tasar›m

harikas›d›r. Kufl, ayn› kanat

yap›s›yla hem s›cakta hem de

so¤ukta uçabilir. Rüzgarda ya da durgun

havada da ayn› kanatlarla uçar. Kufl de¤iflen

flartlara karfl› kanad›n› en baflar›l› biçimde kulla-

narak uçabilir. Kufllar›n bu üstün özelli¤i bilim

adamlar›n›n dikkatini çekmifl ve de¤iflen flartlara göre

biçim de¤ifltirebilen kanatlar yapmay› amaçlam›fllard›r.

Resimde bu amaçla tasarlanan bir kanad›n kesiti görülüyor.



Amaçlar› ise yak›t sarfiyat›n› en aza indirmektir.85

K›sacas› kufllar›n uçufl flekilleri ve kanat yap›lar› tam anlam›yla bir

tasar›m harikas›d›r. Kufllardaki bu eflsiz tasar›m y›llardan beri uçak mü-

hendislerinin ilham kayna¤› olmufltur. Allah bu canl›lar› uçmaya en elve-

riflli sistemlerle donatm›flt›r. Allah Kuran-› Kerim'in bir ayetinde bu canl›-

lara flöyle dikkat çekmifltir:

Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat

aç›p kapayarak uçan kufllar›

görmüyorlar m›? Onlar› Rah-

man (olan Allah')tan baflkas›

(bofllukta) tutmuyor. fiüphe-

siz O, herfleyi hakk›yla gö-

rendir. (Mülk Suresi, 19)

Canl›lar ve Uçufl Teknolojisi
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Baykufllar, avlar›n›, geceleri onlar›n
fark›nda olmad›klar› bir anda yakala-
mak için üzerlerine sessizce çullan›rlar.
Virginia'daki NASA Langley Araflt›rma
Merkezi'ndeki araflt›rmac›lar›n belirt-
ti¤ine göre birçok kuflun uçufl tüyleri-
nin belirgin, düzgün flekilli kenarlar›
olmas›na karfl›n baykufllar›n uçufl tüy-
leri, havan›n kanat üzerinden geçer-
ken ortaya koydu¤u türbülans› -ve
böylelikle gürültüyü de- azaltacak fle-
kilde yumuflak saçaklara sahiptir. As-
keri tasar›mc›lar baykufl kanatlar›n›
taklit ederek hayalet uçaklar› oldukla-
r›ndan daha da gizli hale getirebilme-
yi umuyorlar. Baykufllardaki tasar›m
sayesinde radarlar taraf›ndan görül-
meyen uçaklar›n hiç duyulamayacak
kadar sessiz olmas› hedefleniyor.86



Kufllar›n Kanatlar› Uçak Teknolojisine Yön Veriyor

Kufllar›n uçuflunun incelenmesi, uçak kanatlar›n›n yap›lar›nda

önemli de¤iflikliklere neden olmaktad›r.

Bu de¤iflikliklerden ilk yararlanan uçaklardan biri, bir

Amerikan avc› uça¤› olan F-111'dir. Art›k bu uça¤›n kanat-

lar›nda, yönü de¤iflebilen hareketlerle uça¤›n sa¤a ya

da sola dönmesini sa¤layan kanatç›klar bulunma-

maktad›r. Uçak, dönüfllerini, kufllar›n yapt›¤› gibi,

kanatlar›n›n biçimlerini, kanad›n yandan

görülen e¤rili¤ini art›rarak ya da azalta-

rak yapmaktad›r. Bu sayede uçak-

lar, yön de¤ifltirirken den-

gede kalabilmektedirler.87

Biyomimetik: Teknoloji Do¤ay› Taklit Ediyor

Kufllar›n kanat flekli, uçabilmelerinde rol oynayan bir numaral›

faktördür. fiahin, atmaca ve k›rlang›ç gibi h›zl› uçan kufllar›n

kanatlar›n›n uçlar›, di¤er kufllar›n kanatlar›na göre arkaya do¤-

ru daha çekik, dar ve sivri uçludur. Kufllar›n bu kanat özellikleri

uçak mühendisleri için yol gösterici olmufltur.88
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Yüksek h›zlarda en

iyi kanat flekli, uçlar›

geriye do¤ru çekik

kanatlard›r. Düz ka-

natlar ise daha fazla

kald›rma kuvveti sa¤-

lar. Bu, kalk›fl ve inifl

s›ras›nda önemlidir.

Bu iki özellikten de

yararlanman›n tek

yolu, konumlar›n› de-

¤ifltirebilen kanatlar

yapmakt›r.89 

Bunlara hareketli ka-

natlar denir. F-111,

Tornado gibi savafl

uçaklar› böyle kanat-

lara sahiptir. Bu uçak-

lar›n kanatlar› h›z ka-

zand›kça kuyru¤a

do¤ru konum de¤iflti-

rirler. Uzun çal›flmalar

sonucunda keflfedilen

bu tasar›m, kufllarda

ilk yarat›ld›klar› an-

dan itibaren vard›r.

Kufl kemiklerinin içleri bofltur, bu nedenle de son derece hafif-

tir. Modern uçaklar›n kanatlar› da kufl kemiklerinden ilham al›-

narak içleri bofl olarak tasarlanmaktad›r.



Albatroslar uzun ve büyük yüzeyli kanatlara sahiptir. Albatros bu ya-
p›s› sayesinde kanatlar›n› ç›rpmadan uzun mesafelerde uçabilir.

Planörlerin kanat yap›s› albatroslardan örnek al›narak ta-
sarlanm›flt›r. Bu sayede planörler de pervane kullan-

madan uzun süre havada süzülerek uçabilir. 



Kufllar inifl ve kalk›fllar›nda rüzgar› cep-
helerinden almay› tercih ederler. Böylece
daha az enerji harcam›fl olurlar. Hava-
alanlar›  yap›l›rken uçufl pistleri de cep-
heden rüzgar alacak biçimde konumlan-
d›r›l›rlar. Böylelikle karfl›dan rüzgar ala-
rak uçufla geçen uçaklar daha az yak›t
harcam›fl olurlar. 



Akbaban›n Telekleri Havac›l›k Araflt›rmalar›na
Yol Gösteriyor

Bir uçak uçarken kanad›n›n ucunda bas›nç farkl›l›kla-

r›ndan dolay› büyük burgaçlar

(kanatlar›n ucunda oluflan

burgu fleklindeki hava

ak›mlar›) oluflabilir. Bu

tip burgaçlar, uçufl esna-

s›nda uçakta olumsuz etkiler

oluflturur.

Havac›l›k araflt›rmalar› için yap›lan incelemelerde, akbabalar›n uçar-

ken teleklerini (kanatlar›n›n uçlar›nda yer alan büyük tüyleri) bir elin par-

maklar› gibi açt›klar› tespit edilmifltir. Bu gözlemin sonucunda araflt›rma-

c›lar, akbaban›n kanat uçlar›n› örnek alarak küçük

metal kanatç›klar yapmay› ve bunlar› uçaklar-

da denemeyi düflünmüfllerdir. Bu kanatç›klar

sayesinde bir dizi küçük burgaç oluflturula-

rak, bunlar›n daha önceki büyük burgaçla-

r›n yerlerini almas› sa¤lanacak, böylece

burgaçlar›n uçak üzerindeki zararl› etkisi

azalt›lm›fl olacakt›. Deneylerle do¤rulu¤u

kan›tlanan bu düflünce flu an uçaklara

uygulanmaya çal›fl›lmaktad›r. 

Biyomimetik: Teknoloji Do¤ay› Taklit Ediyor



20. Yüzy›l Bilimi, Böceklerin Uçmak ‹çin Kulland›¤›
Aerodinamik Teknikleri Çözemedi

Bir böcek uçarken saniyede ortalama birkaç yüz defa kanat ç›rpar.

Hatta kanatlar›n› saniyede 600 defa ç›rpabilen böcekler bile vard›r.90

Bir saniyede bu kadar hareketin ola¤anüstü bir hassasl›kta yap›lma-

s›, bu tasar›m›n teknolojik olarak taklit edilmesini imkans›z k›lmaktad›r. 

Nitekim California Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan Michael

Dickinson ve arkadafllar›n›n meyve sineklerinin uçufl tekni¤ini ortaya ko-

yabilmek için gelifltirdikleri robot, meyve sine¤inin 100 kat› büyüklü¤ün-

de ve sine¤in kanat h›z›n›n ancak binde biri h›zla kanat aç›p kapama ha-

reketi gerçeklefltirebilmektedir. Üstelik her befl saniyede bir kanat hareke-

ti yapan robot sine¤in bu hareketi için 6 ayr› motor kullan›lmaktad›r.91

Prof. Dickinson gibi birçok bilim adam›, y›llard›r böceklerin kanat

ç›rpma hareketlerinin ayr›nt›lar›n› ortaya koymak için çeflitli deneyler

yapmaktad›rlar. Meyve sinekleri üzerinde yap›lan bu deneyler s›ras›nda

Dickinson, sinek kanatlar›n›n -basit mente-

flelerle tutturulmufl gibi- düz hareketler

yapmad›¤›n›, aksine son derece kompleks

aerodinamik tekniklerden yararland›¤›n›

tespit etmifltir. Ayr›ca her ç›rpmada kanat-

lar›n yönü de¤iflmektedir: Afla¤› hareket

eden kanatta üst k›s›m yukar› bakarken,

yukar› harekette kanat döner ve bu kez ka-

nad›n alt k›sm› yukar› bakar. Bu kompleks

uçufl tekni¤ini analiz etmek isteyen bilim

adamlar› ise, uçak kanatlar› için kullan›lan

"klasik aerodinami¤in" yetersiz oldu¤unu

ifade etmektedirler.

Nitekim meyve sinekleri de uçmak
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için birden fazla aerodinamik özellikten yararlan›r. Örne¤in kanatlar bir

vurufl meydana getirdi¤inde arkas›nda girdapl›, komplike bir hava dalga-

s› b›rak›r. Kanat geri dönerken de bunu dümen suyu gibi dalgan›n için-

den geçirerek daha önce kaybetti¤i enerjisinin bir k›sm›n› yeniden devre-

ye sokar. Saniyede 200 kez kanat ç›rpan 2,5 milimetrelik meyve sine¤inin

uçmas›n› sa¤layan kas, di¤er tüm böceklerin uçufl kaslar›n›n aras›nda en

güçlüsü olarak nitelendirilir.92

Ayr›ca sineklerde, kanatlar›n yan› s›ra sahip olduklar› keskin gözler,
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Bilimsel çevreler uçak teknolojisinde bü-

yük geliflmeler kaydedildi¤i konusunda

hemfikirdirler. Ancak ifl mikro-ç›rpmal›

uçufla gelince, Wright kardefllerin 1903

y›l›nda bulunduklar› seviyede olduklar›n›

itiraf etmektedirler. Üstte böceklerin

kanatlar› örnek al›narak yap›lan bir

mikro uçufl sistemi, yanda da Wright kar-

defllerin yapt›¤› ilk uçak görülüyor. 



denge için kulland›klar› ufak arka kanatlar ve kanatlar›n zamanlamas›n›

ayarlayan al›c›lar gibi daha pek çok detay da tasar›mlar›ndaki mükem-

melli¤i art›rmaktad›r.

Sinekler milyonlarca senedir bu aerodinamik kurallardan yararlana-

rak uçmaktad›r. Günümüzde en geliflmifl teknolojileri kullanan bilim

adamlar›n›n bile sineklerin uçufl tekniklerini tam olarak aç›klayamamala-

r›, yarat›l›fl›n apaç›k delillerinden biridir. Allah, düflünebilen insanlar için

bir sinekte akl›n›n ve ilminin benzersizli¤ini bize göstermektedir.

Kuran'da flöyle buyrulmaktad›r:

"Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; flimdi onu dinleyin. Sizin,

Allah'›n d›fl›nda tapmakta olduklar›n›z -hepsi bunun için biraraya

gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. E¤er sinek on-

lardan bir fley kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. ‹steyen

de güçsüz, istenen de." (Hac Suresi, 73)

101

Canl›lar ve Uçufl Teknolojisi

Büyük düz kanatlar böceklerin uçuflunda

avantaj sa¤lar. Ancak böyle kanatlar›n za-

rar görme riski de fazlad›r. Bu nedenle kat-

lanabilmeleri gerekir. Ne var ki büyüklük

katlanmay› zorlaflt›ran bir özelliktir. Ar›lar-

da bu problem, çengelcik ad› verilen bir s›-

ra hassas kanca dizisi taraf›ndan çözülür.

Çengeller kanatlar› birbirine birlefltirir. Ar›

bir yere kondu¤unda, çengelcikler birbirle-

rinden ayr›l›r ve kanatlar rahat bir flekilde

katlanabilirler.





ayvanlar›n her biri, insanlar› hayrete düflüren

birçok yarat›l›fl özelliklerine sahiptir. Kimileri

suda hareket etmelerini sa¤layan en ideal flekle

(hidrodinamik) sahipken, kimileri de bizim

için oldukça yabanc› olan duyular› kullan›r.

Bunlar›n birço¤u insanlar›n ilk defa karfl›laflt›klar›, daha do¤ru-

su yeni fark›na vard›klar› fleylerdir. Biyomimikri bilimi saye-

sinde keflfetti¤imiz bu ola¤anüstü yap›lar›n taklit edilmesiyle

ortaya ç›kan ürünlerin, ileriki y›llarda yaflant›m›zda çok daha

s›k kullan›laca¤›na hiç flüphe yoktur. 

Köpek Bal›¤› Derisinden Örnek Al›narak
Haz›rlanan Mayolar ve Suyun Yüzey Direnci 

1/100 saniyenin alt›n madalyay› belirle-

di¤i olimpiyat yar›flmalar›nda, yar›flmac›-

lar aç›s›ndan suyun vücutlar›n›n üzerinde

oluflturdu¤u sürtünme direnci oldukça

önemlidir. Bu nedenle birçok yüzücü, sür-

tünme direncini en aza indirecek yeni mayola-

r› tercih etmektedir. Bu mayolar yüzücüde

olabildi¤ince genifl bir yüzeyi kaplar ve vücu-

da s›ms›k› yap›fl›r. Mayonun kumafl›, dikey

reçine fleritleri üstüne köpek bal›¤› derisinin

özelliklerini tafl›yan bir dokumadan ibarettir.

Köpek bal›klar› üzerinde taramal› elektron

mikroskobuyla yap›lan incelemelerde, bal›¤›n de-

risinin fleritler içerdi¤i görülmüfltür. fieritler, di-

key su girdaplar› veya su spiralleri oluflturarak

suyu bal›¤›n vücuduna daha çok yap›flt›r›r ve
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Köpek bal›¤›n›n derisindeki pullarda U biçimi kanallar bulunur. Bu kanallar girdaplar

oluflturarak suyu vücuda yaklaflt›r›r ve suyun yüzücüye karfl› oluflturdu¤u direnci de azal-

t›r. Yukar›daki büyük resimde köpek bal›¤›n›n derisinin taramal› elektron mikroskobun-

daki görünüflü yer al›yor.93 Sidney Olimpiyatlar›nda Avustralyal› Ian Thorpe gibi alt›n

madalyal› tüm yüzücüler köpek bal›¤› derisinin özelli¤ini tafl›yan mayolar giydiler. Bu,

yeni bir ifl sahas›n›n aç›lmas›n› sa¤layacak kadar önemli bir geliflmeydi. Mayo üretimin-

de dünyan›n en ünlü isimleri aras›nda yer alan Speedo, Nike ve Adidas gibi firmalar bi-

yomekanik ve hidrodinamik konusunda birçok uzman› ifle ald›lar.94

suyun yüzmeye karfl› direncini azalt›r. fieritlerin bu etkisi "Ribblet etkisi"

olarak bilinir ve bu konu ile ilgili NASA'n›n Langley Araflt›rma Merke-

zi'nde Ribblet deri araflt›rmalar› yap›lmaktad›r. Son on y›ld›r da bu etki

mayolar üzerinde uygulanmaktad›r.

Yeni lifler ve yeni dokuma teknikleri ile yap›lan mayolar, yüzücünün

vücudunu sararak suya en az direnç gösterecek flekilde üretilmektedir.

Nitekim yap›lan araflt›rmalar bu mayolar›n di¤er mayo tiplerine oranla

sürtünme direncini %8 azaltt›¤›n› göstermifltir.95



Amerika, Savunmas›nda Engerekleri Örnek Al›yor 
Pit denen çukur organlara sahip olan, ayn› zamanda "Pit Viper" ola-

rak isimlendirilen y›lanlar "engerek y›lanlar›" olarak bilinir. Texas Üniver-

sitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli¤i bölümünde profesör olan Dr.

John Pearce, pit engerekleri olarak bilinen "Crotaline"lar› incelemifltir. 

Yap›lan araflt›rmalarda bu y›lanlar›n gözlerinin önünde bulunan ve

fazla say›da sinir bar›nd›ran küçük çukurlar›n, s›cakkanl› avlar›n yerleri-

nin tespit edilmesinde kullan›ld›klar› ortaya ç›km›flt›r. Pit denilen bu çu-

kur organlar son derece kompleks bir ›s›-alg›lay›c› sistem içerir. Bu sistem

öylesine hassast›r ki, metrelerce uzaktaki bir fareyi, zifiri karanl›kta bile

alg›layabilir.96

Araflt›rmac›lar engere¤in tespit ve imha mekanizmas›n›n s›rlar›n›

çözdüklerinde, y›lan›n uygulad›¤› yöntemlerin ülkenin düflman füzeler-

den korunmas›nda çok daha genifl ölçüde uygulanabilece¤ini ifade et-

mektedirler. Bununla birlikte tehlikeli görevlerde uçufl yapan pilotlar›n da

düflman silahlar›ndan kaç-

malar›na yard›mc› olabile-

cek sistemler gelifltirilebi-

lecektir. Dr. John Pearce,

"Hava Kuvvetleri biyolo-

jik sistemi taklit ederek,

daha iyi bir füze dedektö-

rü yapabilecek mi?" soru-

sunu gündeme getiriyor.97

Ayr›ca bu amaçla yürüttü-

¤ü çal›flmalarda y›lan›n

hassasiyetine yetiflmekte

oldukça zorland›¤›n› da

flöyle anlat›yor:
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Biz, esasen y›lan›n organ›n›n hassasiyetini örnek al›yoruz. Sinir uyar›lar›n› öl-
çebilirsiniz, fakat sorun bu uyar›lar›n ne anlama geldi¤idir. Bunu bize söyleme-
si için say›sal bir model kullan›yoruz: Organa çarpan k›z›l ötesi ne kadar faz-
laysa, o kadar çok sinir uyar›s› olmaktad›r.98

Y›lan›n pit organ›nda, kan damarlar› ve sinir dü¤ümleri bak›m›ndan

zengin olan çok ince bir zar vard›r. Bilim adamlar›n›n inceleme yapabil-

mesi için bu zar›n yayd›¤› sinyallerin duruldu¤u bir zaman› yakalamala-

r› gerekmektedir. Ama bu zar öylesine hassast›r ve tepkilerindeki çeflitli-

lik de o kadar k›sa sürelidir ki, sinyalleri yakalay›p bunlar üzerinde bir ça-

l›flma yapmak oldukça zordur. Pit organ›n›n iflleyiflini anlamak için has-

sas ölçümler ve mikro-grafik resimler üzerinde çal›flmak gerekmektedir. 

Bu örnekte de görüldü¤ü gibi, do¤adaki canl›lar çok üstün bir ak›l ve

teknoloji sergilemektedirler. Do¤adaki tasar›mlardan örnek alan araflt›r-

mac›lar da, bu sayede uzun y›llar›n› alabilecek projeler için benzersiz mo-

deller elde etmekte ve k›sa zamanda sonuca ulaflmaktad›rlar. 
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Bukalemunlar ve Rengi ‹ste¤e Göre De¤iflen Elbiseler

Bukalemunlar›n bulunduklar› ortama göre renk de¤ifltirebilmeleri

son derece flafl›rt›c› ve en az o kadar da estetik bir olayd›r. Bukalemun öy-

lesine üstün bir kamuflaj yetene¤ine sahiptir ki, bu ifli yapmaktaki çabuk-

lu¤u ile insan› hayrete düflürür.

Bukalemun, derisinin alt›ndaki k›rm›z› ve sar› renk tafl›y›c›lar›n›, ma-

vi ve beyaz yans›t›c› tabakay› ve en önemlisi de rengini koyulaflt›ran "kra-

motofor" hücrelerini büyük bir ustal›kla kullanabilir.99

Örne¤in bir bukalemunu sapsar› bir ortama koydu¤unuzda vücudu-

nun renginin de h›zla sar› renge dönüfltü¤ünü görürsünüz. Üstelik buka-

lemun sadece tek bir renge de¤il alacal› renklere de tam bir uyum göste-

rebilir. Bunu baflarabilmesinin s›rr› ise bu usta kamuflajc›n›n derisinin al-

t›ndaki renk hücrelerinin boyutça büyümeleri ve h›zla yer de¤ifltirerek

bulunduklar› yere uyum göstermeleri-

dir.

ABD'de MIT laboratuvarlar›nda

bukalemunlardaki gibi renk de¤ifltir-

me özelli¤ine sahip elbise, ayakkab› ve

çantalar yapmay› amaçlayan bir çal›fl-

ma yürütülmektedir. Üzerinde çal›fl›-

lan bu teknoloji, özel bir silikon malze-

menin küçük bir elektron yüklemesi

ile istenen renge dönüflmesini sa¤lar.

Böylece, kumafl ve benzeri materyal-

den üretilen her türlü giyim eflyas› ve

aksesuar›n birkaç saniyede renk ve de-

sen de¤ifltirmesi mümkün olur. Bu ifl

için küçük bir elektronik cihaz›n kulla-

n›lmas› gerekmektedir. 

Pille çal›flan bu cihaza, üzerinde
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Asl›nda renk de¤ifltirebilen elbisele-

rin teknolojisi ile bukalemunun renk

de¤ifltirme özelli¤i benzer gibi gözük-

se de ikisi birbirinden oldukça farkl›-

d›r. Çünkü bu teknoloji renk de¤iflim

özelli¤i tafl›sa da bukalemun gibi ka-

muflaj özelli¤ine sahip de¤ildir. Buka-

lemun hiçbir zahmete katlanmadan

en k›sa zamanda bulundu¤u ortama

uyum sa¤larken renk de¤ifltirme tek-

nolojisinde böyle bir özellik yoktur. 



Bukalemunlar bulunduklar› ortama uygun olarak renk

de¤ifltirebilirler. Asl›nda hayvan, kendisine büyük avan-

taj sa¤layan bu özelli¤inden haberdar bile de¤ildir.

Allah bukalemunun vücudunu, kendili¤inden ortam›n

rengini almas›n› sa¤layan bir sistemle yaratm›flt›r.



bulunan bir klavyeden kullan›lmak istenen rengin kodunun girilmesi ye-

terlidir. Ne var ki bu teknoloji bugün için oldukça pahal›d›r. Örne¤in bir

erkek ceketinin maliyeti 10 bin dolar› bulmaktad›r.100

Biri size gelip bir ceket gösterse ve dese ki: "Bu ceketin renk de¤ifltir-

me özelli¤i var. Ama ne ceketi ne de renk de¤ifltirme özelli¤ini haz›rlayan

biri söz konusu de¤il. Hepsi kendili¤inden oldu."

Ne düflünürdünüz? Muhtemelen bunu söyleyen kiflinin "deli" ya da

"son derece cahil" oldu¤unu düflünürdünüz. Çünkü ceketi diken bir ter-

zinin ve renk de¤ifltirme özelli¤ini haz›rlayan bilim adamlar›n›n var oldu-

¤u çok aç›kt›r. 

Peki, bukalemun son derece mükemmel olan bu de¤iflimi nas›l ger-

çeklefltirmektedir? Bütün bu ifllemleri kendisi yap›yor, de¤iflimi sa¤layan

sistemleri kendisi tasarlay›p, vücuduna yerlefltiriyor olabilir mi? Elbette

ki bütün bunlar› bukalemunun kendi iradesiyle yapt›¤›n› iddia etmek ak›l

d›fl› olacakt›r. Bir insan›n bile böyle bir de¤iflimi gerçeklefltirmesi müm-

kün de¤ilken, bir sürüngenin kendi bedeninin görünümünü belirlemesi,

hatta görünümünü de¤ifltirecek bir sistemi vücudunun içine yerlefltirme-

si kesinlikle mümkün de¤ildir. Böyle üstün bir yetene¤in tesadüfen olufl-

tu¤unu iddia etmek de ayn› flekilde tamamen tutars›z ve anlams›z bir id-

diad›r. 

Do¤adaki hiçbir mekanizma böyle kusursuz bir yetene¤i oluflturma

ve ihtiyac› olan canl›ya verme gücüne sahip de¤ildir. 

Bukalemunlar› Allah yaratm›flt›r. Allah, yaratma sanat›ndaki benzer-

sizli¤i bize bu gibi örneklerle göstermektedir. Allah üstün ve güçlü olan-

d›r. 

Göklerde ve yerde olanlar›n tümü Allah'› tesbih etmifltir. O, üstün

ve güçlü (aziz) oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve

yerin mülkü O'nundur. Diriltir ve öldürür. O, herfleye güç yetiren-

dir. (Hadid Suresi, 1-2)
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515 Milyon Yafl›ndaki Optik Tasar›m

ABD'nin ünlü bilim dergilerinden New Scientist'te yay›nlanan bir

makalede, bir bilim adam›n›n bir müzeyi ziyareti s›ras›nda, 515 milyon

y›ld›r bir kehribar içinde korunarak günümüze kadar gelmifl bir sinek fo-

silini inceleme f›rsat› buldu¤undan bahsedilmektedir. Bu bilim adam›, si-

ne¤in gözlerindeki bal pete¤ine benzer yap›lar› ve bu yap›lar sayesinde,

özellikle e¤ik gelen aç›lardaki ›fl›¤› çok daha iyi alg›lad›klar›n› fark etmifl-

tir. Nitekim daha sonralar› yap›lan araflt›rmalarda bu hipotez do¤rulan-

m›flt›r. 

Bilim adamlar› bugün bu bulgular sayesinde, uydularda enerji sa¤-

lamak için kullan›lan günefl panellerinden çok daha fazla verim elde etme

imkan› sa¤lam›fllard›r. Çünkü günefl panellerinde en çok verim, paneller
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›s› ve ›fl›k dalgalar›n› hiç yans›tmad›-

¤›nda al›nabilmektedir. Sine¤in kor-

neas›n› inceleyen bilim adamlar› ye-

ni bir anti-reflektör maddenin varl›-

¤›n› da keflfetmifllerdir. Ifl›¤›n yans›-

mas›n› engelleyen bu madde, günefl

panelleri için çok uygun yap›ya sa-

hiptir ve üstelik bu panelleri sürekli

olarak günefle do¤ru çevirmeye ya-

rayan pahal› ekipmanlar›n da gerek-

lili¤ini ortadan kald›rm›flt›r.101

Uzay teknolojisi bu tasar›m›

daha yeni keflfedip kopyalarken, si-

nek bu özelli¤e milyonlarca y›ld›r

sahiptir. Çok keskin, renkli görmeyi

sa¤layan bu benzersiz tasar›m, sine-

¤in ne derece üstün bir yarat›l›fl ör-

ne¤i oldu¤unu gösterir. Fakat bu ör-

nekler sadece, akl›n› kullanabilen ve

yarat›lan her varl›¤›n Allah'›n kont-

rolünde oldu¤unu anlayabilen yani

iman eden insanlar için anlafl›l›rd›r. 

Bir ayette buna benzer örneklerin inkar edenler için hiçbir fley ifade

etmedi¤i flöyle aç›klan›r:

fiüphesiz Allah, bir sivrisine¤i de, ondan üstün olan› da, örnek

vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuflkusuz bunun Rab-

lerinden gelen bir gerçek oldu¤unu bilirler; inkâr edenler ise,

"Allah, bu örnekle neyi amaçlam›fl?" derler. Bununla birço¤unu

sapt›r›r, birço¤unu da hidayete erdirir. Ancak O, fas›klardan bafl-

kas›n› sapt›rmaz. (Bakara Suresi, 26) 
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Tam Teflekküllü Bir Su Toplama Ünitesi: Stenocara Böce¤i

Canl› türlerinin nadir olarak bulundu¤u çöl ortam›nda da insan›

hayrete düflüren tasar›mlara sahip canl›lar bulunmaktad›r. Bunlardan bi-

risi de Stenocara böce¤idir. Nature dergisinin 1 Kas›m 2001 tarihinde ya-

y›nlam›fl oldu¤u bir haberde, Namib çölünde yaflayan bu böce¤in yaflam›-

n› sürdürmesinde hayati önemi olan suyu nas›l toplad›¤› konu edilmifltir.

Stenocara böce¤inin su toplama sistemi, esas olarak s›rt›n›n özel tasa-

r›m›na dayan›r. Bu böce¤in s›rt› yer yer küçük tepeciklerden oluflan bir

yüzeye sahiptir. Bu tepeciklerin aralar›ndaki boflluklar›n yüzeyi bir tür

balmumu ile kapl› oldu¤u halde tepeciklerin zirvelerinde balmumu yok-

tur. Bu durum, böce¤in suyu daha etkin bir flekilde toplayabilmesine ola-

nak sa¤lar. 

Böcek, çöl ortam›nda havada çok seyrek olarak bulunan nemi rüz-

garlardan ayr›flt›rarak içer. Burada herkesin dikkatini çeken konu, Steno-
cara böce¤inin havada uçuflan su zerreciklerini nas›l ay›rd›¤› ve bu ifllemi

çöl ortam›nda nas›l gerçeklefltirdi¤idir. Çünkü su damlac›klar› çöldeki

yüksek ›s› ve rüzgarlar sayesinde çok çabuk buharlafl›r. A¤›rl›¤› neredey-

se s›f›r olan bu zerrecikler, çöl

rüzgarlar›n›n etkisiyle yere para-

lel biçimde uçuflur. Böcek bunu

bilirmiflcesine hareket eder ve

rüzgara karfl› e¤imli bir flekilde

pozisyon al›r ve s›rt›ndaki özel

tasar›m sayesinde havadaki su

zerrecikleri s›rt›n›n tepesinde bi-

rikip böce¤in a¤›z k›sm›na do¤ru

yuvarlan›r.102
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Nature dergisinde Stenocara böce¤indeki üstün tasar›m için flu yorum

yap›lm›flt›r:

Biyomimetik dal› için potansiyel oluflturmas›na ra¤men, damlac›klar› havadan
ay›ran ve büyük damlalar haline getiren bu mekanizma hala anlafl›lm›fl de¤il-
dir.103

Bu böce¤in s›rt›n›n yap›s› elektron mikroskobu alt›nda incelenmifl ve

bilim adamlar› böceklerdeki bu yap›lar›n su so¤utucular›na, su motorla-

r›na ve bina kaplamalar›na mükemmel bir model oluflturaca¤›n› belirt-

mifllerdir. Bu türden kompleks tasar›mlar kendili¤inden veya do¤a olay-

lar› sonucu ortaya ç›kamazlar. Böylesine ola¤anüstü tasar›ma sahip siste-

mi küçücük bir böce¤in tasarlam›fl olmas› da elbette mümkün de¤ildir. 

%100 Verimle Ifl›k Üreten Atefl Böcekleri

Atefl böcekleri kar›n k›s›mla-

r›nda yeflil-sar› ›fl›k üretir. Atefl bö-

ceklerinde ›fl›k üreten hücreler, ok-

sijen ve "lusiferaz" adl› bir kimya-

salla reaksiyona giren "lusiferin"

adl› bir kimyasal içerir. Böcek, hüc-

relerine nefes alma tüpleriyle sa¤-

lad›¤› hava miktar›n› ayarlayarak

›fl›¤›n›n yan›p sönmesini kontrol

eder. Normal elektrik ampulleri

%10 verimle çal›fl›rlar, %90'› ise ›s›

olarak aç›¤a ç›kar. Buna karfl›n atefl

böcekleri %100'lük bir verimle ›fl›k

üretirler. Atefl böceklerinin bu ba-

flar›l› elektrik üretimi bilim adam-

lar›na örnek teflkil etmektedir.104

Peki ama atefl böceklerini bu
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kadar verimli bir üretim yapmaya

yönelten güç nedir? Evrimcilere

göre bu güç fluursuz atomlar, tesa-

düfler ya da hiçbir zorlay›c› gücü

olmayan d›fl etkenlerdir. Ancak bu

sayd›klar›m›z›n hiçbiri bu verimli çal›fl-

may› bafllatacak güce sahip de¤ildir.

Allah'›n sanat› benzersizdir ve sonsuzdur.

Allah Kuran'daki pek çok ayette akl›n› kul-

lanan insanlar›n yarat›lm›fl olan varl›klar›

düflünerek ö¤üt almalar› gerekti¤inden bah-

seder. Dolay›s›yla insana düflen yarat›l›fl mu-

cizeleri üzerinde düflünmek ve sadece Allah'a

yönelmektir.



Çekirgelerden Trafik Sorununa Çözüm! 

Her y›l milyonlarca insan›n hayat›na mal olan trafik kazalar›na çö-

züm arayan bilim dünyas›, flimdi çekirgelerin bu soruna bir çözüm suna-

bilece¤ine inanmakta. Yap›lan araflt›rmalarda çekirgelerin milyonlar› aflan

sürüler halinde dolaflt›klar› halde birbirleriyle çarp›flmad›klar› tespit edil-

mifltir. Çekirgelerin bunu nas›l baflard›klar› sorusunun cevab› ise bilim

adamlar› için yeni ufuklar›n aç›lmas›na neden olmufltur. 

Yap›lan deneylerde, çekirgelerin üzerlerine gelen cisme önce elektro-

nik sinyal gönderdikleri ve yerini tespit edip hemen kendi yönlerini de-

¤ifltirdikleri anlafl›lm›flt›r.105 ‹nsanlar›n y›llard›r çözümsüz kald›klar› bir

konuda çekirgelerin yöntemleri trafik sorununa çözüm olarak uygulan-

maya çal›fl›lmaktad›r. Bu canl›lar

da yarat›l›fl›n apaç›k delillerin-

dendir...
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H›zl› Trenler ‹çin Kufllar›n Uçufl Yöntemleri Örnek Al›n›yor

Japon mühendis ve bilim adamlar› "500 serisi" olarak adland›r›lan

h›zl› trenleri tasarlarken önemli bir problemle karfl›laflm›fllard›r: Gürültü.

Çözümü kufllar›n mükemmel tasar›m›nda arayan Japonlar, çok geçmeden

arad›klar›n› bulmufl ve baflar›l› bir flekilde uygulam›fllard›r.106

Bir Baykuflun Uçuflu ve H›zl› Trenin Gürültüsü

Japonlar›n üretti¤i h›zl› trenlerde "güvenlik" en önemli konulardan

biridir. ‹kinci konu ise, Japonya çevre standartlar›na uyumludur. Japonya

dünyadaki demiryolu iflletmeleri içerisinde en kat› "gürültü standartla-

r›"na sahiptir. Bugün mevcut teknolojileri kullanarak daha h›zl› gitmek ol-

dukça kolayd›r. Ancak bununla beraber daha sessiz gitmek nisbeten zor-

dur. Japon Çevre Bakanl›¤›'n›n düzenlemelerine göre, yerleflim merkezle-

rinde bir demiryolunun 25 metre uza¤›nda gürültü seviyesi 75 desibel ve-

ya daha az olmal›d›r. K›rm›z› ›fl›kta duran arabalar›n yeflil ›fl›k yand›¤›n-
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da ayn› anda kalkt›kla-

r›nda oluflan gürültü 80

desibeli geçmektedir. Bu

de¤erlerle yap›lan k›yas-

lama "Shinkansen" olarak

adland›r›lan h›zl› trenin

ne kadar sessiz olmas›

gerekti¤ini ortaya koy-

maktad›r.

Trenin belli bir h›za

ulaflana kadar ç›kard›¤›

sesin nedeni, tekerlekle-

rin raylar üzerindeki ha-

reketidir. Ancak h›z› 200

km/s oldu¤unda sesin

as›l kayna¤›, trenin hava

içindeki hareketiyle orta-

ya ç›kan aerodinamik gü-

rültüdür. 

Aerodinamik gürül-

tünün oluflmas›ndaki bir

numaral› etken ise tepedeki tellerden elektrik almak için kullan›lan pan-

tograflar veya ak›m toplay›c›lard›r. Normalde kullan›lan dikdörtgen fle-

killi pantograflarla gürültünün azalmayaca¤›n› fark eden mühendisler,

araflt›rmalar›n› h›zl› ama sessiz hareket eden canl›lar üzerinde yo¤unlafl-

t›rm›fllard›r. 

Baykufl, tüm kufllar içinde en sessiz uçuflu gerçeklefltirir. Baykufllar›n

düflük sesle uçmas›n›n ard›ndaki s›rlardan bir tanesi, kanatlar›ndaki k›v-

r›mlard›r. Baykufllar›n kanatlar›nda di¤er kufllarda bulunmayan pürüzlü

tüyler vard›r. Bunlar gözle bile görülebilirler. "Aerodinamik ses" hava
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Pantograf

Baykufl tüyü

Pürüzlü 
ç›k›nt›lar



ak›m›nda oluflan girdaplardan kaynaklan›r. Girdaplar büyüdükçe ses de

artar. Baykuflun kanad›nda pek çok pürüzlü ç›k›nt›lar oldu¤undan, bü-

yük girdaplar yerine küçük girdaplar oluflur ve baykufl son derece sessiz

bir uçufl gerçeklefltirir. 

Japon mühendis ve tasar›mc›lar, doldurulmufl bir baykuflu rüzgar

tünelinde teste tabi tuttuklar›nda, bu kuflun kanat yap›s›ndaki mükem-

melli¤i bir kez daha görmüfllerdir. Sonunda trenin üzerindeki gürültüyü,

baykuflun sahip oldu¤u düzensiz tüy prensibine benzeyen kanat fleklinde

pantograflar kullanarak etkin biçimde azaltmay› baflarm›fllard›r. Bu saye-

de Japonlar›n do¤adan esinlenerek taklit ettikleri pantograf benzeri sis-

tem, "iflini en sessiz olarak yapan" ünvan›n› almaya hak kazanm›flt›r.107

Yal› Çapk›n› Kuflunun Suya Dal›fl› ve H›zl› Trenin Tünele Girifli

H›zl› trenin çal›flt›¤› hat üzerinde tüneller vard›r. Bu durum, mühen-

disler için çözülmesi gereken baflka bir problem oluflturmufltur. Tren tüne-

le yüksek bir h›zla girdi¤inde atmosferik bas›nç artar ve gel git dalgalar›

gibi dalgalara dönüflerek tünelin sonuna ses h›z› ile ulafl›r. Ç›k›fla vard›k-

tan sonra ise dalga geri döner. Bas›nc›n bir k›s-

m› tünelin ç›k›fl›nda serbest b›rak›l›r ve ba-

zen bir patlama sesi oluflur.

Dalgalar›n bas›n-

c› atmosferik bas›n-

c›n binde birinden az
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oldu¤u için "mikro bas›nç dalgalar›" olarak adland›r›l›r. Dalgalar›n oluflu-

mu ise yukar›daki resimde görüldü¤ü gibidir. 

Bas›nç dalgas›n›n etkisiyle oluflan gürültü, insanlar› rahats›z edecek

kadar fazla olur. Tünellerin çok daha genifl yap›lmas› ile bu gürültü azal-

t›labilir ancak tünellerin kesit alanlar›n› büyütmek hem zor hem de çok

masrafl›d›r.

Bunun üzerine mühendisler trenin kesit alan›n› azalt›p burun k›sm›-

n› yeterince sivri ve pürüzsüz hale getirmenin çözüm olabilece¤ini dü-

flünmüfllerdir. Nitekim bir deneme treni üzerinde bu fikirlerini

uygulam›fllar ama yap›lan denemede trenin neden ol-

du¤u mikrobas›nç dalgalar›n› ortadan kald›-

ramam›fllard›r. 

Bu sorun karfl›s›nda do¤a-

da benzer durumlar›n olabilece-

¤ini düflünen mühendis ve tasa-

r›mc›lar›n akl›na "yal› çapk›n›" adl›

kufl gelmifltir. Yal› çapk›n› da suya

dalarken, t›pk› trenin tünele girdi¤i

zaman hava direnci nedeniyle ani
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de¤ifliklikler yaflamas›na benzer de¤ifliklikler yaflar. Çünkü yal› çapk›n›

avlanmak için, direnci az olan havadan direnci çok olan suya dalar.

Bu durumda 300 km/s ile giden trenlerin de yal› çapk›n›n›n gagas›

gibi dal›fl›n› kolaylaflt›ran bir buruna ve ön yüze sahip olmas› gerekir. 

Japon Demiryollar› Teknik Araflt›rma Enstitüsü ve Kyushu Üniversi-

tesi'nde yap›lan araflt›rmalarda, tünelin mikro bas›nc›n› bask›lamak için,

"dönel paraboloid"in en ideal flekil oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Yal› çapk›n›-

n›n gagas› yak›ndan incelenecek olursa alt ve üst gagan›n kesitinin de ay-

nen böyle oldu¤u görülür. Yal› Çapk›n› kuflundaki bu eflsiz tasar›m sade-

ce bir örnektir. Do¤adaki tüm canl›lar, hayatlar›n› devam ettirmelerine

imkan tan›yacak kusursuz tasar›mlar›yla insanlara örnek olacak flekilde

yarat›lm›flt›r.
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Yal› Çapk›n› kuflu avlanmak
için, direnci az olan hava-
dan direnci çok olan suya
dalar. Kuflun gagas› suya
dal›fl› kolaylaflt›rd›¤› gibi vü-
cudunun da bir zarar gör-
mesine engel olur. Buna
karfl›n hayvan dal›fl yapar-
ken suyun içindeki av›n›
görmek zorundad›r. Allah
bu canl›y› suya dalarken
hem görmesini engelleme-
yen hem de gözü koruyan
özel bir koruma mekaniz-
mas› ile yaratm›flt›r. Yal›
çapk›n›n bir özelli¤i de
yapt›¤› dal›fllarda su içinde-
ki hedeflere tam isabet kay-
detmesidir. Suyun d›fl›ndan
bak›ld›¤›nda suyun içindeki
cisimlerin olduklar›ndan
farkl› yerlerde göründükleri
düflünüldü¤ünde bu küçük
kuflun baflard›¤› iflin önemi
daha iyi anlafl›lmaktad›r. 



Kufl Tüyleri ve Kendi Kendine De¤iflen Tabelalar

Kufl tüylerindeki keratin prote-

ininin ve do¤al boya maddesi mela-

ninin birlikteli¤i ›fl›¤›n bizim göre-

bilece¤imiz flekilde k›r›lmas›n› sa¤-

lar; tüylerde gördü¤ümüz aç›kl› ko-

yulu renkler de bu keratin proteini-

nin tek bir yönde konumlanm›fl ol-

mas›ndan kaynaklanmaktad›r. Kufl

tüylerindeki son derece canl› renk-

ler tüylerin bu yap›sal özelli¤inden kaynaklan›r. 

Bu tasar›mdan esinlenen bir Japon firmas›, yeniden kullan›labilir ifla-

ret tabelalar› üretmifltir; bu tabelalar›n yüzeyleri, UV ›fl›nlar› alt›nda yap›-

sal de¤iflim göstermektedir. Tabela üzerine düflen UV ›fl›nlar› malzemenin

kristalize s›ralan›fl›n› de¤ifltirir ve istenen mesaj› göstermesi için belirli

renklerin devre d›fl› kalmas›n› sa¤lar. Bu tabelalar, tekrar tekrar kullan›la-

bilmekte veya üzerine yeni imajlar bas›labilmesine imkan tan›maktad›r.

Böylece hem yeni tabela üretme maliyeti ortadan kalkmakta hem de bu

üretim için gerekli olan zehirli boyalar kullan›lmamaktad›r.108
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Kelebekten Bilgisayarlara Çözüm

Günümüzde bilgisayarlar hayat›m›z›n her an›na girmifl durumdalar.

Evimizde, iflyerlerimizde hatta arabalar›m›zda... Günün yirmi dört saati-

ni bilgisayarlar›n bafl›nda geçirebiliyoruz. Bu kadar yo¤un kullan›ma sa-

hip olan bilgisayarlardaki teknoloji de her geçen gün büyük bir h›zla ge-

lifliyor. Yaflam standartlar›n›n yükselmesi bilgisayarlar›n ifllem h›z›n›n da

ayn› h›zda geliflmesini gerektiriyor. Böylece bilgisayarlar gün geçtikçe da-

ha da h›zlan›yorlar. Yeni ç›kan modeller bafl döndürücü h›zlara rahatl›kla

ulaflabiliyor. Bilgisayarlar›n ifllem h›z›n› belirleyen çiplerin daha h›zl› ol-

mas›, daha fazla ifllemi daha k›sa sürede yapabilmesi anlam›na geliyor.

Ancak bu çipler h›zland›kça daha fazla elektrik kullan›lmas›na sebep olu-

yor ve bu h›zl› ifllemlerin sonucunda çip afl›r› derecede ›s›n›yor. Bilgisayar

çipinin erimemesi için ise so¤utulmas› flart. Ancak mevcut pervane fanlar,

son model çipleri so¤utmaya art›k yeterli olam›yor. Bu ›s›nma problemi-

ne yeni çözüm aray›fllar› içindeki çip tasar›mc›lar› sonunda do¤adan ha-

z›r bir çözüm bulduklar›n› aç›klad›lar: 
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"Kelebek kanatlar›, tasar›mlar›nda mükemmel bir yap›y› da beraberlerinde tafl›-
yor. Tufts Üniversitesi'nde yap›lan araflt›rma, kelebe¤in kanatlar›nda bir so¤ut-
ma sistemi oldu¤unu ortaya ç›kard›. Bu so¤utma sisteminin bilgisayar çipleri-
nin mevcut so¤utma sistemi ile karfl›lat›r›ld›¤›nda çok daha yüksek bir perfor-
mansa sahip oldu¤u ifade ediliyor. Bu konu ile ilgili olarak, Amerikan Ulusal
Bilim Kurumu'ndan, makine mühendisi Prof. Dr. Peter Wong'un baflkanl›¤›n-
da bir araflt›rma ekibi kurulmufltur.

Kelebekler so¤uk kanl› canl›lar olduklar› için vücut ›s›lar›n› en verimli flekilde,
devaml› olarak düzenlemek zorundad›rlar. Bu çok büyük bir problemdir. Çünkü
uçarken sürtünme ile büyük miktarda ›s› oluflacakt›r. Bu ›s›n›n acil olarak so-
¤utulmas› gerekmektedir. Aksi halde kelebe¤in hayat›n› sürdürebilmesi müm-
kün olmayacakt›r. Çözüm ise, kan›n kanatlardaki çok ince film benzeri dokula-
r›n içinden geçirilmesi ile sa¤lan›r. Böylece vücutta oluflan ›s› giderilmifl
olur."109

Bu yeni so¤utma tekni¤inin, çip üreticilerinin hizmetine girmesi için

çal›flmalar sürdürülmektedir. Unutulmamal›d›r ki kelebeklerdeki bu eflsiz

tasar›m, ilk ortaya ç›kt›klar› andan beri vard›r. Aksi durumda kelebekle-

rin yaflamas› mümkün de¤ildir. Kelebek kanatlar›n›n böyle kusursuz bir

çözümle birlikte yarat›lm›fl olmas›, bizlere yarat›c›m›z olan Allah'›n üstün

ilim ve kudretini göstermektedir.





merika'daki Ulusal Sandia Laboratuvar›, 12 Tem-

muz 2001 tarihinde yay›nlad›¤› haber bülteninde,

yap›lan çal›flmalar sonucunda "göz keskinli¤ine

ve netli¤ine yaklaflt›klar›n›" aç›klad›. 

Yay›nlanan haberde "64 bilgisayar› kullanarak di-

jital bir görüntü elde edildi¤i ve bilgisayarlar›n bu görüntüye

ulaflmas›n›n ise yaln›zca birkaç saniye sürdü¤ü" belirtildi.110 Bu

elbette ki çok önemli bir geliflmedir ancak burada unutulmama-

s› gereken bir nokta vard›r:

‹nsan gözü retinadaki görüntüyü saniyenin onda biri ka-

darl›k k›sa bir sürede oluflturur ve bu görüntü yaln›zca 1 mili-

metrekare geniflli¤inde bir alan› kaplar. Bu özellikleri düflünül-

dü¤ünde insan gözünün son teknolojiye sahip 64 bilgisayardan

çok daha h›zl› ve kullan›fll› bir mekanizma oldu¤u aç›kça görül-

mektedir. 



Teknoloji ‹nsan Kalbindeki Tasar›ma Ulaflam›yor 

Ortalama 70-80 y›l gibi uzun bir süre yaflayan bir kiflinin kalbi, daki-

kada 70-80 kereden bütün ömrü boyunca yaklafl›k birkaç milyar defa atar.

Yapay kalp üzerine araflt›rmalar›yla tan›nan "Abiomed" isimli flirket, bü-

tün araflt›rmalar›na ra¤men kalbin y›llarca baflar›yla sergiledi¤i kesintisiz

fonksiyonu taklit edemeyeceklerini ifade etmifltir. fiirketin yeni gelifltirdi-

¤i yapay kalbin 5 senede yaklafl›k 175 milyon kez atmas› ise çok iyi bir he-

def olarak görülmektedir.111

Son teknoloji ürünü bu yapay kalp, insanlardan önce danalarda de-

nenmifl, ancak danalar sadece birkaç ay süre ile hayatta kalabilmifllerdir.

Birkaç ufak de¤ifliklikle birlikte yeni kalbin gelecek y›l insanlarda da de-

nenmesi planlanmaktad›r. Duke Üniversitesi'nde bir biyomühendis olan

ve bu konuda yaz›lm›fl bir de kitab› bulunan Steven Vogel, araflt›rmac›la-

r›n neden insan kalbini taklit etmekte bu kadar zorland›klar›n› flöyle aç›k-

lamaktad›r: 

Bizim sahip oldu¤umuz motorlar, güçleri ve etkinlikleri ne olursa olsun, o ka-
dar farkl› çal›fl›rlar ki. Oysa kalp kas›, bizim teknolojik donan›m›m›zda bulunan
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hiçbir fleye benzemeyen yumuflak, ›slak, kas›labilen bir ma-
kine gibidir. ‹flte bir kalbi bu yüzden taklit edemezsiniz.112

Abiomed flirketinin yapay kalbi de gerçek bir kalp

gibi 2 kar›nc›ktan oluflmaktad›r. ‹ki kalp aras›ndaki

benzerlik sadece budur. Araflt›rmay› yöneten

Pennsylvania Üniversitesi'nden biyomühen-

dis Alan Snyder bu fark› "Gerçek bir kalpte
kas bir kap gibi görev görüyor ve kendisi kas›-
l›yor" ifadeleriyle anlat›r.113 Kalple ayn›

prensipte çal›flan pompalarda bir kap ve

bu kab›n içindeki ak›flkan› pompalayan

bir de sistem bulunur. Kalpte ise kab›n ken-

disi pompa ifllemi görür. Alan Snyder'in bir cümle ile özetledi¤i fark iflte

budur.

Kendi kendine kas›lan bir kab› nas›l yapacaklar›n› bilemeyen araflt›r-

mac›lar, iki kar›nc›¤›n aras›na yerlefltirdikleri bir motor sayesinde, her iki

kar›nc›¤›n iç duvarlar›n› iterek hareket ettirmifllerdir. Yapay kalp, kar›n

içine yerlefltirilen bir pille çal›flmakta, bu pil ise hastan›n üzerinde tafl›d›-

¤› flarj olabilen daha büyük bir pil paketinden yay›lan radyo dalgalar› ile

sürekli flarj edilmek zorundad›r.

Gerçek bir kalbin ise enerji için bir pile ihtiyac› yoktur, çünkü kalbi-

miz kendi enerjisini her hücresinin içinde kendi bafl›na üretebilen benzer-

siz bir kas tasar›m›na sahiptir. Ayr›ca kalbin taklit edilemeyen özellikle-

rinden biri de efli benzeri olmayan dinamik bir at›m hacmine sahip olma-

s›d›r. Nitekim dinlenme halinde dakikada 5 litre kan pompalayan bir

kalp, egzersiz s›ras›nda bunu dakikada 25-30 litreye kadar art›rabilir. Abi-

omed flirketinin yöneticisi olan Kung, bu ola¤anüstü tempo de¤iflikli¤ini

"Bu henüz hiçbir mekanik cihaz›n ulaflamayaca¤› bir fley" diyerek ifade eder.

fiirketin yapt›¤› yapay kalp ise dakikada en fazla 10 litre kan pompalaya-

bilir ki bu da pek çok faaliyet aç›s›ndan yetersiz kal›r.114
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Ama as›l ulafl›lamayan, kalbin kendine pompalad›¤› kan ile beslen-

mesi ve ihtiyaca göre güçlenmesidir. Böylece bir kalp hiç bak›m görme-

den 50-60 sene çal›flabilir. Kalp kendi kendini yenileyebilme özelli¤ine sa-

hiptir. Bu nedenle kesintisiz çal›flma performans›n› hiçbir zaman kaybet-

mez. Bu da onu taklit edilemez yapan en büyük özelliklerinden bir bafl-

kas›d›r. 

Bilim adamlar›n›n günümüz teknolojisi ile ulaflamad›klar›, sadece

ulaflmay› hayal edebildikleri özelliklere sahip olan kalbimiz, benzersiz ta-

sar›m›yla Yarat›c›m›z›n, Yüce Rabbimiz olan Allah'›n üstün ilmini bizlere

tan›tmaktad›r. 

Bilgisayarlardaki Virüs Tehlikesine Karfl›

Ba¤›fl›kl›k Sistemimizden Gelen Çözüm 

Siber alemde bir bilgisayar bir virüsten etkilenecek olursa bu, dün-

yadaki di¤er bilgisayarlar›n da etkilenebilece¤i anlam›na gelir. Dolay›s›y-

la pek çok firma, bilgisayar network sistemlerini virüslerden korumak

için bir "ba¤›fl›kl›k sistemi" oluflturman›n gereklili¤ini hissetmifl ve bu

alanda çok say›da çal›flma yapmaya bafllam›fllard›r. Bu çal›flmalar› sürdü-

ren merkezlerden biri de New York'ta bulunan, IBM'in Watson Araflt›rma

Merkezi'ndeki virüs yal›t›m laboratuvar›d›r. Buras›, öldürücü virüslerle

çal›flan yüksek güvenlikli bir mikrobiyoloji laboratuvar›d›r. Ayr›ca bura-

da, flimdiye kadar tan›mlanm›fl 12.000 bilgisayar virüsünü teflhis edebile-

cek, ayn› zamanda virüsü güvenli bir flekilde bilgisayarlardan izole ve

yok edebilecek programlar üretilmektedir. 

Biraz önce bahsetti¤imiz siber alemdeki virüslere karfl› mevcut bilgi-

sayar sistemlerini koruyabilecek dünya çap›nda bir ba¤›fl›kl›k sistemi kur-

maya çal›flan firmalardan birisi de ünlü bir marka olan IBM firmas›d›r.

Firma yetkililerinden biri olan Steve White, bu konuda çözüme ulaflabil-

mek için insan vücudundaki gibi bir ba¤›fl›kl›k sisteminin kurulmas›
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gerekti¤ini flöyle ifade etmektedir:

‹nsan ›rk›n›n varl›¤›n› devam ettirebilmesinin tek sebebi, sahip oldu¤u ba¤›fl›k-

l›k sistemidir. Siber-alemin devam› için de bir ba¤›fl›kl›k sistemine sahip olmas›

flartt›r.115

Araflt›rmac›lar bilgisayar a¤lar› ile canl›lar aras›nda kurduklar› bu

ba¤lant› sayesinde, bilgisayarlar› t›pk› savunma sistemimizin iflleyifli gibi

koruyan programlar üretmeye bafllam›fllard›r. Onlara göre epidomoloji

(salg›n hastal›klarla ilgilenen bilim dal›) ve immunolojiden (ba¤›fl›kl›k sis-

temi ile ilgilenen bilim dal›) ö¤rendiklerimiz, canl› organizmalar› korudu-

¤u gibi elektronik organizmalar› da yeni tehlikelerden koruyabilecektir.

Bilgisayar virüsleri, bilgisayarlara s›z›p kendilerini kopyalayarak ço-

¤altacak ve girdi¤i bilgisayarda hasarlar oluflturacak flekilde dizayn edil-

mifl sinsi programlard›r. Bu virüslerin belirtileri, t›pk› insanlarda görülen
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çeflitli hastal›klar gibi, bilgisayar sisteminin yavafllamas›, bazen de

esrarengiz bir flekilde dosyalarda hasar oluflmas›d›r. 

Virüs tehdidine karfl› bilgisayar›n›z› korumay› vaad eden program-

lar, bilgisayar›n›z›n haf›zas› taraf›ndan daha önce tan›mlanm›fl virüslerin

izlerini bulmak için bilgisayar›n bütün belle¤indeki her kodu araflt›ran

teflhis programlar›d›r. Bilgisayar virüsleri, yaz›l›mc›s›n›n imzas› niteli¤ini

tafl›yan ve tan›nmas›na imkan veren izler bar›nd›r›rlar. Bilgisayardaki vi-

rüs taray›c› program bu imzay› buldu¤unda, bilgisayara virüsün bulaflt›-

¤›na dair bir uyar› verir. 

Yine de anti virüs programlar›n›n bilgisayarlar için tam bir koruma

sa¤lad›¤› söylenemez. Çünkü baz› kifliler birkaç gün içinde yeni virüsler

haz›rlay›p bilgisayar ortamlar›na yerlefltirebilmektedir. Bu durumda anti

virüs programlar›n›n sürekli olarak güncellenmesi, yeni virüs izlerini ta-

n›malar›n› sa¤layacak bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Dolay›s›yla sis-

temler devaml› yenilenmeli ve yeni gelifltirilen virüslere karfl› yeni anti-

virüs programlar›n›n eklenmesi gereklidir.

Ayr›ca dünya çap›nda internet kullan›m›n›n yay›lmas› ile birlikte bu

virüsler de çok büyük bir h›zla yay›lmaya ve bilgisayarlara ciddi hasarlar

vermeye bafllam›flt›r. IBM firmas› araflt›rmac›lar› da çözümü, do¤adaki ör-

neklerin taklit edilmesinde bulmufllard›r. Herfleyden önce bilgisayar vi-

rüslerinin de suni bir hayat› vard›r ve t›pk› do¤adaki biyolojik virüsler gi-

bi, içinde bulunduklar› sistemi kendilerini ço¤altmak için kullan›rlar.

Araflt›rmac›lar bu benzerlikten yola ç›karak insan›n ba¤›fl›kl›k sisteminin

insan vücudunu nas›l korudu¤unu incelemifllerdir: 

Vücut, yabanc› bir organizmayla karfl›laflt›¤›nda hemen istilac›y› ta-

n›y›p etkisiz hale getirecek bir antikor oluflturmaya bafllar. Ba¤›fl›kl›k sis-

temi hastal›¤a yol açabilecek hücrenin bütününü analiz etmek durumun-

da da de¤ildir. ‹lk enfeksiyon yat›flt›r›ld›¤›nda, vücut ileriki bir enfeksi-

yonda daha h›zl› karfl›l›k verebilmek için bu antikorlardan bir k›sm›n› ha-

z›r tutar. ‹flte bu haz›r tutulan antikorlar sayesinde hücrenin tümünün in-
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celenmesine gerek kalmaz. Nitekim mevcut anti-virüs programlar› da bü-

tün virüsü de¤il ama virüsün imzas›n› tan›yacak bir antikor içerirler.

Görüldü¤ü gibi insanlar› teknolojik alanda çaresiz b›rakan konular›n

çözümleri dahi do¤ada mevcuttur. Her detay›n düflünülmüfl oldu¤u ku-

sursuz bir iflleyifle sahip savunma sistemimiz, daha biz do¤madan -bizi

korumak göreviyle- haz›r bulundurulmufltur. Rabbimiz herfleyi koruyan

ve gözetendir. Bir ayette flöyle buyrulmaktad›r:

… Do¤rusu benim Rabbim, herfleyi gözetleyip-koruyand›r. (Hud

Suresi, 57)

Gözden Foto¤raf Makinas›na: Görmenin Teknolojisi

Omurgal› hayvanlar›n gözleri, ›fl›¤›n "göz bebe¤i" ad› verilen delik-

ten içeri girdi¤i yuvarlak toplara benzer. Göz bebe¤inin arkas›nda mer-

cekler yer al›r. Ifl›k önce bu merce¤in daha sonra da göz yuvalar›n› doldu-

ran s›v›n›n içinden geçer ve retinan›n üzerine düfler. Retinan›n üzerinde,

"koni hücreler" ve "çubuk hücreler" olarak adland›r›lan yaklafl›k yüz mil-

yon hücre vard›r. Çubuklar ayd›nl›¤› ve karanl›¤› ay›rt edebilirken, koni-

ler renkleri seçerler. Bu hücreler, üzerlerine düflen ›fl›¤›n etkisiyle oluflan

imaj› elektrik sinyallerine

çevirip optik sinir a¤› arac›-

l›¤›yla beyne yollar. Gözler

›fl›k yo¤unlu¤unu göz be-

be¤ini çevreleyen iris arac›-

l›¤›yla ayarlar. ‹ris ise, yap›-

s›nda bulunan minik kaslar

sayesinde büyüyüp küçüle-

bilir. Bu, foto¤raf makinele-

rindekine benzer bir meka-

nizmad›r. Makinaya giren
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›fl›k miktar›, "diafram" ad› verilen mekanik bir iris arac›l›¤›yla ayarlan-

maktad›r. Phil Gates Wild Technology adl› kitab›nda, foto¤raf makinalar›-

n›n gözü taklit eden basit bir model oldu¤unu flöyle aç›klar:

Foto¤raf makinalar›, omurgal› gözlerinin ilkel ve mekanik bir versiyonudur. Bu
makinalar asl›nda aynen göz gibi, önlerindeki aç›kl›k d›fl›nda içine ›fl›k geçirme-
yen kutulard›r. Görüntüyü retina yerine bir film üzerine yans›t›rlar. Gözlerde
görüntüye odaklanma merce¤in flekli de¤ifltirilerek olur. Foto¤raf makinalar›n-
da ise bu ifllem merce¤in filme olan mesafesi de¤ifltirilerek gerçeklefltirilir.116

Netlik Ayar›

Foto¤raf çekilirken yap›lacak ilk ifllem netlik ayar›d›r. Görme iflle-

minde de, etraf›m›zdaki görüntülerin duyarl› tabaka üzerine net olarak

düflmesi için ayn› ifllemin yap›lmas› gerekir. Foto¤raf makinelerinde bu

ifllem elle, geliflmifl kameralarda ise otomatik olarak yap›l›r. Daha özel

amaçlarla kullan›lan mikroskop ve teleskoplarda da netlik ayar› yap›l›r.

Ancak yap›lan bu ifllem her durumda vakit kayb›na neden olur.

Oysa insan gözü bu ayar› sürekli olarak ve çok k›sa bir süre içinde

kendi kendine yapar. Üstelik kullan›lan yöntem taklit edilemeyecek ka-

dar üstündür. Göz merce¤i, çevresinde bulunan kaslar sayesinde görün-
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tüyü retina üzerine düflürür. Yap›s› son derece esnek olan ve kolay biçim

de¤ifltiren bu mercek, gerekti¤inde bombeleflerek, gerekti¤inde gerilerek

›fl›¤›n düfltü¤ü noktay› sabit tutar.

E¤er gözde bu ayar kendili¤inden yap›lmasayd›, örne¤in insan bak-

t›¤› noktaya bir dü¤me yard›m› ile odaklama yapmak zorunda kalsayd›,

görmek için sürekli özel bir çaba harcamas› gerekecekti. Görüntü bir net-

leflip bir bulan›klaflacakt›. Bir nesneye bak›ld›¤›nda görebilmek zaman

alacak, bunun sonucunda tüm hareketlerimiz yavafllayacakt›.

Ancak Allah gözlerimizi kusursuz olarak yaratm›flt›r ve dolay›s›yla

bu s›k›nt›lar›n hiçbirini yaflamay›z. Hiç kimse, karfl›s›nda belli bir uzakl›k-

ta duran nesneyi net olarak görmek istedi¤inde, aradaki mesafeyi, merce-

¤in odaklama ayar›n› ve bunlarla ilgili birçok optik hesaplamalar› yap-

makla u¤raflmaz. Nesneyi net görebilmek için yaln›zca ona bakmak yeter-

lidir. Geri kalan tüm ifllemler otomatik olarak göz ve beyin taraf›ndan hal-

ledilir. Üstelik bütün bu ifllemler yaln›zca bir isteme süresinde gerçekleflir.
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Ifl›k Uyumu

Bir foto¤raf makinesiyle gündüz çekilen foto¤raf net olur. Ancak ay-

n› film ve makineyle gece y›ld›zlar çekildi¤inde foto¤rafta hiçbir fley gö-

zükmez. Oysa göz kapaklar›m›z saniyenin onda biri gibi k›sa bir zaman-

da aç›l›p kapanmalar›na ra¤men geceleri y›ld›zlar› çok net bir flekilde gö-

rebiliriz. Çünkü gözlerimiz çok çeflitli ayd›nlanma koflullar›na ve de¤iflik

›fl›k fliddetlerine göre kendisini her an otomatik olarak ayarlayabilir. Bu-

nu sa¤layan, gözbebe¤inin etraf›ndaki kaslard›r. E¤er ortam karanl›k

olursa bu kaslar aç›l›r, gözbebe¤i genifller ve göze daha çok ›fl›¤›n girme-

si sa¤lan›r. E¤er ortam ayd›nl›k olursa bu sefer kaslar kapan›r, gözbebe¤i

küçülür ve içeri giren ›fl›¤›n miktar› azalt›l›r. Bu sayede hem gece hem

gündüz görüntü net olur.

Renkli Dünyaya Aç›lan Pencere 

Göz, görüntünün ayn› anda hem siyah-beyaz, hem de renkli foto¤ra-

f›n› çeker. Daha sonra bu foto¤raflar beyinde sentezlenerek normal gö-

rüntü halini al›r.

Retina tabakas›nda bulunan çubuk hücrelerinin görevi, bak›lan nes-

nenin biçimini siyah-beyaz olarak ayr›nt›l› bir flekilde alg›lamakt›r. Koni
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hücreleri ise nesnenin renklerini tespit ederler. Sonuçta, her iki hücreden

al›nan sinyallerin de¤erlendirilmesiyle, d›fl dünyan›n görüntüsü flekille-

nir ve renkli bir halde beynimizde oluflur.

Gözdeki Üstün Teknoloji

Foto¤raf makinesi göze göre son derece ilkel bir yap›ya sahiptir. Hat-

ta gözün görüntü iletme tekni¤i en geliflmifl kameralardan bile kat kat üs-

tündür. Sonuç olarak da gözün iletti¤i görüntü insano¤lu taraf›ndan ya-

p›lm›fl herhangi bir aletin iletebildi¤i görüntüden çok daha kalitelidir.

Bir TV kameras›n›n çal›flma prensipleri incelenirse sözü edilen ger-

çek daha iyi anlafl›l›r. Bu kameran›n çal›flma ilkesi görüntülerin de¤il, bir

görüntüyü yeniden oluflturacak olan ›fl›kl› nokta dizilerinin iletilmesine

dayan›r. Bu yüzden kamera karfl›s›ndaki nesne, sat›r denilen belirli say›-

da kufla¤a bölünür ve de yay›n s›ras›nda bir "tarama" ifllemine baflvuru-

lur. Bir fotosel lamba, böyle bir sat›r›n bütün noktalar›n› soldan sa¤a bir-

biri ard›nca tarar. Hepsinin ›fl›k durumunu de¤erlendirir ve sonunda bun-

lara dayanarak birtak›m sinyaller verir. Bir sat›r› bafltan sona kadar tara-

d›ktan sonra, bir sonraki sat›ra geçer ve tarama ifllemi böylece sürüp gi-

der. Bu fotoselin çal›flma ritmi, bir görüntünün 625 ya da 819 sat›r›n› 1/25

saniyede tarayabilecek flekilde hesaplanm›flt›r.

Böylece bütün bir görüntünün ta-

mamlanmas› bitince, yeni bir

görüntü iletilir. Bu flekilde

iletilen    bildirilerin say›s›

çok fazlad›r ve sinyaller

bafl döndürücü bir tem-

poyla üretilir.

Gözün tüm bu an-

latt›klar›m›zdan çok

daha üstün bir iflleyifl

135

Teknolojiden Üstün Organlar



mekanizmas›na sahip oldu¤u

dahas› hiçbir bak›m ve parça

de¤iflimine ihtiyaç duymad›¤›

düflünülürse yap›s›n›n ne ka-

dar hayranl›k verici ve mü-

kemmel oldu¤u daha net bir

flekilde anlafl›l›r. 

T›p teknolojisi gelifltikçe

de insan gözünün ne kadar

büyük bir mucize oldu¤u

daha iyi anlafl›lmaktad›r.

Göz hakk›nda elde edilen

bilgilerin teknolojiye uyar-

lanmas›yla da her geçen

gün çok daha geliflmifl kameralar, foto¤raf makineleri ve say›s›z optik sis-

tem üretilmektedir. Ancak, teknoloji ne kadar ilerlese de yap›lan elektro-

nik aletler gözün ilkel birer taklidi olmaktan öteye gidememifltir. Bilgisa-

yar destekli kameralar da dahil olmak üzere hiçbir insan buluflu alet, gö-

ze rakip olamaz.117

Peki gözdeki bu kompleks yap› nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Kuflkusuz bu yap›n›n tesadüfler sonucunda ya da uzun zaman için-

de kendi kendine oluflmas› mümkün de¤ildir. Göz tek bir parças› eksik ol-

sa ifllevini yerine getiremeyecek bir yap›ya sahiptir. Hiçbir tasar›m tesa-

düfen oluflamaz, gözde çok aç›k ve benzersiz bir tasar›m vard›r ve elbette

o da tesadüfen var olmufl de¤ildir. Canl›-cans›z tüm varl›klar gibi gözü-

müzü de var eden Yüce Allah't›r. Böylesine kompleks "organik maki-

na"n›n bizlere verilmifl olmas›, Allah'a flükretmemiz için bir vesiledir. Ku-

ran-› Kerim'in bir ayetinde Allah flöyle buyurmaktad›r:

De ki: 'Sizi infla eden (yaratan), size kulak, gözler ve gönüller ve-

ren O'dur.' Ne az flükrediyorsunuz? (Mülk Suresi, 23)
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Bilim Adamlar› Gözü Taklit Etmeye Çal›fl›yorlar

Gözün gerçeklefltirdi¤i ifllemlere hay-

ranl›k duyan ve gözün üstün tasar›m›n›

teknolojik alanda taklit etmek isteyen

bilim adamlar›, son zamanlarda bu

konu hakk›nda birçok çal›flma yap-

maktad›rlar. Bu sayede do¤ada bu-

lunan canl›lar› ve kusursuz meka-

nizmalar› da daha yak›ndan incele-

me imkan› bulmufllard›r. Biyomimetik

alan›nda yap›lan bu çal›flmalar teknolo-

jik alandaki geliflmelere büyük h›z kazan-

d›rmaktad›r. 

Bilgisayar Devrelerinin Tasar›m›, 

Do¤adaki Örneklerinden Taklit Ediliyor

Gözümüzün sinir hücreleri olan "retina hücreleri" gelen ›fl›¤› tan›y›p

yorumlar. Retina hücreleri daha sonra de¤erlendirilen bu bilgileri ba¤lan-

t›da olduklar› di¤er hücrelere iletir. Gözümüzdeki tüm bu ifllemler yeni

bilgisayarlara model oluflturmufltur:

Retina hücrelerinin yapt›¤› ifl yaln›zca ›fl›¤› alg›lamakla s›n›rl› de¤il-

dir. Retina birbirleriyle ola¤anüstü bir yo¤unlukta ba¤lant› oluflturmufl si-

nir hücrelerinden oluflur. Ifl›¤a ait sinyaller beyne iletilmeden önce say›s›z

ifllemden geçirilir. Örne¤in retinay› oluflturan hücreler cisimlerin kenarla-

r›n› hesaplar, ›fl›k sinyalinin gücünü art›r›r, ayd›nl›k ya da karanl›¤a göre

uyum sa¤layarak düzeltmeler yapar. Günümüzün güçlü bilgisayarlar› da

benzeri ifllemleri yerine getirebilmektedir. Ancak retinadaki sinir a¤› bu ifl

için, bilgisayarlara nispeten çok daha az bir enerji kullan›r.118

California Teknoloji Enstitüsü'nden Carver Mead baflkanl›¤›nda bir

araflt›rma ekibi, retinada kolayca gerçeklefltirilen ifllemlere imkan tan›yan
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tasar›m›n s›rr›n› araflt›rmaktad›r. Carver Mead,

Caltech firmas›ndan biyolog Misha Mahowald

ile birlikte retinadaki sinir a¤›na benzer yap›da

elektronik devreler tasarlam›flt›r. Yap›lan bu

devrelerde gözdeki gibi ›fl›k alg›lay›c›lar› bu-

lunmaktad›r. Alg›lay›c›lar t›pk› retinada oldu-

¤u gibi bir di¤er alg›lay›c›yla ba¤lant› halinde-

dir. Kullan›lan direnç, amfi gibi elektronik devre parçalar›n›n, ›fl›k alg›la-

y›c›lar›n›n, retina hücreleri gibi kendi aralar›nda haberleflebilmelerine im-

kan tan›maktad›r.119

Ancak tüm çabalara ra¤men, bu devreyi, retina a¤›nda oldu¤u gibi

birebir olarak taklit edebilmek mümkün olmam›flt›r. Çünkü canl› bir reti-

nadaki hücrelerin ve bunlar›n aras›ndaki ba¤lant›lar›n say›s› çok fazlad›r.

Biyomimetik: Teknoloji Do¤ay› Taklit Ediyor

Carver Mead



Bunun yerine tasar›m mühendisleri flu an için, retinadaki sinir a¤›n›n ön

ifllemlerini nas›l yapt›klar›n› anlamaya çal›fl›p, ayn› ifli yapabilen daha ba-

sit devreler tasarlamaktad›rlar.

Sinek Kula¤›ndaki Tasar›m ‹flitme Aletlerinde
Devrim Yapacak

California Üniversitesi Beyin Araflt›rma Enstitüsü'nün fizyoloji bölü-

mündeki araflt›rmac›lar, daha hassas iflitme cihazlar› üretebilmek için do-

¤adaki iflitme sistemlerini incelemeye alm›fllard›r. Yap›lan bilimsel çal›fl-

malar sonucunda Ormia ochracea adl› sinek türünün kula¤›n›n, sahip ol-

du¤u ola¤anüstü tasar›m›yla iflitme aleti dizayn›nda bir devrim yapaca¤›

anlafl›lm›flt›r. Bu sine¤in kula¤›, sesin geldi¤i yönü mükemmel bir flekilde

tespit edecek flekilde tasarlanm›flt›r. Nörobiyolog Ron Hoy bu durumu

flöyle anlat›r: 

Bugüne dek, sesin geldi¤i yönü tayinde insan kula¤›n›n en iyi oldu¤unu zan-
nediyorduk. Birbirinden 15 cm uzakl›kta yer alan iki kula¤›m›z sayesinde, ses
kayna¤›n›n yeri hakk›nda yeterli ipucu elde edebiliyoruz. Oysa Ormia sine¤i,
kulaklar›n›n aras›nda yar›m milimetrelik bir mesafe olmas›na ra¤men sesin kay-
na¤›n› tüm canl›lardan daha iyi tespit edebiliyor.120

Ormia sine¤inin, sesin geldi¤i yeri hatas›z olarak bulabilmesi soyu-

nun devam› için flartt›r, çünkü larvalar›na besin kayna¤› olabilecek bir c›r-

c›r böce¤i bulmak zorundad›r. Ormia yumurtala-

r›n›, buldu¤u bu c›rc›r böce¤inin üzerine b›raka-

rak ç›kacak asalak larvalar›n onunla beslenmeleri-

ni sa¤lar. 

Ormia sine¤inin, c›rc›r böce¤inin yerini bul-

mas› için tasarlanm›fl hassas kulaklar› vard›r. fiar-

k› söyleyen c›rc›r böce¤inin yerini o kadar mili-

metrik saptar ki, koca orman›n içinde hedefini
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yaln›zca 2 derecelik bir hata pay›yla yakalar. 

‹nsan beyni de sesin yerini tespit için Or-

mia ile ayn› yöntemi kullan›l›r. Bunun için, se-

sin önce yak›ndaki kula¤a, daha sonra uzakta

kalan kula¤a ulaflmas› yeterlidir. Ses dalgas›

kulak zar›na çarpt›¤›nda bu etki elektrik sinya-

line çevrilerek hemen beyne iletilir. Sesin iki ay-

r› kula¤a kaç milisaniye farkla ulaflt›¤›n› hesap-

layan beyin, böylece sesin geldi¤i yönü hemen

saptar. ‹nsanda bu hesaplama 10 milisaniyede

sonuçlan›r. Oysa bu sinek türü, ayn› hesab› top-

lu-i¤ne bafl› büyüklü¤ündeki beyniyle, insandan bin kat daha h›zl› bir fle-

kilde gerçeklefltirir.121

Bu sine¤in minik olmas›na ra¤men oldukça ifllevsel olan kulak tasa-

r›m›, "ORM‹AFON" ad› alt›nda, iflitme aleti ve dinleme cihazlar›n›n yap›-

m›nda taklit edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Görüldü¤ü gibi, küçücük bir sinek

dahi evrim teorisinin 'tesadüfen oluflma' safsatas›n› kökünden çürüten

çok üstün bir yap›ya ve tasar›ma sahiptir. Yine ayn› küçük sinek, her par-

ças› ve özelli¤iyle onu yaratan sonsuz ilim ve kudret sahibi Yarat›c›m›z›n

üstün yaratma sanat›n› sergiler. Böyle küçücük bir sine¤in de¤il kendi

kendine, evrim gibi hayali bir süreçle oluflmas›, ak›l ve zeka sahibi insan-

lar›n hepsinin biraraya gel-

mesi, en son teknolojileri ve

imkanlar› seferber etmeleri

ile dahi meydana getirilmesi

mümkün de¤ildir. 

Küçücük bir sinek bile

Allah'›n üstün yaratmas›n›n

apaç›k delillerindendir.
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imari tasar›mlar yap›l›rken do¤adaki örnek-

lerden yararlanmak günümüzde son derece

yayg›n olan bir yöntemdir. Çünkü do¤adaki

tasar›mlar her yönden kusursuzdur. Enerji ta-

sarrufu, estetik, kusursuz ifllevsellik, sa¤lam-

l›k gibi mimari bir tasar›mda olmas› gereken bütün özellikler

do¤adaki örneklerinde eksiksiz olarak mevcuttur. Her ne kadar

insanlar›n karfl›s›nda örnek almalar› için çok üstün sistemler bu-

lunsa da bunlar›n taklitleri hiçbir zaman as›llar› kadar iyi ve

pratik olamamaktad›r. 

Do¤ada var olan tasar›m›n taklit edilebilmesi ve mimari

yap›larda uygulanabilir hale gelmesi için yüksek derecede mü-

hendislik bilgisi gerekmektedir. Oysa do¤adaki canl›lar ne yap›

stati¤i, ne de mimari tasar›m bilgisine sahiptir. Böyle bir e¤itim

alma imkanlar› da yoktur. Tüm canl›lar Allah'›n kendilerine il-

ham etti¤i flekilde hareket etmektedir. Ürettikleri mimari harika-

lar›n tek kayna¤› budur. Allah bir ayette tüm canl›lar›n Kendi

kontrolü alt›nda oldu¤unu flöyle bildirir: 

... O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i hiçbir canl›

yoktur... (Hud Suresi, 56)

Tasarlad›¤› yap›larda do¤adaki

formlar› kullanan ünlü mimarlardan

Buckminster Fuller, do¤adaki tasa-

r›mlar›n harika kal›plarda oldu¤unu

söyler. Fuller'a göre do¤ada dina-

mik, fonksiyonel ve ürünleri hafif

olan bir teknoloji vard›r. Bunu zo-

runlu k›lan fley ise "optimum verim-

lilik"tir.122 Fuller resimde, ›fl›nl› ola-

rak adland›r›lan mikroskobik canl›-

lardan esinlenerek haz›rlad›¤› tasa-

r›m ile görülüyor. 



Sa¤lam ve Hafif Çat›lara Örnek
Olan ‹stiridye Kabuklar›

Midye ve istiridye kabuklar›n›n görü-

nümü, z›t yönlerdeki e¤rilikleri nedeniyle

"dalgal› saç"lara benzer. Bu flekil kabuklara,

ince olmalar›na karfl›n çok büyük bas›nçla-

ra dayanabilme özelli¤i kazand›rmaktad›r.

Onlar›n bu formlar›, mimarlar›n çeflitli çat›

ve tavan tasar›mlar› için model olmufltur.124

Örne¤in Kanada'da Royan Çarfl›s›'n›n çat›-

s› istiridye kabu¤unun bu özelli¤i örnek

al›narak haz›rlanm›flt›r.
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Eugene Tsui, projelerinde

do¤adaki tasar›mlar› kullan-

mas›yla tan›nm›fl bir mimar-

d›r. Tsui, binalarda görmeye

al›flt›¤›m›z düz, köfleli birbiri-

ni kesen hatlar› kullanmaz.

Bunun yerine do¤ada hakim

olan e¤imli, yuvarlak hatlar›

tercih etmifltir. Tsui bu tarz

planlanm›fl yap›lar›n dep-

rem, sel, rüzgar gibi y›k›c› et-

kilere göre daha sa¤lam ol-

du¤unu söylemektedir.123

‹stiridye kabuklar›n›n k›v-

r›ml› yap›lar› onlara bü-

yük bir dayan›kl›l›k ka-

zand›r›r. Oluklu mukav-

valarda istiridyelerdeki

k›vr›ml› tasar›m uygulan-

maktad›r. Bu nedenle

oluklular, düz tabaka

fleklindeki mukavvalar-

dan çok daha sa¤lamd›r.

‹stiridye kabu¤u ve Royan Çarfl›s›



Ak›ll› Malzmeler

Münih Olimpiyat Stad› ve Yusufçu¤un Kanatlar›  

Yusufçuk böce¤inin kanatlar›, milimetrenin 1/3.000'i kal›nl›¤›n-

dad›r. Bu kadar ince olmas›na ra¤men oldukça dayan›kl›d›r. Bunun

nedeni kanatlar›n›n, say›lar› 1.000'e varan bölmelerden oluflmas›d›r.

Bu bölmeli yap› sayesinde hayvan›n kanatlar› y›rt›lmamakta, uçarken

oluflan bas›nca dayanabilmektedir. Münih Olimpiyat Stad›'n›n çat›s›

da (alttaki foto¤raf) ayn› özellik gözetilerek yap›lm›flt›r.

Münih Olimpiyat Stad›



Nilüfer Çiçe¤inden Kristal Saray'a...

Londra'da, 1851'deki 1. Dünya Fuar› için yap›lm›fl olan "Kristal Sa-

ray", cam ve demirin biraraya gelmesiyle oluflturulmufl bir teknoloji hari-

kas›yd›. Bu saray 35 m. yüksekli¤inde ve yaklafl›k 7.500 m2 lik bir alan

kapl›yordu. Ayr›ca 30 x 120 cm. ebad›nda, 200.000 den fazla cam panel

içeriyordu.

Kristal Saray, Joseph Paxton ad›ndaki bir peyzaj mimar› taraf›ndan

tasarlanm›flt›. Paxton bu yap›s›nda fikir olarak Victoria amazonica ad›nda-

ki bir nilüfer çiçe¤inden esinlenmiflti. Bu nilüfer türü zarif görünümüne

karfl›n, insanlar› bile üzerinde tafl›yabilecek kadar kuvvetli, kocaman yap-

raklara sahiptir.

Paxton bu yapraklar›n alt›n› inceledi¤inde, bunlar›n kaburga benze-

ri bir yap› ile desteklenmifl oldu¤unu fark etmifltir: Yapra¤›n merkezinden

çevreye do¤ru yay›lan lif fleklinde uzant›lar vard›r. Bu uzant›lar›n aras› da

daha ince çaprazlamas›na yerleflmifl baflka bir doku ile desteklenir. Paxton

nilüfer yapra¤›ndaki kaburgaya benzer yap›y› demir tafl›y›c›larla, yapra-

¤›n as›l dokusunu ise cam ile özdefllefltirmifltir. Bu sayede, cam ve demir-

den yap›lma, hafif ama ayn› zamanda genifl bir alan› kaplayacak kadar

sa¤lam çat›l› bir bina yapmay› baflarm›flt›r.125
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New York'taki JFK Havaala-

n›'nda, Pan American Termi-

nal binas›n›n çat›s› infla edi-

lirken nilüfer bitkisinin ya-

p›s›ndan faydalan›lm›flt›r.

Yandaki resimde nilüfer

yapra¤› fleklinde tasarlanm›fl

bir çat›n›n, üzerindeki yükle-

ri nas›l da¤›tt›¤› görülmekte-

dir.



Londra'daki Kristal Saray



Nilüfer bitkisi Amazon nehrinin

dibindeki batakl›¤›n içinde büyümeye

bafllayarak nehrin yüzeyine do¤ru

uzan›r. Amac› yaflayabilmesi için ge-

rekli olan ›fl›¤a ulaflmakt›r. Suyun yü-

zeyine vard›¤›nda büyümesini dur-

durur. Hemen ard›ndan burada üstü

dikenli yuvarlak tomurcuklar olufltur-

maya bafllar. Tomurcuklar birkaç saat

gibi k›sa bir sürede, boyu neredeyse

iki metreye varan dev yapraklara dö-

nüflürler. Çünkü ne kadar bol yaprakla nehrin üzeri kaplan›rsa o kadar

çok günefl ›fl›¤›ndan yararlan›larak fotosentez yap›lacakt›r. 

Nilüfer bitkisinin ihtiyaç duydu¤u bir baflka fley de oksijendir. Ne

var ki bitkinin köklerinin bulundu¤u çamurlu nehir yata¤›nda oksijen

yoktur. ‹flte bu sebeple nilüferler, köklerinden ç›kan saplar› yukar›ya, yap-

raklar›n›n bulundu¤u su yüzeyine do¤ru uzat›rlar. Kimi zaman boyu 11

metreye varan bu saplar yapraklara ba¤lan›r ve yaprakla kök aras›nda

oksijen tafl›yan bir kanal görevi görürler.126

Acaba bir nehrin derinliklerinde yaflama yeni bafllayan tomurcuk,

›fl›¤a ve oksijene ihtiyaç duydu¤unu, noksanl›¤› durumunda yaflayama-

yaca¤›n›, ihtiyac› olan fleylerin suyun üzerinde mevcut oldu¤unu nereden

bilir? Yaflamaya yeni bafllayan bir varl›k, ne o suyun bir bitifl noktas›n›n

oldu¤undan, ne güneflin, ne de oksijenin varl›¤›ndan haberdard›r. 

Dolay›s›yla evrimcilerin mant›¤›yla bakarsak, bu bitkilerin çoktan

ortam flartlar›na yenik düflmüfl, soylar›n›n tükenmifl olmas› gerekirdi. Oy-

sa nilüferler tüm mükemmellikleriyle bugün de karfl›m›zdad›r.

Amazon nilüferleri suyun üzerindeki ›fl›¤a ve oksijene ulaflt›ktan

sonra, dev yapraklar›n›n sularla dolup batmamas› için kenarlar›n› yuka-

r›ya do¤ru k›v›r›rlar. Ald›klar› tüm bu tedbirlerle yaflamlar›n› devam etti-
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rebilirler ancak soylar›n›n devaml›l›¤› için daha fazlas›na ihtiyaçlar› var-

d›r. Polenlerini baflka bir nilüfere tafl›yacak bir canl›ya ihtiyaç duyarlar. Bu

canl›, k›nkanatl› böceklerdir çünkü k›nkanatl›lar beyaz renge karfl› özel

bir zaafla yarat›lm›fllard›r. Dolay›s›yla da konmak için Amazon nehrinin

onca cazip çiçe¤inin yan›nda bembeyaz olan bu nilüferleri seçerler. Ama-

zon nilüferleri de soylar›n›n devaml›l›¤›n› sa¤layacak olan bu konuklar›

geldi¤inde, tüm yapraklar›n› kapatarak, kaçmamalar› için onlar› hapse-

der ve onlara bol bol polen ikram›nda bulunurlar. Onlar› ertesi geceye ka-

dar al›koyduktan sonra serbest b›rak›r ve tekrar ayn› polenleri kendi

üzerlerine getirmemeleri için renklerini de¤ifltirirler. Bembeyaz olan bu

görkemli nilüferler art›k pespembe olarak Amazon nehrini süslemeye

bafllarlar.

Hiç kuflku yoktur ki arka arkaya gelen tüm bu kusursuz ve ince he-

saplanm›fl planlar herfleyden habersiz bir nilüfer tomurcu¤unun eseri de-

¤ildir.

Burada özetle anlat›lan tüm bu detaylar, kainattaki her varl›k gibi

bitkileri de yaflamalar› için en uygun sistemlerle birlikte Allah'›n yaratt›-

¤›n› bize gösterir. 

149

Biyomimetik ve Mimari

Soldaki resimde nilüfer çiçe¤inin kesiti görülüyor.

Alttaki resimde ise nilüfer bitkisinin su yüzeyindeki

yapra¤› ve çiçe¤i yer al›yor.



Kemiklere Dayan›kl›l›k Kazand›ran Yap› 

Bir mühendislik harikas› olarak kabul edilen Eiffel Kulesi'nin tasar›-

m›na neden olan olay, kulenin inflaas›ndan 40 y›l öncesine dayan›r. Bu

olay, o y›llarda ‹sviçre'nin Zürih flehrinde "uyluk kemi¤inin anatomik ya-

p›s›"n› ortaya ç›karmay› amaçlayan çal›flmad›r.

1850'li y›llar›n bafl›nda, anatomist Hermann Von Meyer, uyluk kemi-

¤ini kalça eklemine ba¤layan parçay› inceliyordu. Uyluk kemi¤inin le¤en

kemi¤ine oturdu¤u yer kendi ekseni d›fl›ndaki bir k›vr›m üzerinde bulun-

maktayd›. Von Meyer, dikey konumdayken 1 ton a¤›rl›¤› kald›rabilecek

bir kapasiteye sahip uyluk kemi¤inin içinin tek parça halinde de¤il, birbi-

ri içine geçmifl kafes fleklindeki minik çubuklardan (trabeculae) olufltu¤u-

nu gördü.

1866 y›l›nda ‹sviçreli mühendis

Karl Cullman, Von Meyer'in laboratu-

var›n› ziyaret etti. Anatomist Meyer,

Cullman'a inceledi¤i kemi¤in bir bö-

lümünü gösterdi. Cullman kemi¤in,

üzerinde oluflacak yük ve bas›nç etki-

sini azaltacak bir tasar›ma sahip oldu-

¤unu fark etti. Bu tasar›m kemi¤in

içindeki uzant›lar›n, insan ayakta

durdu¤unda kemiklere etki eden

kuvvet hatlar› boyunca düzenlenmifl

olmas›yd›. Bir mühendis olan Cull-

man ayn› özelli¤in bir dizi çivi ve des-

tek sistemi ile sa¤lanabilece¤ini dü-

flündü. Daha sonra Eiffel Kulesi'nin

inflas› s›ras›nda bu düflüncelerini uy-

gulama f›rsat› buldu. 
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Eiffel Kulesi, uyluk kemi¤inin bafl›ndaki

yap›ya benzer flekilde infla edilmifltir. Bu

tasar›m sayesinde kule hem sars›lmaz

bir özellik kazanm›fl hem de havaland›r-

ma problemini ortadan kald›rm›flt›r. 



Kemiklerdeki kafes

yap› bugün inflaat

alan›nda kullan›lan

temel tekniklerden

biri haline gelmifltir.

Bu tekni¤in kullan›l-

d›¤› yap›larda hem

malzeme tasarrufu

sa¤lanmakta hem de

yap›n›n iskeleti ke-

mikteki gibi sa¤lam-

l›k ve esneklik ka-

zanmaktad›r.

Eiffel Kulesi de uyluk kemi¤indeki gibi, demir k›vr›mlar›, metal çivi

ve desteklerden oluflan kar›fl›k bir kafes örgü ile infla edilmifltir. Bu örgü

sayesinde kule, rüzgar›n e¤me ve makaslama kuvvetleri ile oluflan bas›n-

ca rahatl›kla dayanabilmektedir.127

Birçok mimar ve inflaat mühendisi çat› tasar›m› yaparken kemi¤in iç yap›s›ndan fay-

dalanm›flt›r. Kafes yap›, kemi¤in kald›rabildi¤i yük kapasitesini art›r›r ve büyük bir

sa¤laml›k kazand›r›r. Kemiktekine benzer i¤li yap›lar sayesinde büyük alanlar› kaplaya-

bilen sa¤lam çat›lar yap›labilmektedir.

Biyomimetik ve Mimari



Bitkilerden Örnek Al›nan Kubbe Tasar›m›

‹nflaat ve mimaride genellikle yayg›n ve

düz yüzeyler tercih edilir. Oysa do¤ada

bu tip yüzeylere daha çok e¤risel yer-

leflmifl lifler aras›nda rastlayabilirsi-

niz. Örne¤in muz bitkisi böyle bir

yap›ya sahiptir. Mimarlar ve inflaat

mühendisleri muzun bu formunu

kullanarak 'jeodezik kubbe' olarak

adland›r›lan yap› tarz›n› gelifltirmifl-

lerdir. Jeodezik kubbe sayesinde, bü-

yük mekanlar› az malzeme kullanarak ka-

pamak mümkün olmufltur. Üstelik mekan›n

içi bol miktarda gün ›fl›¤› alabilmekte ve sistem çok çabuk bir flekilde

monte edilebilmektedir. Bu nedenle bu yap› daha çok sera ve fuar alan›

inflas›nda uygulanmaktad›r. 

152

Biyomimetik: Teknoloji Do¤ay› Taklit Ediyor

Yukar›daki resim muz bitkisinin liflerin-

deki jeodezik yap›y› gösteriyor. Bu re-

simlerde ise söz konusu yap›dan örnek

al›narak yap›lan binalar görülüyor.



Ifl›nl›lar›n Kubbe Mimarisine Örnek Olan Tasar›mlar›

Suda yaflayan organizmalar olan ›fl›nl›lar ve diatomlar eflsiz birer mi-

mari yap› katalo¤u niteli¤indedirler. Birçok mimar projelerini bu canl›lar-

dan esinlenerek haz›rlamaktad›r. 1976'da Kanada'n›n Montréal flehrinde

kurulan EXPO 76 fuar›ndaki ABD pavyonu bu yap›lara bir örnektir. Pav-

yonun kubbesi tasarlan›rken ›fl›nl›lardan esinlenilmifltir.128
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Ar›lar›n Peteklerindeki Depreme Dayan›kl› Tasar›m

Ar› peteklerinin inflas›nda son derece önemli detaylar vard›r. Bu de-

taylardan biri de peteklerin dayan›kl›l›¤›d›r. Ar›lar birbirlerine yön tarif

ederken kovanda, bu boyutlarda bir yap› için deprem kabul edilebilecek

titreflimler oluflur. Pete¤in duvarlar› bu ufak depremleri emer. Nature der-

gisi, bu üstün yap›n›n mimarlara, depreme dayan›kl› binalar infla etmede

fayda sa¤layaca¤›n› belirtmifltir. Haberde Almanya'n›n Wurzburg Üni-

versitesi'nde görevli olan Jurgen Tautz bu konuyla ilgili olarak flu aç›kla-

may› yapm›flt›r:

Kovanlardaki titreflimler ar›lar taraf›ndan oluflturulan minyatür depremler gi-
bidir, dolay›s›yla yap›n›n buna nas›l bir tepki verdi¤ini görmek oldukça ilginç.
Titreflimlerin emilmesini anlamak, mimarlara, binalar›n depremlere karfl› han-
gi taraflar›n›n daha dayan›ks›z olaca¤›n› söylemede yard›mc› olacak. Bundan
sonra bu k›s›mlar› kuvvetlendirebilirler ya da binalar›n kritik olmayan k›s›mla-
r›na zararl› titreflimleri emecek zay›f noktalar yerlefltirebilirler.129

Bütün bunlardan da anlafl›ld›¤› gibi, ar›lar›n büyük bir ustal›kla infla

ettikleri petek, kusursuz bir tasar›m harikas›d›r.

Dolay›s›yla petekteki bu yap› mimarlara ve

bilim adamlar›na ›fl›k tutmakta, yeni fi-

kirler vermektedir. Ar›lar›n peteklerini

böylesine kusursuz yapmalar›n› sa¤la-

yan fley, evrimcilerin iddia et-

tikleri gibi tesadüfler de¤ildir.

Ar›lara bu özellikleri, bu fla-

fl›rt›c› yetenekleri veren son-

suz ilim ve kudret sahibi

olan Allah't›r. 
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Örümcek A¤lar›ndan Örnek Al›nan Mimari Tasar›mlar

Baz› örümceklerin kurduklar› a¤lar, çal›lar›n üzerine b›rak›lm›fl bir

örtüye benzer. Zemin boyunca yay›lan a¤, çal›lar›n uçlar›na tutturulan

gergin iplikçiklerle tafl›n›r. Bu tafl›ma sistemi, örümce¤e, sa¤laml›ktan

ödün vermeden, oldukça genifl bir alanda a¤ kurmas›na imkan tan›r.

Bu harika yöntem, büyük mekanlar›n üstünü kapamak amac›yla in-

sanlar taraf›ndan birçok yap›da taklit edilmifltir. Bu yap›lardan baz›lar›

flunlard›r: Cidde Havaalan› Hac Terminali, Münih Olimpiyat Stadyumu,

Sidney'deki Ulusal Atletik Stadyumu, Kanada ve Münih'teki hayvanat

bahçeleri, ABD'de Denver Havaalan› ve Cambridge'teki Schlumberger

Araflt›rma Merkezi binas›.

Örümce¤in bu yöntemleri kendi kendisine gelifltirebilmesi için uzun

süre mühendislik e¤itiminden geçmifl olmas› gerekir. Elbette ki böyle bir

fley mümkün de¤ildir. Örümcekler ne yap› stati¤i, ne de mimari tasar›m

bilirler. Örümceklerin kurduklar› a¤lar, "Yarat›l›fl Gerçe¤i"ni gözler önüne

seren dellillerden yanl›zca biridir.
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1 2

3 4

5

1. Münih Olimpiyat Stadyumu, 2. Münih Hayvanat

Bahçesi, 3. Cidde Havaalan›  4. Denver'da bir hava-

alan› 5. Sidney Ulusal Atletik Stadyumu





erin de-

niz dipleri, radyo-

aktif alanlar veya uzay bofllu-

¤u gibi yerler insanlar›n çal›fl-

malar› için hep riskli bölgeler olmufltur.

Geliflen elektronik ve bilgisayar teknolojisi, bu gibi yer-

lerde ifl yapabilen ve robot olarak isimlendirdi¤imiz maki-

neleri yapmaya imkan tan›m›flt›r. Sonuçta robot bilimi de

elektronik ve mekanikten ayr›larak "robotik" adl› ayr› bir bilim

dal› olmufltur. Bugün robotlarla u¤raflanlar›n gündeminde yeni

bir kavram vard›r: "Biyomimetik robotik" 

Robot yap›m›yla u¤raflan bilim adamlar› ve mühendisler,

art›k yapt›klar› ifle özgü robotlar tasarlaman›n pek pratik olmad›-

¤›n› düflünmektedirler. Bu nedenle iflin yap›laca¤› ortamda yafla-

yan bir canl›y› ya da o canl›n›n bir özelli¤ini taklit eden robotlar

yapmay› daha ak›lc› ve kolay bulmaktad›rlar. Örne¤in çölde ya-

p›lacak bir keflif için akrebe ya da kar›ncaya benzeyen, deniz di-

bindeki bir araflt›rma içinse bal›¤a ya da ›stakoza benzeyen bir

robot yapmak gibi... ‹flte "biyomimetik robotik"in ilgi alan›na

böyle robotlar girmektedir. "Neurotechnology for Biomimetic Ro-
bots" (Biyomimetik Robotlar ‹çin Sinir Teknolojisi) isimli kitapta

konuyla ilgili flu bilgilere yer verilmifltir:

Biyomimetik robotlar h›zl›, daha ucuz ve gerçek dünya koflullar› ile
bafl edebildikleri için geleneksel robotlardan farkl›d›r. Bu robotlar›n
mühendisli¤i, dayand›klar› biyolojik sistemlerin biyomekanik ve fiz-
yolojik seviyelerde anlafl›lmas›ndan kaynaklan›r.

… Nihai hedef, insan operatörlere ihtiyaç duymadan, sadece duyum-
sal etkileflime dayanarak çevresiyle iliflkiye girebilen ve yönünü bula-
bilen ba¤›ms›z bir robot gelifltirebilmektir.130



Bilim adamlar›n› do¤adaki

canl›lar› taklit etmeye iten fley, ku-

sursuz vücut tasar›mlar›d›r. "Karls-

ruhe eli" olarak bilinen robot elini

yapan Hans J. Schneebeli bu konuda

flunlar› söyler:

Robot eller üzerinde ne kadar çok ça-
l›fl›rsam insanlar›n sahip olduklar›
ellere de o kadar çok hayran oluyo-
rum. ‹nsan elinin yapt›¤› iflin bir
k›sm›na bile ulaflabilmemiz için da-
ha çok zaman›n geçmesi gerekir.131

Bazen bir canl›n›n tek bir özelli¤ini bile taklit etmek için bilgisayar,

mekanik, elektronik, matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi bilim dalla-

r›n›n önde gelen isimlerinin biraraya gelmesi gerekmektedir. Hal böyle

iken evrimci düflünce, bugün hala son derece karmafl›k bir düzene sahip

canl›lar›n bir planlama olmaks›z›n kendi kendine olaflabilece¤ini iddia

edebilmektedir. 
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Robotik Bilimi Denge Sorununu Yenmek ‹çin

Y›lanlar› Taklit Ediyor

Robot bilimi ile u¤raflanlar›n en s›k karfl›laflt›klar› sorunlardan biri de

dengedir. En son teknoloji ürünü donan›ma sahip olarak yap›lan robotlar

bile yürürken dengelerini kaybedebilmektedir. 3 yafl›ndaki bir çocu¤un

çok rahatl›kla yapabildi¤i "dengeyi yeniden kurma" özelli¤inden yoksun

olan robotlar bu durumda ifllevsiz kalmaktad›r. Nitekim NASA'n›n Mars

görevi için haz›rlad›¤› bir robot, bu sorun yüzünden hiç kullan›lamam›fl-

t›r. Robotik uzmanlar› bunun üzerine, denge sa¤lay›c› bir düzenek kur-

mak yerine dengesi hiç bozulmayan bir canl›y›, y›lanlar› taklit ederek so-

runa çözüm bulmaya çal›flm›fllard›r.

Y›lanlar›n vücutlar› di¤er hayvanlar›n yapamayaca¤› flekilde, delik-

lere ve çatlaklara girebilecek flekilde yarat›lm›flt›r. Omurgal›lar gibi sert is-

keletleri ve uzuvlar› yoktur. Gövdelerinin çap›n› büyütüp küçültebilirler.

Dallara sar›labilir ve kayalar›n üstünden geçebilirler. Y›lanlar›n bu özel-

likleri NASA Araflt›rma Merkezi taraf›ndan gelifltirilen ve "snakebot" ad›
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verilen bir insans›z uzay arac›na ilham kayna¤› olmufltur. Tasarlanan bu

y›lan robotta, robotun hiçbir engele tak›lmadan devaml› denge halinde

ilerlemesi hedeflenmifltir.132

‹ç Kulaktaki Denge Merkezi Robotik Uzmanlar›n›
Hayrete Düflürüyor

Tüm bedenimizi her saniye sürekli olarak kontrol eden ve ip üstün-

de yürüyen bir cambaz›n ihtiyaç duydu¤u hassasl›kta ayarlar yapabilen

denge sistemimizin önemli bir parças› iç kulakta yer al›r. 

‹ç kulaktaki bu denge merkezine "labirent" ad› verilir. Labirent, her

biri yar›m daire fleklindeki üç küçük kemikten oluflur. Bu kemiklerin içle-

ri bir tüp gibi bofltur. Yar›mdairelerin çaplar› 6,5 milimetre, içlerindeki

bofllu¤un, yani kesitlerinin çap› ise 0,4 milimetre boyutundad›r. Her üç

yar›m daire de çok özel aç›larla birbirlerine ba¤lan›rlar. Bu aç›lar incelen-

di¤inde, her yar›mdairenin üç boyutlu geometrinin temeli olan x, y ve z

koordinatlar›na karfl›l›k geldi¤i ortaya ç›km›flt›r. 

Labirentte bulunan bu üç yar›mdairenin her birinin içinde, özel bir
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s›v› yer al›r. Bu s›v›n›n içinde

gezindi¤i yüzeyde de tüycük-

lü hücreler vard›r. Biz bafl›m›-

z› sa¤a sola çevirdi¤imizde,

yürüdü¤ümüzde ya da her-

hangi bir hareket yapt›¤›m›z-

da, bu yar›mdairelerin içinde-

ki s›v› hareket eder ve tüycük-

leri titrefltirir. Tüycüklerdeki

bu titreflim, ayn› salyangozda

oldu¤u gibi tüycüklerin ba¤l›

oldu¤u hücrelerin iyon den-

gesini de¤ifltirir ve elektrik

sinyali üretir.

‹ç kulaktaki labirentte üretilen bu elektrik sinyalleri, labirentten ç›-

kan sinirler arac›l›¤›yla beynimizin arka taraf›ndaki "beyincik" adl› orga-

na iletilir. Labirentten beyinci¤e mesaj tafl›yan sinirler incelendi¤inde,

bunlar›n içinde 20 bin ayr› küçük sinir lifi oldu¤u saptanm›flt›r. 

Beyincik, iç kulaktaki labirentten gelen bu bilgileri her an yorumlar.

Ancak dengeyi sa¤lamak için baflka bilgilere de ihtiyaç vard›r. Bu neden-

le beyincik, gözlerden ve vücudun dört bir yan›ndaki kaslardan da de-

vaml› olarak bilgi al›r. Tüm bu bilgileri müthifl bir h›zla analiz eder ve vü-

cudun yerçekimine göre konumunu hesaplar. Bundan sonra ise, bu he-

saplamaya dayanarak, kaslar›n nas›l bir hareket yapmalar› gerekti¤ini be-

lirler. Ortaya ç›kan sonuç, kaslara yine sinirler arac›l›¤›yla emir olarak bil-

dirilir.

Bu ola¤anüstü ifllemler, saniyenin yüzde biri kadar bile sürmeyen bir

zaman dilimi içinde gerçekleflir. Biz de, içimizde gerçekleflen bu mucize-

nin hiç fark›nda olmadan rahatl›kla yürür, koflar, en zor sporlar› yapar›z.

Oysa bu ifllerin tek bir an› için vücudumuzda gerçeklefltirilen hesaplama-

lar› ka¤›da döksek, binlerce sayfa formül yazmam›z gerekecektir.
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Yar›mdaire kanallar›

Endolimfle dolu kanallar
En üst yar›mdaire kanall›

Orta yar›mdaire kanall›

Arka yar›mdaire kanall›

Ampüller
Ampüler sinirler

Kristler ve ampüler sinirler

Saküller

Koklea



Denge sistemi, içiçe geçmifl birçok kompleks mekanizman›n uyum

içinde çal›flmas›yla ifllev gören kusursuz bir sistemdir. Modern bilim ve

teknoloji ise, bu sistemi taklit etmek bir yana, çal›flma prensiplerini dahi

ayr›nt›lar›yla çözmeyi baflaramam›flt›r. 

Elbette böylesine kompleks bir sistemin evrim teorisinin iddia etti¤i

gibi rastlant›larla ortaya ç›kmas› mümkün de¤ildir. Bu sistem, Yüce

Allah'›n varl›¤›n›n ve sonsuz kudretinin delillerinden biridir.

Bu gerçe¤i fark›na varan bir  insan›n sorumlulu¤u ise, kendisine böy-

le bir organ› vermifl olan Allah'a flükredici olmakt›r. 
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Denge, insan bedenindeki en karmafl›k kompleks taraf›ndan sa¤lanan ola¤anüstü bir

kavramd›r. ‹nsan›n dengesi, bir masan›n ya da sandalyenin dengede durmas›na benze-

mez. Çünkü insan vücudu sürekli bir hareket halindedir. Bu yüzden vücudun a¤›rl›k mer-

kezi sürekli olarak yeniden hesaplan›r ve kaslara bu hesaba uygun emirler verilir.



Çölün Zorlu fiartlar›na Karfl› Koyabilen Robot Akrep 

ABD'de faaliyet gösteren DARPA adl› kuruluflun üzerinde çal›flt›¤›

projelerden biri de robot akreptir. Projede akrep modelinin seçilmesinin

nedeni, robotun çölde görev yapacak olmas›d›r. Akrep, yarat›l›fl› itibariy-

le son derece zorlu flartlara sahip çöllerde bile yaflayabilir. Akrebin seçil-

mesinin bir di¤er nedeni de toprakta kolayl›kla ilerleyebilmesine ra¤men

reflekslerinin memelilerinkinden daha basit ve taklit edilebilir olmas›-

d›r.133

Araflt›rmac›lar robotu gelifltirmeden önce gerçek akrepleri gözlemle-

mek için uzun zaman harcam›fllard›r. Akrebin tüm eklemleri iflaretlenmifl

ve yürüyüflü iki kamera ile kayda al›nm›flt›r.134

Daha sonra bu akrebin yürüfl esna-

s›nda bacaklar› aras›ndaki organizas-

yon ve koordinasyon ç›kar›larak model

akrebe uyarlanm›flt›r.

Akrep projesinde robotun görevi

sadece çölde 40 kilometre ötede bulu-

nan bir hedefe girmek ve geri dönmek-

tir. Ancak robotun bu görevi hiçbir yön-

lendirme almadan kendi kendine yap-

mas› hedeflenmifltir.135
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Boston North Eastern Üniversitesi'nden Frank Kirchner ve Alan Ru-

dolph taraf›ndan tasarlanan 50 santimetrelik akrebin karmafl›k sorunlar›

çözme yetene¤i yoktur. Robot akrep bir sorunla karfl›laflt›¤›nda sadece ref-

leksleriyle hareket etmektedir. Bu, onu durduracak herhangi bir fleyin me-

sela bir kayaya tak›lman›n üstesinden gelmesine olanak sa¤lamaktad›r.

Robotun önünde iki tane ultrasonik alg›lay›c› vard›r. E¤er boyunun yar›-

s›ndan yüksek bir engelle karfl›lafl›rsa etraf›n› dolaflmaya çal›flacakt›r.

E¤er sol taraftaki dedektör bir engel teflhis ederse otomatik olarak sa¤a

yönelecektir. Bu robottan belirli bir bölgeye gidip, kuyru¤undaki kamera

ile üsse resim göndermesi de istenebilmektedir. 

ABD ordusu akrebin Arizona'daki denemelerinden çok etkilenmifltir.

Robotun yolunu bulma yetene¤inin özellikle flehirler gibi, engellerle dolu

olan savafl alanlar›nda faydal› olmas› umulmaktad›r.136
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Kamera ve radyo ba¤lant›s›

Ses üstü alg›lay›c›lar

K›z›l ötesi 
alg›lay›c›lar

Kayal›k
 bölge
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1. Robot akrep bir kaya ile karfl›lafl›nca ultrasonla kayay› araflt›rd›ktan sonra akrep, üze-

rinden t›rmanmak için çok yüksek oldu¤una karar verir. 

2. Önünü kesen fleyden uzaklaflarak robot, bir alg›lay›c› ile aç›kl›k aray›p di¤eri ile ileri-

ye bakarak etraf›n› dolafl›r.

3. Bir aç›kl›k buldu¤u zaman geçebilece¤i kadar büyük olaca¤›ndan emin olur.

4. Boflluktan geçti¤i takdirde akrep hedefine do¤ru ilerleyebilecektir.

Hangi ad›m›n önce at›laca¤›n›
belirleyen kontrol çipi

Kontrol çipini yeniden
programlamak için kul-
lan›lan ara yüz

Pin bafl›na 100 mAmp
çeken sürücü çipler

‹ki yönlü harekete izin

veren R2 ba¤lant›s›.

‹ki yönlü hava valfleri

Hava valflerini 6 barl›k hava ile

besleyen d›fl hava kablosu 

Kontrol ve sürücü çipi için

6 volt voltaj regülatörü 

Çiplerde ar›za

oldu¤unu gösteren

iflaret lambalar›

Bacak kas› görevini

üstlenen ünite 

Güç aktar›m kablosu

Yüksek teknoloji kullan›larak yap›lan robot akrep karmafl›k bir yap›ya sahiptir. Buna

karfl›n, tasar›m›nda birçok mühendis ve bilim adam›n›n çal›flt›¤› robot sadece kendisine

önceden verilen hedefe gidebilmektedir. 



Robo-lobster, Sudaki Ak›nt›lar› Istakozun

Belirledi¤i Gibi Belirleyecek

Istakozlar dalgal› ve bulan›k sularda, tafll›, kumlu veya yosunlu yü-

zeylerde bile rahatl›kla hareket edebilirler. Böyle zorlu ortamlarda tam

donan›ml› dalg›çlar bile ilerlemekte zorlan›rlar. fiimdiye kadar deniz di-

binde kullan›lmak üzere yap›lan hiçbir robot böyle bir yerde baflar›l› ola-

mam›flt›r.

Northeastern Üniversitesi (Boston MA) Deniz Bilimleri Bölüm Yöne-

ticisi Joseph Ayers, ›stakozu taklit eden bir robot gelifltirme projesine li-

derlik yapmaktad›r. Ayers projenin amac›n› flöyle aç›kl›yor:
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Teknik hedefimiz, hedef ortamdaki hayvan sisteminin performans avantajlar›n›

yakalamakt›r. 137

Robotun, madenlerin bulunmas› ve aç›lan madenlerde çal›flmas› dü-

flünülüyor. Ayers bu ifller için yine ›stakozun ne kadar uygun oldu¤unu

ise flöyle dile getiriyor:

Robotun su alt› madenlerini ararken yapacaklar›n›n, bir ›stakozun yemek

ararken yapt›¤› davran›fllara uymas›n› bekliyoruz.138

Istakozlar›n h›zl› hareket eden suda yuvarlan›p kaymalar›n› engelle-

yecek bir yap›s› vard›r. Hayvan en zor flartlarda bile istedi¤i yönde hare-

ket edebilir ve düzgün olmayan yüzeylerde ilerleyebilir. Ayn› flekilde ro-

bot da durmak ya da yerinde sabit kalmak için kuyru¤unu ve pençelerini

kullanacakt›r. 

Robottaki mikro elektromekanik alg›lay›c›lar (MEMS) ›stakozun

dünyay› alg›lay›fl›n› taklit etmektedir. Robot, hareketlerini su içindeki

ak›mlara ve dalgalanmalara göre ayarlayabilecek yap›dad›r. Bunun için

›stakoz robota özel su ak›m› alg›lay›c›lar› ve antenler tak›lm›flt›r. Gerçek

bir ›stakoz, ak›nt›n›n yönünü tüylü organlar› ile belirler. Robot ›stakozda

ise ayn› ifli elektromekanik alg›lay›c›lar›n yapmas› planlanm›flt›r.139
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Robo-lobster



Istakozun Koku Almak ‹çin Kulland›¤› Teknik

Suda yaflayan ›stakoz ve yengeç gibi canl›lar, uygun bir efl veya be-

sin bulmak ya da avc›lardan kaçmak için koku alma duyular›n› kullan›r-

lar. California, Berkeley ve Stanford Üniversiteleri'nden araflt›rmac›lar›n

kat›ld›¤› bir çal›flma, ›stakozlar›n etraflar›ndaki dünyay› nas›l koklad›kla-

r›n› ortaya ç›karm›flt›r. 

Istakozlar çok hassas bir koku alma duyusuna sahiptirler. Bu duyu,

koku sensörleri gelifltirmeye çal›flan robot mühendislerinin önünde yeni

ufuklar açacak özellikler tafl›maktad›r. California, Berkeley Üniversite-

si'nde Biyoloji Profesörü ve College of Letters & Science adl› derginin baflya-

zar› olan Mimi A. R. Koehl bu konuyla ilgili olarak flunlar› söylemektedir:

E¤er dalg›çlar› göndermek istemedi¤iniz zehirli bölgelere yollayacak insans›z
tafl›tlar ya da robotlar yapmak istiyor ve bunlar›n kokuya göre yer belirlemesi-
ni istiyorsan›z, bunlar için burun veya koku alan antenler tasarlamal›s›n›z.140 

Istakozlar ve di¤er deniz kabuklular›, antenlerini koku kayna¤›na

hafifçe vurarak koku al›rlar. Bundaki amaç, antenlerinin ucunda bulunan

ve kimyasal yollardan alg›lama yapabilen tüyleri koku molekülleriyle te-

mas ettirmektir. Karaib Denizi'nde yaflayan Panulirus argus adl› ›stakozun

antenlerinin boyu 30 cm'yi bulur. Uçlar›nda yar›k bulunan antenin d›fl ta-

raf› tüylü bir f›rça gö-

rünümündedir. Buras›

kokulara karfl› olduk-

ça duyarl›d›r.

California, Berke-

ley Üniversitesi'ndeki

Mimi A. R. Koehl li-

derli¤inde bir grup

araflt›rmac› antenlerini

vuran mekanik bir
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›stakoz yapm›fllard›r. Rasta Lobsta ad› verilen robot ile yap›lan deneme ve

gözlemlerle, ›stakozlar›n koku almak için kulland›klar› tekni¤in detaylar›

araflt›r›lm›flt›r. 

Istakoz antenini, koklamak istedi¤i fleyin üzerine h›zla vurmakta fa-

kat geri çekerken daha yavafl davranmaktad›r. Böylece koku bulaflm›fl

olan su, tüylerin aras›nda hareket etmeyerek daha uzun kalmaktad›r. 

Istakozun kokuyu alg›layabilmesi için ideal bir anten vurufl ve geri

çekifl h›z› vard›r. Yap›lan deneyler, antenin farkl› bir h›zda hareket ettiril-

mesi halinde suyun duyarl› tüyler

aras›nda akmayaca¤›n› ve hayvan›n

koku alma duyarl›l›¤›n›n azalaca¤›n›

göstermifltir. Bunun anlam› fludur:
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Istakozun antenindeki tüylü doku



Istakoz çok küçük bir yerdeki en ufak koku farkl›l›klar›n› bile tüyleri va-

s›tas›yla yakalayabilmektedir. Bunun için de antenini özel bir teknikle

kullanmaktad›r.141

Yeni Mekanik Sistemlerin Öncüsü: Solucanlar›n Kas Yap›s›

Solucan derisi son derece etkileyici bir tasar›ma sahiptir. Hayvan›n

silindir biçimindeki vücudunu kaplayan derisi, çapraz sarmallar biçimin-

de kuflat›lm›fl liflerden oluflur. Vücut duvar›ndaki kaslar›n kas›lmas›, de-

rideki k›sa ve kal›n olan liflerin uzun ve ince bir flekle girerek hayvan›n

vücudundaki iç bas›nc›n artmas›na, böylece biçim de¤ifltirmesine sebep

olur. ‹flte solucanlar›n hareket etmesini sa¤layan mekanizman›n temeli de

budur.

fiu an bu benzersiz mekanik sistem, Reading Üniversitesi Biyomime-

tik Merkezi'nde yeni projelere ilham kayna¤› olmaktad›r: Söz konusu pro-

jelerden birinde çok say›da silindirik yap› solucandaki gibi yerlefltirilmifl-

tir. Bu arada silindirlerin içinin su emebilecek polimer bir jelle doldurul-

mas› planlanm›flt›r. Su kullanarak jelin fliflmesi ve kas›lmas› sa¤lanacakt›r.

Böylece kimyasal enerji yaln›zca gereken yerde mekanik enerjiye dönüfle-

cek ve meydana gelen bas›nç tamamen güvenli bir flekilde sarmal biçimli

bir torbada hapsedilecektir. Jeldeki fliflme ve kas›lman›n bu flekilde kont-

rol alt›na al›nmas›yla oluflturulan sistemin yapay bir kas olarak etkili bi-

çimde çal›flaca¤›na inan›lmaktad›r.142 
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‹nsanlar›n örnek ald›klar› her canl›, onlar›n sahip olduklar› her sis-

tem iman eden insanlar için Allah'›n birer ayeti (delili)dir. Bu gerçek Ca-

siye Suresi'nde flöyle bildirilmifltir:

Sizin yarat›l›fl›n›zda ve türetip-yayd›¤› canl›larda kesin bilgiyle

inanan bir kavim için ayetler vard›r. (Casiye Suresi, 4)
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Do¤ada bas›nçla hacim büyültüp küçülterek flekil

de¤ifltirme s›kça kullan›l›r. Solucan, ahtapot, de-

niz y›ld›z› ve anemonlar bu konuda verilebilecek

en iyi örneklerdir. Oysa teknolojik aletlerde flekil

de¤ifltirme pek rastlan›l›r bir fley de¤ildir. Var

olan say›l› örnekte bu ifl için hidrolik bas›nç kul-

lan›l›r. Hidrolik bas›nç a¤›r nesneleri, mesela asan-

sörleri kald›rmak için ince borular›n içinde uygulan›r.

Hidrolik ad› verilen s›v›, asansörü yukar› itmek için silindi-

re pompalan›r. Asansörü afla¤› çekmek için de geri boflalt›l›r. Deniz y›ld›zlar› da hareket

etmek için hidrolik bas›nc› kullan›rlar. Hayvan, kollar› içinde uzunlamas›na yer alan tüp

biçimli ayaklara sahiptir. Bunlar s›v›yla dolu olan bir iç boru sistemine ba¤l›d›r. Kaslar bo-

rular› s›k›flt›rd›¤›nda oluflan hidrolik bas›nç, s›v›y› ayaklara gönderir. Deniz y›ld›z› kasla-

r›n› kullanarak hidrolik kuvvetin vücudunda bir dalga hareketi oluflturmas›n› sa¤lar. ‹flte

bu dalga hareketi sonucu ayaklar bir ileri bir geri uzanarak deniz y›ld›z›n›n ilerlemesine

olanak tan›r. 



Geko Kertenkelesinin Ayaklar› Teknolojiye Ufuk Aç›yor

Geko adl› kertenkeleler duvarlar›

h›zla t›rmanarak tavana yap›flabilir ve

burada rahatl›kla yürüyebilirler. Uzun

y›llard›r yürütülen çal›flmalar sonucun-

da hayvan›n bu becerisinin hangi üstün

tasar›mdan kaynakland›¤› bulunmufl-

tur. fiimdiye kadar hayali film kahrama-

n› "örümcek adam" gibi dikey yüzeylere

h›zla t›rmanmay› sa¤layacak bir yetene¤in ne flekilde mümkün olabilece-

¤i bilinmiyordu. Ancak gekonun tek bir ad›m› özellikle robot tasar›mc›la-

r› için çok büyük geliflmelere yol açm›flt›r. Bunlardan baz›lar›n› flöyle s›ra-

layabiliriz:

- Kaliforniyal› araflt›rmac›lar kertenkelenin yap›flkanl› parmaklar›n›n

hem kuru hem de kendi kendini temizleyen yeni bir sentetik yap›flt›r›c›-

n›n gelifltirilmesine yard›mc› olaca¤›n› düflünmektedirler.143

- Gekolar ayaklar›yla sürtünme kuvvetinden 600 kat daha büyük bir
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yap›flkan güç üretirler. Bu tarz bir yap›flma tekni¤ine sahip, geko benzeri

ayaklarla yap›lacak robotlar, duvarlarda yürüyerek yanan bir binadaki

mahsur kalm›fl kiflileri kurtarma için kullan›labilir. Daha küçük araçlar›n

kullan›ld›¤› t›bbi uygulamalarda ve bilgisayar mühendisli¤inde ise kuru

bir yap›flkan olarak büyük faydalar sa¤layabilir.144

- Bacaklar›yla bir yüzeye dokunduklar›nda otomatik olarak tepki ve-

ren yaylar gibi hareket ederler. Bu da beyni olmayan robotlar için olduk-

ça iyi bir metottur. Gekonun ayaklar› defalarca kullan›mda bozulmaz;

kendi kendini temizler ve vakumlu ortamlarda ve su alt›nda da çal›fl›r.145 

- Nano-ameliyatlar s›ras›nda kaygan vücut parçalar›n› birarada tut-

maya yarayabilir.146

- Araba lastiklerinin yolu daha iyi kavramas› sa¤lanabilir.147

- Teknelerin, köprülerin, iskelelerin çatlaklar›n›n onar›lmas›nda, uy-

dular için düzenli bak›m›n sa¤lanmas›nda kullan›labilir.148

- Geko ile yap›lacak robotlar›n yerleri, camlar›, tavanlar›, dik zemin-

leri temizlemesi mümkün olabilir. Ayr›ca sadece dik yüzeylerin t›rman›l-

mas› de¤il, karfl›lafl›lan engellerden de etkilenme olmayacakt›r.149
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eknoloji, bir sanayi dal› ile ilgili yap›m yöntemle-

rini ve kullan›lan aletleri kapsayan bilgilerin tü-

mü demektir. Teknoloji üretmek kolay bir ifl de¤il-

dir. Tan›mdan da anlafl›laca¤› gibi biraraya getiril-

mesi gereken unsur say›s› oldukça fazlad›r. Bir konuda teknolo-

ji üretebilmek için ilk önce tam bir bilgiye sahip olman›z gerek-

lidir. Daha sonra bu bilgiyi kullanacak bilim adamlar› ve teknik

elemanlar›n sa¤lanmas› flartt›r. Bu elemanlar›n ifle yaramas› için

gerekli materyaller ve bu materyallerin ifllenece¤i bir de tesis ol-

mal›d›r. ‹flte tüm bu nedenlerden dolay› teknolojik ürün üret-

mek kolay de¤ildir. Zaten "teknolojik" olarak

nitelendirilebilecek ürünlerin geçmi-

fli pek de uzak de¤ildir. Günü-

müzde bile teknoloji üreten ül-

kelerin say›s› son derece azd›r.

Bugün bilim çevreleri

birçok yat›r›m, bilgi ve arafl-

t›rma sonucunda ortaya ç›kan

teknolojik ürünlerin pek ço¤u-

nun benzerlerinin do¤ada var ol-

du¤una flahitlik etmifltir.

Wild Technology kitab›n›n yazar›, ün-

lü bilim adam› Phil Gates bu gerçe¤i flu cümlelerle dile getirir:

‹catlar›m›z›n en iyilerinin ço¤u, ya aynen di¤er canl›lardan taklit
edilmifltir ya da onlar taraf›ndan zaten kullan›lmaktad›r. Henüz ge-
zegenimizi paylaflt›¤›m›z çok say›da canl› organizman›n sadece kü-
çük bir k›sm›n› keflfedebildik. Bir yerlerde, keflfedilmemifl milyonlar-
ca organizma aras›nda, hayat›m›z› kolaylaflt›r›p gelifltirebilecek do-
¤al icatlar bulunuyor. Bunlardan yeni ilaçlar, inflaat malzemeleri,
zararl› böcekleri kontrol yöntemleri ve kirlilikle mücadele yollar› ö¤-
renilebilir.150



Gökyüzünden yeryüzüne ve denizlerin derinliklerine kadar etraf›-

m›z say›s›z birer yarat›l›fl örne¤i olan "do¤al teknoloji harikalar›" ile dona-

t›lm›flt›r. En basit bir endüstriyel ürünün bile bir tasarlay›c›s› ve üretim ye-

ri vard›r. Bu durumda dev fabrikalarla ya da karmafl›k makinalarla k›yas-

lanamayacak kadar mükemmel sistemlere sahip canl›lar›n tesadüfen ve

kendi kendine, do¤a flartlar› sonucunda ortaya ç›kt›¤›n› iddia etmek el-

bette ki son derece ciddi bir ak›ls›zl›k olur.

Her canl› üstün ve mükemmel bir tasar›ma sahiptir. Bu mükemmel

tasar›mlar ilk yarat›ld›klar› anda kusursuz ve eksiksiz olarak ortaya ç›k-

m›fllard›r. Çünkü Allah, "kusursuzca var eden"dir. 

Bu bölümde do¤adaki, yarat›l›fl harikalar›ndan baz›lar›n›, mevcut

baz› teknoloji ürünleri ile k›yaslayarak inceleyece¤iz. Bu örnekleri  bizler

için birer düflünme vesilesi olarak görmeliyiz. Çünkü Allah, Kuran'da

flöyle buyurmaktad›r:

(Bunlar,) '‹çten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç

göz' ve bir zikirdir. (Kaf Suresi, 8)

Bitkilerdeki Ifl›k Sensörleri

Baz› bitkiler ›fl›k yo¤unlu¤una karfl› duyarl›d›r. Gece olunca yaprak-

lar›n› toplay›p kapat›rlar. Hatta bu ifli, hava bulutlan›p ›fl›k azald›¤›nda
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Bitkilerin bir k›sm›

›fl›¤a karfl›

duyarl›d›r. Baz›lar›

hava karar›nca

günün ilk ›fl›klar›na

kadar çiçeklerini ka-

pal› tutar. Kimileri

ise gündüz boyunca

çiçeklerinin yüzünü

günefle dönük tutar.



yapan çiçekli bitkiler bile vard›r. Bilim adamlar› bunun, çiçeklerdeki po-

lenlerin geceleri oluflan çi¤den ve ya¤murdan korunmas› amac›yla yap›l-

d›¤›n› düflünüyorlar. Bizler de ›fl›¤›n yo¤unlu¤unu alg›layan sensörler

kullan›r›z. Bu sensörler gece olup hava karard›¤›nda yanan, gün ›fl›y›nca

sönen lambalarda kullan›l›r.151

Eider Örde¤i ve Is› Yal›t›m Sistemi

Bedenlerimiz gün içinde ald›¤›m›z besinleri sindirerek ›s› üretir. Bu

›s›y› kaybetmemenin en iyi yolu ›s›-

n›n çok çabuk kaçmas›n› engelle-

mektir. Bunun için zaman zaman

kat kat k›yafetler giyeriz. Bu du-

rumda s›cak hava her kat aras›nda

tutularak hapsedilir ve d›flar› kaça-

maz. Bu flekilde enerji kayb›n› en-

gellemeye "yal›t›m" denir. 
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Yukar›da bir ›fl›k sensörünün elektronik devresi görülüyor. Devre çok say›da elektronik

parçalardan oluflur. E¤er tek bir parça ç›kar›lacak olsa veya ba¤lant›lardan biri de¤ifltirilse

devre çal›flmayacakt›r. Bitkilerdeki ›fl›k alg›lay›c›lar› da bu devre ile benzer özelli¤e sahip-

tir: Sistemdeki bir eksiklik bitkideki alg›lay›c›y› tamamen ifle yaramaz hale getirecektir.



Eider örde¤i de bu yöntemi

kullan›r. Bu kuflun tüyleri di¤er

pek çok kufl gibi hem uçmas›n›

sa¤lar hem de hayvan› s›cak tutar.

Eider örde¤inin oldukça yumuflak

ve kabar›k gö¤üs tüyleri vard›r.

Ördek gö¤üs tüylerini kullanarak

yuva yapar. Böylece hem yumurta-

lar›n›n hem de yumurtadan ç›kan

yavrular›n›n so¤uyarak üflümesi-

ne engel olur. Eider örde¤inin tüy-

leri s›cak hava katmanlar›n› tuttu¤u için en iyi do¤al ›s› yal›tkan›d›r.152

Bugün da¤c›lar, ›s›y› yal›tma kapasitesi yüksek olan tüylerden yap›l-

m›fl özel kabanlar giyerek vücutlar›n› s›cak tutuyorlar. Bu kabanlardaki

tüylerin yal›t›m özelli¤i Eider örde¤ininkiyle tamamen ayn›d›r. 

Canl›lardaki Fiber Optik Teknolojisi

Fiber optik teknolojisinde bir ayna gibi ›fl›¤› yans›tma özelli¤ine sa-

hip saydam cam kablolar kullan›l›r. Fiber optik kablolar kolayca e¤ilip

bükülebildikleri için içlerindeki ›fl›k en girintili ç›k›nt›l› köflelere bile tafl›-

narak kullan›labilir. Ayr›ca fiber optik kablolar kendilerine yüklenen

elektronik mesajlar› di¤er kablolardan çok daha iyi iletme özelli¤ine de

sahiptir.
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Kablo içinde
yans›yarak
ilerleyen ›fl›k

Fiber optik kablo



Kutup ay›s›n›n kürkü

do¤al bir fiber optik kablo gi-

bidir. Solgun kutup ›fl›¤›n›

do¤rudan ay›n›n bedenine

tafl›r. Tüylerin bu özelli¤i o

kadar iyidir ki, hayvan›n

cildi kutup iklimine ra¤-

men güneflte yanarak ko-

yulafl›r (Tüyler fiber optik

kablo özelli¤inde olduklar›

için günefl ›fl›nlar› ay›n›n postu

yokmufl gibi direkt cildiyle temas eder). Burada ›fl›k ›s›ya

çevrilerek ay›n›n vücudu taraf›ndan emilir. Ay›, postundaki tüylerin bu

özelli¤i sayesinde so¤uk kutup ikliminde bile bedenini s›cak tutabilir.153

Ay›lardan örnek al›nabilecek tek fley tüylerinin yap›s› de¤ildir: Ay›-

lar k›fl uykusunu tam 6 aya varan sürelere kadar sürdürebilirler ve bunu

boflalt›m sistemlerini durdurarak ve kendilerini zehirlemeden yaparlar.

Bunun nas›l oldu¤unu araflt›rmak, diyabetle mücadeleye katk›da buluna-

bilir.155
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Fiber optik teknolojisinin

bulundu¤u tek canl› kutup

ay›s› de¤ildir. Güney Afrika

çöllerinde yaflayan Fenest-
raria adl› bitki de bu özelli-

¤e sahiptir. Bitkinin yap-

raklar›n›n neredeyse tama-

m› kumun alt›nda gömülü-

dür. Fenestraria bu flekilde

su kayb›ndan ve otlayan

hayvanlardan korunur. Bit-

kinin her bir yapra¤›n›n

ucu fleffaft›r, ›fl›k buradan

içeri girerek yaprakta iler-

leyebilir.154



"Karfl›t Ak›fll› Is› De¤ifltiricileri" Kullanan Kutup Kufllar›

So¤uk iklimlerde yaflayan kufllar›n ayaklar› genellik-

le ya so¤uk suyun içinde ya da buzun üstündedir. Bu-

na ra¤men bu hayvanlar›n ayaklar›n›n donmas› gibi

bir fley söz konusu olmaz. Çünkü hepsinin ›s› kayb›-

n› en aza indiren bir dolafl›m sistemleri vard›r. Bu

kufllarda s›cak ve so¤uk kan, ayr› damarlarda akar.

Ancak bu damarlar birbirlerine çok yak›nd›r. Böy-

lece afla¤› do¤ru akan ›l›k kan, yukar› do¤ru ç›-

kan so¤uk kan› ›s›t›r. Bu ayn› zamanda ayaklar-

dan vücuda geri dönen kan›n çok so¤uk olma-

s› nedeniyle oluflacak flok etkisini de azalt›r.

"Karfl›t ak›fll›" olarak isimlendirilen bu do¤al

›s› de¤iflim sistemi makinalarda kullan›lan-

larla ayn›d›r.156
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Mühendisler böyle sistemleri "karfl›t ak›fll› ›s› de¤ifltiricisi" olarak ad-

land›r›rlar. Bu sistemlerde birbirinden ayr› fakat bitiflik kanallardaki iki

ak›flkan (s›v› veya gaz) birbirlerine karfl›t yönlerde akarlar. Bir kanaldaki

ak›flkan di¤er kanaldakinden daha s›caksa, ›s› s›cak ak›flkandan so¤uk

ak›flkana geçer.

Bitkiler Elektrik Anahtar› Kullanabilir mi?

Venüs etobur bir bitkidir. Bitki, üzerine konan bir böce¤i kapan›nda-

ki tüylere dokununca yakalar. Tüyler bir elektrik devresi gibi davran›r.

Tüye dokunuldu¤u anda

elektrik sinyalleri yay›l›r ve

bitki hücrelerindeki su den-

gesi de¤iflir. Su al›p fliflen

hücreler de kapan› kapat›r-

lar.157

Elektrik devrelerinde

de ak›m kontrolü için kulla-

n›lan anahtarlar Venüsün

tüyleri gibi çal›fl›r. Anahtar

aç›kken devreden ak›m geç-

mez. Anahtar kapat›l›p dev-

re tamamland›¤›nda elekt-

rik tekrar tellerde akmaya

bafllar. Hayvanlar ve bitkiler

buna benzer birçok biyolojik

anahtar›, organizmalar›n›n

ilgili bölümlerine sinyal ta-

fl›yan elektrik ak›mlar›n›

bafllatmak veya kesmek için

kullan›rlar.158 
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Asl›nda Venüsün elektrik

devresi birbirine seri ba¤lan-

m›fl iki anahtar gibi çal›fl›r: Ka-

pan›n kapanmas› için iki tüyün

uyar›m› gereklidir.159 Bu, ya¤-

mur gibi bir nedenle kapan›n

gereksiz yere kapanmamas›

için al›nm›fl bir tedbirdir.

Asl›nda Venüs bitkisinin

ne elektrik ak›m›, ne de bu

ak›mlar›n geçmesini sa¤layan

elektrik anahtarlar› hakk›nda

bir bilgisi yoktur. Venüs bitkisi-

nin, konuyla ilgili herhangi bir e¤itim almas› da mümkün de¤ildir. O hal-

de bir bitki, bir insan›n bile özel bir çal›flma yapmadan ö¤renemeyece¤i

bu bilgileri nereden bilmekte ve hatas›z olarak nas›l kullanmaktad›r?

Elbette bitkinin bir akl› dolay›s›yla herhangi bir ö¤renme yetene¤i

bulunmamaktad›r. Bu bitkiyi böylesine mükemmel bir sistem ile yaratan

herfleyin hakimi olan Yüce Allah't›r.
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Anahtar kapal›, devre eç›k

Anahtar aç›k,
devre tamamlanm›fl

Ak›m geçiyor



Salyangozun Kayalar› Oyabilen Delme Sistemi 

Salyangozlar›n "radula" ad› verilen dilleri, iri diflli bir e¤e gibidir.
Hayvan, dilindeki bu tasar›m sayesinde yaprak yüzeylerinde de-
lik açabilir ya da yosunlar› toplayarak yiyebilir.

Radulan›n üzerindeki difller son derece serttir. Öyle ki baz› çöl

salyangozlar›n›n radulalar› kayalarda bile delik açabilecek

sertliktedir.160

‹nsanlar›n tünel açmak için kulland›klar› kaz›c› dev araçlar
da radulalara benzer ifller yapar. Ancak bu araçlar›n ucu s›k
s›k afl›nd›¤› için de¤ifltirilir. Ayr›ca araç çok hantal oldu¤u
için ço¤u zaman tünelden ç›kar›lmas› yerine tünelde
aç›lan dev bir oyu¤a gömülür. 



Sinir Hücrelerindeki Yal›t›m Olmasayd›

Sinir lifleri, beyinden kaslara ve di¤er organlara mesajlar gönderir ve

bu mesajlar› beyne geri iletir. Sinir liflerinin d›fl› "miyelin" ad› verilen ya¤-

l› özel bir madde ile kaplanm›flt›r. E¤er miyelin maddesi olmasayd› ya

elektrik sinyalleri çevredeki dokulara s›zarak mesaj› bozacak ya da vücu-

da zarar verecekti. Miyelin t›pk› elektrik kablolar›n›n etraf›ndaki plastik

yal›t›m malzemesi gibi görev görür.161
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Elektrik kablolar› hem dokunanlar›n zarar görmemesi, hem de elekt-

rik kaça¤› yap›p güç kayb›na sebep olmamalar› için yal›t›l›rlar. Bu ifl için

sert ve dayan›kl› oldu¤undan plastik malzemeler kullan›l›r.

Çay›r Köpeklerinin Havaland›rma Tekni¤i 

Birçok hayvan düflmanlar›ndan korunmak için özel bir yetenek ge-

rektiren yer alt› s›¤›naklar› infla eder.

Bu s›¤›naklardaki tüneller yüzeyden belli bir seviyede ve yere para-

lel olmak zorundad›r. Aksi takdirde buralar› kolayl›kla su basabilir. Tü-

neller e¤er keskin e¤imler verilerek flekillendirilirse bu sefer çökme riski

ortaya ç›kar. Tünel inflaatlar›ndaki bir baflka husus da hava ihtiyac›n›n

problemsiz olarak karfl›lanmas›d›r.

Çay›r köpekleri sosyal

hayvanlard›r. Büyük gruplar

halinde yer alt›nda kazd›klar›

yuvalarda yaflarlar. Nüfuslar›

artt›kça yeni yuvalar açar, bu

arada yuvalar›n› tünellerle bir-

birlerine ba¤larlar. Bazen yu-

valar›n kaplad›¤› alan bir flehir

kadar bile olabilir. Böyle bir

yeralt› flehrinde havaland›rma

hayati bir öneme sahiptir. Bu

nedenle çay›r köpekleri tünel-

lerin yeryüzüne aç›ld›¤› yer-

lerde volkana benzeyen hava-

land›rma kuleleri infla ederler.

Bu kuleler yer alt› flehirlerine

hava ak›m› çekilmesini sa¤lar.
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Hava yüksek bas›nç alanlar›ndan alçak bas›nç alanlar›na do¤ru hare-

ket eder. Çay›r köpeklerinin yapt›klar› kulelerin kimileri alçak, kimileri de

yüksektir. Aradaki bu yükselti fark› tünel ç›k›fllar›nda bas›nç fark› olufl-

mas›na neden olur. Böylelikle hava, üzerinde alçak bas›nç oluflan kuleden

girerek yüksek bas›nç oluflan kuleden ç›kar. Tünellere çekilen hava bütün

yuvalardan geçer, böylelikle mükemmel bir havaland›rma sistemi kurul-

mufl olur.162

Çay›r köpeklerinin tünellerindeki gibi bir havaland›rma yapabilmek

için tünel açma tekni¤ini, alçak ve yüksek bas›nc›n ne oldu¤unu, bunlar›n

yükselti ile ilgili de¤iflimlerini bilmek gerekir. Tüm bunlar ise bilinç gerek-

tiren, yap›lan iflte ak›l ve muhakemenin varl›¤›na iflaret eden davran›fllar-

d›r. Bu durumda çay›r köpeklerindeki bu akl›n kayna¤›n›n araflt›r›lmas›

gerekir ki bu akl›n çay›r köpeklerine ait olmad›¤› veya evrimcilerin iddia

etti¤i gibi kör tesadüfler sonucunda ortaya ç›kamayaca¤› çok aç›kt›r.

Çay›r köpeklerini de dünyadaki tüm canl›lar gibi Allah yaratm›flt›r.
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Allah, insanlar›n üze-

rinde düflünmeleri için

say›s›z örnek var eder.

Ak›l sahibi her insan›n

yapmas› gereken, dü-

flünmek ve vicdan›n›n

sesini dinleyerek gördü-

¤ü her güzellikte

Allah'a yönelmektir.

Çünkü Allah ba¤›flla-

yand›r, sonsuz adalet sahibi oland›r. Allah Kuran'da iman eden kullar›n›

flöyle müjdelemektedir:

Rabbiniz, sizin içinizdekini daha iyi bilir. E¤er siz salih olursan›z,

flüphesiz O da, (kendisine) yönelip dönenleri ba¤›fllay›c›d›r. (‹sra

Suresi, 25)
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Yaban Ar›lar› ve Ka¤›t Endüstrisi

‹nsanlar a¤aç kütüklerini bir dizi kimya-

sal ifllemden geçirerek daha sonra ka¤›da dö-

nüflecek olan bir tür hamura çevirirler. Ka¤›t

yap›m›n›n do¤al mucitleri ise yaban ar›lar›d›r.

Yaban ar›lar› yuvalar›ndaki petekleri

yapmak için ka¤›t kullan›rlar. Ar› bu ka¤›d›

kendi tükürü¤üyle kar›flt›rd›¤› çi¤nenmifl tah-

ta parçalar›ndan yapar. Mobilyac›l›kta kullan›lan suntalar da yaban ar›s›-

n›n kulland›¤› yöntemin ayn›s› ile üretilir. Sunta üretiminde ar›n›n tükü-

rü¤ü yerine tutkal kullan›l›r.163

Yaban ar›lar› üstün bir a¤aç iflleme ve ka¤›t fabrikas› gibidir. Ancak

onlar, oldukça büyük endüstriyel kurulufllar›n yapt›¤› tüm ifllemleri kü-

çücük bedenlerinde yapar-

lar. Bu, ka¤›t endüstrisinin

yaban ar›lar›ndan daha ö¤-

renebilece¤i çok fley oldu-

¤unu gösterir.
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Yandaki resim bir ka¤›t fabrika-

s›nda üretim s›ras›nda yap›lan ifl-

lemlerin tümünü s›ras›yla göste-

riyor. E¤er bu aflamalardan sade-

ce biri olmazsa ka¤›t üretimi ya-

p›lamaz. Tüm bu ifllemlere eflde-

¤er bir ifl de yaban ar›s›n›n birkaç

santimetre boyundaki vücudun-

da yap›lmaktad›r. 





Filin Hortumu Örnek Al›narak Yap›lan Robot Kol

Bilim adamlar›n›n robot kol tasarlarken en çok zorland›klar›

konulardan biri kolun hareket özelli¤idir. Bir robot kolun ifle yara-

yabilmesi için, o iflin gerektirdi¤i tüm hareketleri yapabilmesi

flartt›r. Allah do¤adaki canl›lar›n uzuvlar›n›, ihtiyaçlar›n› tam

karfl›layabilecek hareket kapasitesine sahip olarak yaratm›flt›r.

Bu konudaki en çarp›c› örneklerden biri de fillerin hortumudur.

Filin 50 bin adet kasla çevrili hortumu164 mükemmel yap›s›

sayesinde çok fazla incelik ve hassasiyet gerektiren ifllemleri ya-

pabilme kabiliyetine de sahiptir. Ayr›ca hayvan hortumunu iste-

di¤i her yöne do¤ru hareket ettirebilir.

ABD'deki Rice Üniversitesi'nde yap›lan robot kol, fil hortumu-

nun ne kadar üstün bir tasar›m oldu¤unu daha net ortaya ç›karm›flt›r.

Fil hortumunda iskelet benzeri tek bir yap› bu-

lunmaz. Bu özellik, hortuma büyük bir hare-

ketlilik imkan› ve hafiflik sa¤lar. Buna karfl›n

robotik kolun bir omurgas› vard›r. Fil hortumu

her yere yönelebilecek kadar büyük bir hareket

serbestli¤ine sahiptir. Oysa robotik kol sahip

oldu¤u 16 ba¤lant› sayesinde sadece 32 çeflit

hareket yapabilir.165

Tüm bunlar göstermektedir ki, filin hortu-

mu, her özelli¤iyle Allah'›n yaratma sanat›ndaki

kusursuzlu¤u gözler önüne seren özel bir yap›d›r.
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Yanda 6 çeflit hareket yapabilen bir robot kol görülüyor. Yuka-

r›da ise filin hortumundan örnek al›narak haz›rlanan ve 32 çeflit

hareket yapabilen robot hortum görülüyor. E¤er filler kendi

hortumlar› yerine bu yapay hortumu kullansalard› büyük güç-

lüklerle karfl›lafl›rlard›. Çünkü fillerin hortumu yapay hortumla

k›yaslanamayacak kadar büyük bir hareket kapasitesine ve

yetene¤e sahiptir.

Bel

Omuz

Dirsek

K›v›rma

Sallama
Yalpa

Bilek





SONUÇ

Bilim adamlar› her geçen gün do¤ada keflfettikleri benzersiz yap›lar

ve sistemler karfl›s›nda hayrete düflmekte ve bunlara duyduklar› hayran-

l›¤› insanl›k yarar›na yeni teknolojiler üretmek için kullanarak göstermek-

tedirler. Do¤ada var olan mükemmel sistemlerin, uygulanan ola¤anüstü

tekniklerin insano¤lunun ak›l ve bilgisinin çok üstünde oldu¤unun, mev-

cut problemlere benzersiz çözümler sundu¤unun fark›na varan bilim

adamlar›, art›k senelerce u¤raflarak çözüm getiremedikleri pek çok konu-

da do¤adaki tasar›mlar›n yard›m›na baflvurmaktad›rlar. Bunun sonucu

olarak da k›sa zamanda, baflar›l› sonuçlar elde etmeleri mümkün olmak-

tad›r. Ayr›ca do¤an›n taklidi ile birlikte bilim adamlar› gerek vakit ve

emek aç›s›ndan, gerekse maddi kaynaklar›n isabetli kullan›lmas› bak›-

m›ndan da çok önemli kazançlar sa¤lamaktad›rlar. 

Do¤adaki tasar›mlar›n üstünlü¤ünün kabul edilmesi ile birlikte, kufl-

kusuz evrimciler yeni bir hayal k›r›kl›¤›, yeni bir umutsuzluk yaflam›fllar-

d›r. Çünkü evrimcilerin, canl›lar›n zaman içerisinde basitten komplekse

do¤ru bir geliflim içinde olduklar› ve bu canl›lardaki tasar›mlar›n da tesa-

düf eseri olufltuklar› yönündeki bilim d›fl› iddialar›n›n geçersizli¤i bir kez

daha ispatlanm›flt›r. Ayr›ca flimdiye kadar tasar›mlar›na hayranl›k duy-

duklar›, benzersiz sanat›n›, ilmini ve akl›n› takdirle övdükleri gücün tesa-

düfler olamayaca¤›n›, bunlar›n ancak çok üstün Yarat›c›m›z'›n eseri olabi-

lece¤ini -istemeyerek de olsa- kabul etmek durumunda kalm›fllard›r. 

Alemlerin Rabbi olan Allah canl›larda efli benzeri olmayan eksiksiz

sistemler var edendir. Allah herfleyi kusursuzca yaratand›r. Bunu kabul

etmek istemeyenler ahiret günü kesinlikle dönüflü olmayacak bir piflman-

l›k yaflayacaklard›r. 
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arwinizm, yani evrim teorisi, yaratılıfl

gerçe¤ini reddetmek amacıyla ortaya

atılmıfl, ancak baflarılı olamamıfl bilim

dıflı bir safsatadan baflka bir fley de¤ildir.

Canlılı¤ın, cansız maddelerden tesadü-

fen olufltu¤unu iddia eden bu teori, ev-

rende ve canlılarda çok açık bir "tasarım" bulundu¤unun bi-

lim tarafından ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece

Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmıfl oldu¤u gerçe¤i, bi-

lim tarafından da kanıtlanmıfltır. Bugün evrim teorisini ayak-

ta tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece

bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına,

bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahte-

karlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Ev-

rim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son

20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle di-

le getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan arafl-

t›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu¤unu or-

taya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan

dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, pa-

leontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim ada-

m›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökeni-

ni art›k yarat›l›fl gerçe¤iyle aç›klamaktad›rlar. Bugün bilim-

sel geliflmeler, evreni ve tüm canl›lar› Allah'›n yaratm›fl oldu-

¤u gerçe¤ini gözler önüne sermektedir. 

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini

di¤er pek çok çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele

ald›k ve almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤›

büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vard›r. 



Darwin'i Yıkan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar

uzanan bir ö¤reti olmasına karflın, kapsamlı

olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bi-

lim dünyasının gündemine sokan en önem-

li geliflme, Charles Darwin'in 1859 yılında

yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı.

Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı

canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattı¤ı ger-

çe¤ine karflı çıkıyordu. Darwin'e göre, tüm

türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman

içinde küçük de¤iflimlerle farklılaflmıfllardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya

dayanmıyordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mantık yürüt-

me" idi. Hatta Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" bafllıklı uzun

bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karflısında açık veri-

yordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların geliflen bilim tarafından aflı-

laca¤ını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendirece¤ini umuyordu.

Bunu kitabında sık sık belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in umut-

larının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer dayanaksız bırak-

mıfltır. 

Darwinizm'in bilim karflısındaki yenilgisi, üç temel bafllıkta incele-

nebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktı¤ını asla açıkla-

yamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrim-

lefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo

ortaya koymaktadır. 

198

Biyomimetik : Teknoloji Do¤ay› Taklit Ediyor



Bu bölümde, bu üç temel bafllı¤ı ana hatları ile inceleyece¤iz.

Aflılamayan ‹lk Basamak: Hayatın Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaflık 3.8 milyar yıl ön-

ce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia et-

mektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı türü-

nü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden

bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadı¤ı, teorinin açıklayamadı¤ı

sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin

ilk basama¤ı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl or-

taya çıkmıfltır?

Evrim teorisi, yaratılıflı reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul

etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasarım, plan ve düzenleme olma-

dan, do¤a kanunları içinde rastlantısal olarak meydana geldi¤ini iddia

eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı

bir hücre çıkarmıfl olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunla-

rına aykırı bir iddiadır.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayıflı, canlıların çok basit bir ya-

pıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaça¤'dan beri inanılan "spontane

jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip,

canlı bir varlık oluflturabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böcekle-

rin yemek artıklarından, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yaygın bir dü-

flünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yapılmıfltı. Kirli bir pa-

çavranın üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu karı-

flımdan farelerin oluflaca¤ı sanılmıfltı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildi¤ine
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bir delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anla-

flılacaktı ki, etlerin üzerindeki kurtlar ken-

diliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin ge-

tirip bıraktıkları   gözle görülmeyen lar-

valardan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı ki-

tabını yazdı¤ı dönemde ise, bakteri-

lerin cansız maddeden oluflabil-

dikleri inancı, bilim dünyasında

yaygın bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitabının

yayınlanmasından befl yıl sonra,

ünlü Fransız biyolog Louis Paste-

ur, evrime temel oluflturan bu

inancı kesin olarak çürüttü. Pasteur

yaptı¤ı uzun çalıflma ve deneyler so-

nucunda vardı¤ı sonucu flöyle özetle-

miflti: 

"Cansız maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddiası artık kesin olarak tarihe gö-
mülmüfltür."166

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karflı uzun sü-

re direndiler. Ancak geliflen bilim, canlı hücresinin karmaflık yapısını or-

taya çıkardıkça, hayatın kendili¤inden oluflabilece¤i iddiasının geçersizli-

¤i daha da açık hale geldi. 

20. Yüzyıldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus

biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attı¤ı bir-

takım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat et-
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meye çalıfltı. Ancak bu çalıflmalar baflarısızlık-

la sonuçlanacak ve Oparin flu itirafı yap-

mak zorunda kalacaktı: 

"Maalesef hücrenin kökeni, evrim teori-
sinin tümünü içine alan en karanlık
noktayı oluflturmaktadır."167

Oparin'in yolunu izleyen evrimci-

ler, hayatın kökeni konusunu çözüme

kavuflturacak deneyler yapmaya çalıfltı-

lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikalı

kimyacı Stanley Miller tarafından 1953 yılın-

da düzenlendi. Miller, ilkel dünya at-

mosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazla-

rı bir deney düzene¤inde birlefltirerek

ve bu karıflıma enerji ekleyerek, proteinlerin yapısında kullanılan birkaç

organik molekül (amino asit) sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir aflama gibi tanıtılan bu deneyin ge-

çerli olmadı¤ı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya koflulların-

dan çok farklı oldu¤u, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.168

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandı¤ı at-

mosfer ortamının gerçekçi olmadı¤ını itiraf etti.169

Hayatın kökeni soru-

nunu açıklamak için 20.

yüzyıl boyunca yürütülen

tüm evrimci çabalar hep

baflarısızlıkla sonuçlandı.

San Diego Scripps Enstitü-

sü'nden ünlü jeokimyacı

Jeffrey Bada, evrimci Earth
dergisinde 1998 yılında
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yayınlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdi¤imizde sahip oldu-

¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karflı karflıyayız: Hayat yeryüzünde

nasıl baflladı?170

Hayatın Kompleks Yapısı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin bafllıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile ina-

nılmaz derecede karmaflık yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insa-

no¤lunun yaptı¤ı bütün teknolojik ürünlerden daha karmaflıktır. Öyle ki

bugün dünyanın en geliflmifl laboratuvarlarında bile cansız maddeler bi-

raraya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlantılarla
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili resmi görülen ve

ilkel dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n kendili¤inden oluflabilece¤ini

düflünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›flmalarla bu iddialar›n› kan›tlamaya çal›flm›fllard›r.

Ancak bilimsel bulgular karfl›s›nda yine yenilgiye u¤ram›fllard›r. Çünkü 1970'li y›llarda el-

de edilen sonuçlar, ilkel dünya olarak nitelendirilen dönemdeki atmosferin yaflam›n

oluflmas› için hiçbir flekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.



açıklanamayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taflı

olan proteinlerin rastlantısal olarak sentezlenme ihtimali; 500

amino asitlik ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matema-

tikte 1050'de 1'den küçük olasılıklar pratik olarak "imkansız" sayılır. Hüc-

renin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü

ise, inanılmaz bir bilgi bankasıdır. ‹nsan DNA'sının içerdi¤i bilginin, e¤er

ka¤ıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüp-

hane oluflturaca¤ı hesaplanmaktadır.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birtakım

özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile efllenebilir. Ama bu en-

zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir.

Birbirine ba¤ımlı olduklarından, efllemenin meydana gelebilmesi için iki-

sinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendili¤inden

olufltu¤u senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego California Üni-

versitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisi-

nin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:
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k›lan gerçeklerden bir

tanesi, canl›l›¤›n

inan›lmaz derecedeki 

kompleks yap›s›d›r. Canl›

hücrelerinin çekirde¤inde yer alan DNA

molekülü, bunun bir örne¤idir. DNA, dört ayr›

molekülün farkl› diziliminden oluflan bir tür 

bilgi bankas›d›r. Bu bilgi bankas›nda canl›yla 

ilgili bütün fiziksel özelliklerin flifreleri yer al›r.

‹nsan DNA's› ka¤›da döküldü¤ünde, ortaya 

yaklafl›k 900 ciltlik bir ansiklopedi ç›kaca¤› 

hesaplanmaktad›r. lbette böylesine ola¤anüstü bir 

bilgi, tesadüf kavram›n› kesin biçimde geçersiz k›lmaktad›r.



Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA
ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluflmaları aflırı dere-
cede ihtimal dıflıdır. Ama bunların birisi olmadan di¤erini elde etmek de müm-
kün de¤ildir. Dolayısıyla insan, yaflamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının
asla mümkün olmadı¤ı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır.171

Kuflkusuz e¤er hayatın do¤al etkenlerle ortaya çıkması imkansız ise,

bu durumda hayatın do¤aüstü bir biçimde "yaratıldı¤ını" kabul etmek ge-

rekir. Bu gerçek, en temel amacı yaratılıflı reddetmek olan evrim teorisini

açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Evrimin Hayali Mekanizmaları

Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim

mekanizmaları" olarak öne sürdü¤ü iki kavramın da gerçekte hiçbir ev-

rimlefltirici güce sahip olmadı¤ının anlaflılmıfl olmasıdır. 

Darwin, ortaya attı¤ı evrim iddiasını tamamen "do¤al seleksiyon"

mekanizmasına ba¤lamıfltı. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitabının is-

minden de açıkça anlaflılıyordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücade-

lesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalaca¤ı dü-

flüncesine dayanır. Örne¤in yırtı-

cı hayvanlar tarafından tehdit

edilen bir geyik sürüsünde, daha

hızlı koflabilen geyikler hayatta

kalacaktır. Böylece geyik sürüsü,

hızlı ve güçlü bireylerden olufla-

caktır. Ama elbette bu mekaniz-

ma, geyikleri evrimlefltirmez, on-

ları baflka bir canlı türüne, örne-

¤in atlara dönüfltürmez.
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Dolayısıyla do¤al seleksiyon mekanizması hiçbir

evrimlefltirici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu ger-

çe¤in farkındaydı ve Türlerin Kökeni adlı kitabında

"Faydalı de¤ifliklikler oluflmadı¤ı sürece do¤al seleksi-
yon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalmıfltı.172

Lamarck'ın Etkisi

Peki bu "faydalı de¤ifliklikler" nasıl oluflabi-

lirdi? Darwin, kendi döneminin il-

kel bilim anlayıflı içinde, bu soruyu

Lamarck'a dayanarak cevaplamaya

çalıflmıfltı. Darwin'den önce yafla-

mıfl olan Fransız biyolog Lamarck'a

göre, canlılar yaflamları sırasında

geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri

sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden

nesile biriken bu özellikler sonu-

cunda yeni türler ortaya çıkıyordu.

Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar

ceylanlardan türemifllerdi, yüksek

a¤açların yapraklarını yemek için

çabalarken nesilden nesile boyunla-

rı uzamıfltı. 

Darwin de benzeri örnekler

vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni

adlı kitabında, yiyecek bulmak için

suya giren bazı ayıların zamanla

balinalara dönüfltü¤ünü iddia et-

miflti.173
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Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri hay-

vanlardan türediklerine inan›yordu. Ona

göre otlara uzanmaya çal›flan bu canl›lar›n

zaman içinde boyunlar› uzam›fl ve zürafa-

lara dönüflüvermifllerdi. Mendel'in 1865 y›-

l›nda keflfetti¤i kal›t›m kanunlar›, yaflam s›-

ras›nda kazan›lan özelliklerin sonraki nesil-

lere aktar›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n› is-

patlam›flt›r. Böylece Lamarck'›n zürafa ma-

sal› da tarihe kar›flm›flt›r.

Frans›z biyolog Lamarck



Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzyılda geliflen genetik bilimiyle

kesinleflen kalıtım kanunları, kazanılmıfl özelliklerin sonraki nesillere ak-

tarılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece do¤al seleksiyon "tek baflı-

na" ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalmıfl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların

sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-Dar-

winizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yanına "fay-

dalı de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların genlerinde

radyasyon gibi dıfl etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda oluflan bo-

zulmaları ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim adına geçerlili¤ini koruyan model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türü-

nün, bu canlıların, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi sayısız kompleks organ-

larının "mutasyonlara", yani genetik bo-

zukluklara dayalı bir süreç sonucunda

olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi

çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek var-

dır: Mutasyonlar canlıları gelifltirmezler,

aksine her zaman için canlılara zarar verir-

ler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok

kompleks bir düzene sahiptir. Bu molekül

üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki

ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G.

Ranganathan bunu flöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok
ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle
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Rastgele mutasyonlar insanlara

ve di¤er tüm canl›lara her zaman

zarar verirler. Resimde mutasy-

ona u¤rad›¤› için iki bafll› olarak

do¤mufl bir buza¤› görülüyor. 



etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel bir geliflme meydana getire-
meyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meyda-
na gelebilecek rastlantısal bir de¤iflim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol
saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona
büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem
bir flehri gelifltirmez, ona yıkım getirir.174

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi gelifltiren

mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı oldu¤u gö-

rüldü. Anlaflıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak göster-

di¤i mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan ge-

netik olaylardır. (‹nsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kanser-

dir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizması" olamaz. Do-

¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek baflına hiçbir fley ya-

pamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizması" olmadı¤ı-

nı göstermektedir. Evrim mekanizması olmadı¤ına göre de, evrim denen

hayali süreç yaflanmıfl olamaz.

Fosil Kayıtları: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmamıfl oldu¤unun en

açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisine göre bütün canlılar birbirlerinden türemifllerdir. Ön-

ceden var olan bir canlı türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün

türler bu flekilde ortaya çıkmıfllardır. Teoriye göre bu dönüflüm yüz mil-

yonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamıfl ve kademe kademe

ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde sayısız "ara

türler"in oluflmufl ve yaflamıfl olmaları gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, balık özelliklerini taflımalarına ra¤men, bir yan-

dan da bazı sürüngen özellikleri kazanmıfl olan yarı balık-yarı sürüngen
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canlılar yaflamıfl olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taflırken, bir yan-

dan da bazı kufl özellikleri kazanmıfl sürüngen-kufllar ortaya çıkmıfl olma-

lıdır. Bunlar, bir geçifl sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu

canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmiflte yaflamıfl olduklarına inandıkları bu

teorik yaratıklara "ara geçifl formu" adını verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canlılar geçmiflte yaflamıfllarsa bunların sayıla-

rının ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu

ucube canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle açıklamıfltır:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan sayısız ara-geçifl çeflitleri mut-

laka yaflamıfl olmalıdır... Bunların yaflamıfl olduklarının kanıtları da sadece fo-

sil kalıntıları arasında bulunabilir.175
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Büyük resimde 100 milyon y›ll›k Nautilus fosili görülüyor. Solda ise günümüzde yaflayan

Nautilus. Fosil ile günümüzdeki Nautilus (sa¤da hayvan›n kabu¤unun kesiti yer al›yor)

karfl›laflt›r›ld›¤›nda her ikisinin de birebir ayn› özelliklere sahip oldu¤u görülmektedir. 



Darwin'in Yıkılan Umutları

Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında

hummalı fosil arafltırmaları yapıldı¤ı halde bu ara geçifl formlarına rastla-

namamıfltır. Yapılan kazılarda ve arafltırmalarda elde edilen bütün bulgu-

lar, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire,

eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci ol-

masına karflın bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak inceledi¤imizde, türler ya da

sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karflılaflırız; kademeli ev-

rimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz.176

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçifl for-

mu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Dar-

win'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıkla-

rını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, kendisinden

evrimleflti¤i hiçbir atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya çık-

masının tek açıklaması, o türün yaratılmıfl olmasıdır. Bu gerçek, ünlü ev-

rimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:

Yaratılıfl ve evrim, yaflayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane iki

açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir bi-

çimde ortaya çıkmıfllardır ya da böyle olmamıfltır. E¤er böyle olmadıysa, bir de-

¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden ev-

rimleflerek meydana gelmifl olmalıdırlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya çıkmıfllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratıl-

mıfl olmaları gerekir.177

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçim-

de ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in

sandı¤ının aksine, evrim de¤il yaratılıfltır.
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‹nsanın Evrimi Masalı

Evrim teorisini savunanla-

rın en çok gündeme getirdikleri

konu, insanın kökeni konusu-

dur. Bu konudaki Darwinist id-

dia, bugün yaflayan modern in-

sanın maymunsu birtakım yara-

tıklardan geldi¤ini varsayar. 4-5

milyon yıl önce baflladı¤ı varsa-

yılan bu süreçte, modern insan ile ataları arasında bazı "ara form"ların ya-

fladı¤ı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel

"kategori" sayılır:

1) Australopithecus
2) Homo habilis
3) Homo erectus
4) Homo sapiens
Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney may-

munu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar ger-

çekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord

Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dün-
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Evrim yanl›s› gazete ve dergilerde

ç›kan haberlerde yandakine benzer

hayali "ilkel" insanlar›n resimleri

s›kl›kla kullan›l›r. Bu hayali resimlere

dayanarak oluflturulan haberlerdeki

tek kaynak, yazan kiflilerin hayal

gücüdür. Ancak evrim bilim karfl›s›nda

o kadar çok yenilgi alm›flt›r ki art›k bil-

imsel dergilerde evrimle ilgili haber-

lere daha az rastlan›r olmufltur.
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yaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları

çok genifl kapsamlı çalıflmalar, bu canlıların sadece soyu tükenmifl bir

maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir benzerlik taflımadık-

larını göstermifltir.178

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani in-

san olarak sınıflandırırlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canlılar, Austra-

lopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait fo-

silleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim fleması olufltururlar. Bu flema

hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir iliflki

oldu¤u asla ispatlanamamıfltır. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en önemli

savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir ger-

çekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder. 179

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sa-

piens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası

oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları,

Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'nın farklı bölgele-

rinde aynı dönemlerde yafladıklarını göstermektedir.180

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok mo-

dern zamanlara kadar yaflamıfllar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sa-

piens sapiens (modern insan) ile aynı ortamda yan yana bulunmufllardır.181

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının

geçersizli¤ini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleonto-

loglarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karflın,

Darwinist teorinin içine girdi¤i bu çıkmazı flöyle açıklar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farklı hominid (insanımsı) çizgi-
si varsa, o halde bizim soy a¤acımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların biri di¤erin-
den gelmifl olamaz. Dahası, biri di¤eriyle karflılafltırıldı¤ında evrimsel bir gelifl-
me trendi göstermemektedirler.182

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım

"yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda
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yoluyla ayakta tutulmaya çalıflılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bilim-

sel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri

üzerinde 15 yıl arafltırma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim

adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına ra¤men, orta-

da maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy a¤acı olmadı¤ı

sonucuna varmıfltır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıfltır. Bilimsel olarak

kabul etti¤i bilgi dallarından, bilim dıflı olarak kabul etti¤i bilgi dallarına

kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en

"bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir.

Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler ge-

lir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dıflı" sayılan kısımda ise, Zucker-

man'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algılama" kavramları ve

bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle

açıklar:

Objektif gerçekli¤in alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan bu

alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlanma-

sına- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfleyin mümkün ol-

du¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili ba-

zı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür.183

‹flte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birtakım

insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamalarından

ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele aldı¤ımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz

evrimcilerin nasıl saçma bir inanıfla sahip olduklarını bir de çocukların bi-
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le anlayabilece¤i kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılı¤ın tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Do-

layısıyla bu iddiaya göre cansız ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce

hücreyi oluflturmufllardır ve sonrasında aynı atomlar bir flekilde di¤er

canlıları ve insanı meydana getirmifllerdir. flimdi düflünelim; canlılı¤ın ya-

pıtaflı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getir-

di¤imizde bir yı¤ın oluflur. Bu atom yı¤ını, hangi ifllemden geçirilirse ge-

çirilsin, tek bir canlı oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasar-

layalım ve evrimcilerin aslında savundukları, ama yüksek sesle dile geti-

remedikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılı¤ın yapısında bulu-

nan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden

bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu ka-

rıflımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varille-

re eklesinler. Karıflımların içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri

kadar da (bir tekinin bile rastlantısal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein

doldursunlar. Bu karıflımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bun-

ları istedikleri geliflmifl cihazlarla karıfltırsınlar. Varillerin baflına da dün-

yanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤u-

la, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca se-

ne sürekli varillerin baflında beklesinler. Bir canlının oluflması için hangi

flartların var olması gerekti¤ine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest ol-

sun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çı-

kartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papa-

¤anları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muz-

ları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları,

incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllarını, sülünleri, renk

renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini olufl-

turamazlar. De¤il burada birkaçını saydı¤ımız bu canlı varlıkları, bunla-

rın tek bir hücresini bile elde edemezler. 
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Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamazlar.

Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baflka

kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını

bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak

Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir

safsatadır. Evrimcilerin ortaya attı¤ı iddialar üzerinde biraz bile düflün-

mek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyece¤i bir di¤er konu

ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.
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Gözü ve kula¤›, kamera ve ses kay›t cihazlar› ile k›yaslad›¤›m›zda, bu

organlar›m›z›n söz konusu teknoloji ürünlerinden çok daha kompleks,

çok daha baflar›l›, çok daha kusursuz tasar›mlar oldu¤unu görürüz.



Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kısa-

ca cevap verelim. Bir cisimden gelen ıflınlar, gözde retinaya ters olarak dü-

fler. Bu ıflınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüfltü-

rülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir nok-

taya ulaflır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu

merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ıflı¤a kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ıflık beynin bu-

lundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık,

ıflı¤ın asla ulaflmadı¤ı, belki de hiç karflılaflmadı¤ınız kadar karanlık bir

yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ıflıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyret-

mektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl tekno-

lojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamamıfltır. Örne¤in flu

anda okudu¤unuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra baflınızı kal-

dırın ve çevrenize bakın. flu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu gö-

rüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size

dünyanın bir numaralı televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televiz-

yon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu netli¤e ulaflma-

ya çalıflmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, arafltır-

malar yapılmakta, planlar ve tasarımlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ek-

ranına bakın, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük

bir netlik ve kalite farkı oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki

boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspekti-

fi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün

görme kalitesine ulaflmaya çalıflmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir televiz-

yon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu gör-

mek mümkün de¤il, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bu-

lanık, ön taraf ise ka¤ıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün
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gördü¤ü kadar net ve kaliteli

bir görüntü oluflmaz. Kamera-

da da, televizyonda da mutlaka

görüntü kaybı meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli

ve net görüntüyü oluflturan

mekanizmanın tesadüfen olufl-

tu¤unu iddia etmektedirler.

flimdi biri size, odanızda duran

televizyon tesadüfler sonucun-

da olufltu, atomlar biraraya gel-

di ve bu görüntü oluflturan ale-

ti meydana getirdi dese ne dü-

flünürsünüz? Binlerce kiflinin

biraraya gelip yapamadı¤ını

fluursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördü¤ünden daha

ilkel olan bir görüntüyü olufltu-

ran alet tesadüfen oluflamıyorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün

de tesadüfen oluflamayaca¤ı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçer-

lidir. Dıfl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta

kula¤a iletir; orta kulak aldı¤ı ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a

aktarır; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek bey-

ne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duy-

ma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ıflık gibi sese de

kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dıflarısı ne kadar gürültülü de olsa

beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde algıla-

nır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz,

kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir
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cihazla beyninizin içindeki ses

düzeyi ölçülse, burada keskin

bir sessizli¤in hakim oldu¤u gö-

rülecektir.

Net bir görüntü elde ede-

bilmek ümidiyle teknoloji nasıl

kullanılıyorsa, ses için de aynı

çabalar onlarca yıldır sürdürül-

mektedir. Ses kayıt cihazları,

müzik setleri, birçok elektronik

alet, sesi algılayan müzik sis-

temleri bu çalıflmalardan bazıla-

rıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu

teknolojide çalıflan binlerce mü-

hendise ve uzmana ra¤men ku-

la¤ın oluflturdu¤u netlik ve kali-

tede bir sese ulaflılamamıfltır. En

büyük müzik sistemi flirketinin

üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka se-

sin bir kısmı kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik

setini açtı¤ınızda daha müzik bafllamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız.

Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net

ve kusursuzdur. Bir insan kula¤ı, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gi-

bi cızırtılı veya parazitli algılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu

algılar. Bu durum, insan yaratıldı¤ı günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yaptı¤ı hiçbir görüntü ve ses cihazı,

göz ve kulak kadar hassas ve baflarılı birer algılayıcı olamamıfltır. 

Ancak görme ve iflitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük

bir gerçek daha vardır.
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Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ıflıl ıflıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuflla-

rın cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar, elekt-

rik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitapla-

rında bu görüntünün beyinde nasıl olufltu¤una dair birçok detay okursu-

nuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlaya-

mazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his ola-

rak algılayan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları al-

gılayan bir fluur bulunmaktadır. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakası ve sinir hücre-

lerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu

zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememek-

tedirler. Çünkü bu fluur, Allah'ın yaratmıfl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntü-

yü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunla-

rın da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçe¤i okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ıflıklı olarak sı¤dıran yüce Allah'ı düflünüp, O'ndan korkup,

O'na sı¤ınması gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

açıkça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayatın köke-

ni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdü¤ü evrim mekanizmala-

rının hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara

formların yaflamadıklarını göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim te-

orisinin bilime aykırı bir düflünce olarak bir kenara atılması gerekir.
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Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaflar›z. Gördü¤ümüz insanlar, koklad›¤›m›z çiçek-

ler, dinledi¤imiz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti¤imiz ›slakl›k... Bunlar›n

hepsi beynimizde oluflur. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne sesler, ne de görün-

tüler vard›r. Beyinde bulunabilecek tek fley elektrik sinyalleridir. K›sacas› biz, beyni-

mizdeki elektrik sinyallerinin oluflturdu¤u bir dünyada yaflar›z. Bu bir görüfl veya var-

say›m de¤il, dünyay› nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bilimsel bir aç›klamad›r. 

Hareket

Düflünme Dokunma

Konuflma
Görme

Tat alma

Koku alma
iflitme



Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflün-

ce, bilimin gündeminden çıkarılmıfltır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin

gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin elefltirilmesini

"bilime saldırı" olarak göstermeye bile çalıflmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanıfl olufludur. Bu çevreler, mater-

yalist felsefeye körü körüne ba¤lıdırlar ve Darwinizm'i de do¤aya getiri-

lebilecek yegane materyalist açıklama oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü

bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Le-

wontin, "önce materyalist, sonra bilim adamı" oldu¤unu flöyle itiraf et-

mektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl, do¤ru

varsayılmıfl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zor-

layan fley, bilimin yöntemleri ve kuralları de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a

priori' ba¤lılı¤ımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama getiren arafltır-

ma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru ol-

du¤una göre de, ‹lahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.184

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤lılık u¤runa yafla-

tılan bir dogma oldu¤unun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka

hiçbir varlık olmadı¤ını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz madde-

nin, hayatı yarattı¤ına inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örne¤in

kuflların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, a¤açların, çiçek-

lerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileflimlerle,

yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cansız maddenin içinden olufltu¤u-

nu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür.

Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir açıklamanın sahneye gir-

memesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar

ise, flu açık gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve ak-
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la sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp flekillen-

diren Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin

etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantı¤ını kullanan her insan, bi-

lim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisi-

nin inanılması imkansız bir iddia oldu¤unu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir va-

rilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların

karıflımından zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörle-

rin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının,

Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylan-

ların, limon a¤açlarının, karanfillerin çıkaca¤ına inanmaktadırlar. Üstelik,

bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, pofesörler, kültürlü, e¤itimli

insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en

etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tari-

hinde insanların bu derece aklını baflından alan, akıl ve mantıkla düflün-

melerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok

açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka inanç veya iddia da-

ha yoktur. Bu, eski Mısırlıların Günefl Tanrısı Ra'ya, Afrikalı bazı kabilele-

rin totemlere, Sebe halkının Günefl'e tapmasından, Hz. ‹brahim'in kavmi-

nin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa'nın kavminin altından yaptıkla-

rı buza¤ıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür.

Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da iflaret etti¤i bir akılsızlıktır. Allah,

bazı insanların anlayıfllarının kapanaca¤ını ve gerçekleri görmekten aciz

duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazı-

ları flöyledir:
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fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühür-

lemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab onla-

radır. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bu-

nunla görmezler, kulakları vardır bununla iflitmezler. Bunlar hay-

vanlar gibidir, hatta daha afla¤ılıktırlar. ‹flte bunlar gafil olanlardır.

(Araf Suresi, 179)

Allah baflka ayetlerde ise, bu insanların mucizeler görseler bile inan-

mayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yük-

selseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülen-

mifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insan-

ların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün

bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir du-

rumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara, saçmalık

ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaflılabilir. Ancak dünya-

nın dört bir yanındaki insanların, fluursuz ve cansız atomların ani bir ka-

rarla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, akıl ve fluur

gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canlılık için uygun olan her

türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle

donatılmıfl canlıları meydana getirdi¤ine inanmasının, "büyü"den baflka

bir açıklaması yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı

kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa ve Fi-

ravun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fira-

vun'a hak dini anlattı¤ında, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücü-

leri" ile insanların toplandı¤ı bir yerde karflılaflmasını söyler. Hz. Musa,
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büyücülerle karflılafltı¤ında, büyü-

cülere önce onların marifetlerini

sergilemelerini emreder. Bu olayın

anlatıldı¤ı ayetler flöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını)

atıverince, insanların gözlerini

büyüleyiverdiler, onları dehflete

düflürdüler ve (ortaya) büyük bir

sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi,

116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un

büyücüleri yaptıkları "aldatmaca-

lar"la -Hz. Musa ve ona inananlar

dıflında- insanların hepsini büyüle-

yebilmifllerdir. Ancak, onların at-

tıklarına karflılık Hz. Musa'nın or-

taya koydu¤u delil, onların bu bü-

yüsünü, ayetteki ifadeyle "uydur-

duklarını yutmufl" yani etkisiz kıl-

mıfltır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıve-

rince) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparla-

yıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta ol-

dukları geçersiz kaldı. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfl-

ler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanları büyüleyerek etki-

leyen bu kiflilerin yaptıklarının bir sahtekarlık oldu¤unun anlaflılması ile,

söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün

etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve
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Firavun'un büyücüleri, astronomiden t›bba

kadar her alanda söz sahibiydiler. Sahip ol-

duklar› bilgiyi, toplumu etkilemek ve böy-

lece Firavun'un bask›c› yöntemine güç ka-

zand›rmak için kullan›yorlard›. Üstte büyü-

cüleri tüm dünyay› ayakta tutarken tasvir

eden bir eski M›s›r kabartmas›.
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bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeç-

mezlerse gerçekler tam anlamıyla açı¤a çıktı¤ında ve "büyü bozuldu¤un-

da" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evri-

mi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören

Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu

flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandı¤ı alanlarda, gelece¤in tarih
kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤ına ikna oldum. Ge-
lecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul
edilmesini hayretle karflılayacaktır.185

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya

tarihinin en büyük aldatmacası ve en fliddetli büyüsü olarak tanımlana-

caktır. Bu fliddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında insan-

ların üzerinden kalkmaya bafllamıfltır. Art›k, evrim aldatmacasının sırrını

ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandı¤ını hayret ve flaflkınlık-

la düflünmektedir.

Geçmifl zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›fllar› ne derece garip ve ak›l almazsa

günümüzde Darwinistlerin inan›fllar› da ayn› derecede ak›l almazd›r. Darwinistler tesa-

düfleri ve cans›z fluursuz atomlar› yarat›c› güç olarak kabul ederler hatta bu inanca bir

dine ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.
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