






YAZAR VE ESERLER‹ HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda An-

kara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹s-

tanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniver-

sitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilim-

sel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimci-

lerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojiler-

le olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 sayfa-

l›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygamberin

hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden

oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün

kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür,

Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de ha-

tem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda,

Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc›

düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yönel-

tilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok

büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme

niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n teb-

li¤ini dünyaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n

varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerin-

de düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük

temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne

sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindis-

tan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya,

Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Bre-

zilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan

Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n da-

ha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmakta-



d›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavut-

ça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwa-

hili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauri-

tus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl

bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman et-

mesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, incele-

yen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yak-

lafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik,

çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen

insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini sa-

mimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal

bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc›

ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Ya-

zar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine ve-

sile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir mad-

di kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤la-

yan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet

oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla meyda-

na getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olma-

d›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r.

‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu

etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserleri-

nin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki,

baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyet-

lerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in

fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kav-

ray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek

istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl›

ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n izniyle, 21.

yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik

ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r
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OKUYUCUYA

● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n
nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve do-
lay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybet-
mesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca ol-
du¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insan-
lar›m›za ulaflt›r›labilmesi 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 k›s›m ayr›lmas› uy-
gun görülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitapla-
r›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini
ö¤renmeye 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
herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde,
kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konu-
sunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilen-
mekte ve anlat›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
okuyucunun 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 okun-
mas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda is-
pat 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 sebep-
leri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve oku-
maktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu
görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulun-
du¤una flahit olacakt›r.
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Harun Yahya

B
ir aspirin tabletini düflünün; ortas›nda bir çizik oldu¤unu hemen ha-

t›rlayacaks›n›z. Bu çizik, ilaçtan yar›m doz kullanmak isteyenlere

kolayl›k sa¤lamak için düflünülmüfltür. Hepsi aspirin tableti kadar

basit olmasa da, çevremizde gördü¤ümüz her ürünün mutlaka bir tasar›m›

vard›r. Evden ifle giderken bindi¤imiz araçtan, evimizdeki televizyonun ku-

mandas›na kadar. 

"Tasar›m" k›saca, az veya çok say›daki parçalar›n bir amaca yönelik ola-

rak düzenli bir biçimde bir araya getirilmesi demektir. Bu tan›mlamay› esas

alarak  bir otomobilin tasar›m oldu¤unu tahmin etmekte güçlük çekmezsi-

niz. Çünkü ortada bir amaç vard›r: insan ve yük tafl›mak. Bunu gerçeklefltir-

mek için de araba motoru, lastikler, kaporta gibi de¤iflik parçalar bir fabrika-

da planlanarak bir araya getirilmifllerdir.  

Peki ya bir canl› söz konusu ise? Mesela bir kufl ve onun uçufl sistemi

de tasar›m olabilir mi? Hemen cevap vermeden önce araba için yapt›¤›m›z

de¤erlendirmeyi kufl için de yap›n. Ortada uçmak gibi bir gaye söz konusu-

dur.  Bunun için de içi bofl hafif kemikler, bu kemikleri hareket ettirecek güç-

lü gö¤üs kaslar› ve havada tutunmay› sa¤layacak  nitelikte tüyler kullan›l-

m›flt›r. Kanatlar›n aerodinamik özelli¤i vard›r, metabolizma ise kuflun yük-

sek enerji ihtiyac›n› karfl›layacak flekildedir. Kuflun bir tasar›m ürünü oldu-

¤u ortadad›r. 

E¤er kuflu bir kenara b›rak›r ve di¤er canl›lar› incelerseniz, yine ayn›

Giriş



gerçekle karfl›lafl›rs›n›z. Her canl›da son derece iyi düflünülmüfl tasar›m ör-

nekleri vard›r. ‹ncelemeyi biraz daha sürdürürseniz, kendinizin de tasarlan-

m›fl oldu¤unu farkedersiniz. Bu sayfay› tutan elleriniz, hiçbir robot elinin

olamad›¤› kadar ifllevseldir, bu sat›rlar› okuyan gözleriniz ise dünyan›n en

iyi kameras›ndan daha net görüntü sa¤lamaktad›r.

Böylelikle flu önemli sonuca var›rs›n›z: Do¤adaki tüm canl›lar, siz de

dahil, tasarlanm›flt›r. Bu ise, tüm canl›lar› diledi¤i gibi flekillendiren, dolay›-

s›yla tüm do¤aya hakim olan, üstün güç ve ak›l sahibi bir Yarat›c›'n›n var ol-

du¤unu gösterir. 

Ancak 19. yüzy›lda ortaya at›lm›fl olan evrim teorisi, bu gerçe¤i redde-

der. Charles Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›yla ortaya att›¤› bu teori,

canl›lar›n gerçekte bir tesadüfler zinciri içinde olufltuklar›n› ve birbirlerin-

den farkl›laflt›klar›n› öne sürer. 

Teorinin temel mant›¤›na göre, canl›lar küçük ve tesadüfi baz› de¤iflik-

liklere u¤ramaktad›r. Bu tesadüfi de¤ifliklikler e¤er bir canl›ya yarar sa¤lar-

sa, bu canl› di¤erlerine göre avantaj sa¤layacak, onun nesli de ayn› avantaj›

sürdürecektir. Böylece yeni bir tür ortaya ç›kacakt›r.

Bu senaryo 140 y›ld›r çok bilimsel ve ikna edici bir senaryo edas›yla an-

lat›l›r. Ancak Darwin'in teorisini biraz büyüteç alt›na ald›¤›m›zda, dahas›

canl›lardaki tasar›m örnekleri ile k›yaslad›¤›m›zda ortaya çok farkl› bir tab-

lo ç›kmaktad›r: Darwinizm'in canl›l›¤a getirdi¤i aç›klama, kendi içinde çelifl-

kili bir k›s›r döngüden baflka bir fley de¤ildir.

Önce "tesadüfi de¤ifliklik" konusunu ele alal›m. Darwin, o dönemde ge-

netik bilinmedi¤i için, bu kavrama aç›k bir tan›m getirememifltir. Onu

izleyen evrimciler ise bu konuda "mutasyon" kavram›n› ortaya atm›flt›r. Mu-

tasyonlar, canl›lar›n genlerinde oluflan tesadüfi kopmalar, yer de¤ifltirmeler

ve kaymalard›r. Önemli olan ise, bugüne kadar hiçbir canl›n›n genetik bilgi-

sini gelifltiren bir mutasyon gözlemlenmemifl olmas›d›r. Bilinen mutasyon

örneklerinin hemen hepsi canl›lar› sakat ya da hasta b›rak›r, di¤erleri ise et-

kisizdir. Dolay›s›yla canl›lar›n mutasyon yoluyla geliflebileceklerini düflün-

mek, bir insan toplulu¤una rastgele atefl açarak, eskisinden daha sa¤l›kl›, da-

ha geliflmifl bireyler elde etmeyi ummak gibidir. K›sacas› saçmad›r.

Ancak konunun bundan daha da önemli bir yan› vard›r. Biz bütün bi-

limsel verilere ra¤men, yine de bir mutasyonun belirli bir canl›ya olumlu bir

özellik katt›¤›n› varsayal›m. Bu varsay›m dahi Darwinizm'i kurtarmaz. Bu-

Girifl 9
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DO⁄ADA ALLAH'IN YARATMASI10

Harun Yahya

nun nedeni "indirgenemez komplekslik" denen bir kavramd›r. Anlam› flu-

dur: Canl›lardaki sistem ve organlar›n ço¤u, çok say›da ba¤›ms›z parçan›n

bir arada çal›flmas›yla ifllev görür. Bu parçalar›n tek biri bile olmasa, ya da

sakat olsa, organ hiçbir ifle yaramaz. 

Örne¤in kula¤›n›z›n d›flar›daki sesleri duyabilmesi, çok say›da küçük

organ›n zincirleme reaksiyonu sayesinde mümkün olur. Bunlardan birini,

örne¤in orta kulaktaki "çekiç" kemi¤ini ç›kar›n, ya da yap›s›n› bozun, art›k

hiçbir fley duymazs›n›z. Kula¤›n›z›n duymas› için; d›fl kulak zar›, örs, çekiç

ve üzengi kemikleri, iç kulak zar›, salganyoz, salyangoz s›v›s›, alg›lay›c› hüc-

reler, bu hücrelerin titreflimi alg›lamalar›n› sa¤layan tüycükler, hücrelerden

beyne giden sinir a¤› ve beyindeki duyma merkezi gibi farkl› elemanlar›n

herbirinin eksiksiz olarak var olmas› gerekir. Sistem "aflama aflama" gelifle-

mez, çünkü ara aflamalar›n hiçbiri herhangi bir ifle yaramayacakt›r. 

‹flte "indirgenemez komplekslik" denen bu kavram, Darwinist teoriyi

en temelinden y›kmaktad›r. ‹flin ilginç yan›, Darwin'in de bu konuda büyük

bir endifle duymufl olmas›d›r. Türlerin Kökeni'nde flöyle yazm›flt›r:

"E¤er birbirini takip eden çok say›da küçük de¤ifliklikle kompleks bir orga-

n›n oluflmas›n›n imkans›z oldu¤u gösterilse, teorim kesinlikle y›k›lm›fl ola-

cakt›r. Ama ben böyle bir organ bulamad›m..." 1

Darwin, 19. yüzy›l›n ilkel bilim düzeyi içinde böyle bir organ bulama-

m›fl veya bulmak istememifl olabilir. Ancak 20. yüzy›l bilimi, canl›l›¤› en in-

ce detaylar›na kadar incelemifl ve gerçekte canl› yap›lar›n›n ço¤unun indir-

genemez komplekslik özelli¤ine sahip oldu¤unu göstermifltir. Bu nedenle de

Darwin'in teorisi, korktu¤u gibi "kesinlikle y›k›lm›fl"t›r. 

Bu kitapta Darwin'in teorisini y›kan bu canl› sistemlerinin baz›lar›n› in-

celeyece¤iz. Bu sistemler bazen bir kuflun kanatlar›nda, bazen bir bakterinin

tüycü¤ünde bazen de  bir yarasan›n kafatas›n›n içinde karfl›m›za ç›kacak.

Bunlar› inceledikçe bir yandan Darwinizm'in ne denli büyük bir yan›lg› ol-

du¤unu görecek, öte yandan bu sistemlerin ne denli üstün bir bilgiyle yara-

t›lm›fl olduklar›na tan›k olaca¤›z. 

Böylelikle Allah'›n kusursuz yarat›fl›n›n delillerini görece¤iz. Nitekim

Allah'›n bu kusursuz yaratma gücü ve sanat›, bir Kuran ayetinde flöyle ifade

edilir:

O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'fle-

kil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olan-

lar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haflr Suresi, 24)
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‹ndirgenemez Kompleksli¤e Bir Örnek: Istakoz Gözü

Canl›lar dünyas›nda birbirinden çok farkl› göz tipleri vard›r. Biz genel-

likle omurgal›lara has olan "kamera tipi göz" yap›s›n› biliriz. Bu yap› ›fl›¤›n

k›r›lmas› prensibiyle çal›fl›r. D›flar›dan gelen ›fl›k, gözün ön k›sm›ndaki mer-

cekten k›r›larak geçer ve bu sayede gözün arka k›sm›nda odaklan›r.

Ancak baz› canl›lar›n gözlerinin tasar›m›, çok daha farkl› sistemlerle ifl-

ler. Bunlardan  biri, ›stakozun gözünde vard›r. Istakoz gözü, "k›r›lma" de¤il,

"yans›ma" prensibiyle çal›fl›r. 

Istakoz gözünün ilk dikkat çeken özelli¤i, yüzeyinin çok say›da kare-

den oluflmas›d›r. Bu kareler son derece düzgündür. Bununla ilgili olarak

Astrophysical Journal isimli dergide flöyle bir benzetme yap›lm›flt›r:

"Istakoz gözü, do¤ada baflka bir yerde bulunmayan ola¤anüstü bir ge-

ometri sergiler. Gözleri, tam birer kare olan küçük parçalardan oluflur, öy-

le ki bunlar kusursuz bir grafik ka¤›d›na benzemektedir."2

Istakoz gözü üzerindeki bu düzgün kareler, asl›nda birer kare prizma-

n›n ön yüzeyidir. Bu yap›, ar›lar›n peteklerine benzetilebilir. Bir pete¤i gör-

dü¤ünüzde önce sadece alt›gen bir yüzeyle karfl›lafl›rs›n›z. Ancak bu alt›gen

yüzeyler, asl›nda içeri do¤ru derinli¤i olan alt›gen prizmalar›n yüzeyleridir.

Istakoz gözünün fark›, fleklin alt›gen de¤il, kare olufludur.

‹flin daha da ilginç yan› ise, ›stakoz gözündeki bu kare prizmalar›n her

birinin iç yüzeyinin "ayna" yap›s›nda olmas›d›r. Bu ayna benzeri yüzeyler

›fl›¤› kuvvetli biçimde yans›t›r. Bu tasar›m›n en önemli noktas› ise, bu ayna

yüzeylerden yans›yan ›fl›¤›n, daha arka taraftaki retina üzerine kusursuz bir

biçimde odaklanmas›d›r. Gözün içindeki bu prizmalar öyle bir aç›yla yerlefl-

tirilmifltir ki, hepsi ›fl›¤› hatas›z bir biçimde tek bir noktaya yans›t›r. 

Buradaki tasar›m›n ne denli ola¤anüstü oldu¤u san›r›z aç›kça ortada-

d›r. Hepsi kusursuz birer kare prizma olan hücrelerin içi, ayna özelli¤i gös-

teren bir doku ile kapl›d›r. Dahas› bu hücrelerin her biri,›fl›¤› ayn› noktaya

yans›tmak üzere çok ince bir geometrik hesapla yerlerine yerlefltirilmifltir. 

Istakoz gözünün bu yap›s›n› ilk kez detayl› olarak inceleyen bilim ada-

m›, ‹ngiltere Sussex Üniversitesi'nden araflt›rmac› Michael Land'dir. Land,

bu göz yap›s›n›n son derece flafl›rt›c› ve hayranl›k uyand›r›c› bir tasar›ma sa-

hip oldu¤unu belirtmifltir.3

Istakoz gözündeki bu tasar›m›n evrim teorisi ad›na çok büyük bir so-

run oluflturdu¤u ise aç›kt›r. Öncelikle, göz, "indirgenemez komplekslik"

özelli¤ine sahiptir. E¤er bu gözün ön k›sm›ndaki kare hücreler olmasa, ya da
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bu hücrelerin yans›tma özelli¤i olmasa veya arkadaki retina tabakas› bu-

lunmasa, göz hiçbir flekilde ifllev görmeyecektir. Dolay›s›yla ›stakoz gözü-

nün "kademe kademe" olufltu¤u ileri sürülemez. Bu denli mükemmel bir

tasar›m›n bir anda tesadüfen olufltu¤unu öne sürmek ise, tümüyle ak›l d›-

fl›d›r. Aç›kt›r ki, ›stakozun gözü bu mükemmel sistemiyle yarat›lm›flt›r. 

Istakoz gözünün evrim iddias›n› geçersiz k›lan baflka özellikleri de var-

d›r. Bu gözün hangi canl›larda bulundu¤unu inceledi¤imizde, çok ilginç bir

tablo ile karfl›lafl›r›z. Istakoz örne¤i üzerinde inceledi¤imiz "yans›tma tipi göz

yap›s›", sadece "kabuklular s›n›f›" olarak bilinen deniz canl›lar›n›n "uzun öna-

yakl›lar" olarak bilinen ailesinde bulunur. Bu ailede ›stakozlar ve karidesler

vard›r.

Kabuklular s›n›f›n›n di¤er üyelerinde ise, "yans›tma tipi göz yap›s›"ndan

tümüyle farkl› bir prensiple çal›flan "k›r›lma tipi göz yap›s›"na rastlan›r. Bu

göz yap›s›nda gözün içinde yüzlerce küçük petek vard›r. Ama petekler ›sta-

koz gözündeki gibi kare de¤il, alt›gen ya da yuvarlakt›r. Daha da önemlisi, bu

Istakozun düzgün kare yüzey-
lerden oluflan bir gözü vard›r.
Bu düzgün kareler, asl›nda birer
kare prizman›n ön yüzeyidir. Is-
takoz gözündeki bu kare priz-
malar›n her birinin iç yüzeyi
"ayna" yap›s›ndad›r. Bu ayna
benzeri yüzeyler ›fl›¤› kuvvetli
biçimde yans›t›r. Bu ayna yüzeylerden yans›yan ›fl›-
k, daha arka taraftaki retina üzerinde kusursuz bir
biçimde odaklan›r. Gözün içindeki bu prizmalar öy-
le bir aç›yla yerlefltirilmifltir ki, hepsi ›fl›¤› hatas›z
bir biçimde tek bir noktaya yans›t›r. 



peteklerin içinde ›fl›¤› yans›tan de¤il, k›ran merceklerin bulunmas›d›r. Mercek-

ler ›fl›¤› k›rarak arkadaki retina tabakas› üzerinde odaklar. 
Kabuklular s›n›f›ndaki türlerin çok büyük bölümünde, söz konusu "k›r›l-

ma tipi" mercekli göz yap›s› vard›r. Kabuklular›n sadece iki türü, ›stakoz ve
karideste ise, az önce inceledi¤imiz "yans›tma tipi" aynal› göz vard›r. Oysa ev-
rimcilerin kabulüne göre, kabuklular s›n›f›na dahil edilen tüm canl›lar›n ortak
bir atadan evrimleflmifl olmalar› gerekir. Evrimci mant›¤a göre, "yans›tma tipi"
aynal› göz yap›s› "k›r›lma tipi" mercekli göz yap›s›ndan gelmifl olmal›d›r. An-
cak böyle bir dönüflüm imkans›zd›r. Çünkü her iki göz yap›s› da kendi sistem-
leri içinde mükemmel çal›flmaktad›r ve hiçbir "ara" aflama ifle yaramayacakt›r.
Kabuklu bir canl›n›n gözlerindeki merce¤in yavafl yavafl yok olmas› ve eski-
den merce¤in bulundu¤u yerde aynal› yüzeylerin oluflmas›, canl›y› henüz ilk
aflamada görme yetene¤inden yoksun b›rakacak ve dolas›yla do¤al seleksiyon
mekanizmas›nda elenmesine neden olacakt›r.

Aç›kt›r ki, her iki göz yap›s› iki ayr› plan üzerine tasarlanm›fl ve ayr› ay-
r› yarat›lm›flt›r. Bu gözlerde öylesine kusursuz bir geometrik düzen vard›r
ki, bunun yan›nda "tesadüf" olas›l›¤›n› düflünmek bile saçma kalmaktad›r.
Istakozun gözü, di¤er tüm yarat›l›fl mucizeleri gibi, bizlere Yarat›c›'n›n ne
denli s›n›rs›z ve kusursuz bir yaratma gücüne sahip oldu¤unu göstermekte-
dir. Allah'›n sonsuz bilgisinin, akl›n›n ve kudretinin bir tecellisidir bu. Can-
l›lar dünyas›n›n her ne yönüne baksak, bu gibi yarat›l›fl mucizeleri ile karfl›
karfl›ya geliriz. 

AKILLI TASARIM yani YARATILIfi
Kitapta zaman zaman karfl›n›za Allah'›n yaratmas›ndaki mükemmelli-

¤i vurgulamak için kulland›¤›m›z "tasar›m" kelimesi ç›kacak. Bu kelimenin
hangi maksatla kullan›ld›¤›n›n do¤ru anlafl›lmas› çok önemli. Allah'ın tüm
evrende kusursuz bir tasarım yaratmıfl olması, Rabbimiz'in önce plan yaptı-
¤ı daha sonra yarattı¤ı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, yerlerin ve gökle-
rin Rabbi olan Allah'ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiya-
cı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür ek-
sikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir fleyin ya da bir iflin olmasını diledi-
¤inde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde flöyle bu-
yurulmaktadır:

Bir fleyi diledi¤i zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da he-

men oluverir. (Yasin Suresi, 82)

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir iflin olma-

sına karar verirse, ona yalnızca "Ol" der, o da hemen oluverir. (Baka-

ra Suresi, 117)

Girifl 13

Adnan Oktar



Harun Yahya

U
ç

U
çmadan bahsedildi¤inde akl›m›za ço¤u zaman kufllar gelir. Oysa

yeryüzünde uçan canl›lar sadece kufllar de¤ildir. Birçok böcek tü-

rü kufllar›nkinden de üstün uçufl becerilerine sahiptir. Kral kelebe-

¤i Kuzey Amerika'dan Orta Amerika'n›n içlerine kadar uçabilir.4 Sinekler ve

yusufçuklar ise havada as›l› durabilirler. 

Evrimciler böceklerin 300 milyon y›l önce uçmaya bafllad›klar›n› iddia

eder. Buna karfl›n uçmaya bafllayan ilk böce¤in nas›l kanatland›¤›, nas›l ha-

valand›¤›, havada nas›l kald›¤› gibi temel sorulara verdikleri hiçbir tutarl›

cevap yoktur.  

Evrimciler, sadece gövdedeki baz› deri  tabakalar›n›n evrim geçirerek ka-

nada dönüflmüfl olabilece¤ini öne sürerler. Söz konusu iddian›n c›l›zl›¤›n›

bildiklerinden olsa gerek, bunu do¤rulayabilecek fosil örneklerinin yetersiz

oldu¤unu belirtmeyi de ihmal etmezler.5 

Oysa sinek kanatlar›ndaki kusursuz tasar›m, her türlü "tesadüf" iddias›-

n› geçersiz b›rakmaktad›r. ‹ngiliz biyolog Robin Wootton, "Sinek Kanatlar›-

n›n Mekanik Tasar›m›" bafll›kl› bir makalede flöyle yazar: 

"Sinek kanatlar›n›n iflleyiflini ö¤rendikçe, sahip olduklar› tasar›m›n ne den-

li hassas ve kusursuz oldu¤unu daha iyi anl›yoruz... Son derece elastik

özelliklere sahip parçalar, havan›n en iyi biçimde kullan›labilmesi için, ge-

rekli kuvvetler karfl›s›nda gerekli esnekli¤i gösterecek biçimde hassasiyetle

I .  B Ö L Ü M

Böceklerin
Uçuflundaki
Tasar›m Mucizesi



O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir
biçimde) kusursuzca var edendir, 'flekil ve
suret' verendir. En güzel isimler O'nundur.

Göklerde ve yerde olanlar›n tümü O'nu
tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. " 

(Haflr Suresi, 24)
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bir araya getirilmifllerdir. Sinek kanatlar›yla boy ölçüflebilecek teknolojik bir

yap› yok gibidir." 6

Öte yandan, sineklerin hayali evrimine delil oluflturabilecek tek bir fosil bi-

le yoktur. Ünlü Frans›z zoolog Pierre Paul Grassé "böceklerin kökeni konusun-

da tam bir karanl›k içindeyiz"7 derken bunu itiraf eder. fiimdi evrimcileri ka-

ranl›k içinde b›rakan bu canl›lar›n baz› ilginç örneklerini birlikte inceleyelim.

Helikopterin ‹lham Kayna¤› Yusufçuk

Yusufçuklar kanatlar›n› kendi üzerlerine katlayamaz. Ayr›ca uçma kaslar›-

n›n kanatlar› hareket ettirme flekli di¤er böceklerinkinden farkl›d›r. S›rf bu

özellikleri nedeniyle evrimciler yusufçuklar›n "ilkel böcekler" oldu¤unu iddia

ederler.
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Do¤a foto¤rafç›s›
Gilles Martin 
yusufçuklar›
gözlemlerken.

Oysa "ilkel böcek" denen yusufçuklar›n uçufl sistemi bir tasar›m harikas›-

d›r. Dünyan›n önde gelen helikopter üreticisi Skorsky, son modelinin tasar›-

m›n› yusufçu¤u örnek alarak  gerçeklefltirmifltir.8 Bu projede Skorsky'e yar-

d›m eden IBM firmas›, yusufçu¤un resmini   bir bilgisayara (IBM 3081) yük-

leyerek çal›flmaya bafllam›flt›r. Bilgisayarda, yusufçu¤un havadaki manevra-

lar› da göz önüne al›narak 2000 adet özel çizim gerçeklefltirilmifltir. Çal›flma

sonunda yusufçuktan al›nan örneklerle Skorsky''in asker ve mühimmat tafl›-

mak için üretti¤i yeni modeli ortaya ç›km›flt›r. 

Do¤a foto¤rafç›s› Gilles Martin ise yusufçuklar› incelemek amac›yla 2 y›l

süren bir çal›flma yürütmüfltür.9 Bu çal›flma sonunda elde edilen bilgiler, bu

canl›lar›n son derece kompleks bir uçufl sistemine sahip olduklar›n› göster-

mektedir.



Skorsky
helikopterleri,
yusufçu¤un
kusursuz dizayn›
ve manevra
yetenekleri
taklit edilerek
yap›lm›flt›r.
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Yusufçu¤un vücudu, metalle kaplanm›fl izlenimi veren halkal› bir yap›ya

sahiptir. Buz mavisinden bordoya kadar çeflitli renklerdeki gövdenin üzerin-

de çaprazlama yerleflmifl iki çift kanat bulunur. Bu yap› sayesinde, yusufçuk

çok iyi bir manevra yetene¤ine sahiptir. Uçuflu hangi h›zda ve hangi yönde

olursa olsun, aniden durup ters yönde uçmaya bafllayabilir. Veya havada sa-

bit durup av›na sald›rmak için uygun bir pozisyon bekleyebilir. Bu durum-

da iken oldu¤u yerde k›vrak bir dönüfl yaparak av›na yönelebilir. Çok k›sa

bir zamanda, böcekler için flafl›rt›c› say›labilecek bir h›za; saatte 40 km'ye

ulafl›r (Olimpiyatlarda 100 m. koflan atletlerin h›z› saatte 39 km kadard›r).  

Bu h›zla av›na çarpar. Çarpman›n floku çok fliddetlidir. Ama yusufçu¤un

z›rh› hem çok sa¤lam hem de çok esnektir. Z›rh›n esnek yap›s› çarpmadan

do¤an enerjiyi emerek böce¤i rahatlat›r. Ama ayn› fleyi av› için söylemek

mümkün de¤ildir. Yusufçu¤un av›, çarpman›n yaratt›¤› flok ile ya tamamen

sersemler ya da ölür. 

Çarp›flma sonras›nda ise yusufçu¤un en etkili silahlar› olan arka bacakla-

r› devreye girer. Uçufl s›ras›nda arkaya do¤ru k›vr›k olan bacaklar, h›zla öne

aç›larak sersemlemifl olan av› havada yakalar. Art›k s›ra çelikten farks›z olan

alt çeneye gelmifltir. Av k›sa sürede parçalanarak yenir.

Çok yüksek h›zlarda uçarken ani manevralar yapabilen yusufçu¤un gör-

me yetene¤i de kusursuzdur. Yusufçuk gözü, dünyan›n en iyi böcek gözü

olarak kabul edilir. Her birinde 30.000 kadar ayr› mercek bulunan bir çift gö-

ze sahiptir. ‹ki yar›m küreye benzeyen ve bafl›n›n yar›s› kadar yer kaplayan

gözler, böce¤e çok genifl bir görüfl sahas› sa¤lar. Yusufçuk  gözleri sayesinde

neredeyse arkas›nda olup bitenleri bile gözleyebilir. 

Görüldü¤ü gibi yusufçuk her biri tek tek mükemmel yap›ya sahip bir sis-

temler bütünüdür. Bu sistemlerin herhangi birindeki küçük bir eksiklik, di-

¤er sistemlerin ifle yaramamas›na yol açacakt›r. Ama sistemlerin hepsi ku-

sursuzca yarat›lm›flt›r ve bu sayede canl› yaflam›n› sürdürür. 

Yusufçu¤un Kanatlar›

Yusufçu¤u yusufçuk yapan en önemli özelli¤i kanatlar›d›r. Kanatlar›n

kullan›lmas›na imkan tan›yan uçufl mekanizmas›n›n kademeli evrim mode-

li ile aç›klanmas› ise mümkün de¤ildir. Her fleyden önce kanat kavram› ev-
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rim için bir ç›kmazd›r. Çünkü kanatlar sadece bütünüyle geliflmifl olduklar›

takdirde ifl görür.  

Bir an için herhangi bir d›fl etken nedeniyle, karadaki bir böce¤in genle-

rinde bir de¤iflim (mutasyon) yafland›¤›n› ve gövdedeki baz› deri  tabakala-

r›nda belirsiz bir de¤iflim oldu¤unu varsayal›m. Bunun üzerine yeni mutas-

yonlar eklenerek 'tesadüfen' bir kanat oluflmufl olabilece¤ini öngörmek ta-

mamen ak›l d›fl›d›r. Çünkü gövdede meydana gelecek mutasyonlar, böce¤e

çal›fl›r bir kanat kazand›rmad›¤› gibi karadaki hareket kapasitesini de iyice

Yusufçu¤un gözü dünyan›n en kompleks bö-
cek gözü olarak kabul edilir. Canl›n›n gözle-
rinin her birinde yaklafl›k 30 bin ayr› mercek
vard›r. ‹ki yar›m küreye benzeyen ve bafl›n
yar›s› kadar yer kaplayan bu gözler, böce¤e
çok genifl bir görüfl sahas› sa¤lar. Yusufçuk
gözlerindeki bu tasar›m sayesinde neredey-
se arkas›nda olup bitenleri bile gözleyebilir.
Yusufçu¤un kanatlar›, her türlü "tesadüf"
kavram›n› anlams›z k›lan kompleks bir tasa-
r›ma sahiptir. Kanatlar› oluflturan aerodina-
mik zar ve bu zar›n üzerindeki her gözenek,
plan ve hesap ürünüdür.

Böceklerin Uçuflundaki Tasar›m 21



azaltacakt›r. Çünkü böcek henüz uçmas›na yaramayan, ama kendine a¤›rl›k

yapan bu yap›lar› tafl›mak zorundad›r. Bu ise, bu böce¤i di¤er hem cinsleri-

ne göre daha dezavantajl› k›lacakt›r. Evrim teorisinin temeli olan do¤al se-

leksiyon mant›¤›na göre, bu sakat canl›n›n ve onun neslinin elenip yok ol-

mas› gerekir.

Kald› ki mutasyonlar çok nadir görünen de¤iflikliklerdir. Dahas› canl›lara

her zaman zarar verir, ço¤u zaman ölümcül sakatl›klara yol açar. Dolay›s›y-

la bafllang›çtaki böceklerin gövdesindeki oluflumlar›n, küçük küçük mutas-

yonlarla yusufçu¤un uçufl mekanizmas›na dönüflmesi, her yönden imkan-

s›zd›r. Tüm bunlar›n ard›ndan flu soruyu soral›m: Tüm imkans›zl›klara ra¤-

men evrimcilerin senaryosu gerçekleflmifl olsa dahi, bu senaryoyu do¤rula-

yacak olan "ilkel yusufçuk" fosilleri neden bir türlü bulunamamaktad›r? 

Elimizdeki en eski yusufçuk fosilleri ile bugün yaflayan örnekleri aras›n-

da hiçbir fark yoktur. Bu en eski fosillerden önce yaflam›fl hiçbir "yar›m yu-

sufçuk", "kanatlar› yeni yeni beliren yusufçuk" kal›nt›s› yoktur. 

Yukar›daki resim yusufçu¤un uçufl s›ras›ndaki kanat hareketlerini gösteriyor. Ön kanatlar k›r-
m›z› noktalarla iflaretlenmifltir. Dikkat edilirse, ön kanatlar ile arka kanatlar farkl› bir zamanla-
ma ile hareket etmektedir. Bu, böce¤e üstün bir uçufl yetene¤i kazand›r›r. Bu kanatlar›n
hareketi ise, birbirleri ile uyum içinde çal›flan özel kaslarla sa¤lanmaktad›r.

250 
milyon

y›ll›k 
fosili ve

yusufçuk.
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Böceklerin vücutlar›n› saran kitin tabakas› bir
iskelet görevi görecek kadar sa¤lam bir ya-
p›ya sahiptir. Bu böcekteki kitin ta-
bakas› son derece dikkat çe-
kici renklerle bezen-
mifltir.

Bu canl›lar da, di¤er türler gibi, bir anda ortaya ç›km›fl ve bugüne kadar

de¤iflmeden gelmifllerdir. Yani, tüm bu canl›lar› Allah yaratm›flt›r.

Böceklerin iskeletleri kitin adl› bir dizi eklemli sert tabakadan meydana

gelmektedir. Bu tabakalar d›fl iskelet yap›s›n› oluflturacak kadar sa¤lam nite-

likte yarat›lm›flt›r. Ayn› zamanda uçma kaslar›n›n etkisiyle esneyebilme

özelli¤ine de sahiptir. Kanatlar ise hem öne-arkaya hem de yukar›-afla¤› ha-

reket edebilir. Kanatlar›n bu hareketi, kendilerini gövdeye ba¤layan komp-

leks bir eklem yap›s› sayesinde gerçekleflir. Yusufçu¤un s›rt›nda biri önde di-

¤eri arkada olmak üzere iki çift kanat vard›r. Kanatlar karfl›t zamanl› olarak

çal›fl›r. Yani öndeki iki kanat yükselirken, arkadaki iki kanat alçal›r. Kanatla-

r›n hareketi iki karfl›t kas grubunun hareketi ile sa¤lan›r. Kaslar›n bir ucu

gövdenin içinde kald›raç fleklindeki uzant›lara ba¤l›d›r.  Bir kas grubu kas›-

larak bir çift kanad›n yükselmesini sa¤larken, öteki kas grubu da ayn› oran-

da esneyerek ikinci çiftin alçalmas›n› sa¤lar. Helikopterler de ayn› yöntemle

alçal›p yükselir. Bu nedenle yusufçuklar›n di¤er bir ad› da helikopter böce-

¤idir.
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Yusufçu¤un Metamorfozu

Difli yusufçuklar çiftleflme sonras› yeni bir çiftleflme yapmak istemez.

Ancak bu durum bilimsel ad› Calopteryx virgo olan yusufçuklar›n erkekle-

ri için bir engel teflkil etmez. Kuyru¤undaki iki kancas› ile erkek, difliyi bo-

¤az›ndan yakalar (1). Difli de ayaklar›yla

erke¤in kuyru¤unu iyice sarar. Erkek kuy-

ruk k›sm›ndaki özel ç›k›nt›lar› kullanarak

(2), önce difliye baflka erke¤in yerlefltirdi¤i

spermleri olabildi¤ince temizler. Daha

sonra sperm aç›kl›¤›ndaki tohumlar›n› di-

flinin üreme aç›kl›¤›na b›rak›r. Bu durum

saatlerce sürdü¤ünden bazen erkek ve difli

yusufçu¤un beraber uçtu¤u da olur. Yusuf-

çuk döllenmeden sonra olgunlaflan yu-

murtalar›n› bir göl veya havuzcu¤a b›rak›r

(3). Yumurtadan ç›kan larva 3-4 y›l›n› su-

yun içinde geçirir (4). Bu süre içinde yaka-

layabildi¤i her fleyi yiyerek ifltahla beslenir

(5). Bunun için, bir bal›¤› yakalayabilecek

h›zda yüzmesini sa¤layan bir vücut ve av›-

n› parçalayabilecek güçte çenelerle yarat›l-

m›flt›r. Larva büyüdükçe vücudunu saran

deri ona dar gelir. Tam dört defa kendine

dar gelen bu k›yafetini de¤ifltirir. Son de¤i-

flim zaman› geldi¤inde sudan ç›karak bir

kam›fla veya yosunlu bir kayaya t›rman-

1
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maya bafllar (6). Bacaklar› ifllemez hale gelene kadar t›r-

man›r. Ayaklar›n›n ucundaki kancalar sayesinde kendini

sabitler. Bu s›rada kay›p düflmek, ölmek demektir. 

Bu son de¤iflim, di¤er dördünden daha farkl›d›r. Allah,

muhteflem bir yarat›flla, larva halindeki canl›y› kusursuz

bir uçucu haline getirir.

‹lk olarak eski larvan›n s›rt› çatlar (7). Çatlak bafltan

sona do¤ru geniflleyerek bir yar›k halini al›r. Bu yar›¤›n

içinden, sudaki canl› ile hiçbir ilgisi olmayan bir baflka

canl› ç›kmak için çabalamaktad›r. Son derece narin görü-

nen bedenini, eski bedenin içinden ç›kan ve onu emniyet

kemeri gibi saran ba¤lar tutmaktad›r (8). Bu ba¤lar ideal

bir sa¤laml›k ve esneklikte yarat›lm›flt›r. E¤er ba¤lar daha

sert ve sa¤lam olsayd›, böce¤in yar›¤›n içinden do¤rul-

mas› imkans›z olacakt›. Aksi durumda ise ba¤lar yeni vü-

cudu tafl›yamayarak kopacakt›. Bu da henüz geliflmemifl

olan larvan›n suya düflüp ölmesine neden olacakt›. 

Öte yandan yusufçu¤un kabuk de-

¤ifltirme ifllemini kolaylaflt›racak özel

mekanizmalar devreye girer. Yusufçu-

¤un yeni vücudu, eskisinin içinde

iken s›k›fl›p büzülmüfltür. Bu vücudu

"açabilmek" için, özel bir pompa siste-

mi ve bu pompada kullan›lan özel bir

vücut s›v›s› yarat›lm›flt›r. Yar›ktan d›- 6

7
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flar› ç›kan k›s›mlara vücut s›v›s› pompalana-

rak, böce¤in s›k›fl›p büzüflmüfl haldeki k›s›mla-

r› geniflletilir (9). Bu arada ifllemeye bafllayan

kimyasal çözücüler, yeni bacaklara hiçbir zarar

vermeden, eski bacaklarla olan ba¤› kopar›r.

Bacaklardan bir teki eski z›rh›n içine s›k›fl›rsa

bu bir felaket olacakt›r, ama ifllem kusursuzca

gerçekleflir. Bacaklar denenmeden önce yirmi

dakika kadar kuruyup sertleflmeleri beklenir.  

Kanatlar ise önceden geliflmifltir, fakat katl›

bir durumdad›r. Güçlü vücut kas›lmalar› ile

kanat damarlar›na vücut s›v›s› pompalanarak

buradaki dokular›n iyice gerginleflmesi sa¤la-

n›r (10). Kanatlar uzay›p gerildikten sonra ku-

rumalar› için bir süre daha beklenecektir (11). 

9 10
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Adnan Oktar

Eski vücut tamamen terk edildikten ve kuruma ifllemi de tamamland›k-

tan sonra yusufçuk bütün ayaklar› ve kanatlar›n› bir denemeye tabi tutar.

Bacaklar tek tek bükülüp aç›l›r, kanatlar ise kald›r›l›p indirilir. 

Nihayet böcek uçmak için tasarlan-

m›fl formunu kazanm›flt›r. ‹nsan kendi

gözüyle görmezse, bu kanatl› güzelli-

¤in, sudan ç›kan t›rt›l›ms› canl›yla ayn›

hayvan oldu¤una inanamaz (12). Yusuf-

çuk son olarak pompalama iflleminin

baflar›yla çal›flmas› için fazla vücut s›v›-

s›n›n son damlas›n› da d›flar› atar. Art›k

metamorfoz tamamlanm›flt›r, böcek uç-

maya haz›rd›r.

Bu mucizevi dönüflümün nas›l orta-

ya ç›kt›¤›n› düflündü¤ümüzde ise, ev-

rim iddias›n›n ak›l d›fl›l›¤› ile bir kez da-

ha yüzyüze geliriz. Çünkü evrim teorisi,

canl›lar›n sadece tesadüfi de¤iflikliklerin

sonucunda ortaya ç›kt›klar›n› iddia

eder. Oysa yusufçu¤un yaflad›¤› meta-

morfoz, tek bir aflamas›nda bile en ufak

bir hataya izin verilemeyecek son dere-

ce hassas bir ifllemdir. Bu aflamalar›n

herhangi bir noktas›nda ç›kacak ufac›k

bir pürüz, metamorfozun tamamlana-

mamas›na neden olacak ve dolay›s›yla

yusufçu¤un sakat kalmas›yla ya da öl-

mesiyle sonuçlanacakt›r. Metamorfoz

tam anlam›yla "indirgenemez kompleks" bir süreçtir. Dolay›s›yla aç›k bir ta-

sar›m ispat›d›r. 

K›sacas›, yusufçu¤un metamorfozu, Allah'›n canl›lar› ne denli kusursuz

bir yarat›l›flla var etti¤ini gösteren say›s›z delilden biridir. Allah tek bir

böcekte muhteflem sanat›n› göstermektedir.

12
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Harun Yahya

Uçuflun Mekani¤i

Sineklerin kanatlar›, sinirler arac›l›¤›yla iletilen elektrik sinyallarine göre

titreflir. Örne¤in bir çekirgede her bir sinir sinyali, kanad› çal›flt›ran kas›n bir

defa büzülmesine neden olmaktad›r. 'Kald›r›c›lar' ve 'indiriciler' olarak ad-

land›r›lan iki karfl›t kas grubu, z›t yönlerde çal›flarak kanatlar›n yukar›-afla¤›

hareket etmelerini sa¤lar.

Çekirgeler kanatlar›n› saniyede 12-15 kez ç›rpar, ama küçük böcekler uç-

mak için ayn› süre içinde daha s›k kanat hareketi yapar. Örne¤in balar›lar›,

eflek ar›lar› ve sinekler saniyede 200-400 kez

kanat ç›rparken bu say› tatarc›klarda ve 1

mm. boyundaki baz› parazitlerde 1000'e ka-

dar ç›kmaktad›r.10 Saniyede bin kez kanat

ç›rpabilen, bu ola¤anüstü hareket sonucun-

da, yanmayan, afl›nmayan, y›pranmayan 1

mm.lik bir uçufl makinesi, yarat›l›fl›n kusur-

suzlu¤unu gösteren aç›k bir delildir.

Bu uçufl makinelerini biraz daha yak›n-

dan inceledi¤imizde ise, sahip olduklar› ta-

sar›ma olan hayranl›¤›m›z daha da artar. 

Baflta kanat ç›rpma hareketinin sinirler

arac›l›¤›yla iletilen elektrik sinyallerine da-

yand›¤›n› söylemifltik. Ancak bir sinir sani-

yede en fazla 200 sinyal yollayabilme kapa-

sitesine sahiptir. Öyleyse küçük uçucu bö-

cekler saniyede 1000 kanat ç›rp›fl›n› nas›l

gerçeklefltirir? 

Saniyede 200 kez kanatlar›n› ç›rpan si-

nekler, çekirgelerden farkl› bir sinir/kas

iliflkisine sahiptir.  Her 10 kanat ç›rp›fl› için

sinirden sadece 1 sinyal gelir. Ayr›ca lifli

kaslar olarak adland›r›lan kanat kaslar›, çe-

kirgede bulunan kaslardan farkl› çal›flmak-

tad›r. Uyar›c› sinir sinyalleri kaslar›n yaln›z-

Düflük s›kl›kta kanat ç›rpan bö-
ceklerde görülen çift dengeli ka-
nat sisteminin çal›flma flekli.
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ca uçufla haz›rlanmas›n› düzenlemekte, kaslar belli bir gerilime ulaflt›klar›n-

da kendi kendilerine büzülmektedir.  

Sinekler, ar›lar, eflek ar›lar› gibi baz› böcek türlerinde ise, kanat ç›rpmay›

"otomatik" hale getiren bir sistem vard›r. Bu böceklerde uçuflu sa¤layan kas-

lar, gövdedeki kemiklere do¤rudan ba¤l› de¤ildir. Kanatlar gö¤se bir tür

mentefle ifllevi gören bir eklemle ba¤lan›r. Kanatlar› hareket ettiren kaslar da

gö¤sün alt ve üst yüzeylerine ba¤l› bulunmaktad›r. Bu kaslar büzüldü¤ün-

de de gö¤üs ters yönlerde gidip-gelmekte, böylece de kanatlar afla¤›ya çekil-

mektedir.

Bir grup kas›n büzülmesi otomatik olarak karfl›t bir kas grubunun geri-

lemesine ve daha sonra da kendili¤inden büzülmesine yol açmaktad›r. Yani

bir "otomatik sistem" söz konusudur. Böylece bir kez bafllayan kanat hare-

ketleri, sistemi denetleyen sinirlerden tersi bir uyar›c› sinyal gelmedikçe ke-

sintisiz sürmektedir.11 

Bu haliyle uçufl mekanizmas›, kurulma yoluyla yay› s›k›flt›r›lan bir saatin

çal›flmas›na benzetilebilir. Parçalar öyle yerlefltirilmifltir ki, tek bir hareket,

kanatlar›n çok kolay bir biçimde ç›rp›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Burada kusur-

suz bir tasar›m oldu¤unu görmemek imkans›zd›r. Allah'›n kusursuz yarat›fl›,

aç›kça ortadad›r.

Baz› sineklerin kanat ç›rp›fl say›lar› saniyede bine kadar ç›kabilir. Bu ola¤anüstü hareketi sa¤la-
mak için çok özel bir sistem yarat›lm›flt›r. Kaslar do¤rudan kanatlar› de¤il, kanatlar›n birer men-
tefle gibi ba¤land›¤› özel bir tabakay› oynat›r. Bu tabaka (resimlerde belirtilen kitin tabakas›) tek
bir hareketinde kanatlar›n defalarca ç›rpmas›n› sa¤lar.
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Harun Yahya

‹tme Kuvvetini Sa¤layan Sistem 

Düzgün bir uçufl sa¤lamak için kanatlar›n yaln›zca yukar› afla¤› hareketi

yeterli de¤ildir. Kanatlar›n ayr›ca kald›rma ve itme gücü sa¤layabilmeleri

için her kanat vuruflu s›ras›nda hareket aç›lar›n› da de¤ifltirmeleri gereklidir.

Böcek türlerine ba¤l› olarak kanatlar›n belli bir dönme esnekli¤i vard›r. Bu

esnekli¤i ayn› zamanda uçufl için gerekli enerjiyi de üreten dolays›z uçufl

kaslar› sa¤lamaktad›r.

Örne¤in daha fazla yükselmek gerekti¤i zaman kanat ekleminin arkas›n-

daki bu kaslar daha fazla büzülerek kanat aç›s›n› art›rmaktad›r. Yüksek h›z-

l› foto¤raf tekni¤i kullan›larak yap›lan araflt›rmalarda, kanatlar›n uçufl s›ra-

s›nda eliptik bir yörünge izledikleri gözlenmifltir. Yani sinek kanatlar›n› sa-

dece yukar› afla¤› hareket ettirmemekte, aksine suda kürek çeker gibi yuvar-

lak bir hareket yapmaktad›r. ‹flte bu hareket, dolays›z kaslar sayesinde

mümkün olmaktad›r.

Çok küçük gövdeli böcek türlerinin uçufl s›ras›nda karfl›laflt›klar› en bü-

yük sorun, havan›n ak›flkanl›¤›n›n dolay›s›yla da yaratt›¤› direncin bu bö-

cekler üzerinde hiçte az›msanmayacak boyutlara ulaflmas›d›r. Bu küçük bö-

ceklerde hava kanatlara adeta yap›flmakta ve kanat veriminin düflmesine ne-

den olmaktad›r.

Bu nedenle Forcipomya gibi kanat geniflli¤i 1mm.'yi geçmeyen sinekle-

rin, hava direcini yenebilmek için kanatlar›n› saniyede 1000 kez ç›rpmalar›

gerekmektedir.

Buna karfl›n, araflt›rmac›lar teorik olarak bu h›z›n bile böce¤in havalan-

mas›na yeterli olamayaca¤›n› ve böceklerin baflka sistemlerden yararland›k-

lar›n› düflünmektedirler.

Örne¤in bir tür parazit olan Encarsia gibi

küçük böcekler "ç›rpma ve silkme" olarak

adland›r›lan bir yöntemden yararlanmakta-

d›r. Bu yöntemde kanatlar en üst noktaya

eriflti¤inde birbirine çarpmakta ve sonra da aç›l-

maktad›r. Aç›l›rken önce kanatlar›n sert bir damar tafl›yan

ön kenarlar› birbirinden ayr›lmakta ve arada oluflan alçak bas›nçl› bölgeye

hava akmaktad›r. Bu hava ak›m› da kanatlar›n çevresinde bir girdap olufltur-

Encarsia
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makta ve kanat ç›rp›fllar›n›n kald›rma kuvvetine yard›mda bulunmaktad›r.12

Sinekler havadaki konumlar›n› sabit tutabilmek için de özel bir sistemle

yarat›lm›flt›r. Baz› sineklerin yaln›zca bir çift kanad› vard›r, arka tarafta ise

halter ad›nda topuz biçiminde bir yap› vard›r. Hiçbir kald›rma kuvveti olufl-

turmamas›na ra¤men, bunlar ön kanatlarla birlikte titreflir. Uçufl yönü de¤ifl-

ti¤inde bu uzant›lar hareket etmekte ve böce¤in uçufl yönünden sapmas›n›

önlemektedir. Bu sistem bugün uçaklarda konum belirlemeye yarayan jiros-

kop aletine benzemektedir.13

Süprüntü sinekleri saniyede 1000 defa kanat ç›rpabilmek için büyük bir enerjiye ihtiyaç duyar.
Bu enerji, karbonhidrat aç›s›ndan zengin bitki özlerinden ald›klar› besinle sa¤lanmaktad›r.
Üstlerindeki sar› ve siyah çizgiler yüzünden ar›lara benzeyen bu böcekler, bu özellikleriyle
sald›rganlar›n dikkatlerinden kaçmay› baflar›r. 

Sinek normal bir uçaktan 100 milyar kez daha küçüktür. Buna karfl›n uçaklarda uçufl için
gerekli olan jiroskop ve yapay ufuk gibi karmafl›k cihazlar›n ifllevini gören bir donan›ma
sahiptir. Manevra kabiliyeti ve uçufl teknikleri ise bir uçaktan kat kat üstündür.
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Resilin

Kanat eklemi, mükemmel esneme özellikleri olan resilin adl› özel bir

proteinden oluflmufltur. Hem do¤al hem de suni kauçuktan çok daha üs-

tün özellikleri bulunan bu madde, laboratuvarlarda kimya mühendisle-

rince üretilmeye çal›fl›lmaktad›r. Resilin, esneme-bükülme yoluyla üzeri-

ne yüklenen tüm enerjiyi depolayan ve üzerine etki eden kuvvet kald›-

r›ld›¤›nda bu enerjiyi tümüyle geri verebilen bir maddedir. Bu aç›dan ba-

k›ld›¤›nda resilinin verimi % 96 gibi çok yüksek bir de¤ere ulaflmaktad›r.

Bu sayede kanad›n yukar› kald›r›lmas› s›ras›nda harcanan enerjinin yak-

lafl›k % 85'i depolanmakta ve afla¤› kanat hareketinde bu enerji yeniden

kullan›lmaktad›r.14 Gö¤üs duvarlar› ve kaslar da bu enerji birikimine im-

kan tan›yacak özel bir yap›da yarat›lm›flt›r. 

Birçok böcek kanad›n› üzerine katla-
yabilir. Bu durumda iken, kanad›n
ucunda yarat›lm›fl kitin parças› saye-
sinde, çok daha rahat hareket edebi-
lir. Amerikan Hava Kuvvetleri bunlar-
dan esinlenerek, kanatlar› ikiye katla-
nan E6B Intruder uçaklar›n› üretmifl-
tir. Ancak ar›lar ve sinekler kanatlar›-
n›n tamam›n› gövdelerinin üzerlerine
katlayabilirken, E6B'ler, sadece kanat-
lar›n›n bir yar›s›n› di¤er yar›s›n›n üze-
rine katlayabilmektedir.
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Cam bir kutu içine
kapat›lan ar›n›n kutu
içinde dolaflt›¤› yer-
leri belirten bu flekil,
yukar›dan afla¤›ya
dahil olmak üzere
her aç›dan havalana-
bilen bir ar›n›n ne
kadar baflar›l› bir
uçucu oldu¤unu
göstermektedir.
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Yandaki flekil,
kendi kategorile-
rinin en iyisi ola-
rak kabul edilen
üç jet uça¤›n›n
dönüfl kapasite-
sini gösteriyor.
Oysa sinekler ve
ar›lar, havadaki
h›zlar›nda en
ufak bir de¤iflik-
lik yapmaks›z›n
istedikleri yöne
aniden dönerek
uçabilir. Bu k›-
yas, jet uçaklar›-
n›n teknolojileri-
nin ar› ve sine-
¤in yan›nda ne
kadar zay›f kal-
d›¤›n› göster-
mektedir.
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Böceklere Özel Solunum Sistemi

Sinekler, kendi büyüklükleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda son derece yüksek

h›zlarda uçar. Yusufçuklar›n uçufl h›z› saatte 40 km.'ye kadar ç›kabilir. Onlar-

dan daha küçük olan at sineklerinin uçufl h›z› ise saatte 50 km.ye eriflebil-

mektedir. Bu h›zlar, bir insan›n saatte bir kaç bin kilometre h›zla uçmas›yla

eflde¤erdir. ‹nsanlar bu h›za sadece jet uçaklar› sayesinde ulaflabilirler. An-

cak jet uçaklar›n›n boyutunun da oldukça büyük oldu¤u düflünülürse, si-

neklerin bu uçaklardan bile daha h›zl› uçtuklar› anlafl›l›r.

Jetler sahip olduklar› yüksek h›z motorlar›n› çal›flt›rabilmek için çok özel

yak›tlar kullan›r. Sineklerin uçuflu da yine yüksek bir enerji gerektirir. Daha-

s›, bu enerjiyi yakmak için bol miktarda oksijene ihtiyaçlar› vard›r. ‹flte bu

yüksek oksijen gereksinimi, sineklerin ve di¤er böceklerin vücuduna yerlefl-

tirilen ola¤anüstü bir solunum sistemiyle karfl›lan›r. 

Bu solunum sistemi, bizimkinden çok farkl›d›r. Biz havay› akci¤erlerimi-

ze çekeriz. Oksijen burada kana kar›fl›r, sonra da kan yoluyla tüm vücuda

da¤›l›r. Ama sineklerdeki oksijen gereksinimi o kadar fazlad›r ki, oksijenin

kan yoluyla hücrelere gitmesini bekleyecek zaman yoktur. Bu nedenle çok

özel bir sistem tasarlanm›flt›r. Hava, sinek vücudunun farkl› bölgelerine k›l-

cal kanallar yoluyla da¤›l›r. Ayn› vücudu saran damar sistemi gibi, çok say›-

da kanala ayr›lan bir de hava sistemi vard›r. Bu sayede uçufl kaslar›n› olufl-

turan hücreler oksijeni do¤rudan bu kanallardan al›r. Bu sistem ayn› zaman-

da saniyede 1000 devir gibi yüksek rakamlarla çal›flan kaslar›n so¤utulmas›-

n› da sa¤lamaktad›r. 

Bu sistemin çok aç›k bir yarat›l›fl örne¤i oldu¤u ise aç›kt›r. Bu denli has-

sas bir tasar›m, hiçbir tesadüfi süreçle aç›klanamaz. Bu sistemin evrimin id-

dia etti¤i gibi kademeli olarak geliflmesi de imkans›zd›r. Çünkü hava kanal-

lar› tam olarak kurulup çal›flmad›¤› sürece, ara aflamalar canl›ya avantaj sa¤-

lamayacak, aksine solunum sistemini verimsiz hale getirip ona zarar vere-

cektir. 

Bafltan beridir inceledi¤imiz tüm bu sistemler, sinekler gibi belki fazla

önemsemedi¤imiz canl›larda dahi ola¤anüstü bir tasar›m oldu¤unu göster-

mektedir. Tek bir sinek dahi, Allah'›n yarat›fl›ndaki kusursuzlu¤u gösteren

bir mucizedir. Öte yandan, Darwinizm'in ortaya att›¤› hayali "evrim süreci"
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ise, bu sine¤in tek bir sistemini dahi oluflturmaktan uzakt›r.

Allah Kuran'da insanlar› bu gerçek üzerinde düflünmeye flöyle davet

eder:

Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; flimdi onu dinleyin. Sizin, Allah'›n

d›fl›nda tapmakta olduklar›n›z -hepsi bunun için bir araya gelseler dahi-

gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. E¤er sinek onlardan bir fley kapa-

cak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. ‹steyen de güçsüz, istenen de.

(Hac Suresi, 73)

Sineklerin ve di¤er böceklerin yüksek oksijen ihtiyac›n› çözmek için vücutlar›nda ola¤anüs-
tü bir sistem yarat›lm›flt›r: Hava, ayn› kan dolafl›m›nda oldu¤u gibi, özel tüpler sayesinde do¤-
rudan dokular›n içine ulaflt›r›l›r. Yukar›da, bu sistemin çekirgelerdeki örne¤i görülüyor: 
A) Çekirgenin nefes borusunun elektron mikroskobu ile çekilmifl resmi. Tüpün etraf›nda
elektrik süpürgelerinin hortumunda oldu¤u gibi borunun duvar›n› kuvvetlendiren spiraller
vard›r.
B) Her bir nefes borusu tüpü, böce¤in hücrelerine oksijen tafl›makta ve at›k karbondioksiti
toplamaktad›r.

Epitel Hücresi

O2

CO2

Trake

Trakeol

Kas

A

B



Tek bir sinek bile,
insano¤lunun üretti¤i
tüm teknolojik araçlardan
çok daha üstündür. 
Dahas› sinek "canl›"d›r.
Uçaklar ya da helikopterler
bir zaman kullan›l›r, sonra
çürümeye b›rak›l›r.
Sinek ise kendisinin 
benzerlerini üretir.

" B‹R S‹NEK B‹LE
YARATAMAZLAR..."



" 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 onlardan bir fley kapacak olsa,
bunu da ondan geri alamazlar. 
‹steyen de güçsüz, istenen de.

Onlar, Allah'›n kadrini hakk›yla tak-
dir edemediler. fiüphesiz Allah, güç

sahibidir, azizdir." 
(Hac Suresi, 73-74)



Sinek en kaygan zeminler-
de bile rahatl›kla dolaflabi-
lir, evlerin tavanlar›nda sa-

atlerce as›l› durabilir. Ayak-
lar›, camlara, duvarlara ve-

ya tavanlara konmak için
bir da¤c›dan daha dona-

n›ml›d›r. E¤er içeri çekilebi-
len pençeleri tutunmaya

yetmezse, aya¤›n›n ucunda-
ki vantuzlar onu zemine iyi-
ce yap›flt›r›r. Bu vantuzlar›n

tutufl özelli¤i, salg›lanan
özel bir s›v› ile artt›r›lm›flt›r.

Karasinek, yiyecekleri yemeden ön-
ce, hortum biçimindeki a¤z›nda
bulunan tüpleriyle ona dokunup
"kalite kontrolü" yapar. Sinek, di¤er
bir çok canl›dan farkl› olarak besin-
lerini d›flar›da sindirir. Bunun için
hortumlar› sayesinde besinlerinin
üzerine çözücü bir s›v› boflalt›r. Bu
s›v›, besini sine¤in emebilece¤i k›-
vama getirir. Sinek daha sonra hor-
tumuna ba¤l› emici pompalarla be-
sini içine çeker.

Bir karasine¤in uçuflu, son derece kompleks bir ifltir. Sinek önce, yön belirlemeye

yarayan organlar›n› büyük bir titizlikle gözden geçirir. Daha sonra, ön taraf›ndaki

denge organlar›n› ayarlayarak uçufl pozisyonunu al›r. Son olarak, duyargalar›n›n

ucundaki al›c›lar sayesinde, rüzgar›n fliddeti ve yönüne göre kalk›fl aç›s›n› saptar. Ve

nihayet havalan›r. Ama tüm bunlar saniyenin yüzde biri kadar bir zaman sürmüfl-

tür. Uçufla geçer geçmez k›sa bir sürede h›zlanabilir ve giderek saatte 10 kilometre

gibi bir h›za ulaflabilir... 

Onun için rahatl›kla "akrobatik uçufl ustas›" tan›m› kullan›labilir. Havada ola¤anüs-

tü zig zaglar çizerek uçabilir. Beklenmedik, ani ve sert dönüfller yapabilir. Bulundu¤u

noktadan dikey olarak bile havalanabilir... Ne kadar elveriflsiz ve kaygan olursa olsun,

her türlü yüzeye rahatl›kla konabilir. 

Bu müthifl uçucunun bir baflka gösterisi, evlerin tavan›na konabilmesidir... Yer-

çekimi gere¤i tavanda duramamas› ve yere düflmesi gerekir... Ama bu imkans›z› ger-

çeklefltirebilmesi için özel sistemlerle yarat›lm›flt›r. Bacaklar›n›n uç k›s›mlar›nda çok

küçük vantuzlar vard›r. Dahas› bu vantuzlar belli bir yüzeyle temas ettiklerinde ya-

p›flkan bir s›v› salg›lar. ‹flte bu yap›flkan s›v› sayesinde karasinek tavana as›l› kalabi-

lir. Tavana do¤ru yaklaflt›¤›nda bacaklar›n› öne do¤ru uzat›r ve tavana dokundu¤u-

nu hissetti¤i anda, geldi¤i yönün tam aksine do¤ru bir takla atarak tavan yüzeyine

kar›nüstü tutunur... Karasinek iki kanada sahiptir. Bir bölümü vücudun içine gömü-

lü olan bu kanatlar, sinirlere bölünmüfl çok ince bir zardan oluflur ve birbirinden ba-

¤›ms›z hareket edebilir. Ancak uçufl halinde, t›pk› tek kanatl› uçaklarda oldu¤u gibi,



tek bir eksen üzerinde gidip gelirler. Bu kanatlar›n hareketini sa¤layan kaslar, sinek

uçmaya bafllad›¤›nda kas›l›r, inifle geçti¤inde gevfler. Uçufla bafllarken sinirlerin de-

netledi¤i bu kas ve kanat hareketleri, bir süre sonra otomatik hale gelir. 

Kanatlar›n yüzeyinde ve bafl›n arka k›sm›nda bulunan dokunma organlar›, uçufl ile il-

gili bilgileri an›nda beyine ulaflt›r›r. Sinek, uçufl halindeyken yeni bir hava ak›m›yla

karfl›lafl›rsa, bu dokunma organlar› hemen beyne gerekli sinyalleri gönderir. Kaslar da

beyinden gelen sinyallere göre kanatlar› bu yeni duruma uygun biçimde çal›fltrmaya

bafllar. Sinek bu organlar› sayesinde, kendisine karfl› kalkan bir sinekli¤in havada olufl-

turdu¤u fazladan rüzgar› hemen alg›lar ve ço¤u kez uçup kurtulur. Karasinek, kanat-

lar›n› bir saniyede yüzlerce defa ç›rpabilir. Bu hareket için, dinlenme s›ras›nda harca-

d›¤› enerjinin yaklafl›k yüz kat› bir enerji harcar. Bu aç›dan oldukça güçlü bir yarat›k-

t›r. Çünkü insan metabolizmas› normal temposuna oranla en fazla 10 kat daha enerji

harcayabilir. Üstelik insan böyle yo¤un bir enerji tüketimini en fazla bir kaç dakika

sürdürebilir. Oysa karasinek kanatlar›n› bu ritimle tam yar›m saat boyunca ç›rpabilir

ve bu tempoda bir kilometreden fazla mesafe katedebilir.15   

Karasine¤in gözü ommatid ad›
verilen yaklafl›k 6000 küçük göz-
den oluflur. Her ommatidin yüzü

farkl› bir yöne dönük oldu¤u için,
sinek önünü arkas›n›, her iki ya-

n›n›, üstünü ve alt›n› görebilir. Ya-
ni 360 derecelik bir aç›yla çevre-
sini alg›layabilir. Her ommatide 8

duyu hücresi ba¤l›d›r. Gözdeki
toplam duyu hücresi say›s› ise

48.000 kadard›r. Bu sayede
sine¤in gözü saniyede 100

görüntü alabilir. 

Sine¤in uçufl yetene¤i, kana-
d›ndaki üstün tasar›mdan

kaynaklan›r. Kanatlar›n ke-
narlar›, yüzeyi ve kanat da-

marlar›, alg›lay›c› hassas k›l-
larla kapl›d›r. Sinek bu k›llar-

la hava ak›mlar›n› ve meka-
nik bask›lar› tespit eder. 
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E
vrimciler, kufllar›n bir flekilde evrimleflmifl olmalar› gerekti¤ine inan-

d›klar› için, bu canl›lar›n sürüngenlerden geldiklerini iddia ederler.

Oysa, kara canl›lar›ndan tamamen farkl› bir yap›ya sahip olan kufl-

lar›n hiçbir vücut mekanizmas› kademeli evrim modeli ile aç›klanabilir du-

rumda de¤ildir. Her fleyden önce kuflu kufl yapan en önemli özellik, yani ka-

natlar, evrim için çok büyük bir ç›kmazd›r. Türk evrimcilerden Engin Korur,

kanatlar›n evrimleflmesinin imkans›zl›¤›n› flöyle itiraf eder: 

"Gözlerin ve kanatlar›n ortak özelli¤i ancak bütünüyle geliflmifl bulunduk-

lar› takdirde vazifelerini yerine getirebilmeleridir. Baflka bir deyiflle, eksik

gözle görülmez, yar›m kanatla uçulmaz. Bu organlar›n nas›l olufltu¤u do-

¤an›n henüz iyi ayd›nlanmam›fl s›rlar›ndan birisi olarak kalm›flt›r."16

Görüldü¤ü gibi, kanatlar›n bu kusursuz yap›s›n›n nas›l olup da birbiri-

ni izleyen tesadüfi mutasyonlar sonucunda meydana geldi¤i sorusu tümüy-

le cevaps›zd›r. Bir sürüngenin ön ayaklar›n›n, genlerinde meydana gelen bir

bozulma (mutasyon) sonucunda nas›l kusursuz bir kanada dönüflece¤i asla

aç›klanamamaktad›r. 

Ayr›ca, bir kara canl›s›n›n kufla dönüflebilmesi için sadece kanatlar›n›n

olmas› da yeterli de¤ildir. Kara canl›s›, kufllar›n uçmak için kulland›klar› di-

¤er birçok yap›sal mekanizmadan yoksundur. Örne¤in, kufllar›n kemikleri

kara canl›lar›na göre çok daha hafiftir. Akci¤erleri çok daha farkl› bir yap› ve

2 .  B Ö L Ü M

Kusursuz Uçufl
Makineleri: Kufllar



" Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat
aç›p kapayarak uçan kufllar› görmüyorlar m›? 

Onlar› Rahman (olan Allah)'tan baflkas›
(bofllukta) tutmuyor.

fiüphesiz O, her fleyi hakk›yla görendir." 
(Mülk Suresi,19)
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iflleve sahiptir. De¤iflik bir kas ve iskelet yap›s›na sahiptirler ve çok daha

özelleflmifl bir kalp-dolafl›m sistemleri vard›r. Bu mekanizmalar, yavafl ya-

vafl, "birikerek" oluflamaz. Kara canl›lar›n›n kufllara dönüfltü¤ü teorisi bu ne-

denle tamamen bir safsatad›r. 

Kufl Tüylerinin Yap›s›

Kufllar›n sürüngenlerden evrimleflti¤ini iddia eden evrim teorisi, bu iki

ayr› canl› s›n›f› aras›ndaki dev farklar› asla aç›klayamamaktad›r. Kufllar; içi

bofl hafif kemiklerden oluflan iskelet yap›lar›, kendilerine özgü akci¤er sis-

temleri, s›cakkanl› metabolizmalar› gibi özellikleriyle sürüngenlerden çok

farkl›d›r. Kufllarla sürüngenlerin aras›na afl›lmaz bir uçurum koyan bir bafl-

ka özellik ise, tamamen kufllara has bir yap› olan tüylerdir. 

Tüyler kufllar› bu kadar ilginç k›lan estetik unsurlardan en önemlisidir.

"Tüy gibi hafif" sözü tüyün o zarif yap›s›ndaki mükemmelli¤i aç›klar nitelik-

tedir. 

Temelde protein yap›s›na sahip olan tüyler keratin ad› verilen bir mad-

deden yap›lm›flt›r. Keratin, derinin alt tabakalar›ndaki yafll› hücrelerin besin

ve oksijen kaynaklar›ndan uzaklaflarak ölmesi ve yerlerini genç hücrelere
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terk etmesi sonucu oluflan sert ve dayan›kl› bir maddedir. 

Kufl tüylerindeki tasar›m hiçbir evrimsel süreçle aç›klanamayacak ka-

dar komplekstir. Bilim adam› Alan Feduccia, “mekanik aerodinamik mü-

kemmellik sa¤layan”  tüylerin, “büyüleyici bir yap›sal kompleksli¤e sahip”

oldu¤unu söyler.17

Bir evrimci olmas›na ra¤men Feduccia, ayr›ca flunu da itiraf eder: 

Tüyler uçufl için kusursuzca bir uygunluk içindedirler; çünkü hafiftirler,

sa¤lamd›rlar, aerodinamik flekle sahiptirler ve birbirine geçen kancal› girift

yap›lar› vard›r.18

Tüylerdeki bu tasar›m, Charles Darwin'i de çok düflündürmüfl, hatta

tavus kuflu tüylerindeki mükemmel estetik kendi ifadesiyle Darwin'i "hasta

etmifl"ti. Darwin, arkadafl› Asa Gray'e yazd›¤› 3 Nisan 1860 tarihli mektup-

ta "gözü düflünmek ço¤u zaman beni teorimden so¤uttu. Ama kendimi zaman-

la bu probleme al›flt›rd›m" dedikten sonra flöyle devam ediyordu: 

fiimdilerde ise do¤adaki baz› belirgin yap›lar beni çok fazla rahats›z ediyor.

Örne¤in bir tavus kuflunun tüylerini görmek, beni neredeyse hasta ediyor. 19

Tüycükler ve Çengeller

E¤er bir kufl tüyünü mikroskop alt›na al›r ve incelersek, karfl›m›za ola-

¤anüstü bir tasar›m ç›kar. Tüylerin ortas›nda hepimizin bildi¤i uzun ve sert

bir boru vard›r. Bu borunun her iki taraf›ndan yüzlerce tüy ç›kar. Boylar› ve

yumuflakl›klar› farkl› olan bu tüyler kufla aerodinamik özellik kazan-

d›r›r. Ancak daha da ilginç olan›, bu tüylerin herbirinin üzerinde

de, "tüycük" denilen ve gözle görülemeyecek kadar küçük

olan çok daha küçük tüylerin bulunmas›d›r. Bu tüy-

cüklerin üzerinde ise "çengel" ad› verilen minik

kancalar vard›r. Bu kancalar sayesinde her

tüycük birbirine sanki bir fermuar gibi tu-

tunur. Bu muhteflem yarat›l›fl› daha yak›n-

dan görmek için turna kuflunun tüylerinin yal-

n›zca birisini ele alal›m. Bu tek tüyün üzerinde,

tüy borusunun her iki yan›nda uzanan 650 tane in-

cecik tüy vard›r. Bunlar›n her birinde ise 600 adet kar-
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Deride oluflan bofl silindir yap›, tüylerin
ç›k›fl noktas›d›r. 

2-3 saatlik bir yavru kufl, öncelikle ›s›t›c›
tüylere sahiptir.

fl›l›kl› tüycük bulunur. Bu tüycüklerin her biri ise, 390 tane çengelle birbirleri-

ne ba¤lan›r. Çengeller bir fermuar›n iki taraf› gibi birbirine kenetlenmifltir. Bir-

birine çengellerle kenetlenen tüycükler, o kadar bitifliktir ki, duman üflendi¤i

takdirde bile aralar›ndan geçemez. Çengeller herhangi bir flekilde birbirinden

ayr›l›rsa, kuflun bir silkinmesi veya daha a¤›r hallerde gagas›yla tüylerini dü-

zeltmesi tüylerin eski haline dönmesi için yeterlidir. 

Kufllar hayatlar›n› devam ettirebilmek için tüylerini daima temiz, bak›m-

l› ve her an kullan›ma haz›r tutmak zorundad›r. Tüylerin bak›m› için kuyruk-

lar›n›n dibinde bulunan ya¤ keselerini kullan›r. Gagalar›yla bu ya¤dan bir

miktar alarak, tüylerini temizler ve parlat›r. Bu ya¤, yüzücü kufllarda, suyun

içinde veya ya¤mur alt›ndayken suyun deriye ulaflmas›na engel olur. 

Dahas› kufllar tüylerini kabartarak, so¤uk havalarda vücut ›s›lar›n›n düfl-

mesini engeller. S›cak havalarda ise tüylerini vücutlar›na yap›flt›rarak, vücut-

lar›n›n serin kalmas›n› sa¤lar.20

Tüy Tipleri

Vücudun çeflitli yerlerinde bulunan tüylerin her birinin görevi farkl›d›r.

Kuflun karn›ndaki tüyle kanat ve kuyruk tüyleri birbirinden farkl› özelliklere

sahiptir. Büyük tüylerden meydana gelen kuyruk tüyleri dümen ve fren göre-

vini yerine getirir. Kanat tüyleri ise, kanat ç›rpma esnas›nda aç›larak yüzeyi

geniflletecek ve kald›rma kuvvetini art›racak bir yap›dad›r. Kuflun kanad›n›

afla¤› do¤ru ç›rpmas› s›ras›nda, tüyler birbirlerine yak›n duruma gelerek, ara-

lar›ndan hava s›zmas› engellenir. Kanatlar›n yukar›ya do¤ru kalk›fl› esnas›nda

ise tüyler iyice aç›larak aralar›ndan havan›n geçmesine elveriflli bir pozisyon

al›r.21 Kufllar, uçabilme yeteneklerini koruyabilmek için belirli dönemlerde tüy

döker. Y›pranm›fl ya da y›rt›lm›fl büyük tüyler, görevlerini tam olarak yerine

getiremedikleri için h›zla yenilenir. 



Bu zincirleme hareket, küçük bir serçegil olan k›z›l 
kuyru¤un uçuflundaki farkl› safhalar› gösteriyor: 

Havalanma, k›sa bir uçufl ve konma.

Üç tip uçufl 
biçimi vard›r
(yukar›dan
afla¤›ya): S›ra
uçufl, V uçufl
ve Grup uçufl.

Kufllar›n ço¤u uçabilir, fa-
kat hepsi ayn› flekilde ha-
reket etmez. Baz›lar› o ka-
dar iyi birer uçucudur ki
neredeyse yerin hemen
üzerinde uçabilir. Kanatla-
r›n biçimi ise bu uçufl tür-
leriyle ba¤lant›l›d›r.

Tüyle-
rin 

ifllevleri
çok çeflitli-

dir. Kanatlar-
da bulunan te-

lekler, hayvan›n
uçmas›na yarar.
Kuyru¤u oluflturan
kuyruk tele¤i ise, bir
dümen görevi görür

ve kuflun yere ko-
narken fren
yapmas›n› 
kolaylaflt›r›r.

Uzun 
kuyruklu 

parlak tüylü
Amerikan pa-

pa¤an›n›n tele¤i. Do¤an
kuyru¤u
tele¤i

Albatros kanad›.

Albatros uzun ve dar kanatlar› sayesinde okyanuslar›n üze-
rinde uçabilir. Do¤an ise genifl kanatlar› sayesinde s›cak ha-
va ak›mlar›ndan kolayl›kla yararlanabilir. Bunun yan›nda ke-
çisa¤an kuflunun dalgal› kanatlar› onun çok h›zl› uçmas›n›
sa¤lar. Uçucu kufllar›n uzun süre havada kalabilmelerini sa¤-
layan fley, kanatlar›ndaki dalgal› yap›d›r.

KANATLARDAK‹ SANAT



Bafl, gövde ve kanatlar
üzerindeki tüyler kufllar›
suya ve so¤u¤a karfl› ko-
rur. Ayr›ca kuflun hava-
n›n içinde süzülmesi-
ni de kolaylaflt›r›r;
Yan taraftaki tüy-
ler, ait olduklar›
kuflun yumu-
flak tenini ör-
ter. Bu da
vücut s›-
cakl›¤›n›n
korun-
mas›n› 
sa¤lar.

Alakargan›n
kanat tüyü

Gülen
mart›n›n
tele¤i

Muhabbet 
kuflunun 

kuyruk tele¤i 

Do¤an kanad›

Keçisa¤an kuflunun kanad›

Sar› çizgiler 
kanattaki k›vr›m› 

gösterir.

Kanattaki k›vr›m
yüzünden, hava

taraf›ndan uygula-
nan bas›nç üst

yüzeyde daha za-
y›ft›r, bu da kuflun
yükselmesini sa¤-

lar (sol altta).
E¤er kanat fazla
e¤imli ise, hava

ak›m›n›n üst k›s-
ma uygulad›¤› ar-
tan bas›nç, afla¤›-
ya do¤ru bir güç

oluflturur. Böylece
kufl irtifa kay-

beder. 
(sa¤ altta).

Kufllar›n tüyleri bozulmaya u¤rad›¤›nda, es-
ki tüylerle yeni tüyler, türlere göre farkl› bir
ritimle yer de¤ifltirir. Bu olaya "tüy de¤ifltir-
me" denir ve genellikle göç öncesi yaflan›r.
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UÇUfi MAK‹NES‹N‹N ÖZELL‹KLER‹

Kufllar› inceledi¤imizde, vücutlar›n›n tüm özelliklerinin uçufl için özel

olarak tasarland›¤›n› görürüz. Öz kütlenin düflürülmesi ve böylece a¤›rl›¤›n

azalt›lmas› için kemiklerin içi bofl olarak yarat›lm›fl ve vücuda hava keseleri

yerlefltirilmifltir. D›flk›n›n kat› olmay›p yar› s›v› olmas› vücutta gereksiz su

tutulmas›n› ve böylece a¤›rl›¤›n artmas›n› engeller. Tüyler de hacimlerine

karfl›l›k son derece hafif yap›lard›r. 

Kufllardaki bu özel yap›lar› s›rayla inceleyelim.

1- ‹skelet

Kufl kemiklerinin içi bofl olmas›na ra¤men, iskelet, hayvan›n sahip ol-

du¤u kuvvete oranla fazlas›yla güçlüdür. Örne¤in 18 cm. uzunlu¤undaki

Kufl kemikleri çok hafif ve sa¤lamd›r. Bunun en büyük nedeni ise, içlerinin bofl olufludur.
Bofl k›s›mlar›n içinde hava bulunur. Kemikler iç k›s›mda e¤ik desteklerle sa¤lamlaflt›r›lm›fl-
t›r. Modern uçaklar›n kanatlar› da, kufl kemiklerinden ilham al›narak içleri bofl flekilde tasar-
lanmaktad›r.
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kocabafl kuflu, bir zeytin çekirde¤ini k›rmak için gagas›yla ona 68,5 kg.l›k bir

bas›nç uygulayabilir. Kara canl›lar›n›nkinden daha "derli-toplu" bir yap›ya

sahip olan kufl iskeletinde omuz, kalça ve gö¤üs kemerleri birbirine kaynafl-

m›fl bir flekilde birlefliktir. Bu tasar›m kufla daha sa¤lam bir yap› kazand›r-

maktad›r. ‹skeletin bir baflka özelli¤i, baflta belirtti¤imiz gibi di¤er bütün

omurgal› canl›lar›n iskeletinden hafif olmas›d›r. Örne¤in bir güvercinin iske-

leti, hayvan›n vücut a¤›rl›¤›n›n toplam›n›n sadece % 4.4'ünü oluflturmakta-

d›r. Bir Fregat kuflunun kemiklerinin toplam› ise 118 gr gelmektedir ve bu

miktar, hayvan›n tüylerinin toplam a¤›rl›¤›ndan daha azd›r.

2- Solunum Sistemi

Kara canl›lar›yla kufllar›n solunum sis-

temleri de birbirlerinden tamamen farkl›

prensiplerle çal›fl›r. Bunun sebebi kufllar›n

oksijen ihtiyac›n›n kara canl›lar›na göre çok

daha fazla olmas›d›r. Örne¤in, bir kolibri ku-

flunun oksijen ihtiyac› bir insan›nkinin nere-

deyse 20 kat›d›r. Dolay›s›yla, bir kara canl›s›-

n›n akci¤eri, kuflun ihtiyac› olan yeterli oksi-

jeni sa¤layamaz. Bu nedenle, kufllar›n akci-

¤erleri çok farkl› bir tasar›mla yarat›lm›flt›r. 

Kara canl›lar›n›n akci¤erleri "çift yönlü"

bir yap›ya sahiptir: Nefes alma s›ras›nda, ha-

va akci¤erdeki dallanm›fl kanallar boyunca

ilerler ve küçük hava keseciklerinde son bu-

lur. Oksijen-karbondioksit al›flverifli burada

gerçeklefltirilir. Ancak daha sonra, kullan›l-

m›fl olan bu hava, tam ters yönde hareket  ed-

er ve geldi¤i yolu izleyerek akci¤erden ç›kar,

ana bronfl yoluyla da d›flar› at›l›r. 

Kufllarda ise hava akci¤er kanal› boyun-

ca "tek yönlü" hareket eder. Akci¤erlerin girifl

ve ç›k›fl kanallar› birbirlerinden farkl›d›r ve

KUfiLARA ÖZEL AKC‹⁄ER
Kufllar, sözde atalar› olan sürüngen-

lerden çok farkl› bir anatomiye sahip-
tir. Kufl akci¤erleri, kara canl›lar›na

tamamen ters biçimde ifller. Kara
canl›lar› havay› ayn› nefes borusun-
dan al›r ve verir. Kufllarda ise hava

akci¤ere ön taraftan girerken arka ta-
raftan d›flar› verilir. Uçufl s›ras›nda

çok yüksek miktarda oksijene ihtiyaç
duyan kufllar için böyle özel bir "ta-
sar›m" yap›lm›flt›r. Böyle bir yap›n›n

sürüngen akci¤erinden evrimleflerek
ortaya ç›kmas› ise imkans›zd›r.
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hava daimi olarak akci¤er içinde tek

yönlü olarak akar. Böylece kufl, havada-

ki oksijeni kesintisiz olarak alabilir. Böy-

lece kuflun yüksek enerji ihtiyac› karfl›-

lanm›fl olur. Ünlü bir biyokimyac› olan

Michael Denton, Evolution: A Theory In
Crisis (Evrim: Kriz ‹çinde Bir Teori) isimli

eserinde bu konuyu flöyle aç›klar:

"Kufllarda ana bronfl, akci¤er dokusunu

oluflturan tüplere ayr›l›r. Parabronfli diye

adland›r›lan bu tüpler sonunda tekrar bir-

leflerek, havan›n akci¤erler boyunca tek

bir yönde devaml› ak›m›n› sa¤layacak sis-

temi meydana getirirler... Kufllardaki akci-

¤erlerin yap›s› ve genel solunum sistemi-

nin çal›flmas› tümüyle kendine özgüdür.

Kufllardaki bu "avien" sistemi baflka hiçbir

omurgal› akci¤erinde bulunmaz. Bu sis-

tem bütün kufl türlerinde ayn›d›r."22

Kitab›n devam›nda ise bu kadar mü-

kemmel bir sistemin kademeli evrimle

oluflamayaca¤›n› flu flekilde belirtir: 

"Böyle tamamen de¤iflik bir solunum sisteminin, azar azar küçük de¤iflik-

lerle standart omurgal› dizayn›ndan evrimleflmifl oldu¤u iddias›, düflünül-

meden ortaya at›lm›fl bir tezdir. Solunum faaliyetinin bu evrim süresince

hiç aksamadan korunmas›, organizman›n hayat›n› sürdürmesi için gerekli-

dir. En küçük bir eksik fonksiyon ölümle sonuçlanacakt›r. Kufl akci¤eri de,

içinde dallanm›fl olan parabronfllar ve bu parabronfllara hava sa¤lanmas›n›

garanti eden hava kesesi sistemi ile birlikte en üst düzeyde geliflmifl olana

kadar ve beraberce, iç içe geçmifl mükemmel bir flekilde ifllevini yapana ka-

dar, bir solunum organ› olarak görev yapamaz."23

K›sacas›, kara tipi akci¤erden hava tipi akci¤ere geçifl, ara geçifl safha-

s›nda bulunan bir akci¤erin hiçbir ifllevselli¤inin olmamas› sebebiyle müm-

kün de¤ildir. Akci¤eri çal›flmayan bir canl› ise birkaç dakikadan fazla yafla-

yamaz. Çünkü mutasyonlar›n kendisini tesadüfen kurtarmalar›n› bekleye-

cek milyonlarca y›l› yoktur. 

Kufl akci¤erindeki tek yönlü hava
hareketi, hava kesecikleri sistemiyle
sa¤lan›r. Akci¤erin çevresinde bulunan
bu kesecikler önce havay› içlerinde
toplar, sonra da düzenli olarak akci¤erin
içine pompalar. Böylece akci¤erin için-
den sürekli olarak temiz hava geçirilmifl
olur. Kufllar›n yüksek oksijen gereksini-
mi için böylesine kompleks bir solunum
sistemi yarat›lm›flt›r.
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Kufl akci¤erinin bu benzersiz yap›s›, uçufl için gerekli olan yüksek mik-

tarda oksijen ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik, çok mükemmel bir tasar›m›n

varl›¤›n› göstermektedir. Yaln›zca kufllara özgü bu anatominin bilinçsiz mu-

tasyonlar›n amaçs›z bir sonucu olamayaca¤›n› görmek için, biraz sa¤duyu

yeterlidir. Aç›kt›r ki kufl akci¤eri, canl›lar›n Allah taraf›ndan yarat›ld›klar›-

n›n say›s›z delilinden sadece biridir.

3-Denge Sistemi

Allah tüm canl›lar gibi kufllar› da kusursuz bir biçimde yaratm›flt›r. Bu

gerçek, her detayda kendini belli eder. Kufllar›n vücutlar› uçufltaki muhte-

mel bir dengesizli¤i engellemek için özel bir tasar›mla var edilmifltir. Hayva-

n›n uçufl s›ras›nda öne do¤ru e¤ikleflmesini engellemek için, kafas› özel ola-

rak hafif k›l›nm›flt›r: Ortalama bir kuflun kafas›n›n a¤›rl›¤›, vücut a¤›rl›¤›n›n

yaln›zca %1' ini oluflturur. 

Tüylerin aerodinamik yap›s› da kufllar›n denge sistemindeki önemli bir

özelliktir. Özellikle kanat ve kuyruk bölgelerindeki tüyler, kufla çok etkili bir

denge sistemi sa¤lar.

Bu özellikler, bir do¤an›n (falcon pereginus) saatte 384 km. h›zla av›na

dalarken, hiçbir flekilde dengesini yitirmemesini sa¤lar. 

4- Güç ve Enerji Problemi

Bir olaylar zinciri fleklinde ortaya ç›kan her bir süreç, ister biyoloji, ister

kimya veya fizik bilimlerini ilgilendirsin, "enerjinin korunumu prensibi"ne

uygun olarak geliflir. Bunu özetle "belli bir iflin yap›labilmesi için belirlenmifl

miktarda enerji gereklidir" fleklinde de anlatabiliriz. 

Enerjinin korunumu prensibinin çarp›c› bir örne¤ini, kufllar›n uçuflunu

gözlemledi¤inizde bulabilirsiniz. Göçmen kufllar›n, uçufla bafllamadan önce,

yolculuklar›n› tamamlamalar›n› sa¤layacak miktarda enerji depolamalar›

flartt›r. Buna karfl›n, uçman›n bir di¤er flart› da mümkün oldu¤unca hafif ola-

bilmektir. Uçabilmek için, bedeli ne olursa olsun fazla kilolardan kaç›n›lma-

l›d›r. Bu arada yak›t›n da mümkün oldu¤unca verimli olmas› flartt›r. Yani ya-

k›t minimum a¤›rl›kta tutulurken, verdi¤i enerjinin maksimum olmas› ge-

reklidir. Bunlar›n hepsi kufllar için çözümlenmifl olmas› gereken problemler-

dir.
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‹lk ad›m en ekonomik uçufl h›z›n›n tespit edilmesidir. E¤er kufl çok ya-

vafl uçacak olsa, havada as›l› kalmas› için çok enerji sarf etmesi gerekecektir.

Çok h›zl› uçacak olsa, bu sefer de meydana gelen hava direncini aflmak için

çok yak›t tüketmesi gerekecektir. Bu durumda yak›t›n en az tüketilmesi için

ideal de¤erde bir uçufl h›z›n›n gerekti¤ini görürüz. Bu arada flunu da hat›r-

latmak gerekir ki, iskeletlerinin ve kanatlar›n›n aerodinamik yap›lar›ndaki

farkl›lar nedeniyle her kufl için farkl› bir ideal h›z geçerlidir. 

Bu enerji sorununu alt›n ya¤mur kuflu (Pluvialis dominica fulva) üze-

rinde inceleyelim: Bu kufl, k›fl› geçirmek için her y›l Alaska'dan Hawaii'ye

göç eder. Durmaks›z›n yapt›¤› uçuflu s›ras›nda rotas› üzerinde hiç ada bu-

lunmaz. Dolay›s›yla kuflun uzun yolculu¤u s›ras›nda hiçbir dinlenme imka-

n› yoktur. Var›fl, bafllang›ç noktas›ndan 4000 km uzaktad›r ve bu mesafe ara-

l›ks›z yaklafl›k 250 bin kanat ç›rp›fl›n› gerektirir. Yolculu¤un tümü 88 saaten

fazla sürer. 

Kuflun yolculu¤a bafllarken a¤›rl›¤› 200 gramd›r. Bunun 70 gram›, yol-

da yak›t olarak kullan›lacak ya¤lardan oluflur. Ancak kufl bilimciler, bir alt›n

ya¤mur kuflunun bir saat uçmak için harcad›¤› enerjiyi tespit etmifl ve ku-

flun 88 saatlik uçufl için en az 82 gram yak›t harcayaca¤› sonucuna varm›fl-

lard›r. Yani kuflun 12 graml›k bir aç›¤› vard›r ve hesaplara göre Hawai'ye

varmadan yüzlerce kilometre önce enerjisinin bitmesi ve denize düflmesi ge-

rekmektedir.

Ama bu hesaba ra¤men alt›n ya¤mur kufllar› hiçbir zaman denize düfl-

mez ve her sene baflar›yla Hawai'ye ulafl›r. Peki bu canl›lar›n s›rr› nedir?

Bu kufllar› yaratan Allah, onlara uçufllar›n› kolaylaflt›racak ve verimli-

lefltirecek bir yöntem ilham etmifltir. Kufllar gelifligüzel bir flekilde de¤il, sü-

rü halinde uçar. Uçarken de hepsi belirli bir s›raya girer ve havada bir "V"

flekli oluflturur. Bu V flekli, karfl›laflt›klar› hava direncini azalt›r. Bu uçufl dü-

zeni o kadar etkilidir ki, kufllar bu sayede yaklafl›k % 23'lük bir enerji tasar-

rufu sa¤lar. Bu flekilde, yere indiklerinde fazladan 6-7 gram daha ya¤lar› kal-

m›fl olur. Bu artan ya¤ ise gereksiz de¤ildir; rüzgarlar›n ters yönden esmesi

durumunda kullan›lacak yedek yak›tt›r.24

Bu ola¤anüstü durum karfl›s›nda flu sorular› sormak gerekir:

Uçufl için ne kadar ya¤ gerekti¤ini kufl nereden bilir?
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Bu kadar ya¤› tam yolculuk öncesi nas›l ayarlayabilir?

Uçufl mesafesini ve tam olarak ne kadar yak›t tüketilece¤ini nas›l he-

saplar?

Kufl Hawai'nin Alaska'dan daha iyi koflullarda oldu¤unu nereden bilir?

Kufllar›n bu bilgilere ulaflmalar›, bunlara uygun hesaplar yapmalar› ve

bu hesaplara uygun toplu uçufllar gerçeklefltirmeleri imkans›zd›r. Bu ise,

yapt›klar› ifllerin gerçekte kufllara "ilham edildi¤ini", bu canl›lar›n üstün bir

güç taraf›ndan yönlendirildiklerini gösterir. Nitekim Kuran'da "dizi dizi

uçan kufllar"a dikkat çekilmekte ve bu canl›lar›n Allah'›n kendilerine ilham

etti¤i bir bilince sahip olduklar› haber verilmektedir:

Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kufllar, ger-

çekten Allah'› tesbih etmektedir. Her biri, kendi duas›n› ve tesbihini

flüphesiz bilmifltir. Allah, onlar›n ifllediklerini bilendir. (Nur Suresi, 41)

Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat aç›p kapayarak uçan kufllar› görmüyor-

lar m›? Onlar› Rahman (olan Allah')tan baflkas› (bofllukta) tutmuyor.

fiüphesiz O, her fleyi hakk›yla görendir. (Mülk Suresi, 19)

Sindirim Sistemi

Uçmak çok fazla güç gerektirir. Bu nedenle kufllar, vücut kütlelerine

oranla en fazla kas dokusuna sahip canl›lard›r. Metabolizmalar› da kaslar›n

harcad›¤› güçle do¤ru orant›-

da ayarlanm›flt›r. Bir canl›n›n

metabolik h›z›, ›s›daki 10 dere-

celik bir art›flla ortalama iki

kat›na ç›kar. Bir serçenin 42

derecelik, bir ard›ç kuflunun

43.5 derecelik vücut s›cakl›kla-

r› ise, metobolizmalar›n›n ne

kadar h›zl› çal›flt›¤›n› gösterir.

Bir kara omurgal›s›na ancak

ölüm getirecek olan bu vücut

›s›s›, enerji tüketimini ve böy-

lece gücü art›ran bir etken ola-

Kufllar uzun göçlerde tek bafllar›na de¤il, sürü halinde
uçmay› tercih eder. Sürünün V fleklindeki uçuflu, her ku-

fla % 23'lük bir enerji tasarrufu sa¤lamaktad›r.
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rak, kufllar için hayati önem tafl›r. 

Kufllar bu derece fazla enerji sarf ettikleri için, yedikleri besinleri de çok

iyi biçimde sindirecek bir yap›ya sahiptir. Kufllar›n sindirim sistemi, al›nan

besinin en verimli flekilde de¤erlendirilmesini sa¤lar. Örne¤in büyümekte

olan yavru leylek, yedi¤i 3 kg. besinle 1 kg. a¤›rl›k kazan›r. Bu oran, ayn› be-

sinlerle beslenen memelilerde 10 kg.'a karfl›l›k 1 kg. a¤›rl›kt›r. Kufllar›n dola-

fl›m sistemi de, yine yüksek enerji ihtiyac›na uygun olarak yarat›lm›flt›r. ‹n-

san›n kalbi dakikada ortalama 78 kere çarparken, bu say› serçede 460, sinek

kuflunda 615'tir. Aktif uçma çok yüksek bir enerji gerektirdi¤i için, kan dola-

fl›m› da kara canl›lar›na göre çok daha h›zl› gerçekleflmektedir. Bu yüksek

metabolik h›z ve enerji sarfiyat› için gerekli olan oksijen, özel "hava tipi" ak-

ci¤erler arac›l›¤›yla vücuda al›n›r. 

Kufllar bu denli yüksek enerji harcarlar, ama bu enerjiyi de çok yüksek

verimle kullan›r. Kara canl›lar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, enerji sarfiyatlar› ka-

Serçenin kalbi dakikada 460 defa çarpar. Vücut s›cakl›¤› ise 42 derecedir. Bir kara omurgal›-
s›na ölüm getirecek olan bu vücut ›s›s›, gücü art›ran bir etken olarak kufllar için hayati önem
tafl›r. Kufllar›n uçufl s›ras›nda ihtiyaç duyduklar› büyük enerji, bu h›zl› metabolizma sayesin-
de sa¤lanmaktad›r.
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dar verimlilikleri de çok yüksektir. Örne¤in göç

s›ras›nda bir k›rlang›ç her kilometre 2.5 kilo-

kalori harcarken, bu küçük bir memelide 41

kilokaloridir. 

Kufllar› kara canl›lar›ndan ay›ran

bu özelliklerin hiçbiri mutasyonlarla

ortaya ç›kamaz. E¤er rastgele mutas-

yonlarla bu özelliklerden herhangi

birisinin meydana geldi¤i farz edilse

bile –ki bu imkans›zd›r- bu özellik dahi

tek bafl›na hiçbir anlam ifade etmeyecek-

tir. Uçmak için gerekli

olan yüksek miktarda

enerjiyi sa¤layan metabolizman›n olufl-

mas›, hava tipi bir akci¤er olmaks›z›n hiçbir

ifle yaramayacak, aksine yetersiz oksijen al›-

m›ndan dolay› canl›n›n bo¤ularak ölmesine yol

açacakt›r. Öncelikle hava tipi akci¤erin oluflma-

s› durumunda ise, canl› gere¤inden çok daha

fazla oksijen alacak ve bunun sonucunda zarar

görecektir. Bir baflka imkans›zl›k iskelet yap›s›n-

dan kaynaklan›r: Kufl, bir flekilde hava tipi bir

akci¤ere ve metabolik adaptasyonlara sahip olsa

bile, yine de havalanamayacakt›r. Zira canl› ne kadar güçlü olursa olsun, bir

kara canl›s›n›n a¤›r ve nispeten ayr›k iskelet yap›s›yla havalanmas› mümkün

de¤ildir. Kanatlar›n oluflmas› ise, baflta da de¤indi¤imiz gibi, apayr› ve yine

kusursuz bir "tasar›m" gerektirir.

Tüm bunlar bizi tek bir sonuca ulaflt›r›r: Kufllar›n kökenini, tesadüfi bir

geliflimle ve dolay›s›yla evrim teorisiyle aç›klamak imkans›zd›r. Yeryüzün-

deki binlerce farkl› kufl türü, bugün kufllar›n sahip oldu¤u tüm bedensel

özelliklere sahip olarak "bir anda" var olmufltur. Bir di¤er deyiflle, Allah ta-

raf›ndan ayr› ayr› yarat›lm›flt›r. 

K›rlang›ç
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MÜKEMMEL UÇUfi TEKN‹KLER‹

Albatroslardan akbabalara kadar tüm kufllar,

rüzgardan yararlanmalar›n› sa¤layacak uçufl yöntemleri ile birlikte yarat›l-

m›flt›r.

Uçmak çok fazla enerji gerektiren bir ifltir. Bunun için kufllar, geliflmifl

gö¤üs kaslar›, büyük bir kalp ve hafif bir iskelete sahip bir bedenle yarat›l-

m›flt›r. Kufllardaki üstün yarat›l›fl örnekleri sadece bedenleri ile s›n›rl› de¤il-

dir. Ço¤u kufla uçmak için gerekli olan enerjiyi azaltacak yöntemler de ilham

edilmifltir. 

Kerkenez, Avrupa, Asya ve Afrika'da çok bilinen y›rt›c› bir kufltur. Ker-

kenezin çok ilginç bir özelli¤i vard›r: Rüzgarla karfl›laflt›¤› zaman kafas› gö-

rünmeyen bir el ile tutuluyormuflças›na tamamen hareketsiz kal›r. Gövdesi

rüzgara göre yalpalanmas›na ra¤men, kafas› sabittir. Bu sayede kuflun görüfl

yetene¤i her türlü sars›nt›ya ra¤men hep mükemmeldir. Bu yöntem savafl

gemilerinde kullan›lan ve denizdeki çalkant›lara ra¤men silahlar› hedefe

ba¤l› tutan jiroskoba benzemektedir. Bu neden kerkenezin kafas›, bilim

adamlar›nca "jirostabilize kafa" olarak adland›r›l›r.25

Zamanlama Tekni¤i

Kufllar uçarak avlanma sürelerini azami verim alacak flekilde düzenler.

Kerkenezlerin ana besin kayna¤› tarla faresidir. Tarla faresi topra¤›n alt›nda-

ki oyuklarda yaflar ve beslenmek için her iki saatte bir yeryüzüne ç›kar. Ker-

kenezler de avlanmalar›n› tarla faresinin beslenme vaktine göre ayarlar.

Gündüz avlanmalar›na karfl›n, avlar›n› bekletir ve akflam karanl›¤›nda yer-

ler. Bu sayede gün boyunca bofl mide ile uçar ve dolay›s›yla a¤›rl›klar›n›

azaltm›fl olur. Bu yöntem uçufl için harcanan enerjiyi azalt›r. Kerkenezin bu

sayede %7'lik bir enerji tasarrufu yapt›¤› hesaplanm›flt›r.26 
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Rüzgarda Süzülme

Kerkenezler avlan›rken, harcad›klar› enerjiyi rüzgar› kullanarak da

azalt›r. Kanatlar› üzerindeki hava ak›m›n› art›rmak için rüzgarda süzülür ve

e¤er yeterli rüzgar varsa havada kanatlar› aç›k flekilde "as›l›" kalabilir. Hava

ak›m›n›n yerden yukar›ya do¤ru olmas› da onlara ayr› bir avantaj sa¤laya-

cakt›r. 

Hava ak›mlar›ndan yararlanarak enerji sa¤lay›p, bunu uçarken kullan-

maya "süzülme" denir. Kerkenez, bu yetene¤e sahip birçok kufltan sadece bi-

ridir. Süzülebilme özelli¤i bu türlerin havadaki üstünlü¤ünün bir iflaretidir. 

Süzülerek uçuflun bafll›ca iki yarar› vard›r. 

Birincisi, yiyecek ararken ya da avlanma alan›n› di¤er kufllardan korur-

ken, havada kalabilmek için gerekli enerjiyi azalt›r. ‹kincisi, kufla çok daha

uzun uçufllar yapabilme olana¤› verir. Süzülerek uçan bir mart›, kanat ç›r-

parken harcad›¤› enerjinin %70'ini tasarruf eder.27 

Hava Ak›mlar›ndan Gelen Enerji

Bir kufl, hava ak›mlar›ndan farkl› flekillerde enerji elde edebilir: Bir ya-

maçtan süzülen kerkenezin ya da denize inen sarp kayal›klardan afla¤›ya sü-

zülen bir mart›n›n yukar› ç›kan hava ak›m›n› kullanarak yapt›¤› uçufllar

"e¤imli süzülme" diye adland›r›l›r. 

Bir tepenin üzerinden kuvvetli bir rüzgar esti¤i zaman, hava ak›m› ha-

reketsiz dalgalar flekline dönüflür. Kufllar bu dalgalar› kullanarak da dalga

süzülmesi yapabilir. 

Sümsükkuflu ve di¤er deniz kufllar›, adalar›n neden oldu¤u bu çeflit ha-

reketsiz dalgalar› kullan›r. Ender olarak kufllar, gemilerin üzerinde süzülen

mart›lar›n yapt›¤› gibi, daha küçük engellerin oluflturdu¤u havay› kullana-

rak da süzülür. 

Kuflun yukar› do¤ru süzülmesini sa¤layan ak›mlar, daha çok hava cep-

helerinde görülür.
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Hava cepheleri; hava kütleleri aras›ndaki s›n›r-

lard›r. Kufllar›n bu cepheleri kullanarak yapt›¤› sü-

zülmeler "cephe süzülmeleri" olarak bilinir. K›y› bo-

yunca denizden esen rüzgarlar›n oluflturdu¤u cephe-

ler, ancak araflt›rma radarlar›n›n bu cepheler içinde

süzülen k›l›ç k›rlang›c› sürülerini saptamas› ile kefl-

fedilmifltir. Kalan iki yöntem ise ›s› dalgalar› ile sü-

zülme ve rüzgar de¤iflimleri ile süzülmedir.

Is› dalgalar›n› kullanarak süzülme, genel ola-

rak dünyan›n ›l›man kesimlerinde, özellikle k›tala-

r›n iç bölgelerinde görülür. Toprak güneflle ›s›nd›-

¤› zaman, hemen üzerindeki hava tabaka-

s› da ›s›n›r ve hafifleyerek bir ›s› dalgas›

halinde atmosferde yükselir. Bu olay, toz f›rt›-

nas› ya da ›s›nan havan›n dönerek yükseldi-

¤i hortum fleklinde gözlenebilir. 

AKBABALAR VE SÜZÜLME TEKN‹⁄‹

Akbabalar, yeryüzünü gözlerken elveriflli bir yükseklikte süzülebilmek

için, ›s› dalgalar›na dayal› özel bir yönteme sahiptir. Bir ›s› dalgas›ndan di-

¤erine süzülerek gün boyunca çok genifl bir alan üzerinde uçar.

Sabah günefl do¤arken ›s› dalgalar› yükselmeye bafllar. Önce küçük ak-

babalar, daha zay›f olan ›s› dalgalar› ile yükselir. Hava ›s›nd›kça, onlar› da-

ha büyük akbabalar izler. Akbabalar, ›s›nan havan›n yaratt›¤› yukar›ya do¤-

ru çekim alan›nda adeta yüzerek yükselir. En h›zl› yükselen hava, ›s› dalga-

s›n›n merkezindeki havad›r. Yerçekimi ile ›s›nan havan›n kald›rma kuvveti-

ni dengelemek için havada daireler çizer. Daha yükseklere ç›kmak istedikle-

rinde ›s› dalgas›n›n merkezine yaklafl›rlar ve buradaki daha h›zl› yükselen

havay› kullanarak yükselir. 

Is› dalgalar› di¤er avc› kufllar taraf›ndan da kullan›l›r. Ley-

lekler de özellikle göç s›ras›nda ›s› dalgalar›n› kullan›r. Or-

ta Avrupa'da yuva yapan beyaz leylek, k›fl› Afrika'da ge-

çirmek için yaklafl›k 7000 km. uza¤a göç eder. E¤er tüm
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yolu kanat ç›rparak geçmeye kalksa yolculuk boyunca dört yerde konakla-

mas› gerekecektir. Ama beyaz leylek günün 6-7 saati ›s› dalgalar› aras›nda

planör uçuflu yaparak yolculu¤unu üç haftada, enerjisinin büyük bir k›sm›-

n› tasarruf etmifl olarak tamamlar. 

Su karadan daha yavafl ›s›nd›¤› için, denizler üstünde ›s› dalgalar› olufl-

maz. Bu nedenle göç eden kufllar uzun deniz geçifllerinden kaç›n›r. Av-

rupa'dan Afrika'ya göç eden leylekler ve di¤er y›rt›c› kufllar, ya ‹ber

Yar›madas› üzerinden Cebelitar›k Bo¤az› yoluyla ya da Balkanlar üzerinden

‹stanbul Bo¤az› yoluyla geçer. 

Albatros, sümsükkuflu, mart› ve öteki deniz kufllar› ise, yüksek

dalgalar›n oluflturdu¤u hava ak›m›n› kullan›r. Dalga

tepeleri üzerinde uçan bu deniz kufllar›, yukar›ya do¤-

ru sapan havan›n kald›rma kuvvetini kazan›r. Albatros
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dalgalar›n üstünde süzülürken s›k s›k rüzgara do¤ru keskin bir flekilde dö-

ner ve h›zla yükselir. 10-15 metre yükseldikten sonra yeniden döner ve sü-

zülmeyi sürdürür. Burada kufl, rüzgar de¤ifliminden enerji kazanmaktad›r.

Deniz yüzeyine de¤en havan›n h›z› azal›r. Bu yüzden, yükselen albatros da-

ha h›zl› hava ak›m› ile karfl›lafl›r. Yeterli bir h›za ulaflt›ktan sonra yeniden

döner ve dalgalar üzerinde süzülmeye devam eder. Yelkovankuflu gibi

küçük kufllar da dalgalar üzerinde süzülürken ayn› tekni¤i uygulaya-

bilir. 

Kanat aç›kl›¤› 3 metreyi bulan albatros
dünyan›n en büyük kufllar›ndan biridir.

Böylesine büyük bir gövdenin uçma-
s› için de büyük bir enerjiye ge-
reksinim vard›r. Ancak Albatros

e¤imli süzülme metoduyla ka-
nat ç›rpmadan ustaca uçabi-

lir. Bu uçufl tekni¤i,
canl›ya büyük bir enerji
tasarrufu sa¤lamaktad›r. 

Akbabalar süzülmeye dayal› uçufl teknikleri sayesinde, yiyeceklerine yerdeki rakipleri olan s›rt-
lanlardan daha önce ulafl›r. Üstteki çizimde, önce bir lefl üzerinde beslenmeye gelen bir k›z›l ak-
baba, uzaktaki sark›k yüzlü akbaban›n ve bir s›rtlan›n dikkatini çeker. Her ikisi de harekete ge-
çer. Ancak s›rtlan›n saatte 40 km h›zla koflmas› bile yiyece¤e ulaflmas›na yetmeyecektir. Çün-
kü yiyece¤e olan 3.5 kilometrelik mesafeyi en iyi ihtimalle 4.25 dakikada alabilecektir. Oysa sar-
k›k yüzlü akbaba saatte 70 km h›zla süzülerek yiyece¤e üç dakikada ulaflacakt›r.
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Skimmer kuflu, suyla temas etti¤inde tüylerinin birbiri-
ne yap›flmas›n› önleyen ya¤dan yoksundur. Bu nedenle
di¤er su kufllar› gibi avlanmak için dal›fl yapamaz. An-
cak alt gagas› üsttekinden daha uzun olarak yarat›lm›fl-
t›r ve uçlar› dokunmaya karfl› hassast›r. Öte yandan ka-
natlar› öyle tasarlanm›flt›r ki, suyun hemen üstünde hiç
kanat ç›rpmadan uzunca bir süre süzülebilir. Alt gaga-
s›n› suya sokarak bu teknikle uçar. Gagas›na bir av te-
mas etti¤inde ise hemen onu yakalar.

Dalga süzülmesi e¤imli bir
alan›n rüzgar alt› yüzünde olur. 

Yaban kazlar› 8000 metre yükseklikte uçabilir. An-
cak atmosfer, 5000 metrede bile deniz seviyesine
k›yasla %65 daha seyrektir. Atmosferin bu denli
seyrek oldu¤u bir yükseklikte uçan kufl, daha h›z-
l› kanat ç›rpmak zorundad›r. Ama çok kanat ç›rp-
mak için de daha çok oksijen yakmas› gerekir. Ni-
tekim bu hayvanlar›n ci¤erleri, yükseklerdeki sey-
rek oksijenden maksimum oranda faydalanabile-
cek flekilde yarat›lm›flt›r. Memeli hayvanlar›nkin-
den farkl› flekilde çal›flan akci¤erler, kufllar›n sey-
rek havadan normalden fazla enerji almalar›n›
sa¤lar.

E¤imli süzülme tepe üstlerine
do¤ru yükselen havan›n
hareketine dayan›r.

Is›nan havayla süzülme ancak
s›cak bölgelerde olabilir.

Adnan Oktar

Cephe süzülmesi iki hava
kütlesinin karfl›laflt›¤› yerlerde
mümkündür.



Baykuflun gözleri
bafl›n›n önünde bu-

lunur. Bu tasar›m,
kufla çok verimli ve
net bir "binoküler"

görüfl kazand›r›r
(sar› alan). Bu tasa-

r›m do¤al olarak ge-
nifl bir kör bölge

oluflturmaktad›r, an-
cak bu, kufla hiçbir
dezavantaj vermez.

Çünkü bafl›n› yakla-
fl›k 270 derece çevi-
rebilmekte ve istedi-

¤i anda kolayl›kla
arkas›na dönüp ba-

kabilmektedir.

Ya¤mur kuflu son
derece h›zl› hare-
ket edebilir, hava-
da keskin manev-
ralar yapabilir. Bu
s›rada pek çok
kuflunkinden da-
ha genifl bir gö-
rüfl alan›na ihti-
yaç duyar. Bafl›-
n›n iki yan›nda
bulunan iri gözle-
ri, ona ihtiyac›
olan bu genifl gö-
rüfl alan›n› sa¤la-
maktad›r. 

Kufllarda en geliflmifl duyular görme ve iflit-
medir. Avc› kufllarda daha ziyade görme
duyusu güçlüdür. Gece avlananlarda ise
iflitme duyusu daha hassast›r. 
Baz› dalg›ç kufllar, örne¤in bal›kç›l veya ka-
rabatak ise, suda görmeye elveriflli gözler-
le donat›lm›flt›r. Bu kufllar›n kornealar› yas-
s›d›r, böylece ›fl›¤›n k›r›lmas› azal›r ve su al-
t›nda net görüntü elde eder.
Kufllar›n ço¤unda gözler ço¤unlukla kafa-
n›n iki yan›ndad›r. Bu tasar›m sayesinde
genifl bir görüfl aç›s› kazan›r. 
Gece avlanan y›rt›c› kufllar›n gözlerinin ka-
falar›n›n ön k›sm›nda olmas› ise yine kusur-
suz bir tasar›md›r; çünkü bu kufllar genifl
görüfl aç›s›ndan çok, "binoküler" olarak ad-
land›r›lan, dar ama daha net görüntü aç›s›-
na ihtiyaç duymaktad›r. (‹nsanlar da ayn›
görüntü aç›s›na sahiptir.)
Kufllar›n ayr›ca çok ilginç baz› duyular› da
vard›r. Bu sayede havadaki titreflimleri, his-
sedebilir, dünyan›n manyetik alan›n› alg›la-
y›p buna göre yön tayini yapabilir.

Bafl›n›n her iki yan›nda bulunan göz-
ler, güvercine çok genifl bir görüfl
alan› sa¤lamaktad›r. (turuncu
ve sar› alanlar).

KUfiLARDAK‹
TASARIMLAR

A¤açkakan uzun dili ile a¤aç
gövdelerindeki derin deliklerde

yaflayan larvalara rahatl›kla ula-
flabilir. Kolibrinin ise ince ve

çatall› bir dili vard›r. Bu yap›, çi-
çeklerdeki nektarlar› rahatl›kla

toplamas›n› sa¤lar.

Baz› kufllar için iyi koku
alma yetene¤i hayati bir
önem tafl›r. Urubu deni-
len siyah tüylü Ameri-
kan akbabas›, oldukça
uzaklardan alg›layabil-
di¤i kokular sayesinde
lefllerin yerini kolayl›kla
bulur ve böyle beslenir.



Kufllar›n kafatas› da di-
¤er tüm canl›lar›nki gibi
kusursuz bir tasar›ma sa-
hiptir. Görme, iflitme ve
koku gibi alg›lar için ka-
fatas›nda özel boflluklar
aç›lm›flt›r. 

Gündüz avlanan
y›rt›c› kufllar›n görme duyarl›l›¤›
insanlardan daha güçlüdür. Bir

insan uzaktaki bir fareyi bula-
n›k görür. Oysa bir alado¤an

ayn› mesafedeki fareyi
çok daha net olarak

görebilmektedir.



Gö¤üs kaslar›-
n›n ters çal›fl-

mas› kanad›
afla¤› do¤ru çe-

ker. Kanatlar yu-
kar›da ve gö¤üs

kaslar› kas›l›
iken, üst gö¤üs

kaslar› gevfle-
mifl durumdad›r.

Üst gö¤üs kas-
lar› gevfletilip
gö¤üs kaslar›

kas›ld›¤›nda ise
kanatlar afla¤›
indirilmifl olur.

KEM‹KLER
Kufl kemikleri hava-
lanmak için tasar-
lanm›flt›r. ‹çleri oyuk-
tur. Kas kuflaklar› ile
sar›lm›flt›r. Böylece
sa¤laml›klar›ndan
hiçbir fley yitirmeden
mükemmel bir hafifli-
¤e kavuflturulmufltur. 

Kufllar›n iskeleti, uçmak, yürümek ve hatta yüz-

mek gibi hareketleri en h›zl› ve verimli bir biçimde

sa¤layacak flekilde yarat›lm›flt›r.

Uçucu kufllar›n hepsi, çok güçlü bir ana gö¤üs ke-

mi¤i (sternum) ve bunu destekleyen flerit halinde

ikinci bir gö¤üs kemi¤i (breflet) ile donat›lm›flt›r.

Uçuflu sa¤layan gö¤üs kaslar› bu kemiklerin üstün-

de yer al›r. 

Gö¤üs kemeri ad› verilen iskelet k›sm› ise,

kanat kemikleri için güçlü bir dayanma

noktas› oluflturur. Gö¤üs kemeri

yass› gö¤üs kemi¤i ile sadece

kufllara özgü olan lades ke-

miklerinden oluflmaktad›r. 

Kanad› tafl›yan kemikler oldukça

uzundur ve birbirlerine kaynam›fl du-

rumdad›r. Kanattaki di¤er kemikler topluca

"el" olarak adland›r›lan üç küçük kemikten oluflur.

Basen, ayak kaslar›n›n yay›larak daha iyi çal›flabil-

mesi için hem vücudun alt›na, hem de gerisine

do¤ru uzat›lm›flt›r.

UÇMAK, YÜZMEK VE KOfiMAK ‹Ç‹N
MÜKEMMEL TASARIMLAR



Leyle¤in aç›lm›fl kanatlar›, tüylerin di-
zilifl s›ras›n› gösteriyor. Uzun tüyler
mekanik itmeyi meydana getirir. Üst
üste binmifl daha k›sa olan tüyler ise
kufla aerodinamik bir yap› kazand›r-
maktad›r.

Deve kuflu gibi "koflucu 
kufllar"›n uzun basen-
leri vard›r ve bun-

lar koflmay› sa¤-
layan güçlü

kaslarla kapl›d›r.
Gece avlanan y›rt›c›-

lar›n ise bodur vücutlar› var-
d›r ve bu canl›lar e¤ik bir

omurili¤e sahiptirler. Bu
sayede oldukça atik dav-
ranabilirler.

Serçegiller uzun
süre uçmalar›na
imkan tan›yan d›fl
gö¤üs kemi¤ine sa-
hiptir. Bu kemi¤in üs-
tünde gö¤üs kaslar›
yer al›r. 

GÖ⁄ÜS KAFES‹
Kufllar›n gö¤üs kafesi, kanatlar kapand›¤›nda s›k›flmamas›
için e¤ilmez bir niteliktedir. Yani kufl uçarken ve nefes al›p
verirken, gö¤üs kafesinin hacmi büyüyüp küçülmez. 

Y›rt›c› kufl Koflucu kufl



Kufllar›n uçuflu, harika bir hareket
fleklidir. Uçarken kazand›klar› h›z,
koflma ve yüzmeye k›yasla çok daha
yüksektir. Ayr›ca, mesafe bafl›na
harcad›klar› enerji de, koflmaya ve
yüzmeye göre daha düflüktür. 

"O Allah ki, yaratand›r,
(en güzel bir biçimde)
kusursuzca var 
edendir, 'flekil ve suret'
verendir. En güzel isimler
O'nundur. Göklerde ve yerde
olanlar›n tümü
O'nu tesbih etmektedir. 
O, Aziz, Hakimdir."
(Haflr Suresi, 24)



20. yüzy›lda insanl›k uçufl
teknolojisinde çok büyük bir
at›l›m gerçeklefltirmifltir. Bu

baflar›n›n önemli nedenlerin-
den biri ise, bilim adamlar›n›n
kufl bedenlerindeki tasar›mla-
r› örnek almalar›d›r. Uçaklar›n

inflas› aflamas›nda kufllar›n
aerodinamik yap›lar› örnek

al›nmakta ve bu sayede çok
verimli tasar›mlar ortaya ç›k-

maktad›r. Çünkü, tüm di¤er
canl›lar gibi kufllar da kusur-

suzca yarat›lm›flt›r. 
(C.J. Pennycuick, Kufllar›n
Uçufl Performans›, Oxford

University Press, 1989)



Ayr›ca beyaz kanatl› baykuflun kafas› kendi etra-
f›nda neredeyse 270 derece dönebilir. Bu da hay-
van›n görüfl alan›n›n son derece büyük olmas›n›
sa¤lar. Kuflun kulaklar› da son derece hassast›r.

Gece çal›lar›n içinde gezinen bir tarla faresi-
nin ç›kartt›¤› sesleri tünedi¤i daldan duyabi-

lir. Uçuflu s›ras›nda kanatlar›n› hiç ses ç›-
karmadan ç›rpabilir. Dallar› ve avlar›n› s›-
k›ca kavramas›n› sa¤layan güçlü pençe-
leri oldu¤u da düflünülürse, baykuflun
ideal bir gece avc›s› olarak yarat›ld›¤›

rahatl›kla anlafl›labilir. 

Kanat aç›kl›¤› 55 cm'i bulan beyaz
kanatl› baykufl, ideal bir gece avc›-
s› olarak yarat›lm›flt›r. ‹ri gözleri
bafl›n›n ön taraf›na yerlefltirilmifltir.
Bu yerleflim av›n› tespitte büyük
avantaj sa¤lar. Gözlerin bir baflka
özelli¤i ise gece görüfl kapasitesi-
nin yüksek olmas›d›r.
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KUfi YUMURTALARINDAK‹ TASARIM

Kufllardaki yarat›l›fl mucizeleri kanatlar›, tüyleri ya da göç yetenekle-

riyle s›n›rl› de¤ildir. Bu canl›lardaki ola¤anüstü tasar›mlardan biri de yu-

murtalar›nda ortaya ç›kar.

Bize çok basit gibi görünen tavuk yumurtas›n›n kabu¤unda, golf topu

girintilerini and›ran 15 bin kadar gözenek bulunur. Daha küçük baz› kuflla-

r›n yumurtalar› ise, ancak mikroskop alt›nda görülebilen süngersi bir kabu-

¤a sahiptir. Bu girintili-ç›k›nt›l› yap›lar, kufl yumurtas›na büyük bir esneklik

kazand›rmakta ve darbelere karfl› direncini art›rmaktad›r.

Yumurta tam bir paketleme harikas›d›r. Geliflmek-

te olan civcivin gereksinim duydu¤u tüm besin ve

suyu sa¤lar. Yumurtan›n sar›s›, protein, ya¤, vi-

tamin ve mineraller içerirken, ak› da bir su

deposu ifllevini görür. 

Geliflmekte olan civcivin besine ve

suya oldu¤u kadar oksijen almaya ve

karbondioksitini d›flar› atmaya da ge-

reksinimi vard›r. Civcivin ayr›ca bir ›s›

kayna¤›na, kemiklerinin geliflmesi

için kalsiyuma, suyunun korunmas›-

na, bakterilerin bulaflmas›na ve meka-

nik darbelere karfl› bir koruma sistemi-

ne gereksinimi vard›r. Tüm bu gereksi-

nimleri yumurta kabu¤u karfl›lar. Civciv,

kabuk zarlar›n›n iç yüzeyinde bulunan bol

damarl› bir katman arac›l›¤›yla oksijen al›r ve

karbondioksitini atar. Gaz al›p verme, eriflkin hay-

vanlarda oldu¤u gibi akci¤erlerle de¤il, kabuktaki küçük gö-

zenekler yoluyla olur. 

Yumurta kabuklar›, flafl›rt›c› ölçüde sa¤lam olmalar›na karfl›n, çok da

incedir. Bu özellik, kuluçkadaki ana ya da baban›n ›s›s›n›n, yumurtan›n içi-

ne kadar kolayca iletilmesini sa¤lar.



Gerekli Bir Kay›p 

Kuluçka dönemi s›ras›nda, yu-

murtadaki suyun ortalama %16's› gö-

zeneklerden d›flar› buharlaflarak kay-

bolur. Biyologlar eskiden bu su kayb›-

n›n, yumurta kabu¤unun hava geçire-

bilen yap›s› nedeniyle zorunlu, ama

zararl› bir kay›p oldu¤unu düflünüyor-

lard›. Oysa son araflt›rmalar, bu su kay-

b›n›n civcivin yumurtadan ç›kmas› için

gerekli oldu¤unu göstermifltir. Civcivin yu-

murtadan ç›karken gagas›ndaki yumurta diflini

kullanarak kendisine bir delik açt›¤› ilk aflamada,

fazla oksijene ve bafl›n› oynatacak kadar bir bofllu¤a gereksinimi vard›r. Bu

gereksinimler, yumurtadaki suyun kaybedilmesi, dolay›s›yla yer aç›lmas› ve

bu aç›lan yerde daha çok oksijen bulundurulmas›yla karfl›lan›r.

Konunun daha da ilginç olan yönü, farkl› yumurta kabuklar›n›n su

kaybetme oranlar›n›n da, ideal olan % 15-20'lik su kayb›n› sa¤layacak flekil-

de ayarlanm›fl olmas›d›r. Örne¤in, dal-

g›ç kuflu yumurtas›n›n su kaybetme o-

ran›, daha kuru ortamda kuluçkaya ya-

t›r›lan ayn› büyüklükteki bir baflka yu-

murtadan üç kat daha fazlad›r. 

Yumurta, civcivi 20 günlük kuluç-
ka dönemi boyunca koruyacak ka-
dar sa¤lam, ama d›flar› ç›kmas›na
imkan sa¤layacak kadar da k›r›l-
gand›r.

Civcivler, yumurtalar›n› k›rmak için kul-
land›klar› özel bir "yumurta difli"ne sahiptir.
‹lginç olan, bu özel k›r›c› diflin, civciv yu-
murtay› k›rmadan bir süre önce belirmesi
ve sonra da yok olmas›d›r.

Yumurtan›n Kesiti
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Yumurtadaki Dayan›kl›l›k Tasar›m›

Bir yumurta kabu¤unun, gaz, su ve ›s› ifllemini düzenlemesi gerekti¤i

kadar sa¤lam da olmas› gerekir. Kabuk, geliflmekte olan civcivi d›fl darbele-

re karfl› koruyacak ve kuluçkaya yatan annenin a¤›rl›¤›n› kald›rabilecek ka-

dar dayan›kl› olmal›d›r.

Nitekim kufl yumurtalar›na bakt›¤›m›zda, son derece dayanakl› bir bi-

çimde tasarland›klar›n› görürüz. Allah, küçük ve büyük yumurtalar› bir-

birinden farkl› flekilde yaratm›flt›r. Büyük kufllar›n yumurtalar› genellikle

sert ve esnek olmayan bir yap›ya sahiptir. Daha küçük kufllar›n yumurtalar›

ise yumuflak ve esnektir. 

Tavuk yumurtalar›n›n kabuklar› sert ve gevrektir ancak yuvada birbir-

leri üzerine yuvarland›klar›nda k›r›lmaz. Bu tür kabuk, asl›nda tüm iri yu-

murtalarda bulunmaktad›r. Bu sa¤laml›k, yumurtay› sald›rganlardan koru-

maktad›r. E¤er bu sert ve gevrek kabuklar› küçük yumurtalarda olsayd› çok

çabuk k›r›l›rlard›. Araflt›rmalar, küçük yumurtalardaki kabuklar›n gevrek

Bir tavuk yumurtas›n›n,
yumurtal›k kanal›nda ge-
çirdi¤i evreler. Yumurta
kabu¤unun dölyata¤›nda
oluflumu, yaklafl›k 15-16
saat sürmektedir



Yumurta kabuklar›, içerdeki civcivin, gözenek kanallar›ndan oksijen alabilmesine imkan tan›-
yacak biçimde yarat›lm›flt›r. Üstteki flekilde, karbondioksit, su ve oksijenin gözenek kanallar›n-
dan geçifl flekli görülüyor.

Üstteki flema, yumurtalar›n› ›slak ve çamurlu
bitki örtüsü üzerine b›rakan dalg›ç kuflunun yu-
murta kabu¤unu göstermektedir. Dikkat edilir-
se, kabuk üzerindeki gözenekler, "inorganik kü-
recikler katman›" denilen bir tabaka ile kaplan-
m›flt›r. Bu tabaka, kabu¤un gözeneklerinin t›-
kanmas›n› ve bu sayede yavrunun havas›zl›ktan
ölmesini engellemektedir.

Farkl› ortamlarda yaflayan kufllar›n yu-
murtalar› da farkl› tasar›mlara sahiptir. 
Üstte, bu tür bir yumurta kabu¤unun ke-
siti yer al›yor. Bu yumurta kabu¤u, çak›ll›
yerlerde yumurtlayan halkal› ya¤mur ku-
fluna aittir. D›fltaki özel kristal katman,
yumurtan›n çizilerek zedelenmesini en-
gellemektedir.
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de¤il, ama dayan›kl› ve esnek oldu¤unu göstermektedir. Olas› bir darbede

esneyebilmeleri onlar› k›r›lmaktan kurtar›r. 

Bir kabu¤un gevrek ya da esnek yap›da olmas›, sadece civcivi korumak

aç›s›ndan de¤il, onun dünyaya gelifl biçimi aç›s›ndan da belirleyici rol oy-

nar. Sert ve gevrek bir kabuktan ç›kacak olan civcivin, kafas›n› ve bacaklar›-

n› ç›karmadan önce yumurtan›n bas›k ucunda sadece bir-iki delik açmas›

yeterlidir. Böylece delikleri birlefltiren bir tak›m çatlaklar oluflur ve civciv

flapka biçiminde bir kapa¤› kald›rmakla özgürlü¤üne kavuflabilir.28   

(Yanda) Di-
yagram, bir
yumurta ka-
bu¤unun ya-
p›s›n› gösteri-
yor. 

Pek çok kuflun yumurtas› kamufle ol-
malar›n› sa¤layacak renklerde yarat›l-
m›flt›r. Deniz kuflunun yumurtalar› ise
armut biçimindedir. Bu, sarp kayal›k-
lar için tasarlanm›fl ideal bir flekildir.
Darbe yediklerinde kolayl›kla düfl-
mez, çemberler çizen bir yörünge iz-
ler.



YARASALARIN RADARI

Yarasalar çok ilginç varl›klard›r. Onlar› ilginç k›lan özelliklerinin bafl›n-

da ise, ola¤anüstü yön bulma yetenekleri gelir.

Yarasalar›n bu yetene¤i, bilim adamlar› taraf›ndan yürütülen bir dizi

deneyle ortaya ç›kar›ld›. Bu canl›lar›n yap›s›ndaki ola¤anüstü tasar›m› gör-

mek için, bu deneyleri biraz inceleyelim:29

Bu deneylerin ilkinde, yarasa tamamen karanl›k bir odaya b›rak›ld›.

Ayn› odan›n bir ucuna ise yarasan›n besini olan bir

sinek yerlefltirildi. Bu andan itibaren oda-

da olup bitenler ise gece görüfl kabili-

yeti olan kameralarla takip edildi.

Sinek havada daha ilk kanat

ç›rp›fllar›n› yaparken odan›n

bir ucundan h›zla harekete

geçen yarasa do¤rudan si-

ne¤in yan›na gelerek onu

avlad›. Bu deney ile yara-

salar›n karanl›kta bile iflle-

yen çok keskin bir alg›lama

kabiliyeti oldu¤u sonucuna

var›ld›. Ama yarasan›n bu al-

3 .  B Ö L Ü M

‹letiflim ve Hedef 
Belirleme Sistemleri

Harun Yahya



g›lamas›, iflitme duyusundan m›, yoksa sahip oldu¤u bir gece görüfl sistemin-

den mi kaynaklan›yordu? 

‹flte bunun için ikinci bir deney yap›ld›. Ayn› odada bir köfleye bir grup

t›rt›l yere b›rak›ld› ve üzerleri bir gazete sayfas› ile örtüldü. Serbest kalan ya-

rasa, hiç zaman kaybetmeden, yerdeki gazete sayfas›n› kald›rarak t›rt›llar› ye-

di. Bu, yarasan›n yön bulma yetene¤inin görme duyusuyla ilgili olmad›¤›n›

gösteriyordu.

Bilim adamlar› yarasalarla ilgili deneylerine devam ettiler: Yeni deney

uzun bir koridorda gerçeklefltirildi. Bir uca yarasa, di¤er uca ise yem olarak bir

grup kelebek yerlefltirilecekti. Ancak bundan önce koridoru diklemesine kesen,

birbirine paralel duvarlar yap›ld›. Daha sonra da bu duvarlar›n her birine, an-

cak bir yarasan›n geçebilece¤i kadar genifllikte birer delik aç›ld›. Ama delikler

her duvar›n farkl› bir noktas›ndayd›. Yani yarasan›n bu duvarlar› aflmas› için

adeta "slalom" yar›fl› yapan kayakç›lar gibi sürekli manevra yapmas› gereke-

cekti.

Zifiri karanl›k olan koridorun bafl›ndaki yarasan›n serbest b›rak›lmas›yla

birlikte bilim adamlar› gözlemlerine bafllad›. Yarasa ilk duvara yaklaflt›¤›nda

do¤rudan deli¤e do¤ru hareket ederek buradan kolayl›kla geçti. Bundan son-

raki her duvarda ayn› fley gözlemlendi: Yarasa duvara çarpmak bir yana, du-

var yüzeyindeki deli¤i aramaya bile gerek duymad›. Son duvar› da rahatl›kla

geçen yarasa burada yakalad›¤› kelebeklerle karn›n› doyurdu. 

Bu durum karfl›s›nda hayranl›klar›n› gizleyemeyen bilim adamlar›, yara-

san›n alg›lamas›ndaki hassasiyeti anlamak için son bir deney daha yapmaya

karar verdiler. Bu kez amaç yarasan›n alg› s›n›rlar›n› daha kesin belirlemekti.

Yine uzun bir tünel haz›rland› ve tünel boyunca 0.6 mm kal›nl›¤›ndaki çelik

teller tavandan yere inecek flekilde da¤›n›k bir tarzda gerildi. Yarasa, deneyi

yapanlar› bir kez daha flafl›rtarak, gerili tellerden hiçbirine tak›lmadan, tek se-

ferde aralar›ndan geçerek yolculu¤unu baflar›yla tamamlad›. Yarasan›n bu

uçuflu, 0.6 mm kal›nl›¤›ndaki telleri bile uzaktan alg›layabildi¤ini gösteriyordu.

Daha sonra yap›lan di¤er araflt›rmalar, yarasalar›n bu inan›lmaz alg›lama yete-

neklerinin, sahip olduklar› bir sonar sistemine ba¤l› oldu¤unu gösterdi. Yara-

salar, etraflar›ndaki cisimleri alg›lamak için, yüksek titreflimli ses dalgalar› ya-

y›yorlard›. ‹nsanlar taraf›ndan duyulamayan bu dalgalar›n yank›lar› yarasa ta-

raf›ndan alg›lan›yor ve böylece hayvan içinde bulundu¤u ortam›n bir tür "ha-
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rita"s›n› ç›kar›yordu.30 Yani yarasan›n havada uçan küçücük bir sine¤i alg›la-

mas›, ç›kard›¤› seslerin sine¤e çarp›p geri dönmesiyle oluflan yank›ya dayan›-

yordu. Bu sistemin ne anlama geldi¤ini biraz düflünelim. Yarasan›n sonarla

yön bulmas›, yayd›¤› seslerin kendisine geri dönme süreleri aras›ndaki far-

k› hesaplamas› sayesinde mümkün olmaktad›r. Örne¤in karanl›k ve bofl bir

odan›n zeminindeki t›rt›l› avlayan yarasa deneyini hat›rlayal›m. Yarasan›n

t›rt›l› alg›lamas› flöyle olmaktad›r: Yarasa tiz sesli ç›¤l›klar atmakta ve ken-

disine gelen yank›lara göre odan›n fleklini tespit etmektedir. Yarasan›n ç›¤l›-

¤› oda zeminine çarp›p geri dönmekte, yarasa da bu gidip-gelme süresine

göre zeminin uzakl›¤›n› anlamaktad›r. T›rt›l ise, odan›n zemini üzerinde 0.5

ya da 1 cm. kadar yükseklik oluflturur. Yani t›rt›l yarasaya zeminin genelin-

den 0.5 ya da 1 cm. kadar daha yak›nd›r. Ayr›ca t›rt›l çok yavafl olsa da ha-

reket etmekte, bu da kendine çarp›p yans›yan dalgalar›n frekans›n› de¤ifltir-

Yap›lan deneylerde, yarasan›n zifiri karanl›kta bile duvarlarda aç›lan delikleri kolayl›kla tespit
etti¤i ve bunlar›n aras›ndan uçtu¤u görülmüfltür.



Adnan Oktar

mektedir. Yarasa, bu ufak farklar› bile alg›layarak yerde bir t›rt›l oldu¤unu

anlayabilir. Yarasa bu ifli saniyede 20 bin frekans yay›p, bunlar›n hepsinin

yank›lar›n› analiz ederek yapar. Dahas› bu ifli yaparken hareket halindedir.

Tüm bunlar düflünüldü¤ünde, ak›llara durgunluk verecek birer mucize

olduklar› anlafl›l›r.

Yarasan›n sonar›n›n daha da ola¤anüstü bir yönü vard›r. Yarasan›n iflit-

me sistemi yaln›zca kendi sesini duyacak biçimde yarat›lm›flt›r. Hayvan›n al-

g›layabildi¤i frekans aral›¤› çok dard›r yani ancak belli frekanstaki sesleri al-

g›layabilir. Ancak iflte bu noktada çok önemli bir sorun ortaya ç›kmaktad›r.

Doppler etkisi denen fizik kural›na göre, hareket halindeki bir cisme çarpan

sesin frekans› de¤iflir. Bu yüzden, yarasa kendisinden uzaklaflmakta olan bir

sine¤e do¤ru ses dalgalar›n› yayd›¤›nda, dönen ses dalgalar› yarasan›n du-

yamayaca¤› bir aral›¤a düflecektir. Bu nedenle yarasan›n hareketli cisimleri

alg›lamada büyük zorluklar yaflamas› gerekir.

Ama böyle olmaz. Yarasa her türlü cismi kusursuzca alg›lamaya devam
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eder. Çünkü yarasa, Doppler etkisini bilirmiflcesine, hareketli cisimlere do¤-

ru yollad›¤› ses dalgalar›n› de¤ifltirir. Örne¤in kendisinden uzaklaflan sine¤e

en yüksek frekansl› ses dalgas›n› yollar ki, ses geri döndü¤ünde duyamaya-

ca¤› kadar düflük bir frekansa inmesin. 

Peki bu ayarlama nas›l gerçekleflir?

Yarasan›n beyninde, sonar sistemini denetleyen iki farkl› tipte nöron

(sinir hücresi) bulunmaktad›r; bunlardan biri yans›yan ultrasonu alg›lar, di-

¤eri baz› kaslara komut vererek yarasan›n ç›¤l›¤›n› oluflturur. Bu iki nöron

beyinde efl güdümlü çal›fl›r; öyle ki yank›n›n frekans› de¤iflince, birinci nö-

ron bunu alg›lar ve ikinci nöronu bask›layarak veya uyararak, ç›¤l›¤›n fre-

kans›n›n yank›n›n frekans›na uymas›n› sa¤lar. Sonuçta yarasan›n ç›¤l›¤› or-

tam›n durumuna göre frekans de¤ifltirir ve en verimli flekilde kullan›l›r. 

Tüm bu sistemin evrim teorisinin "tesadüf" aç›klamas›na indirdi¤i dar-

beyi görmemek ise mümkün de¤ildir. Yarasadaki sonar sistem son derece

kompleks bir yap›d›r ve asla rastgele mutasyonlarla aç›klanamaz. Sistemin

çal›flabilmesi için, tüm ayr›nt›lar›yla kusursuz olarak var olmas› zorunludur.

Yarasa hem yüksek frekanslarda ses yayacak yap›ya, hem bu sesleri alg›la-

y›p analiz edecek organlara, hem de hareket de¤iflikliklerine göre frekans

ayarlamas› yapan sisteme sahip olmal›d›r ki, sahip oldu¤u sonar ifle yaras›n.

Elbette ki tüm bunlar rastlant›larla aç›klanamaz ve yarasan›n kusursuz bir

biçimde Allah taraf›ndan yarat›ld›¤›n› gösterir.

Bilimsel araflt›rmalar, yarasalardaki yarat›l›fl mucizelerinin yeni örnek-

lerini ortaya ç›karmaktad›r. Ortaya ç›kan her yeni mucizede de bilim dünya-

s› bu ola¤anüstü sistemlerin nas›l çal›flt›¤›n› çözmeye u¤raflmaktad›r. Örne-

YARASA RADAR RADAR              SONAR 

(Eptesicus)    (SCR-268)          (AN/APS-10) QCS-T

Sistemin a¤›rl›¤› (kg) 0,012 12.000 90 450

Güç (W) 0,00001 75.000 10.000 600

Hedefin çap› (m) 0,01 5 3 5

Verimlilik indeksi 2x109 6x10-5 3x10-2 2x10-3

Yararl›l›k Oran› 1 3x10-14 1,5x10-11 10-12

Yarasalar›n avlar›n› tespit etmek için kulland›klar› sistem, insan yap›s› radar ve sonarlardan
milyarlarca kez daha verimli ve hassast›r. Bu özellik yukar›daki tablodan rahatl›kla anlafl›lmak-
tad›r. ‹lk kolonda yarasa sonar›n›n, di¤er kolonlarda ise insan yap›s› radar ve sonarlar›n özel-
likleri s›ralanm›flt›r.
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¤in geçti¤imiz y›llarda yarasalarla ilgili olarak yap›lan yeni bir araflt›rma or-

taya çok ilginç sonuçlar ç›kard›:31 Ma¤arada yaflayan bir yarasa grubunu in-

celemek isteyen bilim adamlar›, grup üyelerinin baz›lar›na vericiler yerlefltir-

di. Gece olunca yarasalar d›flar› ç›karak, gün do¤ana kadar dolafl›p besin ih-

tiyaçlar›n› giderlerdi. Bilim adamlar› ellerindeki al›c›larla saatler boyu süren

bu yolculu¤u izlediler. Yarasalar›n, zaman zaman, yapt›klar› bu yolculuk ne-

deniyle ma¤aradan 50-70 km. kadar uzaklaflt›klar› tespit edildi. Ancak bilim

adamlar›n› as›l flafl›rtan fley, güneflin do¤mas›na yak›n bafllayan dönüfl yolcu-

lu¤u oldu. Yarasalar, dönüfl yolculuklar›n›, bulunduklar› yerden do¤rudan

do¤ruya yuvaya uçufl yaparak gerçeklefltirdi. Peki yarasalar ma¤araya göre

hangi yönde ve ne kadar uzakta olduklar›n› nas›l biliyorlard›? 

Böyle bir uçuflta yön tayininin nas›l yap›ld›¤›na dair detayl› bilgiler he-

nüz elde edilemedi. Bilim adamlar›, bu uçuflu yapan yarasalar›n iflitme du-

yusunun böyle bir yolculukta çok fazla ifllevi olamayaca¤›n› düflünüyorlar.

Ayn› bilim adamlar›, yarasalar›n kör olduklar›n› da hat›rlatarak, kendilerini

flafl›rtacak kadar üstün olan yeni bir sistemle her an karfl›laflabileceklerini be-

lirtiyorlar. K›sacas› bilim, yarasa ad›n› verdi¤imiz canl›larda yeni yarat›l›fl

mucizeleri bulmaya devam ediyor. 

Nüfusu 50 milyonu bulan dünyan›n en büyük
yarasa sürüsü Amerika'da yaflar. Sürünün üye-
leri olan "özgürkuyruk yarasalar›" saatte 95 km
h›zla 3050 m yükseklikten uçar. Bu o kadar bü-
yük bir sürüdür ki, uçak radarlar› taraf›ndan
tespit edilebilir.

Yarasa Sürüsü

Yarasalar›n ma¤alar›ndan ç›ktan son-
ra farkl› yönlerde uzun süre dolaflt›k-
lar›, ancak geri gönüfl yolculuklar›n-
da do¤rudan ma¤ara döndükleri be-
lirlenmifltir. Bu yön tayinini nas›l yap-
t›klar› halen araflt›r›lmaktad›r.
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ELEKTR‹KL‹ BALIKLAR

Y›lan Bal›¤›n›n Elektro-flok Tabancas›

Boylar› zaman zaman 2 metreye kadar uzanabilen elektrikli y›lan bal›k-

lar› Amazon bölgesinde yaflar. Bu bal›klarda gövdenin üçte ikisini kaplayan

ve say›lar› 5000 ila 6000'i bulan organik elektrik plakalar› vard›r. Bunlar›n

oluflturdu¤u elektri¤in gerilimi 500 volt, ak›m de¤eri ise 2 amperdir. Bu, te-

levizyonunuzu çal›flt›rmak için kulland›¤›n›zdan çok daha güçlü bir elektrik

yüküdür.

Elektrik üretebilme yetene¤i, bu hayvana hem savunma hem de mü-

kemmel bir sald›r› arac› olarak verilmifltir. Bal›k, vücudunda üretti¤i bu

elektri¤i düflmanlar›n› flok edip öldürmekte kullan›r. Bal›ktan kaynaklanan

elektrik floku 2 m uzaktaki büyük bafl bir hayvan› bile öldürebilecek fliddet-

tedir. Bal›¤›n elektrik üretme mekanizmas› saniyenin binde ikisi veya üçü

kadar k›sa bir sürede devreye girer. 

Hayvan›n bu denli büyük bir enerjiye sahip olmas› gerçekten büyük bir

yarat›l›fl mucizesidir. Sistem son derece komplekstir ve "aflama aflama" gelifl-

mesi gibi bir ihtimal de söz konusu de¤ildir. Çünkü bal›¤›n elektrik sistemi,

tam olarak ifllemedi¤i sürece, ona hiçbir avantaj sa¤lamayacakt›r. Bir baflka

deyiflle bu sistemin her parças› ayn› anda kusursuz bir flekilde yarat›lm›flt›r.

Elektrik Alan› ile "Gören" Bal›klar 

Do¤ada yüksek elektrik yükleriyle silahlanm›fl olan bal›klar›n yan› s›ra,

iki yada üç volt gibi çok düflük sinyaller yayan bal›klar da vard›r. Avlanma

ya da savunmaya yaramas› mümkün olmayan bu zay›f sinyaller acaba ne ifle

yar›yor olabilir?

Bu bal›klar zay›f elektrik sinyallerinden bir duyu organ› gibi faydala-

n›r. Allah, bal›klar›n vücudunda, sinyalleri yay›nlayabilecek ve bunlar› alg›-

layabilecek eflsiz bir duyum sistemi yaratm›flt›r.32

Bal›k, yayd›¤› elektrik yükünü kuyru¤unda yer alan özel bir organda

üretir. Bu yük, hayvan›n gövdesinin arka bölümüne da¤›lm›fl binlerce delik-

ten sinyaller fleklinde yay›l›r. Bu sinyaller bal›¤› çevreleyen suda anl›k bir

elektrik alan›n›n oluflmas›na neden olur. Bal›¤›n yak›n›ndaki nesneler ise, bu

alan›n biçiminin bozulmas›na neden olur. Bal›k bu bozulmalar› hemen tiple-
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rine göre yorumlayarak çevredeki nesnelerin büyüklü¤ü, iletkenli¤i ve hare-

keti hakk›nda bilgiler edinir. Bal›¤›n vücudunda, çevredeki elektrik alan›n›n

da¤›l›m›n› bir radar gibi sürekli olarak denetleyen elektriksel al›c›lar vard›r. 

K›sacas› bu bal›klar›n vücudunda etrafa sürekli olarak elektrik sinyalle-

ri yayan, bir yandan da bu sinyallerin çarpt›¤› cisimleri yorumlayan organik

bir radar vard›r. ‹nsanlar›n kulland›klar› radarlar›n ne denli kompleks ay-

g›tlar olduklar›n› düflündü¤ümüzde, bal›¤›n vücudundaki yarat›l›fl›n hari-

kal›¤› da ortaya ç›kar. 

Özel Amaçl› Al›c›lar

Elektrikli bal›klar›n vücutlar›nda çeflitli tipte al›c›lar vard›r. 'Ampulüm-

sü' denen al›c›lar, di¤er bal›klar›n yüzücü kaslar›n›n ve böcek larvalar›n›n

yay›nlad›¤› alçak frekansl› elektrik sinyallerini alg›lar. Bu tür al›c›lar hayva-

n›n, av ve avc›lar hakk›nda bilgilenmesine yarar. Bu al›c›lar›n duyarl›l›¤› o

kadar fazlad›r ki, yerin manyetik alan›n› bile alg›lar. 

Ancak ampulümsü al›c›lar, hayvan›n kendi yay›nlad›¤› yüksek frekansl›

sinyalleri alg›layamaz. Bu görev 'yumrulu' denen özel al›c›lar taraf›ndan yeri-

ne getirilir. Bu al›c›lar, bal›¤›n etrafa yayd›¤› elektrik sinyallerini alg›layan ve

Elektrik organ›

‹letken olmayan nesne

Elektriksel görüntü

‹letken nesne
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bu sinyallere göre çevrenin bir tür haritas›n› ç›karan radar nitelikli al›c›lard›r.

Bu bal›klar sahip olduklar› sistem sayesinde, bir yandan hemcinslerine

kolayca ulaflabilir, öte yandan da birbirlerini tehlikelere karfl› haberdar ede-

bilir. Bunun yan›nda türe, yafla, büyüklü¤e cinsiyete iliflkin bilgileri de al›p

verebilir. 

Cinsler Aras›ndaki Ayr›m› Anlatan Sinyaller

Her elektrikli bal›k türünün kendine özgü bir sinyali vard›r. Hatta ayn›

türdeki bal›klar›n sinyallerinde bile baz› farkl›l›klar gözlenebilir, ancak genel

yap› ayn›d›r. Fakat baz› ayr›nt›lar her bireye özeldir. Bir difli bal›k bir erkek-

le karfl›laflt›¤›nda sinyallerdeki bu farkl›l›¤› hemen alg›lar ve karfl›s›ndakinin

cinsiyetini ö¤renerek ona göre davran›r.

Bal›klar›n Yafl›n› Anlatan Sinyaller

Elektrik sinyalleri bal›klar›n yafllar›yla ilgili bilgileri de kapsar. Yumur-

tadan yeni ç›kan bir elektrikli bal›¤›n sinyalleri yetiflkinlerden çok farkl›d›r.

Sinyaller do¤umu izleyen on dördüncü güne dek bu 'çocuksu' biçimlerini

korur, daha sonra ergin bal›¤›n normal sinyallerine dönüflür. Yeni do¤mufl

bal›klara özgü olan bu sinyaller, bal›klar›n çok karmafl›k olan anal›k-babal›k

davran›fllar›n›n düzenlenmesinde önemli rol oynar. Baba, kaybolan yavru-

sunu sinyallerinden tan›yarak yuvaya geri getirebilir.

Gnathonemus Petersi
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Yaflamsal Etkinlikler de Sinyallerle Belirtiliyor

Bal›klar, cinsiyet ve yaflla ilgili bilgilerin yan›nda, daha karmafl›k olan

baflka bilgileri de yine elektriksel sinyallerle ulaflt›rabilir. Elektrikli bal›k tür-

lerinin tümünde korkutma mesajlar›, frekans›n birden bire artmas› ile veri-

lir. Örne¤in normal zamanlarda 10 hz.'lik, yani saniye bafl›na 10 sinyal yayan

Mormydaeler, bazen k›sa bir süre içinde, yayma ritimlerini 100-120 hz.'e ula-

fl›ncaya kadar h›zland›rabilir. Hareketsiz bir Mormydae, yay›nlad›¤› korku-

tucu elektriksel sinyalleri ile düflman›na üzerine sald›rmak üzere oldu¤unu

anlat›r. Bu davran›fl, sald›r›ya haz›rlanan bir insan›n yumru¤unu s›kmas› gi-

bidir. Bu korkutma sinyali ço¤u zaman karfl› taraf› cayd›racak kadar etkilidir:

Düflman, k›sa bir süre için kendi sinyalini keserek bafl e¤di¤ini gösterir. Ara-

lar›nda kavga olduysa ve düflman yaraland›ysa, yaral› yaklafl›k 30 dakika

elektriksel sessizli¤e girecek, yani sinyal üretmeyi b›rakacakt›r. Yat›flma dav-

ran›fl› gösteren veya kavgay› kesen bal›klar, ço¤u kez hareketsiz kal›r. Bunun

bir amac›, yerlerinin belirlenmesini zorlaflt›rmakt›r. Di¤er amaç ise, sinyal

üretmeyip elektriksel olarak kör hale geldikleri için, etraftaki engellere çarp-

mamakt›r.

Sinyal Kar›flmas›n› Önleyen Özel Sistem

Peki acaba bir elektrikli bal›k, ken-

disiyle ayn› sinyalleri üreten bir baflka

bal›kla yanyana gelirse ne olacakt›r? Sin-

yaller birbiri ile kar›flacak ve bal›klar›n

radar› ifle yaramaz hale mi gelecektir?

Normalde olmas› gereken fley budur.

Ama elektrikli bal›klar bu karmafl›kl›¤a

karfl› do¤al bir savunma sistemiyle bir-

likte yarat›lm›flt›r. Uzmanlar bu sisteme

"Karmafla Engelleme Tepkisi", k›saca

JAR (Jamming Avoidance Response) ad›-

n› vermektedirler. Bu sistem uyar›nca,

bal›k kendisine eflit bir sinyal frekans›

olan baflka bir bal›kla karfl›lafl›nca, kendi

Elektrikli bir bal›k, di¤er bir bal›¤›
sinyalleriyle tespit ediyor.
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yay›n frekans›n› hemen de¤ifltirmektedir. Karmaflaya karfl› önlem, karmafla

kayna¤› olan bal›k henüz çok uzakta iken oluflmaya bafllar; böylece sinyal-

lerdeki kar›fl›kl›k, hiçbir zaman yüksek bir düzeye ulaflamaz. 

Tüm bu bilgiler, elektrikli bal›klar›n ola¤anüstü derecede kompleks

vücut sistemlerine sahip oldu¤unu göstermektedir. Bu sistemlerin kökeni

ise asla evrimle aç›klanamaz. Nitekim Darwin, Türlerin Kökeni adl›

kitab›n›n "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› bölümünde bu canl›lara de¤inmifl ve

bunlar› teorisine göre aç›klayamad›¤›n› kabul etmifltir.33 Darwin'den bu yana

geçen zaman zarf›nda ise, elektrikli bal›klar›n Darwin'in sand›¤›ndan çok

daha kompleks bir tasar›ma sahip olduklar› anlafl›lm›fl bulunmaktad›r.

Aç›kt›r ki, elektrikli bal›klar da tüm di¤er canl›lar gibi, Allah taraf›ndan

kusursuzca yarat›lm›flt›r ve bizlere kendilerini yaratm›fl olan Allah'›n

varl›¤›n› ve sonsuz ilmini göstermektedir.

Elektrik dalgas› yayan bal›klar, birbirleriyle bu dalgalar arac›l›¤›yla iletiflim kurar. Ayn› türün
üyeleri ayn› tip dalgalar› kullan›r. Toplu halde yaflad›klar›ndan, olas› bir iletiflim karmaflas›na
karfl› tedbir olarak yayd›klar› dalgalar›n frekans›n› de¤ifltirir. Böylece, yap›lar› ayn› olmas›na
karfl›n, küçük bir özelli¤i de¤iflmifl olan dalgalar rahatl›kla birbirinden ay›rt edilebilir.

Harun Yahya
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Gymnarchus nilotikus Gnathonemus pertersii Gnathonemus moori

Mormyrus rume Mormyrops deliciosusGnathonemus moori

Elektrikli Bal›klar›n Türlerine Göre Yayd›klar› Sinyal Tipleri

Elektrikli bal›klar, karfl›lar›n-
daki bal›¤›n yayd›¤› sinyalden
difli mi, erkek mi oldu¤unu
anlayabilir.
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Bir yunus, zifiri karanl›ktaki suda kendinden 3 km uzakta yanyana duran

iki ayr› metal paray› birbirinden ay›rt edebilir. Görerek mi? Hay›r, bunu

gözleri ile yapmaz. Kafatas›n›n alt›nda bulunan mükemmel tasarlanm›fl so-

nar sistemi, ona bu gibi hassas saptamalar yapma imkan›n› tan›r. Böylece ci-

simlerin flekli, büyüklü¤ü, h›z› ve yap›lar› hakk›nda çok detayl› bilgiler edi-

nebilir.

Bir yunusun bu sonar sistemi kullanmay› ö¤renmesi zaman alabilir. Tec-

rübeli bir yunus için yollad›¤› birkaç "sinyal" sonuç almas›na yeterken,

gençlerin objeleri tan›mlamak için y›llarca deneme yapmalar› gerekebilir. 

Yunuslar sonarlar›n› sadece çevreleri hakk›nda bilgi edinmek için kullan-

maz. Bazen 3-4 tane yunus bir bal›k sürüsünün etraf›nda yüzer. Bu esnada

hepsi birden yüksek ses dalgalar› yayar. Bu dalgalar bal›klar› sersemletecek

kadar fliddetlidir. Yunuslar›n bundan sonra yapacaklar› tek ifl, sersemleyen

bal›klar› rahatl›kla avlay›p yemektir. Yetiflkin bir yunus, insan kula¤›n›n al-

YUNUS'UN KAFATASINDAK‹ SONARYUNUS'UN KAFATASINDAK‹ SONAR
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g›layamayaca¤› büyüklükte (20.000 Hertz ve üstü) ses dalgalar› yayar. Bu dalgalar

kafas›n›n ön k›sm› hizas›nda yer alan ve "kavun" olarak adland›r›lan bir bölgeden

kaynaklan›r. Hayvan kafas›n› hareket ettirerek dalgalar› istedi¤i yöne do¤ru kana-

lize edebilir. Sonar dalgas› bir engelle karfl›laflt›¤› zaman, hemen yans›yarak geri

döner. Alt a¤›z, al›c› görevi yaparak yank›y› iç kula¤a yollar. Alt a¤›z ile iç kulak

aras›ndaki sinüs boflluklar› ise, "lipit" ad› verilen bir ya¤ bilefli¤i ile doludur. Bu

ya¤, al›nan dalgan›n iç kula¤a tafl›nmas› amac›yla oraya yerlefltirilmifltir. ‹ç kulak

da verileri beyne gönderir. Bu veriler beyinde analiz edilir ve yorumlan›r. Benzeri

lipit yap›lar› balinalardaki sonarlarda da mevcuttur. Yans›yan dalgalar farkl› li-

pitlerden geçerken farkl› özellikler gösterir. Bu özellikler dönen dalgalar›n yo-

rumlanmas›nda kilit rol al›r. Lipitler yans›yan dalgalar› kullanabilmek için do¤-

ru flekil ve s›rada düzenlenmek zorundad›r. Her bir lipit kendine özgüdür ve nor-

mal balina ya¤›ndan farkl›d›r. Her lipit çok say›da enzimin kullan›ld›¤› karmafl›k

kimyasal ifllemler sonucu oluflturulmaktad›r. Yunusun bu sonar sisteminin evrim

teorisinin iddia etti¤i gibi ad›m ad›m ortaya ç›kmas› mümkün de¤ildir. Çünkü li-

pitler tam olarak oluflana ve do¤ru

yere ve flekle gelene kadar, ifle yara-

malar› mümkün de¤ildir. Bal›¤›n so-

nar sisteminin çal›flmas› için, alt a¤z›-

n›n, iç kulak sisteminin ve beyindeki

analiz merkezinin de kusursuz ola-

rak çal›flmas› gerekmektedir. Sistem

"indirgenemez kompleks" bir yap›ya

sahiptir ve bu da aflamalarla ortaya ç›kmas›n› imkans›z k›lmaktad›r. Dolay›s›yla,

bu sistemin kusursuz bir biçimde Allah taraf›ndan yarat›lm›fl oldu¤u aç›kt›r.

Yunuslar, insan kula¤›n›n alg›layamayaca¤› yük-
seklikte (20.000 Hertz ve üstü) ses dalgalar› yayar.

Bu sesler, kafatas›n›n ön k›sm›n-
da yer alan ve "kavun" olarak ad-
land›r›lan bir bölgeden kaynakla-
n›r. Hayvan kafas›n› hareket etti-
rerek dalgalar› istedi¤i tarafa do¤-
ru yönlendirebilir. Yay›lan bu ses
dalgalar›, bir engelle karfl›laflt›kla-
r› anda yans›yarak yunusa geri
döner. Hayvan›n alt a¤z› al›c› gö-

revi yapmaktad›r. Kendisine ulaflan sinyalleri iç ku-
la¤a ulaflt›r›r. ‹ç kulak da bunlar› beyne gönderir. Bu
veriler beyinde analiz edilir ve yorumlan›r.
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Düflünürseniz, birçok defa bir tan›d›kla göz göze gelip merhabalaflt›¤›-

n›z› hat›rlars›n›z. Peki sizin için bir iki saniyelik bir süreç olan bu olay›n, ol-

dukça uzun ve karmafl›k bir hikayesi oldu¤unu biliyor muydunuz?

Bir akflamüstü deniz k›y›s›nda iki adam›n ayr› ayr› oturduklar›n› varsa-

y›n. ‹yi dost olmalar›na ra¤men henüz birbirlerini fark etmemifller. Adamlar-

dan birisinin, henüz görmedi¤i arkadafl›na do¤ru yüzünü çevirmesi, bir bi-

yokimyasal olaylar zincirini bafllat›r: Arkadafl›n›n vücudundan yans›yan

›fl›k, saniyede 10 trilyon foton (›fl›k parçac›¤›) geçecek flekilde gözbebe¤ine

var›r. Ifl›k önce bu merce¤in daha sonra da göz yuvalar›n› dolduran 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 milyon hücre vard›r.

Çubuklar ayd›nl›k ve karanl›¤› ay›rt edebilirken, koniler renkleri seçebilir.

D›flar›daki cisimlere göre, retinan›n farkl› noktalar›na farkl› ›fl›k demet-

leri düfler. Örne¤imizdeki kiflinin arkadafl›n› gördü¤ü an› düflünelim. Arka-

dafl›n›n yüzündeki baz› noktalar, örne¤in kafllar› koyu renklidir ve retinan›n

üzerindeki baz› hücrelere çok zay›f bir ›fl›k düflmesine neden olur. Bu hücre-

lerin yan›nda bulunan di¤er bir grup hücre ise, arkadafl›-

n›n aln›ndan gelen ›fl›kla muhatap olur, yani daha fazla

›fl›k al›r. Arkadafl›n›n tüm yüz hatlar›, etraftaki di¤er de-

taylar dahil, bu flekilde retinan›n farkl› hücre gruplar›na

farkl› ›fl›klar düflürür.

Peki retinan›n üzerine düflen bu ›fl›klar ne gibi bir et-

ki oluflturur? 

Bu sorunun cevab› gerçekten çok karmafl›kt›r ve an-

lafl›lmas› da biraz zordur. Ama gözdeki ola¤anüstü tasa-

r›m› inceleyebilmek için, bu cevab› incelememiz yerinde

olacakt›r. 

KORNEA VE ‹R‹S
Gözdeki 40 temel parçadan biri olan kornea, gözün en önünde yer
alan saydam bir tabakad›r. Ifl›¤› pencere cam› kadar kusursuz bir bi-
çimde geçirir. Vücudun baflka hiçbir yerinde benzeri olmayan bu do-
kunun, tam gereken yerde, yani gözün önünde bulunmas›, elbette bir
tesadüf olamaz. Gözdeki önemli parçalardan biri de bu organ›m›za
rengini veren iris tabakas›d›r. Kornean›n hemen arkas›nda yer alan
iris, ortas›ndaki bofllu¤u geniflletip daraltarak göze giren ›fl›k miktar›n›
ayarlar. Parlak bir ›fl›kta hemen daral›r. Karanl›kta ise göze daha çok
›fl›k alabilmek için genifller. Benzer bir ›fl›k ayar sistemi kameralarda
da kullan›l›r. Ama hiçbir kamera iris kadar baflar›l› de¤ildir. 
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‹nsan gözü yaklafl›k 40 ayr› par-
çan›n uyum içinde çal›flmas›yla
ifllev görür. Bu parçalar›n tek
biri bile olmasa, göz hiçbir ifle
yaramaz. Örne¤in sadece göz-
yafl› bezleri bile olmasa, göz k›-
sa sürede kuruyup kör olacak-
t›r. Basite indirgenmesi müm-
kün olmayan bu sistem, evri-
min iddia etti¤i "kademe kade-
me geliflim" modeliyle asla
aç›klanamaz. Bu ise gözün ek-
siksiz ve kusursuz bir biçimde
ortaya ç›kt›¤›n› göstermektedir.
Yani göz, yarat›lm›flt›r.
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Görmedeki ilk aflama. Ifl›¤›n fotonlar›, küçük bir organik
molekül olan 11-cis-retinalin fleklinde de¤iflikli¤e neden
olur. Bu durum ba¤l› oldu¤u ve daha büyük bir protein
olan rodopsinin fleklinde de¤ifliklik yapar.

RODOPS‹N

RODOPS‹N

Görmenin Kimyas›

Fotonlar retinadaki hücrelere çarpt›klar›nda, adeta birbiri ard›na ustaca

dizilmifl domino tafllar›n› harekete geçirir. Bu domino tafllar›n›n ilki, "11-cis-

retinal" ismi verilen ve fotonlardan etkilenen bir moleküldür. Kendisine fo-

ton isabet etti¤i anda 11-cis-retinal molekülü flekil de¤ifltirir. Bu flekil de¤iflik-

li¤i, 11-cis-retinal'e ba¤l› olan "rodopsin" adl› proteinin de fleklini de¤ifltirir.

Rodopsin, bu sayede, daha önce hücre içinde yer alan ama fleklinin uyum-

suzlu¤u nedeniyle etkileflim içine giremedi¤i "transdusin" adl› bir baflka pro-

teinle birleflebilecek hale gelir.

Transdusin, rodopsinle tepkimeye girmeden önce GDP isimli bir baflka

moleküle ba¤l›d›r. Rodopsin'e ba¤land›¤› anda, GDP'den ayr›l›r ve GTP
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isimli yeni bir moleküle ba¤lan›r. Art›k 2 protein (rodopsin ve transdusin) ve

bir kimyasal molekül (GTP) birbirine ba¤lanm›fl durumdad›r. Bu yeni yap›-

n›n tümüne "GTP-transdusinrodopsin" ismi verilir. 

Ancak daha ifllem yeni bafllam›flt›r. GTP-transdusinrodopsin adl› yeni

birleflim, hücrenin içinde önceden beri var olan "fosfodiesteraz" adl› bir bafl-

ka proteinle ba¤lanmaya uygun bir yap›dad›r. Bu ba¤lanma zaman geçiril-

meden hemen yap›l›r. Bu ba¤lanman›n sonucunda ise fosfodiesteraz prote-

ini, yine daha önceden hücre içinde var olan cGMP isimli bir molekülü par-

çalama özelli¤i kazan›r. Bu ifllem bir kaç tane de¤il, milyonlarca protein ta-

raf›ndan gerçeklefltirildi¤i için, hücrenin içindeki cGMP oran› h›zla düfler. 

Peki tüm bunlar›n görmeyle ilgisi nedir? Bu sorunun cevab›n› bulmak

için, bu ilginç kimyasal reaksiyon zincirinin son aflamas›na bakal›m. Hücre-

nin içindeki cGMP yo¤unlu¤unun düflmesi, hücrenin içindeki "iyon kanalla-

r›"n› etkileyecektir. ‹yon kanallar› dedi¤imiz fley, hücre içindeki sodyum

iyonlar›n›n say›s›n› düzenleyen proteinlerdir. Normalde cGMP molekülleri,

hücreye d›flar›dan sodyum iyonlar› tafl›makta, bir baflka molekül de fazla

iyonlar› d›flar› atmakta ve böylece denge sa¤lanmaktad›r. Ancak cGMP mo-

leküllerinin say›s› azal›nca, hücredeki sodyum iyonlar›n›n da say›s› azal›r.

Bu say› azalmas›, hücre içinde elektriksel bir dengesizlik meydana getirir. Bu

eletriksel dengesizlik, hücreye ba¤l› olan sinir hücrelerini etkiler ve bizim

"elektrik uyar›s›" dedi¤imiz fley oluflur. Sinirler bunlar› beyne aktar›r ve ora-

da da "görme" dedi¤imiz ifllem yaflan›r.

K›sacas› tek bir foton, retinadaki hücrelerin tek birisine çarpm›fl ve bir-

birini izleyen zincirleme reaksiyonlar sayesinde hücrenin bir elektrik uyar›-

s› üretmesini sa¤lam›flt›r. Bu uyar›, fotonon enerjisine göre de¤iflir, böylece

bizim "güçlü ›fl›k", "zay›f ›fl›k" dedi¤imiz kavramlar oluflur. ‹flin en ilginç

yanlar›ndan birisi, üstte anlatt›¤›m›z tüm bu karmafl›k reaksiyonlar›n, sani-

yenin en fazla binde biri kadarl›k k›sa bir sürede olup bitmesidir. Daha da il-

ginç olan bir nokta, bu zincirleme reaksiyon tamamland›¤› anda, hücre için-

deki özel baz› proteinlerin, 11-cis-retinal, rodopsin, transdusin gibi unsurla-

r› tekrar eski hallerine döndürmüfl olmas›d›r. Göz, sürekli fotonlar›n ak›n› al-

t›ndad›r ve gözün duyarl› hücrelerindeki zincirleme reaksiyonlar, fotonlar›n

her birinin alg›lanmas›n› sa¤lar.34
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Burada k›saca özetledi¤imiz bu görme iflleminin asl›nda çok daha komp-

leks detaylar› vard›r. Ancak bu kabataslak özet bile, ne kadar muhteflem bir

sistemle karfl› karfl›ya oldu¤umuzu göstermeye yeter. Gözün içinde öylesine

kompleks, öylesine iyi hesaplanm›fl bir sistem vard›r ki, gözün içindeki kim-

yasal reaksiyonlar, Guinness Rekorlar Kitab›'na geçmifl olan ünlü domino tafl-

lar› gösterilerini hat›rlat›r. Bu gösterilerde onbinlerce domino tafl›, bir sonra-

kini devirecek biçimde dizilmekte ve sonra da sadece ilk tafl›n düflürülmesiy-

le tüm sistem harekete geçmektedir. Domino tafllar›ndan oluflan zincirin baz›

noktalar›na ilginç düzenekler kurulmakta, örne¤in bir tafl›n düflmesi küçük

bir vinci harekete geçirmekte, vinç, uza¤a tafl›d›¤› tek bir domino tafl›n› tam

gerekli noktaya koyup düflürerek yeni bir zincirleme düflüfl bafllatmaktad›r. 

A

T PDE

Rh

Rhk

Yukar›daki flema görmenin biyokimyas›n› göstermektedir. RH: Rodopsin, Rhk: Rodopsin
Kinaz, A: Arestin, GC: Guanilat Siklaz, T: Trandusin, PDE Fosfodiesteraz, ile sembolize
edilmifltir.
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Elbette böyle bir domino gösterisi izleyen bir insan, tüm bu tafllar›n ve

düzeneklerin, bulunduklar› yere, rüzgarla, selle ya da yer sars›nt›s›yla "tesa-

düfen" geldiklerini düflünmez. Her tafl›n büyük bir dikkat ve bilinçle yerine

yerlefltirilirdi¤i aç›kt›r. ‹nsan gözündeki zincirleme reaksiyon da, "tesadüf"

kelimesini akla getirmenin bile saçma oldu¤unu gösterir. Sistem çok farkl›

parçalar›n çok hassas dengelerle bir araya gelmesiyle oluflmufltur ve aç›k bir

"tasar›m"›n göstergesidir. Göz, kusursuzca yarat›lm›flt›r. 

Ünlü biyokimyac› Michael Behe Darwin'in Kara Kutusu isimli kitab›nda

gözün kimyas› ve evrim teorisi hakk›nda flu yorumu yapmaktad›r:

Görmenin kara kutusu art›k aç›lm›fl durumdad›r ve Darwin’in 19. yüzy›l-

da yapt›¤› ve hala günümüz evrimcilerinin yapmaya devam etti¤i gibi,

tüm gözün sadece anatomik yap›s›n› de¤erlendiren evrimci aç›klamalar ar-

t›k yeterli olmamaktad›r. Darwin’in basit zannetti¤i anatomik aflamalar›n

ve yap›lar›n her biri, gerçekte sözlerle örtbas edilemeyecek, hayret verici

derecede karmafl›k biyokimyasal süreçleri kapsamaktad›r.35

Görmenin Sonras›

Buraya kadar anlatt›klar›m›z, sadece sahildeki adam›n, arkadafl›ndan

yans›yarak gözüne gelen fotonlarla ilk temas›d›r. Retina hücreleri, az önce

anlatt›¤›m›z kompleks kimyasal ifllemler sayesinde fotonlar› alg›lam›fl ve

elektrik sinyalleri üretmifl olur. Bu sinyallerde öyle bir bilgi vard›r ki, söz ko-

nusu arkadafl›n yüzü, vücudu, k›yafeti, saç›n›n rengi ya da yüzündeki küçü-

cük bir iz bile ifllenmifltir. Sadece bu kiflinin de¤il, etraftaki her cismin en kü-

çük detay› bile atlanmam›fl ve elektrik sinyallerine kodlanm›flt›r. Ama bir de

bu sinyallerin beyne ulaflt›r›lmas› gerekmektedir.

Retina moleküllerinin hareketiyle uyar›lan sinir hücreleri (nöronlar),

tepki gösterir. Bu tepki kimyasald›r; bir nöron harekete geçti¤i anda yüze-

yindeki protein molekülleri aniden flekillerini de¤ifltirir. Bu hareket, pozitif

elektrik yüküne sahip olan sodyum atomlar›n›n ak›fl›n› bloke eder. Elektrik

yüklü atomlar›n ak›fl›ndaki bu de¤ifliklik, hücrenin içinde bir voltaj farkl›l›-

¤›na neden olur. Voltaj farkl›l›¤›, elektrik sinyali demektir. Bu sinyal, mili-

metre cinsinden ifade edilen bir mesafeyi kat ettikten sonra sinir hücresinin

ucuna ulafl›r. Ancak burada bir sorun vard›r: ‹ki sinir hücresi aras›nda bir
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boflluk bulunmaktad›r ve elektrik sinyalinin bu bofllu¤u aflmas› için özel bir

önlem gereklidir. Nitekim bu önlem al›nm›flt›r: ‹ki sinir hücresi aras›nda bu-

lunan baz› özel serbest moleküller, sinyali tafl›ma iflini üstlenir. Bir milimetre-

nin dört ile k›rkta biri kadar bir mesafe kat ederek di¤er nörona ulafl›r ve me-

saj› tekrar iletir. Retinadan gelen elektrik uyar›s›, bu sayede bir nörondan bir

di¤er nöron hücresine iletilerek ilerler ve beyne var›r.

Burada, bu özel sinyaller görme korteksine gider. Bu görme korteksi 2.5

mm kal›nl›¤›nda 13 m2 alan›nda üst üste binmifl doku tabakalar›ndan olufl-

mufltur. Bu tabakalar›n bir tanesi yaklafl›k 17 milyon nöronu içerir. Gelen sin-

yali ilk olarak 4. tabaka al›r. Ön bir analiz yapar ve bilgiyi di¤er tabakalarda-

ki nöronlara ulaflt›r›r. Her aflamada her bir nöron di¤er bir nörondan sinyal

alabilir. 

Bu sayede d›flardaki adam›n görüntüsü, kusursuz bir biçimde beynin

korteks merkezinde oluflur. Ancak bir de bu kiflinin tan›nabilmesi için, haf›za

hücrelerinin yoklanmas›, bu kiflinin yüzü ile haf›zadaki bilgilerin karfl›laflt›-

r›lmas› gerekmektedir. Bu ifl de baflar› ile yap›l›r. En ufak bir detay bile atlan-

maz. Hatta adam›n yüzü, beyin korteksindeki görüntüde, haf›zadaki yüz bil-

gisine göre biraz daha renksiz duruyorsa, kifli bu fark› hissedecek ve "arka-

dafl›m›n yüzü bugün acaba neden solgun" diye düflünecektir.

Selamlaflma

Böylece bir saniyeden çok daha k›sa bir zaman dilimi içinde, "görme" ve

"tan›ma" gibi iki ayr› mucize gerçekleflmifl olur. 

Yüzlerce milyon ›fl›k parçac›¤›yla gelen bilgi, sahildeki adam›n bilincine

ulaflm›fl, iflleme tutulmufl, bu arada haf›za taranm›fl ve kifli böylece arkadafl›-

n› tan›m›flt›r. 

Tan›man›n ard›ndan selamlaflma fasl› gelecektir. Kifli, tan›d›k insanlara

karfl› vermesi gereken tepkiyi, yine saniyenin binde biri kadarl›k bir süre için-

de haf›za hücrelerinden bulup ç›karacakt›r. Örne¤in gülümsemesi ve "merha-

ba" demesi gerekti¤ini belirleyecektir. Bunun üzerine, yüz kaslar›n› kontrol

eden beyin hücreleri devreye girecek ve bu kaslara bizim "gülümseme" ola-

rak bildi¤imiz hareketi yapmalar› için emir verecektir. Bu emir yine nöronlar-

la aktar›lacak ve kaslarda yine son derece kompleks ifllemler bafllayacakt›r.
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Ayn› anda bir dizi emir de bo¤azdaki ses

tellerine, dile ve çene kaslar›na gidecek ve

"merhaba" sesinin ç›kar›lmas› için gerekli kas

hareketlerini bafllatacakt›r. Bu ses ç›kt›¤› anda,

hava molekülleri bir araya toplan›p uzaklaflma-

ya ve kendisine selam yollanan arkadafl›n kula-

¤›na do¤ru gitmeye bafllar. Bu ses dalgalar› ku-

lak kepçesi taraf›ndan toplan›r. Ses, yolculu¤u

s›ras›nda saniyenin ellide birinde 6 m yol kat

eder.

Adam›n iki kula¤›n›n içinde titreflen hava,

h›zla orta kula¤a kadar olan mesafeyi kat eder.

7.6 mm çap›nda olan kulak zar› titremeye bafl-

lar. Bu titreme hareketi üç küçük kemi¤e iletilir.

Ses titreflimleri böylece mekanik titreflimlere

dönüflür. Daha sonra ise bu kemiklerdeki titre-

flimler iç kula¤a iletilir ve buradaki salyangoza

Kulak kepçesi, sesi toplayacak flekilde tasarlanm›flt›r. Kepçe taraf›ndan odaklanan ses,
kulak kanal›na aktar›l›r. Kulak kanal›n›n iç k›sm›, kula¤› d›flardan gelen kirlere karfl› ko-
rumak üzere baz› salg›lar ç›karan hücrelerle ve tüylerle kaplanm›flt›r. Kanal›n sonunda,
orta kula¤›n a¤z›na yerlefltirilmifl olan kulak zar› vard›r. Zar›n arkas›ndaki orta kulak
bofllu¤unda, çekiç, örs ve üzengi adl› üç küçük kemik bulunur. Burnun arka k›sm›na
ba¤l› olan östaki borusu ise, orta kulaktaki hava bas›nc›n› dengelemektedir. Orta
kula¤›n bitti¤i yerde, çok hassas bir duyma mekanizmas›na sahip olan s›v› dolu "salyan-
goz" bulunur.
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O, sizin için kulaklar›, 
gözleri ve gönülleri infla edendir; 

ne az flükrediyorsunuz.
(Mü'minun Suresi,78)

SES‹N, KULAKTAN BEYNE YOLCULU⁄U

Kulak o denli kompleks bir tasar›m harikas›d›r ki, evrim teorisinin canl›l›¤›n

varolufluna getirmeye çal›flt›¤› "tesadüf" aç›klamas›n› tek bafl›na geçersiz k›lar. Kulak-

taki duyma ifllemi, tümüyle indirgenemez kompleks bir sistem sayesinde mümkün

olur. Önce havadaki ses dalgalar› kulak kepçesi (1) taraf›ndan toplan›r. Sonra kulak

zar›na (2) çarpar. Zar, orta kulak kemiklerini(3) titrefltirir. Ses titreflimleri böylece me-

kanik titreflimlere dönüflür. Titreflimler, iç kulaktaki "vestibüler pencere" denen k›s-

ma (4) geçer ve kulak salyangozunun (5) içindeki s›v›y› titrefltirir. Bu s›v›n›n titreflim-

leri, sinirsel uyar›lara dönüflerek iflitme yollar› (6) ile beyne gidecektir.

Ancak kulak salyangozu içinde çok kompleks bir mekanizma vard›r. Salyangoz (orta-

daki büyütülmüfl resim) spiral biçimindeki baz› özel kanallara sahiptir (7). S›v› bu ka-

nallar›n içindedir. Kanallar›n içindeki ayr› bir bölmede (8) ise, "corti organ›" (9) bulun-

maktad›r. (En sa¤daki flekilde, corti organ› büyütülmüfl olarak görülüyor) Corti orga-

n›n›n yüzeyindeki hücrelerin (10), "tüycük" ad› verilen antenleri vard›r (12). Salyangoz

içindeki s›v›n›n titreflimleri, corti organ›n›n yüzeyindeki zar (11) taraf›ndan bu tüy-

cüklere aktar›l›r. Kula¤a gelen sesin frekans›na göre, tüycükler farkl› flekilde titreflir.

‹flte bizim duydu¤umuz sesleri birbirinden ay›rt etmemiz, bu sayede mümkün olur. 



Ses titreflimlerini tüycükler (10) sayesinde alg›layan hücreler (13) bunlar› elektriksel

uyar›lara dönüfltürür ve sinirlere aktar›r. Bu sinirler (14), flakak kemi¤inden ç›karak

pons ile omurlik so¤an› aras›ndan beyine girer (15). Bundan sonra beyindeki iflitme

yolu flöyle gider: Dördüz yumrular (16), iç geniculate cisim (17) ve flakak lobu kabu-

¤undaki iflitme merkezleri (18).

Beynin içindeki mavi çizgi, yüksek frekanslar›n, k›rm›z› ise düflük frekanslar›n yolu-

nu göstermektedir. Her iki kula¤›m›zdaki salyangoz da, hem sa¤, hem sol beyin ya-

r›m küresine sinyal yollar.36

Görüldü¤ü gibi duymam›z› sa¤layan sistem, en küçük ayr›nt›s›na kadar ince ince

tasarlanm›fl farkl› yap›lardan oluflmaktad›r. Bu sistem hiçbir flekilde "aflama aflama"

oluflamaz, çünkü en küçük bir detay bile eksik olsa, tüm sistem ifle yaramaz hale

gelecektir. Aç›kt›r ki, kulak, kusursuzca yarat›lm›flt›r.
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benzeyen koklea isimli yap›n›n içinde bulunan özel s›v›y› hareketlendirir.

Koklea'n›n içerisinde farkl› ses tonlar› birbirinden ayr›flt›r›l›r. Koklean›n

içinde, t›pk› bir müzik aleti olan harpteki teller gibi, de¤iflik kal›nl›klarda ince tel-

ler uzanmaktad›r. Adam›n arkadafl›n›n sesi flimdi bu telleri adeta çalmaktad›r.

"Merhaba" sesi, bafllang›çta düflük perdeden bafllam›fl sona do¤ru yükselmifltir.

Önce kal›n teller titreflir sonra bunu inceleri takip eder. Sonunda iç kulaktaki on

binlerce çubuk flekilli cisimcik, kendi titreflmelerini iflitme sinirlerine aktar›r. 

Art›k "merhaba" sesi sadece bir elektrik sinyalidir. Bu sinyal, iflitme sinirleri

içinde beyne do¤ru h›zla ilerler. Sinirlerdeki bu yolculuk, sinyaller beyindeki

duyma merkezine ulafl›ncaya kadar devam eder. En sonunda adam›n beyninde-

ki trilyonlarca nöronun büyük bir k›sm›, elde edilen görme ve iflitme bilgilerini

de¤erlendirmekle meflguldür. Adam arkadafl›n› alg›lam›fl ve onun merhabas›n›

alm›flt›r. fiimdi duydu¤u merhabaya cevap verecektir. Yüzlerce kas›n, saniyenin

çok minik bölümlerinde mükemmel bir efl güdümle çal›flmas› sonucu ortaya ç›-

kan konuflma eylemi gerçekleflecektir: Beyinde cevap vermek üzere tasarlanan

düflünce, önce konuflulan dile göre formüle edilir. Beyindeki Broca Bölgesi

denen ve beynin konuflma merkezlerini içeren bölge, harekette rol alacak

tüm kaslara gerekli emirleri gönderir.

‹lk önce, akci¤er "s›cak hava" sa¤lar. S›cak hava, konuflman›n ham mad-

desidir. Bu mekanizman›n ilk evresi, atmosferdeki oksijen yüklü havan›n

Orta kulaktaki üç kemik, kulak zar› ile iç kula¤›n duvar› aras›n-
da bir ba¤lant› görevi yapmaktad›r. Birbirine mafsallarla ba¤l› olan
bu kemikler, kulak zar›n›n titreflimlerini daha da güçlendiren birer me-
kanik kald›raç gibidir. Güçlendirilen titreflimler iç kula¤a aktar›l›r. Üzengi
kemi¤inin oval pencerenin zar›na vurmas›yla oluflan bas›nç dalgas›, salyan-
goz içindeki s›v›da dolafl›r. S›v› taraf›ndan uyar›lan alg›lay›c›lar, "duyma" ifl-
lemini bafllatacakt›r.
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içeri çekilmesidir. Hava adam›n burnundan girer, burun bofllu¤u, bo¤az, ne-

fes borusundan bronfl tüplerine, oradan da akci¤erlere geçer. Havadaki ok-

sijen akci¤erlerde kana kar›fl›r. Kan›n art›k maddesi olan karbondioksit de

d›flar› verilir. Art›k hava ci¤erlerden ç›karak d›flar› ç›kmaya haz›rd›r. 

Ci¤erlerden geri dönen hava, bo¤azdan geçerken, ses telleri denen iki

doku k›vr›m› aras›ndan geçer. Bu teller, bir tür perdeye benzer. Ba¤l› olduk-

lar› küçük k›k›rdaklar›n etkisine göre hareket eder. Adam konuflmadan ön-

ce teller aç›k vaziyettedir. Konuflma s›ras›nda bir araya getirilir ve soluk ve-

rirken ç›kan hava ile titrefltirilir. Bu sesin perdesini de belirler. Teller gerildik-

çe perde yükselir. 

Hava ses tellerinden geçmek suretiyle seslendirilmifltir. Seslendirilmifl

Konuflabilmek için, yaln›zca ses telleri, burun, ci¤erler ve hava yollar› de¤il, onlar›n ba¤l›
oldu¤u kas sistemleri de uyum içinde çal›fl›r. Konuflma s›ras›nda ç›kan sesler, g›rtlaktaki ses
tellerinin hava geçifli s›ras›nda titreflmesiyle oluflur.
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hava, bo¤az›n kontrolü alt›nda burun ve a¤›z arac›l›¤›yla yüzeye ulaflt›r›l›r.

Adam›n a¤›z ve burun yap›s›, sesinin kendine özgü bireysel niteliklerini ve-

rir. Dil dama¤a belirli miktarda yaklafl›p uzaklaflmakta, dudaklar da büzü-

lüp yay›lmaktad›r. Bu ifllemlerde birçok kas, büyük bir h›zla hareket eder.37

Adam›n arkadafl›, duydu¤u sesi, haf›zas›ndaki eski ses kay›tlar› ile

an›nda karfl›laflt›r›r. Bu karfl›laflt›rma sayesinde sesin "tan›d›k" bir ses oldu-

¤unu hemen anlar. Art›k iki taraf da birbirini tan›m›fl ve merhabalaflm›flt›r.

Tüm bu anlatt›klar›m›z, yaln›zca iki arkadafl›n birbirlerini görüp karfl›-

l›kl› selam verebilmeleri için gerçekleflmifltir. Tüm bu ola¤anüstü ifllemler,

ak›l almaz bir h›z içinde ve kusursuzca gerçekleflir. Bizim ise bunlardan ha-

berimiz bile olmaz. Sanki çok kolay ve basit bir ifl yaparm›flcas›na, görür, du-

yar ve konufluruz. Oysa bunlar›n gerçekleflmesi için kurulmufl olan sistem-

ler ve gerçekleflen ifllemler, hayal bile edemeyece¤imiz kadar komplekstir.

Bu kompleks sistem, evrim teorisinin asla aç›klayamad›¤› eflsiz tasa-

r›mlarla doludur. Görmenin, iflitmenin, ak›l yürütmenin nas›l ortaya ç›kt›¤›,

asla evrimin "tesadüf" inanc›yla aç›klanamaz. Aksine, tüm bunlar›n çok üs-

Ses telleri, iskelet kaslar›na ba¤l›
bulunan esnek k›k›rdak flerit-
lerinden oluflur. Kaslar durgun
halde iken teller aç›kt›r (Solda).
Konuflma s›ras›nda ses telleri
kapan›r. Teller gerildikçe ses
perdesi de yükselir (altta).
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tün bir Yarat›c› taraf›ndan kusursuzca yarat›ld›¤›

ve bize verildi¤i aç›kt›r. ‹nsan, kendi görmesini,

duymas›n› ya da düflünmesini sa¤layan sistemle-

rin nas›l çal›flt›¤›n› bile tam olarak kavramaktan

acizken, bu sistemleri yoktan yaratm›fl olan

Allah'›n sonsuz akl› ve gücü aflikard›r. 

Allah Kuran'da insan› bu gerçek üzerinde düflün-

meye ve buna karfl›l›k flükredici olmaya davet etmektedir:

Allah, sizi annelerinizin karn›ndan hiçbir fley bilmezken ç›kard› ve

umulur ki flükredersiniz diye iflitme, görme (duyular›n›) ve gönüller ver-

di. (Nahl Suresi, 78)

Bir baflka ayette ise flöyle buyrulur:

O, sizin için kulaklar›, gözleri ve gönülleri infla edendir; ne az flükredi-

yorsunuz. (Müminun Suresi, 78) 

Ses tellerinin çal›flmas› h›zl› foto¤raf tekni¤iyle görüntülenmifltir. Üstte görülen tüm
farkl› pozisyonlar, ses tellerinin saniyenin onda biri kadarl›k süre içinde gösterdi¤i fark-
l› hareketlerdir. Konuflmam›z, ses tellerindeki bu kusursuz tasar›m sayesinde mümkün
olmaktad›r. 

‹letiflim ve Hedef Belirleme Sistemleri
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C
anl›lar dünyas›nda en h›zl› koflan, en iyi yüzen veya en uza¤a uçan

hayvanlar omurgal›lard›r. Bu hayvanlar›n tüm bu becerilerinin alt›nda

yatan ana sebep kemik gibi sert maddelerden infla edilmifl flekil de-

¤ifltirmeyen iskeletlere sahip olmalar›d›r. Bu kemikler kaslar›n kas›lmas›na bü-

yük destek verir. Kas kas›lmalar› daha sonra hareketli eklemler arac›l›¤›yla ke-

sintisiz, düzenli hareketlere çevrilir.

Omurgas›z hayvanlar ise, kemiksiz yap›lar› nedeniyle omurgal›lara göre

çok daha yavafl hareket eder. 

Mürekkepbal›klar› da, her ne kadar "bal›k" ismini tafl›salar da, omurgas›z

canl›lard›r, vücutlar›nda kemik bulunmaz. Ancak çok ilginç bir sistem sayesin-

de oldukça üstün bir hareket yetene¤ine sahiptir. Yumuflak dokulardan oluflan

vücutlar› kal›nca bir deri tabakas› ile kaplanm›flt›r. Bu deri tabakas›n›n alt›nda

bulunan kaslar arac›l›¤›yla bünyelerine su toplar ve daha sonra bu suyu kuv-

vetlice geri püskürterek yüzer. 

Mürekkepbal›¤›n›n su püs-

kürtmeye dayanan bu sistemi

oldukça komplekstir. Hayvan›n bafl›-

n›n iki yan›nda cebe benzeyen birer aç›kl›k bulunur. Bu aç›kl›k-

tan ald›¤› suyu vücudunun içinde bulunan silindir flekilli bir

bofllu¤a çeker. Daha sonra içerideki bu suyu, bafl›n›n hemen

4 .  B Ö L Ü M

Tepkili Yüzme
Sistemleri



Mürekkepbal›¤›n›n av s›ras›ndaki
en büyük yard›mc›s› a¤z›ndaki
uzant›lard›r. Bu iki uzant› sicime
benzer ve normal zamanda a¤›z
içinde hareketsiz dururlar. Mürek-
kepbal›¤› av› ile karfl›laflt›¤›nda
bunlar› büyük bir h›zla kement gi-
bi f›rlat›r. Daha sonra ayn› h›zla
av›n› a¤z›n›n içine al›r. Bundan
sonra ifl hayvan›n kollar›na kal›r.
Mürekkepbal›¤›n›n 8 adet kolu,
tüm ihtiyaçlar›n› karfl›layacak fle-
kilde tasarlanm›flt›r. Avlad›¤› bir
yengeci güçlü kollar› sayesinde
rahatl›kla parçalayabilir. Kollar›n›
o kadar büyük bir beceri ile kulla-
n›r ki yengecin sert kabu¤unu k›-
rarak, içindeki beyaz etini rahat-
l›kla s›y›r›p yiyebilir.38
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alt›nda bulunan ince bir borudan yüksek bir bas›nç ile püskürtür. Hayvan bu

sayede meydana gelen tepki ile ters yöne do¤ru h›zla hareket eder.

Bu yüzme tekni¤i hem h›z hem de dayan›kl›l›k aç›s›ndan oldukça uygun-

dur. Bilimsel ad› "Todarodes paciticus" olan Japon mürekkepbal›klar› 2000

km.'lik göçleri s›ras›nda saatte ortalama 2 km. h›zla hareket eder. K›sa mesa-

feler için h›zlar›n› saatte 11 km.'ye kadar ç›kartabilir. Baz› cinslerin ise h›zlar›-

n›n saatte 30 km.'yi geçti¤i bilinmektedir. 

Mürekkepbal›klar› h›zl› ve seri kas›lmalar sayesinde, kendilerini avlamak

isteyen düflmanlar›ndan ani bir h›zlanma ile kaçabilir. E¤er kaç›fl h›z› yeterli

gelmezse vücutlar›nda sentezledikleri koyu renkli boyay› bir bulut fleklinde

püskürtür. Bu bulut sald›rganda büyük bir flaflk›nl›¤a yol açar. Bu bir kaç sa-

niyelik flaflk›nl›k mürekkepbal›¤› için yeterlidir. Ç›kard›¤› bulutunun arkas›nda

görünmez olan mürekkepbal›¤› h›zla bölgeden uzaklafl›r.  

Savunma sistemleri ve tepkili yüzme stilleri, mürekkepbal›klar›n›n avc›l›k

yapmalar›na da imkan verir. Avlar›n›n üzerine h›zla sald›rabilir ve onlar› ko-

valayabilirler. Karmafl›k yap›daki merkezi sinir sistemleri, tepkili yüzme için

gerekli olan kas›lma ve gevflemelerin uyum içinde gerçekleflmesini denetler.

Solunum sistemleri de ideal bir yap›dad›r. Bu sistem onlara suyu püskürtmek

için gerekli olan yüksek metabolik h›z› kazand›r›r. 

Tepkili sistemle yüzen tek hayvan mürekkepbal›¤› de¤ildir. Ahtapotlar da

tepkili sisteme sahiptir. Ancak onlar aktif yüzücü de¤ildir; zamanlar›n›n ço¤u-

Bilimsel ad› Loligo
Vulgaris olan mürek-

kepbal›klar›, türlerinin
en küçü¤üdür. Tepkili
yüzme sistemleri, su-

yun içinde saatte 30
kilometreyi aflk›n bir

h›zla hareket et-
melerine imkan tan›r.39
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nu deniz diplerinde, yar›klar›n ve ka-

yalar›n içinde veya etraf›nda dolaflarak

geçirir. 

Ahtapotun iç derisi, üst üste duran

kas tabakalar›ndan oluflur. Boyuna

kaslar, dairesel kaslar ve radyal kaslar

olarak adland›r›lan üç farkl› kas doku-

su vard›r. Bu dokular birbirlerini den-

geleyerek ve destekleyerek ahtapotun

farkl› hareketlerini mümkün k›lar. 

Püskürtme süreci bafllad›¤›nda da-

iresel kaslar boyca k›sal›r. Ancak ha-

cimlerini korumak e¤iliminde oldukla-

r› için bu kez genifllikleri büyür. Bu,

vücudun uzamas›na neden olabilecek bir harekettir. Ayn› anda boyuna kaslar

gerginleflir ve vücudun uzamas›n› engeller. Deri duvar›n›n kal›nlaflmas›na ne-

den olan tüm bu geliflmeler s›ras›nda radyal kaslar gerili vaziyettedir. Püskürt-

menin sonunda radyal kaslar kas›larak boylar›n› k›salt›r. Bunun sonucunda vü-

cut duvar› incelir, iç bofllu¤un çap› artar ve tekrar içerisi su ile dolar.

Mürekkepbal›klar›ndaki kas sistemi de ahtapottakine benzer. Fakat önem-

li bir farkl›l›k vard›r: Mürekkepbal›¤›n›n vücudunda, ahtapotun boyuna kasla-

Mürekkepbal›¤› ahtapotlarda oldu¤u gibi radyal ve dairesel kaslara sahiptir. Fakat, ah-
tapottaki boyuna kaslar yerine, mürekkepbal›¤›nda sert lif tabakalar› vard›r. Bu lif ta-
bakalar›, her iki kas grubu da kas›ld›¤›nda vücudun uzamas›n› engeller. Ayr›ca radyal
kaslar için sa¤lam bir yüzey oluflturur.

Ahtapot, boylamas›na uzanan iki
ayr› kas tabakas›ndan bir tanesini
di¤erinden daha fazla kasarak vü-
cudunu e¤ebilir ve bu sayede su

içinde kolayl›kla süzülebilir.
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fiekillerde bir mürekkepbal›¤›n›n su püskürtme dev-

ri ve kesitleri gösterilmifltir. Devir afl›r› fliflme ile

bafllar (1). Vücudun d›fl çap›, normal durumla karfl›-

laflt›r›ld›¤›nda yaklafl›k % 10 artar, iç bofllu¤un hac-

mi ise yaklafl›k % 22 genifller. Su, bafl›n iki taraf›n-

da yer alan aç›kl›klardan bofllu¤a girer. Huni fleklin-

deki boru a¤›zdan geçer. Geniflleme en üst seviye-

sine ulaflt›ktan sonra vücut çap› normal çap›n›n % 75'i kadar azal›r (2). Boflluktaki bas›nç ani-

den artar, püskürtme borusunun bafllang›ç k›sm›n› deri duvar›na iter ve su girifllerini kapat›r.

Hemen hemen bütün su (normal vücut hacminin % 60'›na eflit) güçlü bir püskürtme ile boru-

dan ç›kart›l›r. Vücut daha sonra suyu içeri alarak normal haline döner (3). Daha fazla kas›lma

hayvan›n iç organlar›na zarar verebilir. Püskürtme devri bir saniye kadar sürer ve emme ara-

l›klar›yla birlikte 6-10 defa üst üste tekrarlanabilir. Mürekkepbal›¤› yavafl yavafl yüzerken, vü-

cudu normal çap›n›n % 90'›na kadar kas›l›r.
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r› yerine, tunik ad› verilen lif tabakas› vard›r. Tunik, boyuna kaslar gibi hay-

van›n vücudunun iç ve d›fl yüzeylerini kaplayan iki tabaka halindedir. Tunik

tabakalar›n›n aras›nda dairesel kaslar bulunur. Dairesel kaslar›n aras›nda da

bunlar› diklemesine kesen radyal kaslar bulunur. 

Mürekkepbal›¤›n›n son dere-
ce kompleks bir gözü vard›r.
Göz bebe¤ini odaklayabilir,
merce¤ini retinaya yak›nlafl-
t›r›p uzaklaflt›rabilir. Göz ke-
nar›ndaki kapakç›klar› k›s›p
açarak gelen ›fl›k miktar›n›
ayarlayabilir. ‹nsan ve
mürekkepbal›¤› gibi tama-
men farkl› iki türde, böyle-
sine kompleks yap›da ortak
organlar›n bulunmas› evrim
ile aç›klanamaz. Nitekim
Darwin de Türlerin Kökeni
isimli kitab›nda bunu dile
getirmifltir.40





"...Göklerin, yerin ve bunlar

aras›ndakilerin tümünün

mülkü Allah'›nd›r;

diledi¤ini yarat›r. Allah

herfleye güç yetirendir."

(Maide Suresi, 17)

Mürekkepbal›klar›, sahip olduk-
lar› tepkili yüzme sistemleri,
mürekkepli savunma metotlar›,
son derece keskin bir görüfle
sahip gözleri ve renk de¤ifltire-
bilen derileri ile mükemmel bir
yarat›l›fl örne¤idir. 



Mürekkepbal›klar›n›n derilerinin alt›nda kra-
matofor ad› verilen esnek bir katman bulunur.
Bu katman sayesinde derilerini renkten renge
sokabilir. Bu renk de¤iflimi sayesinde kendi-
lerini rahatl›kla kamufle ederler. Renk de¤ifli-
mini iletiflim amac›yla da kullan›rlar. Mesela
bir difliye kur yapt›klar›nda bir renk, bir er-
kekle kavga ettiklerinde baflka bir renk al›rlar. 
Erkek, bir difliye kur yapt›¤›nda mavimsi renk
al›r. Bu s›rada yan›na bir baflka erkek gelirse,
difliye bakan yar›s›na mavi, erke¤e bakan ya-
r›s›na k›rm›z› rengi verir. K›rm›z›, meydan
okuma ve sald›ganl›k an›nda kullan›lan uyar›
rengidir.



Ahtapot ve mürekkepbal›klar›n›n tepkili yüzme sistemleri, asl›nda jet uçaklar›yla benzer
bir prensipte çal›fl›r. Dikkatle incelendi¤inde her iki hayvan›n kas sisteminin
kendileri için en uygun bir yap›da tasarlanm›fl oldu¤u görülür.
Bu kompleks yap›lar›n tesadüflerle oluflabilece¤ini
öne sürmek ise, elbette imkans›zd›r.

Mürekkepbal›¤›n›n tepkili yüzme sistemi, kollar›n› ve gövdesini çevreleyen ince deri tabaka-
s› ile desteklenmifltir. Bal›k pileli bir perdeye benzeyen bu deri tabakas›n› dalgaland›rarak
suda süzülür. Kollar› ise yüzme esnas›nda gövdeyi dengeleme görevini üstlenmifltir. Kollar
ayr›ca ani durufllar için bir fren gibi de çal›flabilir.



Mürekkepbal›klar›n›n
üreme sistemi de

kusursuz bir tasar›ma
sahiptir. Bu bal›klar›n

yumurtalar›, deniz
dibindeki oyuklara tutun-

malar›n› sa¤layan yap›flkan
bir yüzeye sahiptir. Yavru,

do¤aca¤› güne kadar yumurtan›n
içinde kendisi için haz›rlanm›fl

olan besini yer. Yavrunun
kuyru¤unun ucunda ise, do¤um vakti

geldi¤inde kullanaca¤› sivri bir uç yer al›r.
Keskiye benzeyen bu ucu  kullanarak

yumurtay› deler ve d›flar› ç›kar. Bu sivri uç,

do¤umdan sonra kaybolur.41

Her detay kusursuzca planlanm›flt›r ve planland›¤›
gibi ifller. Tüm bu kusursuz yarat›l›fl, Allah'›n son-

suz ilminin bir ifadesidir.



"...türetip-yayd›¤›

canl›larda kesin bil-

giyle inanan bir kavim

için ayetler vard›r."

(Casiye Suresi, 4)



T
ermitler, küçük, kar›nca benzeri canl›lard›r. Kalabal›k koloniler ha-

linde yaflar ve flafl›rt›c› yuvalar infla ederler. Kule fleklinde, topra¤›n

üzerinde yükselen bu yuvalar, birer mimari harikas›d›r. Burada be-

lirtilmesi gereken ilginç bir nokta ise, bu denli dev inflaatlar› yapan iflçi ter-

mitlerin kör olmas›d›r. 

Termit yuvalar›n›n yap›s›n› inceledi¤imizde, son derece kompleks bir

sistemle karfl›lafl›r›z. Termit kolonilerinde savunma görevini üstlenmifl özel

askeri birimler bulunur. Asker termitler mükemmel bir askeri donan›mla ya-

rat›lm›flt›r. Baz›lar› savaflç›, baz›lar› nöbetçi, baz›lar› da "intihar komando-

su"dur. Kraliçenin yumurtlayabilmesi,

iflçilerin duvar örüp tüneller açmas› ve-

ya yuvada yetifltirilen mantarlar›n hasat

edilmesi, ancak askerlerin görevlerini

tam olarak yerine getirmeleri durumun-

da gerçekleflebilir. 

Termit kolonisinin devam›, üreme-

yi üstlenen kral ve kraliçenin varl›¤›na

ba¤l›d›r. Kraliçe ilk çiftleflmeden sonra

büyümeye bafllar. Boyunun 9 cm.'yi bul-

5 .  B Ö L Ü M

Termit Kolonisi ve
Kimyasal Savunma
Sistemleri

Kraliçe termitin 9 santime
ulaflan boyuyla oldukça
hantal bir yap›s› vard›r.
Bu nedenle yeme¤i, te-

mizli¤i ve korunmas› ile
özel bir ekip ilgilenir.

Harun Yahya
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du¤u olur. Kraliçe bu haliyle, tam bir yumurtlama makinesi görünümünde-

dir. Kolay kolay hareket edemez. Ayr›ca sürekli yumurtlamakla meflgul ol-

du¤undan, bak›m› özel bir ekip taraf›ndan üstlenilir. Bu ekip hem kraliçeyi

besler, hem de odas›n›n temizli¤ini yapar. Kraliçe günde yaklafl›k otuz bin

yumurta yumurtlar. Ölene kadar üretti¤i yumurtalar›n say›s› on milyonlar›

bulur. 

‹flçi termitler k›s›rd›r ve koloninin temizlik iflini gerçeklefltirirler. Ömür-

leri 2-4 y›l kadard›r. ‹flçilerden bir grup yuvan›n inflas› ve tamiriyle u¤rafl›r.

Di¤er grup yumurtalar›, yavrular› ve kraliçeyi korur ve onlar›n bak›m›n› ya-

par.

Termit kolonisinin tüm üyeleri, örgütlü topluluklar halinde yaflamakta-

d›r. Bu toplulu¤un bireyleri aras›ndaki iletiflim, koklama ya da tat alma yo-

luyla gerçeklefltirilir. Bu s›rada kimyasal sinyaller al›n›p verilir. Bu kör, sa¤›r

ve dilsiz yarat›klar aras›ndaki inflaat, yiyecek arama, yuva arkadafl›n› tan›-

ma, iz sürme, alarm hali ve savunma manevralar› gibi karmafl›k ifller, kim-

yasal sinyaller arac›l›¤›yla sa¤lan›r. 

Termit kolonisinin bafll›ca düflmanlar› kar›ncalar ve kar›nca yiyenlerdir.

Koloni, bu düflmanlar›n sald›r›s›na u¤rad›¤›nda bir intihar ordusu harekete

geçer. Ustura keskinli¤inde difllere sahip olan Afrika termitleri usta birer si-

Termitler yu-
valar›n› toprak
seviyesinde
infla etmeye
bafllar. 
Zaman içinde
koloninin nü-
fusu artar ve
yuva da büyü-
tülür. Seneler
geçtikçe yuva-
n›n boyunun
4-5 metreye
kadar yüksel-
di¤i olur.
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lahflördür. Uzun keskin diflleriyle sald›rganlar›n gövdelerini parçalar. 

Termit yuvalar›n›n d›fl dünyaya aç›lan kap›lar›, yaln›zca tek bir termi-

tin geçebilece¤i genifllikteki küçük deliklerdir. Bu deliklerden geçmek ise bir

"izne" tabidir. Kap›daki "nöbetçi" asker termitler, içeri girmeye çal›flan›n ko-

loniden olup olmad›¤›n› kokusundan anlar. Bu termitler, girifl deli¤ine tam

uyan genifl bafl yap›lar›yla, potansiyel bir t›kaç vazifesi görür. Bu termitler

sald›r› an›nda koridora geri geri girer ve s›k›flmak suretiyle kafalar›n›n giri-

fli kapatmas›n› sa¤lar.

Termitlerin Fedakarl›¤›

Termitlerin zaman zaman uygulad›klar› bir savunma metodu da, ge-

rekti¤inde kolonilerini korumak u¤runa kendilerini feda ederek, düflmanla-

r›na zarar vermektir. Birçok de¤iflik termit türü, bu intihar sald›r›s›n› çeflitli

flekillerde gerçeklefltirir. Bunlar›n aras›ndan, Malezya'n›n ya¤mur ormanla-

r›nda yaflayan bir tür özellikle ilgi çekicidir. Bu termitler, anatomileri ve dav-

ran›fllar› aç›s›ndan birer "yürüyen bomba" gibidir. Vücutlar›ndaki özel bir

kese düflmanlar›n› etkisiz k›lacak bir kimyasalla doludur. Mücadele s›ras›n-

da termit, bir kar›nca ya da sald›rgan bir hayvan taraf›ndan sert bir flekilde

s›k›flt›r›l›rlarsa, kar›n kaslar›n› fliddetli bir flekilde kasarak salg› bezlerini y›r-

tar ve sald›rgan› sar› renkli koyu bir s›v›yla bo¤ar. Afrika ve Güney Ameri-

A

B

C

Temit yuvas›, so¤utma,
nemlendirme ve havalan-
d›rma sa¤layan özel bir
sistem ile birlikte infla edi-
lir. Hatta yuvan›n de¤iflik
k›s›mlar› için de¤iflik de-
¤erler tespit edilir ve koru-
nur. Yukar›daki resimde A,
B ve C ile gösterilen ha-
cimlerde ›s› ve karbondi-
oksit da¤›l›m› flöyledir:42

A: 30oC - %2.7 CO2

B: 25oC - %2.7CO2

C: 24oC - %0.8CO2
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ka'n›n iflçi termitleri de benzer bir metot kullan›r. Bu tam bir intihar sald›r›-

s›d›r, çünkü sald›r› s›ras›nda termitin iç organlar› parçalan›r ve canl› ölür. 

E¤er termit yuvas›na yap›lan sald›r› fliddetli olursa iflçiler bile, askerle-

rin düflman› yenmesine yard›m edebilmek için mücadeleye girer.

Termitlerdeki bu toplumsal dayan›flma ve fedakarl›k örnekleri, Darwi-

nizm'in temel kabulü olan "her canl› kendi ç›kar› için yaflar" varsay›m›n› çü-

rütmektedir. Dahas› bu örnekler, bu canl›lar›n çok bilinçli bir biçimde orga-

nize edildiklerini göstermektedir. Düflünelim: Bir termit niye nöbetçi olmak

istesin? Üstelik bir seçim hakk› olsa, neden en zahmetli ve en özveri gerek-

tiren ifli tercih etsin? Böyle bir imkan› olsa, flüphesiz kendisine en rahat orta-

m› ve en iyi hizmeti sa¤layacak görevi tercih ederdi. Kald› ki bir zamanlar

kendini feda edip böyle bir savunma yapmaya karar veren bir termit oldu-

¤unu varsaysak bile, bu termitin bu uygulamas›n› genlerine yükleyip yeni

nesillere aktarmas›, elbette imkans›zd›r. Kald› ki, tüm iflçi termitler k›s›r can-

l›lard›r ve dolay›s›yla zaten yeni bir nesil meydana getiremezler.

Termitler düflmanlar› olan kar›ncalara ya da böcek yiyen hayvanlara karfl› son derece organi-
ze bir savafl yürütür. Koloninin savunmas›nda öyle kararl›d›rlar ki, kör olan iflçiler bile asker-
lerin düflman› yenmesine yard›m edebilmek için kendilerini mücadeleye atarlar. Yukar›da iri
bafll› askerler ile onlara yard›m eden iflçiler görülüyor.
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Ancak termitleri Yaratan, böylesine mükemmel bir koloni yaflam›n› ta-

sarlam›fl ve bu sistemi oluflturan termit toplulu¤una da belirli görevler ver-

mifltir. Nöbetçi termit de, Allah'›n kendisine ilham etti¤i görevini büyük bir

itaatle yerine getirmektedir. Nitekim Kuran'da flöyle buyrulur:

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

Suresi, 56)

P›ht›laflma Önleyici Sistemler

Termitler, yarat›l›fllar›ndan gelen savunma ve fedakarl›k içgüdülerini

uygularken, vücutlar›nda yarat›lm›fl özel sistemleri kullan›r. Örne¤in baz›

termitler, düflmanlar›n› ›s›rd›ktan sonra aç›lan yaraya zehirli bir madde püs-

kürtür. Baz›lar› ise ilginç bir "f›rçalama" tekni¤i kullan›r; üst duda¤›n› f›rça gi-

bi kullanarak sald›rgan›n gövdesine zehir sürer. Baz› termitler ise "püskürt-

me" yönetimiyle ya¤mac›lar›n üzerine tahrifl edici koyu bir zamk b›rak›r.

Afrika'n›n tümsek biçiminde yuva yapan "macroterm" cinsi termitlerinde,

koloni savunmas›, bir grup diflinin görevidir. Bu difliler k›s›r ve nispeten küçük

yap›l› askerlerdir. Bunlardan çok daha iri olan kraliyet muhaf›zlar› sald›rganla-

r›n, genç larvalar ile kraliyet çiftinin bulundu¤u iç bölüme girmelerini önler.

Küçük askerler de yiyecek toplamada ve yuvay› onarmada iflçilere efllik eder. 

Kraliyet muhaf›zlar› savafl için yarat›lm›flt›r: Savunma için tasarlanm›fl

kalkan gibi kafalar› ve k›l›ç gibi keskin alt çeneleri vard›r. Büyük askerlerin

vücut a¤›rl›¤›n›n %10'unu iç salg›lar› oluflturur. Uzun zincirli karbon bileflik-

lerinden (alkanlar ve alkenler) oluflan bu salg›lar, vücudun ön taraf›ndaki bü-

yük bir kesede saklan›r. Kraliyet muhaf›zlar› alt çenelerini kullanarak düfl-

manlar›n vücutlar›nda açt›klar› yaralara, bu kimyasal s›v›lar› boflalt›r. 

Peki acaba termitlerin düflmanlar›n›n yaralar›na sürdükleri bu s›v›lar
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ne ifle yaramaktad›r? Bunu inceleyen araflt›rmac›lar, çok flafl›rt›c› bir gerçek-

le karfl›laflm›fllard›r. Termitlerin düflmanlar›na sürdükleri s›v›lar, düflmanla-

r›n›n kan p›ht›laflma sistemini etkisiz hale getirmektedir! Kar›ncalar›n vü-

cutlar›nda "hemolimf" ad› verilen ve kan görevi gören bir vücut s›v›s› bulu-

nur. Vücutlar›nda bir yara aç›ld›¤›nda ise, bir çeflit p›ht›laflmay› bafllatan ve

yaran›n iyileflmesini sa¤layan kimyasal bir madde devreye girer. ‹flte termit-

lerin salg›s› bu kimyasal maddeyi etkisiz hale getirmektedir. 

Kar›nca gibi küçücük bir böce¤in vücudunda özel bir kan p›ht›laflt›r›c›

sistemin bulunmas›, bafll› bafl›na bir yarat›l›fl delilidir. Termitlerin bu sistemi

etkisiz hale getirecek bir s›v› salg›lamalar›, bu s›v›y› kullanabilecek organla-

ra sahip olmalar› ve kullanmay› bilmeleri ise, tamamiyle mucizevi bir özel-

liktir. Elbette bu denli kusursuz bir uyum hiçbir flekilde rastlant›larla aç›kla-

namaz. Termitler ise, kar›ncalar›n vücudundaki p›ht›laflma sisteminin kim-

yasal detaylar›n› bilecek, bu kimyasal sistemi etkisiz hale getirecek olan ka-

r›fl›m›n formülünü hesaplayacak ve sonra da kendi vücutlar›nda sentezleye-

Bir termit ölümü pahas›na
da olsa kolonisini savunur.
Resimde, sald›rgan bir ka-

r›ncaya karfl› zamk püskür-
ten bir termit yer al›yor.
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cek birer kimya laboratuvar› de¤ildir. Elbette bu kusursuz tasar›m, bu canl›-

lar›n Allah taraf›ndan yarat›ld›klar›n›n aç›k bir delilidir. 

Termit Silahlar›

Termitler dünyas›n› inceledikçe, bunun gibi daha pek çok kusursuz ta-

sar›m örne¤i ile karfl›lafl›r›z. Rhino termitinae ailesine ait asker termitler, sal-

d›rgan› gövdesine zehir sürerek öldürür. Bu ifli etkili bir biçimde yapabilmek

için, daha küçük alt çenelere ve ucu f›rçaya benzeyen üst dudaklara sahip-

tirler. Bu askerler ayn› zamanda böcek öldürücü kimyasallar sentezleyebilir

ve bunlar› depolayabilir. Düflman zehirlerini de etkisiz hale getirebilir. Böy-

le bir asker, vücudunda a¤›rl›¤›n›n % 35'i kadar savunma salg›s› bulundura-

bilir. Bu miktar binlerce kar›ncay› öldürmek için yeterlidir.

Florida'da yaflayan Prorhinotermes de zehir sürme yöntemi ile yarat›l-

m›flt›r. Bunlar zehir olarak "nitroalken" isimli kimyasal› kullan›r. Zehir sür-

me yöntemini daha baflka termit türleri de kullan›r. Ancak ilginç olan zehir-

lerin farkl› kimyasal yap›lar›n›n olmas›d›r. Örne¤in Afrika'da yaflayan Sche-

dorinotermes "vinil keton" kullan›r. Guyana termitleri "B-Ketoaldehit"leri,

Armitermes türü termitler de "moleküler kement" denilen zehirleri ve "ester

ya da lakton" adl› kimyasallar› silah olarak kullan›r. Bu zehirlerin hepsi de

elektrofiliktir. Yani, düflmanlardaki biyolojik moleküllerle oldukça çabuk ve

öldürücü bir biçimde tepkimeye girer. 

Nasutitermitinae ailesinden termitlerin

al›nlar›nda hortum benzeri bir uzant› vard›r. Bu

hortumun iç k›sm›nda özel bir kese bulunur.

Bir tehlike an›nda uzant›y› düflmana do¤rulta-

rak, kesenin içindeki tahrifl edici yap›flkan s›v›-

y› püskürtür. Bu silah, adeta kimyasal bir bazu-

kad›r.43

Evrim teorisine göre, "ilkel termitlerin"

kendi bedenleri içinde bir kimyasal üretim sis-

temine sahip olmad›klar›n›n, ancak bu sistemin

sonradan rastlant›lar sonucunda bir flekilde

olufltu¤unun kabul edilmesi gerekir. Ancak bu,

Yuvas›n›n önünde
nöbet tutan bir asker.

Bu termitler yap›fl-
kan, tahrifl edici bir
zamk püskürtür. Bu
zamk, bir tür kimya-

sal silaht›r.

Harun Yahya
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mant›¤a ayk›r› bir kabuldür. Çünkü zehirleme sisteminin çal›flmas› için, hem

kimyasal›n kendisinin, hem de kimyasal› muhafaza edecek organ›n oluflma-

s› gerekir. Ayr›ca bu organ›n izole bir yap›ya sahip olmas› ve böylelikle zehi-

rin vücudun di¤er bölgelerine yay›lmas›n› engellemesi de flartt›r. Dahas›, bu

organdan termitin kafas›na do¤ru uzanan izole bir borunun da var olmas›

gerekir. Bundan baflka, hayvan›n düflman›na bu zehrini f›flk›rtmas›n› sa¤la-

yacak bir kas sistemi ya da mekanik bir düzen vs. olmas› gereklidir. 

Bu organeller, evrim süreci içinde yavafl yavafl geliflmifl olamaz. Çünkü

tek bir parçan›n eksik olmas› dahi sistemi ifllemez hale getirecek, hatta ter-

mitin ölümüne neden olacakt›r. Dolay›s›yla tek bir aç›klama vard›r: Söz ko-

nusu "kimyasal silah sistemi", ilk kez tüm parçalar›yla beraber bir anda var

olmufltur. Bunun bir di¤er ad› ise "yarat›l›fl"t›r. Do¤adaki tüm canl›lar gibi

termitler de kusursuz sistemleriyle birlikte bir anda yarat›lm›flt›r. Vücutlar›-

n›n içindeki zehir üretim merkezini kuran da, bunu en ak›lc› flekilde kullan-

may› onlara ilham eden de, Alemlerin Rabbi olan Allah't›r. Bir ayette flöyle

buyrulur:

"O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir,

‘flekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde

olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir." (Haflr

Suresi, 24)
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Kan›n Hayati Fonksiyonlar›

Kan bedenimize canl›l›k vermek için yarat›lm›fl bir yaflam s›v›s›d›r. Be-

denimizde dolaflt›¤› sürece onu ›s›t›r, so¤utur, besler, korur, ona enerji verir

ve içindeki zehirli maddelerin at›lmas›n› sa¤lar. Bedenimizdeki haberleflme-

nin neredeyse tamam›n› üstlenir. Ayr›ca damarlarda oluflan her y›rt›¤› an›n-

da kapat›r. Sistem böylelikle kendini sürekli olarak yeniler.

60 kg. a¤›rl›¤›ndaki bir insan›n damarlar›nda ortalama 5 lt. kan dolafl›r.

Kalp, bu miktar› bedende rahatl›kla bir dakikada dolaflt›rabilir. Ancak, fizik-

sel bir zorlanma s›ras›nda ya da spor yaparken bir dakikada bu miktar›n befl

kat›n› dolaflt›rabilir. Kan, saç köklerinden ayak parmaklar›na de¤in bedenin

her yerinde, atardamarlar, k›lcal damarlar ve toplardamarlar›n içerisinde

akar. Damarlar öylesine kusursuz bir yap›da yarat›lm›flt›r ki, içlerinde tane-

cikler çökelmez, t›kan›kl›klar oluflmaz. Bu kompleks sistemin içinde, çeflitli,

besin maddeleri ve ›s› tafl›n›r.

Oksijen Tafl›y›c›s›

Soludu¤umuz hava, yaflam›n en gerekli maddesidir. Ateflin, odunu ya-

kabilmesi için nas›l oksijene gereksinimi varsa, hücrelerin de enerji üretimi

s›ras›nda flekeri parçalayabilmek için oksijene gereksinimi vard›r. Bunun

için, oksijenin akci¤erlerden kaslara ulaflt›r›lmas› gereklidir. ‹flte, karmafl›k

6. B Ö L Ü M

Kan: Hayat
Veren S›v›



"Sizleri
Biz yaratt›k, 

yine de tasdik 
etmeyecek

misiniz?" 
(Vak›a

Suresi, 57)
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Vücu-
dun en uzun da-
marlar› en dayan›kl› bi-
çimde yarat›lm›flt›r. Çünkü atar-
damar olarak adland›r›lan bu damarla-
r›n, oksijen ve besin yüklü kan› vücudun tüm
organlar›na ulaflt›rmak gibi hayati bir görevi vard›r.
Oksijenini b›rakm›fl halde olan organlardaki kan› toplama
görevi toplardamarlara verilmifltir. K›lcal damarlar ise son derece
ince tasar›mlar› sayesinde vücudun en uç yerlerine kadar ulaflarak kan ta-
fl›yabilir.

bir boru hatt›na benzetebilece¤imiz kan dolafl›m sistemimiz de bu görevi

üstlenir. 

Oksijeni tafl›ma görevini, alyuvarlar›n içindeki hemoglobin molekülü

yerine getirir. Yass›, yuvarlak ve her iki yan› bas›k bir yap›da olan alyuvar-

lar›n yaln›zca biri neredeyse 300 milyon hemoglobin tafl›r. Alyuvarlar›n, ku-

sursuz bir çal›flma sistemi vard›r. Oksijeni tafl›makla kalmay›p, onu gerekti-

¤i yerde de b›rakabilir. Bunu da en gerekli yer ve zamanda, örne¤in çok ça-

l›flan bir kas hücresinin yan›ndan geçerken yapar. Alyuvarlar, oksijeni bu fle-

kilde gerekli dokulara verirken, flekerin yak›lmas›ndan aç›¤a ç›kan karbon-

dioksiti de alarak akci¤ere tafl›r ve orada b›rak›r. Bunun ard›ndan hemen ye-

niden oksijenle ba¤lan›r ve onu yeniden gerekli dokulara tafl›r.
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Kan damarlar› özel bir kas dokusuyla
çevrilidir. Kas dokusu kas›ld›¤›nda da-
mar daral›r ve böylece kan bas›nc› artar.
Sa¤daki foto¤rafta daralm›fl bir damar›n
kesiti görülüyor. Damar›n iç dokusu bu
nedenle dalgal› biçimdedir (Üstte). Da-
mar›n çevresinde ise kas telleri (k›rm›z›)
ve bir de sinir (mavi) vard›r.

S‹N‹R

KAS

Bas›nc› Ayarl› Bir Ak›flkan

Hemoglobin molekülleri oksijenin yan›s›ra azotmonoksit (NO) gaz›n›

da tafl›r. E¤er bu gaz kanda tafl›nmas›yd›, kan bas›nc› sürekli de¤iflim göste-

recekti. Hemoglobin ayr›ca azotmonoksit yard›m›yla bir dokuya ne kadar

oksijen verilece¤ini de denetlemektedir. Dikkat ederseniz, sözünü etti¤imiz

bu "denetleme"yi yapan, sadece bir molekül, yani hiçbir beyni, gözü, bilinci,

akl› olmayan kompleks bir atom y›¤›n›d›r. Bir atom y›¤›n›n›n vücudumuzu

kusursuzca denetlemesi ise, elbette ki bu vücudu kusursuzca yaratm›fl olan

Allah'›n sonsuz ilminin bizlere bir göstergesidir.

Kalp ve onun kas gücü (üstte) olmasayd›,
kan ifle yaramayan koyu bir s›v› olurdu.
Kan, kalbin atmas› sayesinde, genifl aort
damar›ndan ince k›lcal damarlara kadar
ulafl›r. (solda) 

Adnan Oktar
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‹deal Tasar›ml› Hücreler

Alyuvarlar, miktar bak›m›ndan di¤er kan hücrelerine göre ço¤unlukta-

d›r. Yetiflkin bir erke¤in damarlar›nda 30 milyar alyuvar yüzer. Bu say›daki

alyuvarlarla bir futbol sahas›n›n neredeyse yar›s› kaplanabilir. Kan›m›za,

dolay›s›yla tenimize renk veren hücreler alyuvarlard›r.

Alyuvarlar yass› disklere benzer. Esneklikleri sayesinde en dar k›lcal

damarlardan ya da en küçük gözeneklerden geçebilir. Alyuvarlar›n bu es-

neklik özelli¤i olmasayd›, vücudun pek çok noktas›nda tak›l› kal›rlard›.

Çünkü k›lcal damarlar yaln›zca 4-5 mikrometre kal›nl›¤›ndad›r (1 mikromet-

re=milimetrenin binde biri). Oysa alyuvarlar›n çaplar› 7,5 mikrometredir. 

E¤er alyuvarlar böylesine büyük bir esneme özelli¤inde yarat›lmam›fl

olsalard› ne olurdu? Bu sorunun cevab›n› fleker hastal›¤›n› araflt›ranlar bilir.

fieker hastalar›n›n kan hücreleri genellikle esnekliklerini yitirir. Bu nedenle,

hastalar›n gözlerindeki hassas dokular esnek olmayan kan hücreleri taraf›n-

dan t›kan›r. Bu t›kanma ise körlü¤e yol açabilir.

Otomatik ‹flleyen Acil Durum Sistemi

Bir alyuvar hücresi bedende yaklafl›k 120 gün dolafl›r. Bu sürenin so-

nunda görevini tamamlam›fl olur ve makrofaj adl› savunma hücreleri tara-

f›ndan yenir. Bu kay›p, sürekli tekrarlanan bir üretimle dengelenir. Normal

koflullarda, saniyede 2,5 milyon alyuvar üretilir, ancak gerekti¤inde bu say›

art›r›labilir. Üretim h›z›, eritroprotein adl› bir hormon yard›m›yla dengelen-

mektedir. Örne¤in kaza sonucunda oluflan a¤›r kanamalarda ya da burun

kanamas› gibi durumlarda alyuvar kayb› h›zla dengelenir. Ayr›ca alyuvarla-

r›n ek üretimi, solunan havadaki oksijen miktar›n›n düflmesi durumunda da

gerçekleflir. Örne¤in Himalaya da¤lar›na t›rman›yorsan›z, havadaki oksijen

giderek düflecek, vücut ise azalmakta olan oksijeni daha yüksek bir verimle

kullanabilmek için böyle bir tedbiri kendili¤inden alacakt›r. 

Mükemmel Bir Ulafl›m Sistemi

Kandaki hücrelerin d›fl›nda, vücuda giren birçok madde de kan›n plaz-

ma denen k›sm›nda tafl›n›r. Bu s›v›, kan hücreleri içermedi¤inden sar› berrak

bir renktedir. Plazma, beden a¤›rl›¤›n›n %5''ini oluflturur ve bunun da %
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90'dan fazlas› sudur. ‹çinde tuzlar, mineraller,

karbonhidratlar, ya¤lar ve yüzlerce de¤iflik

türde protein yüzer. Kandaki proteinlerin ba-

z›lar› tafl›y›c› proteinlerdir. Bunlar ya¤lar›

kendi üzerlerine ba¤lay›p onlar› gerekli do-

kulara ulaflt›r›r. E¤er ya¤lar proteinler taraf›n-

dan bu flekilde tafl›nmasayd›, birbirleriyle bir-

leflir ve kanda, çorbadaki ya¤ öbekleri gibi,

denetimsiz bir flekilde yüzerlerdi. Bu ise

ölümcül sa¤l›k sorunlar› meydana getirirdi.

Bedendeki özel haberci görevini ise plaz-

mada dolaflan hormonlar üstlenir. Hormon-

lar, organlar ve hücreler aras›nda kimyasal

mesajlar tafl›yarak haberleflmeyi sa¤lar. 

Albümin, say›ca en fazla olan plazma

proteinidir ve bedende bir anlamda tafl›y›c›l›k

görevi yapar. Kolesterol gibi ya¤lar›, hormon-

lar›, zehirli bir safra kesesi maddesi olan sar›

bilirubini, ve penisilin gibi ilaçlar› kendine

ba¤lar. Zehirleri karaci¤erde b›rak›r, besin

maddelerini ve hormonlar› ise gerekli olduklar› yerlere götürür.

Tüm bunlar üzerinde düflündü¤ümüzde ise, vücudun ne kadar

ola¤anüstü detaylara sahip oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Bir proteinin ya¤,

hormon ve ilaçlar›n ayr›m›n› yapabilmesi, gerekli yerlerin ihtiyaçlar›n›

tespit etmesi, miktarlar›n› belirleyip ilgili yerlerde b›rakmas› ortada

kusursuz bir plan oldu¤unu göstermektedir. Kald› ki burada sayd›klar›m›z,

vücuttaki on binlerce farkl› biyokimyasal olaydan sadece bir kaç tanesidir.

Vücudun içindeki trilyonlarca farkl› molekül, muhteflem bir uyumla

çal›flmaktad›r. Ve tüm bu moleküller, gerçekte tek bir hücrenin, anne rah-

minde oluflan ilk hücrenin bölünüp ço¤almas›yla oluflmufltur. Aç›kt›r ki,

insan vücudundaki bu muhteflem sistem, insan› tek bir damla sudan

yaratm›fl olan Allah'›n muhteflem sanat›d›r. 

‹nsan vücudundaki 100 trilyon
hücreyi tek tek besleyen dola-

fl›m sistemi. fiekilde k›rm›z›
renkli damarlar oksijence zen-

gin "temiz" kan›, mavi renkli
damarlar ise oksijeni tüketilmifl

"kirli" kan› gösteriyor.



Özel Denetim Mekanizmalar›

Besin maddelerinin, atardamar-

lardan gerekli olduklar› dokulara ula-

flabilmesi için, doku duvar›n› aflmas›

gerekir. Doku duvar›, çok küçük göze-

neklere sahip olsa da, hiçbir madde

kendili¤inden bu duvardan geçemez.

‹flte bu sorunu çözen ve besinleri doku

duvar›ndan geçiren etken, kan bas›nc›-

d›r. Ancak besin maddelerinin dokula-

ra gerekti¤inden fazla geçmesi duru-

munda ise, bu kez dokuda iltihaplan-

ma oluflacakt›r. Bu nedenle, kan bas›n-

c›n› dengelemek için, s›v›y› kana geri

çeken bir mekanizma kurulmufltur. Bu görevi yine albümin üstlenir. Albü-

min, doku duvarlar›ndaki küçük gözeneklerden geçmek için fazla büyüktür

ve kandaki yüksek yo¤unlu¤u nedeniyle, suyu bir sünger gibi emer. Albü-

min olmasayd› beden, adeta suda beklemifl bir fasulye gibi fliflerdi.

Beyinde ise, kandaki maddelerin denetimsiz bir biçimde doku duvarla-

r›ndan geçmemesi gereklidir. Çünkü istenmeyen bir madde sinir hücreleri-

ne (nöronlara) zarar verebilir. Bu nedenle beyin, zarar gelebilecek tüm olas›-

l›klara karfl› korunur. Gözenekler, yo¤un hücre tabakalar› ile kapat›lm›flt›r.

Her maddenin, bir kontrol noktas›ndan geçer gibi öncelikle bu hücreleri afl-

mas› gerekir. Bu flekilde, bedenin en duyarl› organ›na dengeli bir besin ak›fl›

sa¤lanm›fl olur.

Vücuttaki Termostat

Kan, zehirler, gazlar, akyuvarlar, vitaminler ve baflka maddeler d›fl›nda,

›s›y› da tafl›r. Is›, hücrelerdeki enerji kazan›m› s›ras›nda yan ürün olarak aç›-

¤a ç›kar. Is›y› bedenin geneline da¤›tman›n ve beden s›cakl›¤›n› d›fl ortam s›-

cakl›¤›na göre ayarlaman›n yaflamsal önemi vard›r. E¤er vücudumuzun ›s›

da¤›t›m sistemi olmasayd›, kol gücüyle yapt›¤›m›z bir ifl sonucunda kollar›-

m›z afl›r› derecede ›s›n›r, di¤er bölgelerimiz ise so¤uk kal›rd›. Böyle bir yap›,

metabolizmaya büyük zarar verir. ‹flte bu nedenle ›s› bedene da¤›t›l›r. Bunun
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Kalbin koroner
damarlar›nda
oluflan bir p›ht›
(Üstte) oldu¤u
yerde kal›p bü-
yümeyi sürdü-
rürse, kalp krizi
meydana gelir.
Baz› durumlar-
da ise bu
bas›nç
nedeniyle kal-
bin dokusu y›r-
t›l›r. Kan, bir
f›skiyede oldu-
¤u gibi, 
kalpten d›flar› 
f›flk›r›r (altta).
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yolu da kan dolafl›m›d›r. Beden geneline ya-

y›lan bu ›s›n›n düflürülmesi için de terleme

mekanizmas› devreye girer. Dahas›, deri al-

t›ndaki kan damarlar› genifller ve böylece ka-

n›n tafl›d›¤› ›s›y› havaya b›rakmas› kolaylafl-

t›r›l›r. Bu nedenle kofltu¤umuz ya da yüksek

tempolu baflka bir fiziksel ifl yapt›¤›m›z za-

man, damarlar›n genifllemesi sonucunda yü-

zümüz k›zar›r. Kan, so¤utma kadar ›s›y› ko-

ruma iflinde de büyük rol oynar. So¤uk bir ha-

vada derimizin alt›ndaki kan damarlar› dara-

l›r. Bundaki amaç, d›flar›daki havaya yak›n

olan bölgelerdeki kan› azaltmak ve böylece

so¤umay› minimuma indirmektedir. Üflüyen

bir insan›n ten renginin beyazlaflmas›n›n ne-

deni, vücudun otomatik olarak ald›¤› bu ted-

birdir.

Kanda gerçekleflen her fley son derece

kompleks ve birbiriyle iliflkilidir. Her fley en

küçük ayr›nt›ya var›ncaya kadar kusursuz

bir flekilde yarat›lm›flt›r. Kanda o kadar ku-

sursuz bir iflleyifl vard›r ki en ufak bir bozuk-

luk, oldukça ciddi sorunlar yaratabilir.44 Vü-

cudumuzun içinde bu derece hayati görevle-

ri olan kan, bütün özellikleriyle birlikte ayn› anda, tek bir Yarat›c› taraf›ndan

yarat›lm›flt›r. Bu Yarat›c›, üstün ilim ve kudret sahibi olan Allah't›r:

"Sizin ‹lah›n›z yaln›zca Allah't›r ki, O'nun d›fl›nda ‹lah yoktur. O, ilim

bak›m›ndan her fleyi kuflatm›flt›r." (Taha Suresi, 98)

P›ht›laflma Sistemi: Vücudumu-
zun bir yerinde kanama baflla-
d›¤›nda, yaralanan hücrelerin
salg›lad›¤› tromboplastin adl›

enzim, kandaki kalsiyum ve
protrombin ile kar›fl›r. Bunlar›n

tepkimeye girmeleri sonucu
oluflan fibrin iplikleri (Üstte sol-
da), yaran›n etraf›nda koruyucu

bir tabaka meydana getirir. Bu
iplik a¤lar› zamanla kat›lafl›r. En

üstteki hücreler ölür, koni flek-
linde bir yara kabu¤u meydana
gelir (Üstte sa¤da). Bu koruyu-
cu kabu¤un alt›nda yeni hücre-
ler yap›lmaktad›r. Hasar gören

hücreler tamamen yenilendi¤in-
de üstteki kabuk düfler.
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En Küçük Hataya Yer Olmayan
Bir Sistem: Kan›n P›ht›laflmas›

Bir yeriniz kesildi¤inde ya da eski bir yaran›z kanad›¤›nda, za-

man içinde kanaman›n duraca¤›n› bilirsiniz. Kanayan yerde bir

p›ht› oluflacak, bu p›ht› zamanla sertleflecek ve yara iyileflecek-

tir. Bu sizin için basit ve ola¤an olabilir. Oysa, biyokimyac›lar

yapt›klar› araflt›rmalarla bunun oldukça kompleks bir sistemin

iflleyiflinin sonucu oldu¤unu ortaya ç›kard›lar.45 Bu sistemin

parçalar›ndan herhangi birinin eksilmesi veya zarar görmesi

sistemi ifllemez k›lacakt›r. 

Kan do¤ru yerde, do¤ru zamanda p›ht›laflmal› ve flartlar nor-

male döndü¤ünde p›ht› ortadan kalkmal›d›r. Sistem en küçük

ayr›nt›ya varana dek kusursuz bir biçimde çal›flmal›d›r. 

E¤er bir kanama söz konusu ise, canl›n›n kan kayb›ndan ölme-

mesi için p›ht›n›n hemen meydana gelmesi gerekir. Ayr›ca, p›h-

t›n›n yaran›n üzerinde boylu boyunca oluflmas› ve en önemlisi

de sadece yaran›n üzerinde kalmas› gereklidir. Yoksa canl›n›n

tüm kan› p›ht›laflarak sertleflecek ve onu öldürecektir. Bu neden-

le kan›n p›ht›laflmas› s›k› bir denetim alt›nda tutulmal› ve p›ht›

do¤ru zamanda do¤ru yerde oluflmal›d›r.

Kemik ili¤i hücrelerinin en küçük temsilcisi olan kan plakç›kla-

r› ya da trombositler vazgeçilmez bir özelli¤e sahiptir. Bu hüc-

reler, kan›n p›ht›laflmas›ndaki ana unsurdur. Von Willebrand

faktörü adl› bir protein, kanda dolafl›p durmakta olan trombo-

sitlerin kaza yerini geçmemelerini sa¤lar. Kaza yerinde tak›l› ka-

lan trombositler, o anda di¤er trombositleri de olay yerine geti-

ren bir madde salg›lar. Bu hücreler daha sonra hep birlikte aç›k

yaray› kapat›r. Trombositler, görevlerini yerine getirdikten son-
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ra ölür. Onlar›n, kendilerini feda etmeleri, kan p›ht›laflma sisteminin

yaln›zca bir parças›d›r. 

Kan p›ht›laflmas›n› sa¤layan bir di¤er protein de trombindir. Bu madde

yaln›zca aç›k bir yaran›n oldu¤u yerlerde üretilir. Bu üretim ne az ne de

fazla olmal›d›r. Üstelik üretim, tam zaman›nda yap›lmal› ve yine tam

zaman›nda durdurulmal›d›r. fiu ana de¤in trombin üretiminde rol alan

ve tamam› "enzim" olarak adland›r›lan yirmiden fazla vücut kimyasal›

tan›mlanm›flt›r. Bu enzimler, kendi üretimlerini durdurabilir ya da bafl-

latabilir. Süreç öylesine bir denetim alt›ndad›r ki, trombin ancak tam bir

doku yaralanmas› söz konusu oldu¤unda oluflur. Vücutta p›ht›laflma

için gerekli olan tüm enzimler yeterli miktara ulafl›r ulaflmaz, yap›sal

maddesi protein olan uzun iplikçikler oluflturulur. Bu iplikçiklerin ad›

fibrinojendir. K›sa zamanda fibrinojen iplikçiklerinden bir a¤ oluflturu-

lur. Bu a¤ kan›n d›flar› ak›fl›n›n oldu¤u yerde kurulur. Di¤er yandan ise

kandaki trombositler bu a¤a tak›larak birikir. Bu birikim yo¤unlafl›nca

bir t›kaç vazifesi görerek kanaman›n durmas›n› sa¤layacakt›r. ‹flte p›ht›

dedi¤imiz fley de bu y›¤›lmayla oluflan t›kaçt›r.

Yara tamamen iyileflince ise kan p›ht›s› çözülür. 

Bir kan p›ht›s›n›n oluflmas›, p›ht›n›n s›n›rlar›n›n belirlenmesi, oluflan

p›ht›n›n güçlendirilmesi veya ortadan kald›r›lmas›n› sa¤layan sistem

indirgenemez kompleksli¤e sahiptir. Kan›n p›ht›laflmas›, bir parçan›n

di¤er bir parçay› harekete geçirmesi fleklinde ortaya ç›kan bir olaylar

zinciridir. 

Arka sayfada bu zinciri gösteren bir flema verilmifltir. Daha ilk bak›fl-

ta olay›n ne kadar kompleks oldu¤u görülebilir. 

Sistem en küçük ayr›nt›ya varana dek kusursuz bir biçimde çal›fl›r. 

E¤er bu mükemmel iflleyen sistemde en ufak bir aksakl›k olsayd› ne

olurdu? Mesela yara olmad›¤› halde kanda p›ht›laflma olsayd›? Ya da

yaran›n etraf›nda oluflan p›ht› yerinden rahatl›kla ayr›lsayd›? Bu so-

rular›n tek bir cevab› vard›r: Böyle bir durumda kalp, akci¤er veya

beyin gibi hayati organlara giden yollar p›ht› t›kaçlar›yla t›kan›rd›. Bu
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ise kaç›n›lmaz olarak ölümle sonuçlan›rd›.

Bu gerçek de bizlere bir kez daha göstermektedir ki, insan vücudu ku-

sursuzca tasarlanm›flt›r. Sadece kan›n p›ht›laflma sisteminin bile rast-

lant›larla ve evrim teorisinin iddia etti¤i "kademeli geliflim" varsay›-

m›yla aç›klanmas› imkans›zd›r. Her detay› ayr› bir plan ve hesap ürü-

nü olan bu sistem, yarat›l›fl›n mükemmelli¤ini gözler önüne sermekte-

dir. Bizi yarat›p bu dünyaya yerlefltirmifl olan Allah, hayat›m›z boyun-

ca karfl›laflaca¤›m›z küçük, büyük her türlü yaralanmaya karfl›, bede-

nimizi bu sistemle birlikte yaratm›flt›r. 

Kan›n p›ht›laflmas›, sadece gözle görülür yaralar için de¤il, bedenimiz-

de her gün sürekli gerçekleflen k›lcal damar parçalanmalar›n›n tamiri

için de çok önemlidir. Siz fark etmezsiniz, ama gerçekte gün boyunca

sürekli küçük iç kanamalar geçirirsiniz. Kolunuzu kap›n›n kenar›na

çarpt›¤›n›zda ya da bir koltu¤a sertçe oturdu¤unuzda, yüzlerce küçük

k›lcal damar›n›z parçalan›r. Bu parçalanma sonucunda oluflan iç kana-

ma, p›ht›laflma sistemi sayesinde hemen durdurulur, daha sonra da

vücut ayn› k›lcal damarlar› yeniden infla eder. E¤er çarpma biraz flid-

detliyse, p›ht›laflma öncesindeki iç kanama da biraz daha fliddetli olur

ve bu yüzden çarpt›¤›n›z yerde bir "morarma" oluflur. Kandaki bu p›h-

t›laflma sisteminden mahrum olan bir insan›n, hayat› boyunca en ufak

bir darbeden korunmas›, ve adeta pamuk içinde yaflat›lmas› gerekecek-

tir. Nitekim kanlar›ndaki p›ht›laflma sistemi kusurlu olan "hemofili" has-

talar›, bu flekilde ömür sürerler. ‹leri derecede hemofili hastalar› genellik-

le fazla uzun yaflayamazlar. Yolda yürürken tökezleyip düflmeleriyle

oluflan bir iç kanama bile, hayatlar›n› sona erdirmek için yeterlidir. Bu

gerçek karfl›s›nda her insan›n kendi bedenindeki yarat›l›fl mucizesi üze-

rinde düflünmesi ve bu bedeni kusursuzca yaratm›fl olan Allah'a flükre-

dici olmas› gerekir. Bizim tek bir sistemini, hatta tek bir hücresini dahi

üretmekten aciz oldu¤umuz bu beden, Allah'›n bizlere bir lütfudur. Allah

insanlara flöyle seslenmektedir:

"Sizleri Biz yaratt›k, yine de tasdik etmeyecek misiniz?" (Vak›a

Suresi, 57)
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Plasmin

Plasminojen

t-PA

Thrombomodulin

Kallikrein Prekallikrein

Hageman*Hageman

HMK
PTA PTA*

Chrismas*Chrismas

Antiherrofilli*Antihemofilli

Stuart Stuart

AccelerinProakselerin

Prothrombin Trombin

Fibrinöjen (Fibrin)
(Yumuflak P›ht›)

FSF*FSF

Protein C*

Protein C

Konvertin Prekonvertin

Antitrombin

(Fibrin) Sert
P›ht›

a2 antiplazm

Doku
faktörü

Yaz› Rengi Ok ‹fllevi

● P›ht› oluflumunu 
destekleyen proteinler

●
P›ht›laflmay› engellemede, kanama yerini 

belirlemede ve kan p›ht›s›n›n 
kald›r›lmas›nda rol alan proteinler.

Afla¤›daki flemada46 kan›n p›ht›laflma me-
kanizmas› gösterilmektedir. Çok say›da
kimyasal maddenin birbirini belli bir s›ra-
ya göre etkilemesi sonucu p›ht› meydana
gelir. P›ht›n›n kalkmas› içinde yine benze-
ri kompleks bir sistem ifller.

PIHTILAfiMA MEKAN‹ZMASI
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B
ir tasar›mc›, akl›ndaki modelleri bofl bir ka¤›da çizerek tasarlar. Ta-

sar›mc›n›n o ana kadar gördü¤ü her fley, tasar›m›n› flekillendirece¤i

örnekleri oluflturur. Çünkü do¤adaki her form, her flekil bir tasar›m-

d›r. Hiçbir tasar›mc› daha önce hiç görmedi¤i, hiçbir flekilde bilgi sahibi ol-

mad›¤› bir fleyi tasarlayamaz.

‹sterseniz öncelikle bir tasar›mc›n›n yeni bir tasar›m meydana getirir-

ken izledi¤i yolu aflama aflama inceleyelim: Tasar›mc› öncelikle, tasarlayaca-

¤› materyalin kullan›m amac›n›, ifllevini belirler. Daha sonra tasar›m›n kul-

lan›c›s›n› ve onun ihtiyaçlar›n› göz önünde bulundurarak, tasar›m›n s›n›rla-

r›n› tespit eder. 

Dünyadaki meslek gruplar› aras›nda belki de en sakin ve rahat flartlar-

da çal›flanlar endüstri ürünleri tasar›mc›lar›d›r. Bunun nedeni iyi bir tasar›-

m›n, çok çal›fl›p gayret göstermenin yan›nda, o an insan akl›na iyi bir fikir

veya detay›n gelmesi ile alakal› olufludur. Bu aflamada tasar›mc›n›n elinin al-

t›nda bulunan, bofl bir ka¤›t ve kalemden baflka bir fley de¤ildir. Bu arada ta-

sarlayaca¤› materyalle ilgili olarak daha önce dizayn edilmifl örnekleri de

araflt›rd›¤›n› ve inceledi¤ini unutmamak gerekir.

Aylarca süren eskiz çizimlerinde tasar›mc› belki de yüzlerce dizayn çi-

7 .  B Ö L Ü M

Tasar›m
ve Yarat›l›fl



" Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin
yaratand›r. O'nun nas›l bir çocu¤u 

olabilir? O'nun bir efli (zevcesi) yoktur.
O, herfleyi yaratm›flt›r. O, herfleyi bilendir. 

‹flte Rabbiniz olan 
Allah budur. O'ndan baflka ‹lah yoktur. 

Herfleyin Yarat›c›s›’d›r, öyleyse
O'na kulluk edin. O, herfleyin 

üstünde bir vekildir." 
(En'am Suresi 101-102)
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zer. Daha sonra bunlar incelenir ve içlerinden ifllev/estetik oran› en elveriflli

ve üretime en uygun olan bir veya daha fazla çal›flma seçilir. Bundan sonra

üretim sürecinde ç›kmas› muhtemel detaylar üzerinde çal›fl›l›r.

Önce tasar›m›n ufak ölçekli bir modeli yap›l›r. Böylece çizimler ilk defa

üç boyuta ç›km›fl olur. Daha sonra tasar›m›n bitmifl fleklinin görülebilmesi

amac›yla birebir boyutlardaki bir modeli de yap›labilir. Bütün bu ifllemler

zannedildi¤i kadar k›sa sürmez, bilakis senelerce vakit alabilir. Daha sonra,

oluflturulan heykel model üzerinde baz› deney ve testler yap›l›r. Kullan›c›ya

olan uygunlu¤u araflt›r›l›r.

Piyasaya yeni ç›kan bir tasar›m, ilk baflta do¤al olarak görünüflü ile ilgi

çeker. Müflterilerinin be¤enisini kazan›r. Genelde bir mal›n sat›fl›ndaki ilk

faktör flekil, renk gibi ö¤eleri içeren d›fl görünüflüdür, daha sonraki faktör ise

fonksiyonudur.

Endüstriyel tasa-
r›mlar›n hiçbiri,

do¤adaki tasar›mlar-
la boy ölçüflemez. ‹n-

san elinden ilham al›na-
rak yap›lan robot ellerin

hiçbiri, insan eli kadar kusur-
suz ve ifllevsel de¤ildir.
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Görüldü¤ü gibi bir ürünün tasar›m› için, ilk ad›mdan üretim aflamas›-

na kadar oldukça zahmetli bir süreç gerekir. Oysa tüm tasar›mlar›n gerçek-

te tek bir sahibi vard›r ve  O'nun için yapt›¤› ifllerde hiçbir zahmet yoktur.

Allah tüm canl›lar› kusursuzca ve tek bir "ol" emriyle yaratmaktad›r. Bir

ayette bu gerçek flöyle bildirilir:

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

na karar verirse, ona yaln›zca “OL” der, o da hemen oluverir." (Bakara

Suresi, 117)

Örneksiz yaratma ve yoktan var etme gü-

cü yaln›z Allah’a mahsustur. ‹nsan ise sadece

olanlar› kopya eder. ‹flin daha derinine inile-

cek olursa, tasar›m› yapan insan›n zaten en

güzel surette tasarland›¤› gerçe¤i ile karfl›lafl›-

r›z. Allah canl›lar› ve insan› yoktan var etmifl

ve insana da bir tasarlama yetene¤i vermifltir. 

Sadece insan becerisiyle yap›ld›¤›n› san-

d›¤›m›z birçok fleyin tasar›m› ise, gerçekte do-

¤ada mevcuttur. Büyük bir bilgi birikimi ve in-

sanlar›n y›llar süren araflt›rmalar› sonucu orta-

ya ç›kan yap›lar veya teknolojik ürünler, do¤ada zaten milyonlarca y›ld›r

durmaktad›r. 

Bunun fark›nda olan tasar›mc›lar, mimarlar ve bilim adamlar› canl›lar›n

yarat›l›fl özelliklerini kendilerine örnek alarak, yeni modeller üretme yoluna

gitmifllerdir.
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Do¤adaki tasar›mlar insan için her
zaman tükenmez bir ilham kayna¤›
olmufltur. Modern teknolojik 
ürünlerin büyük bölümü, 
do¤adaki tasar›mlar›n taklididir.

‹NSANLARIN ÖRNEK ALDI⁄I TASARIMLAR

Da¤ keçisinin
toynaklar› sarp

kayal›klarda yürü-
meye çok uygun-
dur. Hatta hayvan
bunlarla karda ve
buzda da güvenle
yürüyebilir. Da¤c›-

lar›n giydi¤i bot-
lar ve do¤ada
yürümek için
yap›lm›fl bir
çok ayakkab›n›n
taban›, bu toynak-
lardan ilham al›na-
rak haz›rlanm›flt›r. 

DA⁄ KEÇ‹LER‹ VE BOTLAR

Kuzey Amerika
raketli tavflanlar›-

n›n tüylerle kapl›
uzun ve yayvan
ayaklar› vard›r. Bun-

lar tavflan›n kara
batmas›n› engeller.
Kar ayakkab›lar› da
insanlar için ayn› gö-
revi üstlenir.

TAVfiANLAR VE KAR AYAKKABISI

BAL‹NALAR VE PALET

Yunuslar›n a¤›zla-
r›ndaki buruna ben-

zer ç›k›nt› modern ge-
milerin pruvalar›na mo-
del olmufltur. Bu yap›lar
sayesinde gemiler %
25'e varan bir yak›t ta-
sarrufuyla yüzer. Alman
mühendisler dört y›ll›k

bir araflt›rma sonunda
yunus derisinin özellik-
lerine sahip bir kaplama
malzemesi üretmifltir.
Bu kaplaman›n kullan›l-
d›¤› denizalt›lar›n eskiye
oranla 2.5 kat daha h›zl›
gitti¤i görülmüfltür.

YUNUSLAR VE DEN‹ZALTI

Balinalar çifte
bölmeli ve ge-

nifl bir kuyru¤a
sahiptir. ‹ki aya¤›
birlefltiren palet-
ler ise, yüzücü-
nün suyun

içinde bir balina
gibi afla¤›dan yu-
kar› k›vr›larak
yüzmesini sa¤lar.
Bu, h›zl› dal›fl için
ideal bir stildir. 
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‹sviçreli mühendis
Georges de Mestral,

bardane bitkisinin mey-
velerini taklit ederek
Velcro Bandaj› ad› veri-
len yeni bir ilikleme sis-
temi gelifltirmifltir. 
Mestral, elbiselerine ta-
k›lan bu bitkilerden kur-
tulmak için uzun bir ça-
ba sarfettikten sonra

bu bitkilerin sahip ol-
du¤u sistemi giyim
sanayinde kullanma-
y› düflünmüfl, bir

kaban üzerine bir
tarafa bu meyve-
nin çengellerin-

den di¤er taraf›na ise
hayvan kürkünün bukle-
lerinden koyarak ayn›
kenetlenme sistemini
oluflturmufltur. 
Bu sistemde çengeller
ve bukleler esnek ol-
duklar›ndan sistem her
seferinde kolayca ve
afl›nmadan yap›fl›p ay-
r›labilmektedir. Bu özel-
liklerinden dolay› bugün
astronotlar›n giysileri de
Velcro bandajlar›yla
donat›lm›flt›r. 

Kemi¤in içindeki gö-
zenekli yap›, özellikle
eklem bafllar›nda yo-
¤unlaflarak iskelet sis-
temini bas›nca karfl›
dirençli yapar. Kemik-

lerdeki bu özel tasa-
r›m, hem hafiflik, hem
de dayan›kl›l›k sa¤la-
maktad›r. Mimarlar bir
çok yap›da bu sistemi
taklit etmifllerdir. 

KEM‹K YAPISI ve M‹MAR‹ YAPILARGünümüzde bir çok
endüstriyel kurulufl, üre-
tim için insan yerine
makine kullanmaktad›r.
Özellikle de insan
kolundan yola ç›k›larak
yap›lan robot kollar

revaçtad›r. Bu kollar bir
görevi hiç durmadan
tekrar edebilmektedir.
Bu kollar›n inflas›nda,
insan›n kemik ve kas
yap›s› örnek al›nmak-
tad›r.

VELCRO BANDAJI ve BARDANE

KOL S‹STEM‹ VE ROBOTLAR
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Böcekler ve Robot Teknolojisi

Böceklerle ilgilenen sadece mimarlar de¤ildir. Elektronik mühendisleri

de robot teknolojisini gelifltirmek için böcekleri gözlemlemeyi ihmal etmez-

ler. Böceklerin bacaklar› model al›narak

yap›lan robotlar, yere daha dengeli bas-

maktad›r. Ayaklar›n›n ucuna özel van-

tuzlar yerlefltirilen böcek robotlar, sinek-

ler gibi duvarda yürüyebilmektedir. Bir

Japon firmas›n›n böceklerden esinlene-

rek yapt›¤› robot, tavanda yürüme özel-

li¤ine sahiptir. Firma, üzerine hassas al›-

c›lar yerlefltirdi¤i bu robotu köprülerin

alt yüzeylerini kontrol etmekte kullan-

maktad›r.47

Amerikan ordusunun uzun zamand›r mikromakineler ile yak›ndan il-

gilendi¤i bilinmektedir. Profesör Johannes Smith’e göre, aynen kar›nca görü-

Böcekten Modern Tren ‹stasyonuna
1987 y›l›nda Frans›z politikac›lar, h›zl› tren TGV’nin iflleyece¤i hatta
bulunan Lyon-Stolas istasyonu için mimar Santiago Calatrava’y› ça-
¤›rd›lar. Amaçlar› istasyon için nas›l bir yap› düflündüklerini anlatmak-
t›. Bu yeni istasyon, görkemli, çarp›c› ve at›l›mc› nitelikler tafl›-
yan bir simge olmal›yd›. Calatrava, istekleri dinlerken
önündeki bir ka¤›da bir böcek resmi çizdi. ‹lham kay-
na¤› bir böcek olan bu istasyon, dinazor kemi¤i
görünümündeki beton sütunlarla desteklendi.
Ayr›ca yap›n›n bir böcek kabu¤unda rast-
lanabilecek canl›l›kta yeflil ve mavi
renklerle ayd›nlat›lmas› da ihmal
edilmedi. ‹stasyon, Temmuz
1994’te aç›ld›¤›nda politika-
c›lar›n tüm isteklerini
karfl›layan ihtiflaml›
bir eser ortaya
ç›km›flt›. 

BÖCEKLERDEK‹ TASARIM ÖRNEKLER‹



nümündeki bir robotu bir milimetre-

den küçük bir motor rahatl›kla hare-

ket ettirebilecektir. Bu flekilde yap›la-

cak bir robotun, kar›nca ordusuyla

düflman radarlar›na, uçak motorlar›-

na ya da bir bilgisayar terminaline ra-

hatl›kla girip zarar verebilece¤i he-

saplanmaktad›r. Nitekim Japon-

ya’n›n iki büyük endüstri kuruluflu

Mitsubishi ve Matsushita ortak çal›fl-

ma ile kar›nca robotlar için ilk ad›m›

atm›fl durumdad›r. Bu ortak çal›flma-

n›n ürünü 0,42 gram a¤›rl›¤›nda ve

dakikada 4 metre yürüyebilen bir mi-

ni robot olmufltur.
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Harun Yahya

Kitin: Mükemmel Kaplama Malzemesi

Böcekler dünyada en çok rastlanan canl›lardand›r. Bunun nedeni pek

çok olumsuz flarta dirençli yap›da yarat›lm›fl olmalar›d›r. Onlar› böylesine

dayan›kl› k›lan nedenlerden biri, vücutlar›n› saran kitin tabakas›d›r:

Kitin son derece hafif ve incedir. Bu nedenle böcekler onu tafl›makta

hiçbir zaman zorlanmazlar. Böce¤in bedenini d›flardan sarmas›na karfl›n, is-

kelet ifllevi görecek kadar sa¤lamd›r. Ama

ayn› zamanda da son derece esnektir. Vü-

cut içinden uçlar› kendine ba¤l› olan kasla-

r›n kas›l›p esnemesi ile hareket edebilir.

Bu, böceklere hareketlerinde çabukluk ka-

zand›rd›¤› gibi, d›flar›dan gelecek darbele-

rin etkisini de azalt›r. Üzerindeki özel kap-

lama maddesi nedeniyle d›flar›dan içeri su

geçirmez. Vücut içindeki s›v›lar› da d›flar›

ç›karmaz.48 S›caktan hatta radyasyondan

etkilenmez. Ço¤u zaman etrafa tam uyum

sa¤layacak bir renktedir. Bazen de cayd›r›c›-

l›k sa¤layacak kadar parlak olabilir. 

E¤er uçaklar ve uzay gemileri

kitinin özelliklerine sahip bir mad-

deden yap›lsalard› nas›l olurdu? Aç›k-

ças› böyle bir malzeme havac›l›k

uzmanlar›n›n rüyalar›n› süslemektedir.

Böceklerin karn› da, vücut yap›s›na ve etkinliklerine ba¤l›

olarak özel bir dizaynla yarat›lm›flt›r. Örne¤in çöl akrebinin

karn›, tarak ad› verilen çok duyarl› organlarla kapl›d›r.

Akrep bunlarla topra¤›n sertlik düzeyini tespit

eder ve yumurtalar›n› b›rak-

mak için en uygun yeri belir-

ler. 



Ço¤u böce-
¤in kabu¤u-

nu oluflturan
kitin, sa¤lam-
l›¤›, esnekli¤i
ve izolasyon
gücüyle her
yönden mü-
kemmel bir

malzemedir. 
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Eritrositler ‹çin Tasarlanm›fl ‹deal fiekil

Kan›n oksijen tafl›ma görevi alyuvarlara (eritro-

sitler) verilmifltir. Oksijen, bu hücrelerde bulunan

hemoglobin adl› maddeye tutunarak tafl›n›r. Bu hüc-

renin yüzeyi ne kadar büyükse o kadar büyük miktar-

da oksijen tafl›nabilir. Ancak alyuvarlar k›lcal damarlardan da geçecektir. Bu

da hücrenin en az hacimde olmas›n› gerektirir. Yani minimum hacimde mak-

simum yüzey gereklidir.

Nitekim alyuvarlar tam bu ihtiyac› karfl›layacak özel bir tasar›mla yara-

t›lm›fllard›r: Yass›, yuvarlak ve her iki yandan bas›k yap›dad›rlar. Bu halle-

riyle yandan iyice bast›r›lm›fl kaflar peyniri tekerine benzerler. Bu, mümkün

olan en küçük hacimde en büyük yüzeyi içeren flekildir. Nitekim bir tane al-

yuvar, bu flekli sayesinde, 300 milyon hemoglobin molekülünü tafl›yabilir.

Bunun yan›nda alyuvarlar esneklikleri sayesinde de en dar k›lcal damarlar-

dan ya da en küçük gözeneklerden geçebilirler. 49

BALON BALI⁄ININ KOLORMAT‹K GÖZLER‹

Balon bal›¤› Güneydo¤u Asya’n›n s›cak denizlerinde yaflar. Bu bal›k

gözlerine çok fazla ›fl›k gelince bir tür "kimyasal günefl gözlü¤ü" takmakta-

d›r. 2.5 cm. uzunlu¤undaki bu bal›¤›n gözlerinde

fotokromik merceklere benzer bir özellik

vard›r. Bu merceklerin rengi ›fl›¤a göre

aç›l›r veya koyulafl›r.

Sistem flöyle çal›fl›r: Balon bal›-

¤› fazla ›fl›kla karfl›lafl›nca, gözü-

nün saydam tabakas›n›n (korne-

an›n) kenarlar›nda yer alan "kro-

matofor" adl› boya hücreleri, sar›

renkli bir boya (pigment) yapma-

ya bafllar. Bu boya gözün üzerine

yay›larak bir filtre rolü oynar ve

gelen ›fl›¤›n fliddetini azalt›r, böyle-

ce bal›¤›n daha net görmesi sa¤lan›r.
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Karanl›k sularda ise gözdeki bu pigment kaybolur ve göz mümkün olan

maksimum ›fl›¤› al›r.50

Elbette bu sistemin yarat›lm›fl oldu¤u aç›kt›r. Hücrelerin göze gelen ›fl›-

¤a göre boya salg›lamalar› ya da bu salg›y› durdurmalar›, özel bir flekilde

yap›lan bir ayarlamad›r ve rastlant›lar›n bir ürünü oldu¤u düflünülemez.

Göz gibi zaten tümüyle kompleks bir yap›ya sahip olan bir organ›n bir de

bu gibi kusursuz bir sistemle donat›lm›fl olmas›, Allah'›n yarat›fl›ndaki muh-

teflemli¤in bir ifadesidir.

Yap-
raklar

bir a¤ac›n
solunum or-

gan›d›r: Kar-
bondioksit al›p ok-

sijen verirler. Yapra-
¤›n tasar›m›na bakarsak;

son derece ince, hafif ve
gergin bir yüzeye sahip oldu-

¤unu görürüz. Ayn› zamanda da
sa¤lamd›r. Rüzgara ve ya¤mur dam-

lalar›na karfl› dayan›kl›d›r. Yapra¤›n
özellikle alt k›sm›n› dikkatle inceledi¤i-
mizde, sadece yaprak yüzeyinde de¤il,
incelerek sap›ndan itibaren yapra¤›n
her yerine ulaflan damarlar› görürüz.
Bu yap› hem madde iletimini sa¤lar,
hem de iskelet görevi yap›p yapra¤a
mukavemet kazand›r›r. 

Balözü tafl›yan fleftali yaprakl› mor renkli çan çiçe-
¤i (Canpanula persicifolia) ile balözü tafl›mayan kü-
çük k›rm›z› renkli orkide çiçe¤i (Cephalamthera
rubra) Akdeniz Bölgesi'nde birlikte yaflayan çiçek-
lerdir. Tek bafl›na yaflayan bir tür yaban ar›s› (Che-
lostoma fuliginosum) önce balözü tafl›yan mor
renkli çan çiçe¤ine konarak balözünü emer, daha
sonra ayn› renkte gördü¤ü balözü olmayan orkide
çiçe¤ine de konar, ancak bafl›n› bofluna çiçek içine
sokar. Sonuçta vücuduna bulaflan çiçek tozlar›n›
baflka bir orkideye tafl›yarak tozlaflmay› sa¤lar.

Tafl Kaktüsündeki Tasar›m 
Baz› bitkiler, ot yiyici ve kemirici düflmanlar›ndan ko-
runmalar›n› sa¤layacak özellikte yarat›lm›fllard›r. Bu
bitkiler, renk, flekil ve görünüfl bak›m›ndan içinde ya-

flad›klar› ortamdaki baz› cans›z varl›klara kusursuz
benzerlikler gösterir. Bu tür benzerli¤e en güzel örnek

Güney Afrika’da yaflayan tafl kaktüsüdür. 
Kurakl›k nedeniyle bu bitkilerin yüzeyi iyice burufluk olur. Bu

buruflukluklar›n aras›na toz-toprak dolunca, bitkiyi bir tafltan ay›r-
mak bir insan için bile imkans›z hale gelir. E¤er bitki bu özelli¤e sahip olmasayd›, böceklerin
ve kemirgenlerin sald›r›s›na u¤ramas› kaç›n›lmaz olurdu. Tafl kaktüsünün bir di¤er özelli¤i,
son derece renkli olan çiçeklerini bir çok canl›n›n ortal›ktan çekildi¤i kurakl›k mevsiminin
sonunda açmas›d›r. Böylece kamuflaj›n› tehlikeye sokacak bu oluflumu en az riskle atlat›r. 

Bitkiler ‹çin Özel Bir Tasar›m:Yaprak



Harun Yahya

CANLILARDA MEKAN‹K S‹STEM TASARIMI

Ço¤u zaman tasar›mc›lar için, harekete dayal›

sistemlerin tasar›m›, dura¤an yap›l› sistemlerin ta-

sar›m›ndan daha zordur. Sözgelimi bir matkab› ta-

sarlarken karfl›lafl›lan problemler bir sürahiyi tasar-

larken karfl›lafl›lan problemlerden daha çoktur. Çün-

kü ilkinde fonksiyon ilk planda iken, ikincisinde flekil

ön plandad›r. Ve fonksiyon a¤›rl›kl› tasar›mlar daha

karmafl›kt›r. Tasar›mdaki her parça amaca hizmet etmeli-

dir ve hepsinin bir görevi olmal›d›r. Bir tek parçan›n eksik-

li¤inde veya tasar›m bozuklu¤unda sistem ifllemez. 

Böyle bir hatay› tafl›yan tasar›mlar baflar›s›zl›¤a mahkum-

dur. Nitekim insanlar›n yapt›¤› mekanik sistemlerdeki hatalar sa-

n›landan çok daha fazlad›r. Bunlar›n bir ço¤u deneme yan›lma

yöntemine göre tasarlanm›flt›r. Hatalar, ürünün piyasaya ç›kmadan

önce yap›lan modellerinde giderilmeye çal›fl›lm›flt›r. Ancak bu da kullan›ma

sunulan ürünlerde hata olmas›n› engelleyememifltir. 

Oysa ayn› fleyi do¤adaki mekanik sistem tasar›mlar› için söylemek im-

kans›zd›r. Tüm canl›lardaki mekanik tasar›mlar mükemmeldir. Ve bu mü-

kemmel tasar›m tek bir seferde hatas›z olarak ortaya ç›km›flt›r. Çünkü Allah,

tüm bunlar› kusursuz bir biçimde yaratm›flt›r. fiimdi Allah'›n bu üstün

yarat›fl›na örnek oluflturan baz› canl›lar› inceleyelim.

A¤açkakan›n Kafatas› 

A¤açkakanlar, a¤aç kabu¤una yapt›klar› vurufllarla kabu¤u kopar›r

sonra da ortaya ç›kan böcekleri ve kabu¤un alt›na saklanm›fl yumurtalar› yi-

yerek beslenir. Bu kufllar, yuvalar›n› sa¤lam, canl› a¤açlara oyarlar. Bu oyuk-

lar› açarken de bir marangoz kadar maharetlidirler. 

Büyük noktal› a¤açkakan türü saniyede dokuz-on vurufl yapar, daha

küçük boyutlu a¤açkakanlarda ise bu say› on befl-yirmiye kadar ç›kar. En

usta a¤açkakan türlerinden biri de Yeflil A¤açkakand›r.

Yeflil A¤açkakan a¤açlar› oyarken, gagas› saatte yüz kilometreden da-

ha büyük bir h›zla çal›fl›r. Fakat kiraz büyüklü¤ündeki beyni bu sars›nt›lar-
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dan etkilenmez. ‹ki vuruflu aras›ndaki zaman fark›, saniyenin binde birinden

azd›r. A¤açkakan›n s›rr›, boyun kaslar›ndad›r. Vurmaya bafllay›nca, bafl ve

gaga tam bir do¤ru üzerine gelirler. En küçük bir sapma, beyinde y›rt›lma

yapabilir.

Bu denli h›zl› bir vuruflun betona kafa atmaktan bir fark› yoktur. Ku-

flun beyninin hiçbir hasara u¤ramamas› ise ancak ola¤anüstü bir tasar›mla

mümkündür. Kufllar›n büyük ço¤unlu¤unda kafatas› kemikleri birbirine ya-

p›fl›kt›r. Gaga ise çenenin hareketiyle aç›l›r. Oysa a¤açkakanlarda gaga ve ka-

fatas›, vurufl s›ras›nda oluflan floku emen süngerimsi bir madde ile birbirin-

den ayr›lm›flt›r. Bu esnek madde, otomobil amortisörlerindekinden çok daha

iyidir. Bu üstünlü¤ü, çok k›sa aral›klarla oluflan floklar› da emebilmesinden

ileri gelir. Bu madde her vuruflta oluflan floku emip bir sonraki floku karfl›la-

yacak duruma gelebilir. Üstelik bunu saniyede onu aflan vuruflun yap›ld›¤›

flartlarda baflar›r. Bu madde modern teknolojinin gelifltirdi¤i tüm benzerle-

rinden üstündür. A¤açkakan›n kafatas› ve üst gagas›n›n ola¤an d›fl› bir yön-

temle ba¤lanm›fl olmas›, her vuruflta beyninin bulundu¤u bölümün gagadan

uzaklaflmas›n›, böylece flok emici ikinci bir mekanizma oluflmas›n› sa¤lar.51

Adnan Oktar

Bir a¤açkakan›n üst gagas›n›n çal›flmas›: Gaga a¤aca vuruldu¤unda, kufl çok sert bir darbe
alm›fl olur. Ancak bu darbeyi yumuflatmak için çok etkili iki ayr› mekanizma yarat›lm›flt›r. Bi-
rinci mekanizma, gaga ile kafatas› aras›ndaki süngersi dokudur. Bu doku darbeyi büyük ölçü-
de yumuflat›r. ‹kinci mekanizma ise, kafatas›n›n iki parças›n› birlefltiren "Y" fleklindeki kemik-
tir. (Üstte k›rm›z› renkte gösterilmifltir.) Bu kemik öyle bir konumda yerlefltirilmifltir ki, kafata-
s›n›n ön parças› bir darbe ald›¤›nda bu kemik (Y) öne do¤ru dairesel bir dönüfl yapar. Bu dö-
nüfl sayesinde, kafatas›n›n iki parças› birbirinden hafifçe ayr›l›r. Böylece kafatas›n›n ön parça-
s›na gelen (ve zaten süngersi dokuyla yumuflat›lm›fl olan) darbe floku, kafatas›n›n arka par-
ças›na hemen hiç etki etmez. 
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Pire: Büyük S›çray›fllar ‹çin ‹deal Tasar›m

Bir pire kendi vücut yüksekli¤inin 100 kat›ndan fazla yükse¤e s›çraya-

bilir. Sizin ayn› performans› gösterebilmek için 200 m. yükse¤e s›çraman›z

gerekecekti. Dahas› pire s›çray›fllar›n› 78 saat ard› arkas› kesilmeden sürdü-

rebilir. Pire genellikle beflinci s›çray›fltan sonra bacaklar› üstüne düflmez, s›r-

t› üstüne veya bafl› üstüne düfler. Ne var ki bu düflüfl onu sersemletmez bile.

Pirenin yaralanmamas›n›n nedeni ise vücudundaki tasar›mda sakl›d›r.

Böce¤in iskeleti vücudunun içinde de¤ildir. ‹skelet, vücudu saran yu-

muflak kitin tabakas›na tutturulmufl, sklerotin ad› verilen sert bir kar›fl›mdan

oluflur. Sklerotin tüm vücudu sarar. Bu d›fl iskelet birbirine karfl› s›n›rl› ölçü-

de hareket edebilen çok say›daki z›rh plakas›ndan oluflur. ‹flte bu mükemmel

tasar›m, s›çray›fl sonras› karfl›lafl›lan floklar› emer ve etkisiz hale getirir. 

Öte yandan pirelerin kan damarlar› yoktur. Vücudun iç k›sm› tümüyle,

berrak ak›c› bir kan›n içinde yüzer. Bütün iç organlar bu halleriyle adeta yu-

muflak yast›klarla çevrelenmifl gibidir, bu nedenle ani bas›nç yükselmelerin-

den hiç etkilenmezler. Kan, bütün vücuda da¤›lm›fl hava borucuklar› ile te-

Pireler, birkaç
milimetrelik boy-
lar›na ra¤men ol-
dukça yükse¤e
s›çrayabilecek
bir tasar›mla ya-
rat›lm›fllard›r.
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Adnan Oktar

mizlenir. Böylelikle sürekli olarak oksijen temini için gerekli olan güçlü bir

pompaya da ihtiyaç duyulmaz. Kalp bir tüp fleklindedir ve o kadar a¤›r bir

ritimle çarpar ki, s›çramalardan oluflan de¤ifliklikler onu hemen hemen hiç

etkilemez.

Bilim adamlar› yapt›klar› araflt›rmalar sonucunda pirenin bacak kasla-

r›n›n, asl›nda yapt›¤› büyük s›çray›fllar› gerçeklefltirecek kadar güçlü olma-

d›¤›n› belirlemifllerdir. Pirenin gösterdi¤i s›çrama performans›, as›l olarak

bacaklar›na eklenmifl olan bir tür yay sisteminden kaynaklanmaktad›r. Bu

yay sistemi, "resilin" adl› proteinden yap›lm›fl bir doku sayesinde çal›fl›r. Bu

maddenin özelli¤i gerilerek saklad›¤› enerjinin %97’sini serbest b›rakabilme-

sidir. Bugün piyasadaki en iyi esneyen madde için bu oran %85 kadard›r.

Lastik özelli¤ine sahip bu doku bant fleklinde iki arka baca¤a yerlefltirilmifl-

tir. Pire bacaklar›n› büktü¤ünde en kuvvetli kaslar›yla onu gerer, ve bacak-

lar aç›lmaya bafllad›¤›nda saniyenin binde biri kadar k›sa bir zamanda tüm

enerjisini serbest b›rak›r. Bu sayede ola¤anüstü s›çray›fllar yapabilir.

Pire kadar ilginç bir baflka canl› ise, pirenin üzerinde yaflayan minik böceklerdir. Bu mikros-
kobik canl›lar, pirenin z›rh› and›ran kabu¤unun içinde bar›n›rlar.



Özel bir "sondaj borusu"
ile yarat›lm›fl olan pala-
mut böce¤i, ola¤anüstü
bir üreme yöntemi izler.



Palamut Böce¤i ve Delme Mekanizmas›

Palamut böce¤i, ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi, mefle a¤ac›n›n palamut

adl› meyvesine ba¤›ml› yaflar. Böce¤in kafas›ndan oldukça uzun bir boru

uzan›r. Gövdesinden bile daha uzun olan

bu borunun ucunda da minik fakat çok kes-

kin bir testere difli bulunur.

Böcek normal zamanda bu boruyu,

yürümesine engel olmamas› için, vücuduy-

la ayn› do¤rultuda tutar. Bir palamutun

üzerine geldi¤inde ise, boruyu ona do¤ru

e¤er. Bu haliyle tam bir sondaj makinesine

benzemektedir. Borusunun testereye benze-

yen ucunu palamuta dayar. Hareketli kafa-

s›n› bir sa¤a bir sola döndürerek boruyu oy-

nat›r ve palamutu delmeye bafllar. Böce¤in

kafas› bu ifl için ideal bir tasar›ma sahiptir

ve ola¤anüstü bir hareket serbestli¤i göste-

rir. 

Böcek bu flekilde sondaj yaparken bir

yandan da borusu arac›l›¤›yla palamut için-

deki meyveyi yiyerek beslenir. Ancak mey-

venin büyük bölümüne dokunmaz; bunu

yeni do¤acak yavrusu için saklamaktad›r. Delme ifllemi tamamland›¤›nda,

böcek aç›lan delikten içeri bir tane yumurta b›rak›r. Yumurta, annesinin pa-

lamut içinde açt›¤› kanal›n içine yerlefltikten sonra larva halini al›r. Larva

palamutu yemeye bafllar. Yedikçe büyür, büyüdükçe de daha çok yer. Larva

ne kadar çok yerse, palamut içinde geliflmek için kendine o kadar çok yer

açm›fl olur. 

Palamut böce¤inin larvas›

Mefle a¤ac› ve palamutlar› 
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Bu durum, palamut ba¤l› oldu¤u daldan düflene kadar devam eder.

Palamutun yere düflerken ç›kan çarpma sesi ve sars›nt›, larvaya art›k d›flar›

ç›kma zaman›n›n geldi¤ini haber verir . Güçlü diflleri sayesinde, daha önce-

den annesinin açt›¤› deli¤i büyütür. Son derece semirmifl olan larva, zorla da

olsa kendini bu delikten d›flar› ç›kar›r. Larvan›n bundan sonraki ilk ifli ken-

dini yerin 25-30 cm kadar alt›na gömmektir. Burada "pupa" evresini geçire-

cek ve bir ile befl y›l boyunca bekleyecektir. Tam bir yetiflkin olup toprak üze-

rine ç›kt›¤›nda ise, bu kez o palamutlara sondaj yapmaya bafllar. Pupa süre-

sindeki farkl›l›k, yeni sürgündeki palamutlar›n olgunlafl-

mas›na ba¤l› olarak de¤ifl-

mektedir.52 Palamut böce¤i-

nin bu ilginç hayat›, evrim

teorisini çürüten ve Allah'›n

canl›lar› ne denli kusursuz ta-

Böcek, palamutla-
r› delerken kafas›-
n› üstteki flekilde 
gösterildi¤i gibi 
kullan›r. 
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sar›mlarla yaratt›¤›n› gösteren bir delildir. Dikkat edilirse, böce¤in

her türlü mekanizmas› belirli bir plan üzere tasarlanm›flt›r. Sondaj

borusu, bu borunun ucundaki kesici difller, borunun kullan›lmas›n›

sa¤layan oynak kafa yap›s›, tüm bunlar rastlant›larla ya da "do¤al

seleksiyonla" aç›klanamaz. Sahip oldu¤u uzun boru, sondaj iflini

kusursuzca baflarmad›¤› sürece, hayvan için bir ayakba¤›ndan ve

dolay›s›yla dezavantajdan baflka bir fley olmayacakt›r. Bu yüzden "afla-

ma aflama" geliflti¤i iddia edilemez.

Öte yandan larvan›n sahip oldu¤u organlar ve içgüdüler de ortada

"indirgenemez kompleks" bir süreç oldu¤unu göstermekterdir. Larvan›n

palamut kabu¤unu parçalayacak güçlü difllere sahip olmas›, d›flar› ç›k-

t›¤› anda topra¤›n derinliklerine girmesi gerekti¤ini "bilmesi" ve burada

beklemek için de "sabretmesi" zorunludur. Aksi halde canl› neslini sür-

düremeyecek ve yok olacakt›r. Tüm bunlar rastlant›larla aç›klanamaz ve

bu küçük canl›n›n çok üstün bir ak›l gösterisiyle yarat›ld›¤›n› ortaya

koyar.

Allah bu küçük canl›y› kusursuz organlar ve kusursuz içgüdülerle

yaratm›flt›r. 

Çünkü O, "Kusursuzca yaratan"d›r. (Bakara Suresi, 54)

Palamut, Palamut Böce¤i taraf›n-
dan delinip kullan›ld›ktan sonra
baflka canl›lara da yuva olur. Baflka
böceklerde t›rt›l ve pupa dönemini
geçirmek için palamutu kullan›rlar.
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Genlisia

Genlisian›n tuza¤›, hayvan ba¤›rsa¤›na benzer. Toprak

alt›nda dallanm›fl olan kökleri, içi bofl borular fleklinde-

dir. Topraktan çekilen su bu borularda ilerler. Borular›n

uçlar›ndaki yar›klarda, bitkinin içine do¤ru yönelmifl bir

ak›nt› vard›r. Bu ak›nt›, bitkinin içinde su pompalayan

tüycüklerden kaynaklan›r. Su içindeki böcekler ve di¤er

organizmalar, ak›nt› nedeniyle borular›n uçlar›ndaki ya-

r›klardan içeri do¤ru sürüklenir. Bu sürüklenme boyun-

ca geçtikleri her yer uçlar› afla¤›ya bakan kal›n ve sert

tüylerle kapl›d›r. Tüycükler de birer sübap gibi ifl göre-

rek, böce¤i bitkinin içine do¤ru iten ikinci bir etki mey-

dana getirirler. Kurban içerilere do¤ru ilerledikçe bir di-

zi öldürücü sindirim beziyle karfl› karfl›ya gelir. Sonunda

da Genlisian›n besini olmaktan kurtulamaz.53

Torbaotunun Dokunmatik Tuza¤›

Bilim dünyas›nda ‘Utricularia’ ad›yla bilinen torbaotu

bir su bitkisidir.

Torbaotunun kese biçimindeki kapanlar›n›nda üç tip sal-

g› bezi bulunur: Bunlardan ilki olan küresel salg› bezleri,

kapan›n d›fl yüzünde yer al›r. Di¤er iki tip salg› bezi, ya-

ni "dört kollu salg› bezleri" ve "iki kollu salg› bezleri" ise

kapan›n iç yüzünde yer al›r. Bu farkl› salg› bezleri, çok il-

ginç bir tuza¤› aflamal› olarak çal›flt›r›r. Öncelikle iç yü-

zeydeki salg› bezleri devreye girer. Bu bezlerin üzerinde-

ki tüyler, suyu torbaotunun d›fl›na do¤ru pompalar. Böy-

lelikle torbaotunun içinde, önemli bir boflluk meydana

Genlisia’daki yaprak kapa-
n›n›n ilginç yap›s›: Silindi-

rik bir sap (A) ve bofl bir
so¤anc›ktan (B) sonra yine
silindirik bir boyun bölümü

(C) gelir. Bu bölümün so-
nunda da yar›k biçiminde

bir a¤›z (D) vard›r.

MEKAN‹K TUZAKLAR



gelir. Bu bofllu¤un a¤z›nda ise, deniz suyunun tekrar içeri girmesini engelleyen

bir kapan vard›r. Bu kapan›n üzerinde bulunan tüyler ise, dokunmaya karfl› ol-

dukça duyarl›d›r. Sudaki bir böcek veya organizma bu tüylere de¤ecek olursa, ka-

pan h›zla aç›l›r. Do¤al olarak da içi bofl olan torbaotuna do¤ru ani bir su ak›m›

oluflur. Bu ak›nt›ya kap›lan kurban daha ne oldu¤unu anlamadan kapan kapan›r.

Saniyenin binde biri kadar

k›sa süren bu olaydan he-

men sonra da, salg› bezleri

içeride hapsolan av› sindir-

mek üzere salg› üretmeye

bafllar.54

Torba otunun kesiti ve kapan›n iflleyifli: 1-Av ka-
pan›n tetik tüylerine dokunuyor 2-Kapan an›nda
aç›l›p hayvan içeri çekiliyor 3-Kap› kurban›n
üzerine kapan›yor (Yukar›da sa¤da). Bir sivrisi-
nek larvas› tetik tüylerine dokunuyor ve içeri
emiliyor. Saniyenin onda biri kadar k›sa bir sü-
rede içeri çekilen larva kapana k›s›l›yor (Solda).
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Bakteri Kamç›s›

Baz› bakteriler, s›v› bir ortamda hareket edebilmek için "kamç›" ad› veri-

len bir organ kullan›rlar. Bu organ, bakterinin hücre zar›na tutturulmufltur

ve canl› ritmik bir biçimde dalgaland›rd›¤› bu kamç›y› bir palet gibi kullana-

rak diledi¤i yön ve h›zda yüzebilir.

Bakterilerin kamç›s›, uzun zamand›r bilinmektedir.

Ancak son 10 y›l içindeki gözlemler, bu kamç›n›n de-

tayl› yap›s›n› ortaya ç›kar›nca bilim dünyas› flaflk›na

dönmüfltür.55 Çünkü kamç›n›n, önceden san›ld›¤› gibi

basit bir titreflim mekanizmas›yla de¤il, çok kompleks

bir "organik motor" ile çal›flt›¤› ortaya ç›km›flt›r.

Bakterinin hareketli motoru, elektrik motorlar›yla ayn› mekanik özelli¤e

sahiptir. ‹ki ana bölüm söz konusudur: Bir hareketli k›s›m (rotor) ve bir du-

ra¤an k›s›m (stator).

Bu organik motor, mekanik hareketler oluflturan di¤er sistemlerden fark-

l›d›r. Hücre, içinde ATP molekülleri halinde sakl› tutulan haz›r enerjiyi kul-

lanmaz. Bunun yerine kendine özel bir enerji kayna¤› vard›r: Bakteri, zar›n-

dan gelen bir asit ak›fl›ndan ald›¤› enerjiyi kullan›r. Motorun kendi iç yap›s›

ise ola¤anüstü derecede komplekstir. Kamç›y› oluflturan yaklafl›k 240 ayr›

protein vard›r. Bunlar kusursuz bir mekanik tasar›mla yerlerine yerlefltiril-

mifltir. Bilim adamlar› kamç›y› oluflturan bu proteinlerin, motoru kapat›p

açacak sinyalleri gönderdiklerini, atom boyutunda harekete imkan sa¤layan

mafsallar oluflturduklar›n› ya da k›rbac› hücre zar›na ba¤layan proteinleri

hareketlendirdiklerini belirlemifllerdir. Motorun iflleyiflini basitlefltirerek an-

latmak amac›yla yap›lan modellemeler bile sistemin kompleksli¤inin anla-

fl›lmas› için yeterlidir. 

Sadece bakteri kamç›s›n›n bu kompleks yap›s› dahi tüm bir evrim teori-

sini çökertmek için yeterlidir. Çünkü kamç› hiçbir flekilde basite indirgene-

meyecek bir yap›dad›r. Kamç›y› oluflturan moleküler parçalar›n tek bir tane-

si bile olmasa, ya da kusurlu olsa, kamç› çal›flmaz ve dolay›s›yla bakteriye

hiçbir faydas› olmaz. Bakteri kamç›s›n›n ilk var oldu¤u andan itibaren eksik-

siz olarak ifllemesi gerekmektedir. Bu gerçek karfl›s›nda evrim teorisinin "ka-

deme kademe geliflim" iddias›n›n anlams›zl›¤›, bir kez daha aç›kça ortaya

ç›kmaktad›r.

Sperm hücreleri de "kamç›" 
ile hareket eder.
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Bakteri kamç›s›, evrimcilerin "en ilkel canl›lar" sayd›¤› bakterilerde dahi,

ola¤anüstü tasar›mlar bulundu¤unu gösteren önemli bir gerçektir. Canl›l›-

¤›n detaylar›na inildikçe, Darwin'in 19. yüzy›l›n ilkel bilim düzeyi içinde ba-

sit yap›lar sand›¤› organlar›n ne denli kompleks yap›lar oldu¤u görülmek-

tedir. Bir baflka deyiflle, yarat›l›fl›n kusursuzlu¤u anlafl›lmakta ve canl›l›¤a

baflka bir aç›klama getirmeye çal›flman›n saçmal›¤› gözler önüne serilmek-

tedir.

Evrimcilerin en "basit' sayd›klar› canl›larda bile hayranl›k uyand›r›c› tasar›mlar vard›r. Bakte-
ri kamç›s›, bu say›s›z tasar›m örneklerinden biridir. Bakteriler hücre zarlar›n›n üzerinde bulu-
nan bu organ› aynen bir kamç› gibi sallayarak suyun içinde hareket ederler. Varl›¤› bu yüzy›-
l›n bafllar›ndan beri bilinen bu organ›n iç yap›s› keflfedildi¤inde ise, bilim dünyas› hayrete
düflmüfltür. Çünkü "kamç›" denen bu organ›n, gerçekte çok kompleks bir elektrik motoru ol-
du¤u ortaya ç›km›flt›r. Yaklafl›k 50 ayr› moleküler parçadan oluflan bu elektrik motoru, üstte-
ki flekilde görüldü¤ü gibi, bir tasar›m harikas›d›r.
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Yunustaki Tasar›m

Yunuslar ve balinalar di¤er tüm memeliler gibi ci¤erleri ile solunum ya-

parlar. Bu, onlar›n su içinde iken bal›klar gibi nefes al›p veremeyecekleri an-

lam›na gelir. Bu nedenle nefes almak için düzenli olarak su yüzeyine ç›kar-

lar. Bafllar›n›n üstünde hava al›p vermelerini sa¤layan bir delik bulunur. Bu-

ras› öyle tasarlanm›flt›r ki hayvan suya dald›¤›nda delik bir kapak taraf›ndan

otomatik olarak örtülür ve içeri su kaçmas› önlenir. Su yüzeyine ç›k›ld›¤›nda

ise, kapak yine otomatik olarak aç›l›r.

Bo¤ulmadan Uyumay› Sa¤layan Sistem

Yunuslar her nefes al›fllar›nda ci¤erlerinin % 80- 90’›n› havayla doldu-

rurlar. Oysa ço¤u insan için bu oran ancak % 15’i bulur.Yunuslar için nefes

almak insanlarda veya di¤er kara memelilerinde oldu¤u gibi bir refleks de-

¤ildir, iradeli bir harekettir.56

Yani biz nas›l yürümeye karar veriyorsak, yunuslar da nefes almaya ka-

rar verir. Bu, hayvan›n suda uyurken bo¤ularak ölmemesi için al›nm›fl bir ted-

birdir. Yunus uykusu s›ras›nda beyninin sa¤ ve sol yar›m kürelerini yaklafl›k

on befl dakika arayla nöbetlefle kullan›r. Bir yar›m küre uyurken, di¤er yar›m

küre yüzeye ç›karak hayvan›n nefes almas›n› kontrol eder. 

Yunuslar›n a¤›zlar›ndaki gagaya benzer ç›k›nt› ise sudaki hareketlerini

kolaylaflt›ran bir baflka tasar›md›r. Hayvan bu yap› sayesinde suyu daha iyi

yarmakta ve daha az enerji harcayarak, daha h›zl› yüzebilmektedir. Modern

gemilerin burunlar›nda da yunus a¤z›na benzer bir ç›k›nt› vard›r. Bu hidrodi-

namik tasar›m, gemilerin h›z›n› da aynen yunuslar›nki gibi art›rmaktad›r. 

Yunus, içinde
yaflad›¤› ortama
en uygun vücut
tasar›m› ile
yarat›lm›flt›r.
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Yunuslar›n Sosyal Yaflam›

Yunuslar çok büyük gruplar halinde yaflar. Güvenli bir koruma için difliler

ve yavrular böyle bir grubun ortas›nda yer al›r. Grubun hasta üyesi yaln›z b›ra-

k›lmaz, ölene kadar grubun içinde tutulur. Bu güçlü dayan›flma ba¤›, yeni bir

yavru gruba kat›ld›¤› ilk günden itibaren bafllar. 

Yunus yavrular› önce kuyruklar› d›flar› ç›kacak biçimde do¤arlar. Bu saye-

de do¤um tamamlanana kadar yavrunun havas›zl›ktan ölmesi önlenmifl olur.

En son yunusun bafl› do¤um kanal›ndan ç›kar ç›kmaz, ilk nefesini almas› için

h›zla su yüzeyine ç›kar›l›r. Genellikle, yard›m amac›yla anne yunusa bir baflka

difli yunusda efllik eder. 

Anne yunus do¤umdan sonra hemen yavrusunu emzirir. Süt emmek için

duda¤› olmayan yavru, annesinin karn›ndaki bir yar›ktan

ç›kan iki süt kayna¤›ndan beslenir. Bu bölgeye ufak

a¤›z darbeleriyle dokundu¤unda süt f›flk›r›r. Yav-

ru her gün onlarca litre süt içer. Bu sütün % 50'si

ya¤dan meydana gelir (ineklerde ise sütün sade-

ce % 15'i ya¤d›r). Bu yo¤un k›vam sayesinde, yav-

runun vücut ›s›s›n› dengelemek için ihtiyaç duydu¤u

ya¤l› deri tabakas› h›zla oluflur. H›zl› dal›fllar esnas›nda di¤er difliler

yavruyu afla¤› do¤ru iterek yard›mc› olurlar. Ayr›ca, yavruya avlanmay› ve so-

nar›n› kullanmay› da ö¤retirler. Bu y›llarca süren bir e¤itim safhas›d›r. Baz›lar›

y›llarca sevdikleri bir aile üyesinin peflinden ayr›lmazlar. 30 sene boyunca bu

böyle devam edebilir. 

Vurgun Yemeyi Önleyen Sistem

Yunuslar insanlarla k›yaslanamayacak kadar derin sulara dalabilirler. Bu

konudaki rekor Balinagillerden amber bal›¤›na aittir. Amber bal›¤› bir nefes

al›flla 3000 metre derine dal›fl yapabilir. Gerek yunuslar gerekse balinalar bu

tip dal›fllara uygun bir tasar›mda yarat›lm›fllard›r. Palet fleklindeki kuyruklar

suya dalmay› ve yüzeye ç›kmay› oldukça kolaylaflt›r›r. 

Dal›fl için yarat›lm›fl bir baflka tasar›m da hayvan›n ci¤erlerinde gizlidir:



Hayvan derine dald›kça üzerindeki suyun a¤›rl›¤›, yani bas›nc› artar.

Bu bas›nc› dengelemek için, ci¤erlerinin içindeki hava bas›nc›-

n› da giderek art›r›r. Ancak bu hava bas›nc› giderek çok

yüksek derecelere ç›kar. Ayn› bas›nç bir insan ci¤erine

uygulansa, ci¤er y›rt›l›p parçalanacakt›r. ‹flte bu tehli-

keye karfl› yunusun vücudunda çok özel bir koruma

yarat›lm›flt›r: Yunuslar›n akci-

¤erlerindeki bronfllar ve ha-

va kesecikleri, bas›nca karfl›

son derece dayan›kl› k›k›rdak halka-

larla korunmufltur. 

Yunuslar›n vücutlar›ndaki bir di¤er yarat›l›fl örne-

¤i ise, vurgun tehlikesine karfl› al›nan tedbirdir.

Dalg›çlar su yüzeyine h›zl› ç›k›fllarda bas›nç

fark›ndan kaynaklanan bu tehlikeyle karfl›-

lafl›rlar. Vurgunun nedeni, akci¤erlere çe-

kilmifl olan havan›n ani bir biçimde ka-

na kar›flarak damarlar›n içinde hava

kabarc›klar› oluflturmas›d›r. Bu ba-

loncuklar kan dolafl›m›ndaki düzeni

bozarak ölüm tehlikesi meydana

getirir. Balinalar ve yunuslar ise

bizler gibi akci¤erleriyle soluma-

lar›na karfl›n böyle bir problemle

asla karfl›laflmazlar. Bunun ne-

deni, derinlere dalarken insan-

lar gibi dolu ci¤erle de¤il, bofl

ci¤erle hareket etmeleridir.
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Ci¤erleri hava ile dolu olmad›¤› için, bu havan›n bas›nç de¤iflikli¤i

nedeniyle kana kar›flmas› ve dolay›s›yla "vurgun yeme" tehlikesi ile

karfl› karfl›ya kalmazlar.

Ama as›l soru burada ortaya ç›kar: E¤er ci¤erlerini hava ile doldur-

muyorlarsa, oksijensiz kal›p bo¤ulmaktan nas›l kurtulurlar?

Bu sorunun cevab›, bu canl›lar›n kaslar›ndaki yüksek orandaki "mi-

yoglobin" proteinidir. Bu miyoglobin proteinleri, çok yüksek miktar-

da oksijen molekülünü kendi üzerlerine ba¤lar ve muhafaza ederler.

Yani canl› için gereken oksijen, ci¤erdeki havada de¤il, do¤rudan

kaslar›n içinde saklan›r. Yunuslar ve balinalar bu sayede uzun süre

nefes almadan yüzer ve diledikleri kadar da derine dalabilirler. ‹n-

sanlarda da miyoglobin proteini vard›r, ama çok daha az oranda ol-

du¤u için, ayn› yüzme serbestli¤ini sa¤lamamaktad›r. Yunus ve ba-

linalara özel olan bu biyokimyasal ayarlama, elbette yarat›l›fl›n aç›k

delilidir. Allah, her canl› gibi deniz memelilerini de içinde bulun-

duklar› flartlara en uygun vücut yap›lar›yla yaratm›flt›r.
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Zürafan›n Pompas›

Zürafa befl metreye varan boyuyla

karada yaflayan en büyük hayvanlar-

dand›r. Hayvan›n yaflayabilmesi için

kalbinden iki metre yukar›daki beynine

kan göndermesi flartt›r. Bunun içinse

ola¤anüstü güçlü bir kalbe ihtiyac› var-

d›r. Nitekim zürafan›n kalbi 350

mmHg.'lik bir bas›nçla kan pompalaya-

cak kadar güçlüdür.

Normalde bir insan› öldürebilecek

kadar güçlü olan bu sistem, özel bir haz-

nenin içinde bulunur. Hazne, bas›nc›n

bu ölümcül etkisini kald›rabilmek için

küçük damarlarla kuflat›lm›flt›r.

Bafltan kalbe kadar giden bölümde; yukar› ç›kan ve afla¤› inen damar-

lar›n oluflturdu¤u bir U sistemi bulunur. Ters yönde akan kan damarlar› top-

lam bas›nc› s›f›rlar, böylece hayvan ani kanamalara neden olacak iç bas›nç-

tan kurtulmufl olur.

Kalpten afla¤›da olan k›s›mda ise, fazla kal›n olmad›¤›ndan bacaklar›n

ve aya¤›n da özel bir korumaya ihtiyac› vard›r. Zürafan›n bacak ve ayakla-

r›n› saran derinin son derece kal›n olmas› onu kan bas›nc›n›n kötü etkilerin-

den korur. Ayr›ca damarlar›n içinde, fliddetli kan ak›fl›n› durdurarak bas›nc›

kontrol alt›na alan kapakç›klar da bulunur.

As›l büyük tehlike ise, hayvan su içmek için bafl›n› yere kadar indirdi-

¤inde ortaya ç›kar. Normalde beyin kanamas›na sebep olacak kadar fliddet-

li olan kan bas›nc›, bu durumda çok daha artar. Ama bu tehlike karfl›s›nda

kusursuz bir önlem al›nm›flt›r. Vücutta salg›lanan "sefaloraflidien" adl› s›v›

devreye girer ve kalp hacmini küçülterek pompalanan kan› azalt›r. Öte yan-

dan, hayvan›n boynunda, bafl›n› afla¤› e¤di¤inde devreye giren özel kapak-

ç›klar vard›r. Bu kapakç›klar kan›n ak›fl›n› büyük ölçüde azalt›r ve böylece

zürafa güven içinde su içip tekrar bafl›n› yukar› kald›rabilir. Zürafan›n kat

kat olan damarlar›n›n kal›nl›¤› da, yine bu yüksek bas›nç tehlikesine karfl›

al›nm›fl bir tedbirdir.
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Bal Ar›lar›nda Savunma Stratejisi Tasar›m›

Japonya’daki eflek ar›lar›, Avrupa’dan getirilen bal ar›lar› için tam bir

düflmand›r. Ya¤ma için bir kovana sald›ran 30 eflek ar›s›, üç saat içinde tam

30.000 bal ar›s›n› öldürebilir. Ancak buna karfl›l›k yerli bal ar›lar› mükemmel

bir savunma mekanizmas›na sahip olarak yarat›lm›flt›r. 

Bir eflek ar›s›, yeni bir ar› kolonisi keflfetti¤inde, bunu di¤er hemcinsle-

rine duyurmak için özel bir koku salg›lar. Kokuyu bal ar›lar› da alg›lad›¤›n-

dan, kovan› savunmak üzere hemen girifle toplanmaya bafllarlar. Bir eflek

ar›s› yaklaflt›¤›nda, 500 kadar bal ar›s› havalan›p hemen eflek ar›s›n›n etraf›-

n› sarar. Bedenlerini h›zla titrefltirmeye bafllarlar ve bu, ar›lar›n vücut ›s›lar›-

n›n artmas›na neden olur. Bu esnada eflek ar›s› adeta bir f›r›nda pifliriliyor-

muflças›na ›s›n›r ve sonunda ölür. Bu türden bir sald›r›n›n ›s›ya duyarl› film-

le çekilmifl foto¤raf›nda, görünen beyaz bölgelerdeki s›cakl›k 50 oC’ye kadar

ç›kmaktad›r. Bal ar›lar›n›n dayanabildi¤i bu s›cakl›k, eflek ar›lar› için ölüm

demektir.57

Bal ar›lar›n›n savunma silah›
i¤neleridir. Ama bunun yeter-
siz kald›¤› zamanlarda vücut
›s›lar›n› kullanarak düflmanla-
r›n› öldürürler. Kovana sald›-
ran bir eflek ar›s›n›n etraf›na
toplanan ar›lar, onu yayd›klar›
›s› ile kavurarak öldürürler.
Is›ya duyarl› kameralarla çeki-
len yandaki foto¤raftaki k›rm›-
z› bölgeler, ›s›n›n 50 derece-
nin üzerine ç›kt›¤› yerleri gös-
termektedir.
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KURBA⁄ALARDA ÜREME MUC‹ZELER‹

Pek çok kifli kurba¤alar›n sadece, küçük yumurtalardan ç›kan "iribafl"

adl› yavrular›n geliflmesi yoluyla ço¤ald›klar›n› zanneder. Oysa öyle kurba-

¤a türleri vard›r ki, üreme flekilleri çok daha flafl›rt›c›d›r.58

Kurba¤alar, çok farkl› çevrelerde yasayabilecek özelliklerde yarat›lm›fl-

lard›r. Dolay›s›yla, Antartika d›fl›nda tüm k›talarda hayat sürebilirler: Çöller-

de, ormanlarda, çay›rlarda ve hatta yükseklikleri 5000 m.’yi aflan Himalaya

ve And Da¤lar›’nda bile yaflayan kurba¤a türleri vard›r. En bol bulundukla-

r› yerler ise tropikal bölgelerdir. 2 kilometrekarelik bir ya¤mur orman› par-

ças›nda yaklafl›k 40 farkl› türde kurba¤aya rastlanm›flt›r. 

Kurba¤alar›n baz› türlerinde yaln›z erkekler, baz› türlerinde yaln›z di-

fliler, baz› türlerinde de her ikisi birden yavrulara bekçilik eder. Costa Ri-

ca’n›n "Küçük Ok Zehiri Kurba¤alar›"n›n erkekleri, yumurtalar›n bafllar›nda

onlar çatlayana kadar 10-12 gün bekçilik yapar. Dünyaya gelen iribafllar ola-

¤anüstü bir çaba gösterip diflinin s›rt›na t›rman›r ve annenin s›rt›na adeta

kaynaflm›flças›na tutunurlar. Yavrular›n tutunma ifli tamamlan›nca, difli kur-

ba¤a ormanda yer alan Bromelia türündeki a¤açlardan birine t›rman›r. Bu

a¤ac›n havaya bakan aç›kl›klar›nda kadeh fleklinde çiçekler mevcuttur. Çi-

çeklerin içi ise su doludur. Anne kurba¤a bu çiçeklere ulafl›nca yavrular›n›

çiçe¤in içine b›rak›r. Yavrular art›k burada güvenle büyüyecektir. 

Ancak bu su birikintisinde yavrular›n beslenmesini sa¤layacak herhan-

gi bir yiyecek yoktur. Bu nedenle anne kurba¤a, yavrular›n eriflkin hale ge-

lebilmesi için gerekli olan 6 hafta boyunca s›k s›k su birikintisine u¤rayarak

döllenmemifl bir yumurta b›rak›r. ‹ri-

bafllar, protein ve karbonhidrat yö-

nünden hayli zengin olan bu yumur-

tay› yiyerek beslenir. 

Gladyatör kurba¤alar› ise yu-

murtalar›n›n bulundu¤u alan› kolla-

yan bir baflka kurba¤a türüdür. Bu

türün erkekleri, bafl parmaklar›n›n

dibinde bulunan ve i¤neye benzeyen

ç›k›nt›larla yarat›lm›fllard›r. Baflka bir



Kurba¤alar çiftleflmenin ar-
d›ndan döllenen yumurtala-
r›n› nemli ortamlara b›rak›r-
lar. Yumurtalardan iribafl
ad› verilen ve bir bafl ve
kuyruktan oluflan yavrular
ç›kar. Zamanla büyüyen iri-
bafltan kollar ve ayaklar ç›-
kar, yavru giderek kurba¤a-
ya benzemeye bafllar. En
son kuyru¤un kaybolmas›y-
la geliflim tamamlanm›fl
olur.



T›rmanma yavru annenin s›rt›ndaki özel bir
cebe girince tamamlanm›fl olur. Bu durumda
yavru, adeta annesi ile bütünleflmifl gibidir
(3). Art›k anne kurba¤a zorlu bir t›rmanma
etab›na haz›rd›r. Bu etap Bromelia a¤ac›n›n
çiçeklerine ulafl›ld›¤›nda tamamlan›r. Bu
a¤ac›n havaya bakan aç›kl›klar›yla bir kade-
hi and›ran çiçekleri mevcuttur ve çiçeklerin
içi su doludur. Anne kurba¤a bu çiçeklere
ulafl›nca yavrular›n› çiçe¤in içine b›rak›r.
Yavrular art›k güvenle büyüyecektir (4). 

1 2

3

4

Küçük Ok Zehiri
Kurba¤alar›
Costa Rica'da
yaflar (1). Erkek
kurba¤alar çift-
leflmeden sonra
çatlayana kadar
yumurtalar›n
bafl›nda nöbet
tutarlar. Dünya-
ya gelen iribafl-
lar ola¤anüstü
bir çaba göste-
rip annelerinin
s›rt›na t›rma-
nmaya bafllar
(2).



erkek kurba¤a yumurtalara yaklaflacak olursa,

bu ç›k›nt›larla onun derisini parçalarlar. 

Küçük Afrika Kara Kurba¤as› (Nectophy-

rine afra) olarak bilinen bir baflka türde ise er-

kek kurba¤alar göl ve a¤›r akan sular›n kenar-

lar›na çamurdan yuvalar yapar. Bu havuzcuk-

lar su ile doludur. Kurba¤a bu su birikintisinin

yüzeyinde ince bir film tabakas› oluflturarak

yumurtalar›n buna tak›l› kalmas›n› sa¤lar. Bu

sayede yumurtalar su yüzeyinde kalarak oksi-

jen al›r. Ufak bir sars›nt›, örne¤in bir kurba¤a-

n›n s›çramas› ya da bir yusufçu¤un pike yap-

mas› bile yüzey filmini y›rtarak yumurtalar›n

dibe çökmesine neden olacakt›r. Bu durumda

da yumurtalar oksijensizlikten ölecektir. Bu

yüzden erkek kurba¤alar yumurtalar›n bafl›n-

da sab›rla nöbet tutar. Bu nöbet s›ras›nda da

ayaklar›n› suya vurarak yumurtalara daha çok

oksijen gelmesini sa¤lar.

Karn›ndaki zar saydam oldu¤u için "cam

kurba¤alar›" ad›n› alan bir baflka kurba¤a türü

ise yavrular›n›n bafl›nda nöbet tutmaz. Allah

Cam Kurba¤as›

Harun Yahya
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onlara baflka bir yöntem ilham etmifltir: Yumurta kümelerini, tropikal göl ve

›rmaklar›n üstündeki kaya ve bitkilere yap›flt›r›rlar. Yumurtalar aç›ld›¤›nda

ise iribafllar suya düfler. Farkl› kurba¤a türlerinin yavrular›n› korumak için

gösterdikleri tüm bu bilinçli ve fedakar davran›fllar Darwinizm'in temel var-

say›mlar›n› çürütmektedir. Tüm canl›lar›n sadece kendilerini düflündükleri-

ni ve do¤ada bencil bir yaflam mücadelesi oldu¤unu öne süren Darwinizm,

tek bir kurba¤an›n yavrular›n› korumak için gösterdi¤i çaba karfl›s›nda bile

açmaz içindedir. Dahas›, bu canl›lar›n gösterdikleri ak›ll› davran›fllar da Dar-

winizm'in iddia etti¤i gibi rastlant›larla aç›klanamamaktad›r. Sözkonusu

davran›fllar, bu canl›lar› Allah'›n yaratt›¤›n› ve tümünün O'nun verdi¤i gü-

dülerle yönlendiklerini göstermektedir. Allah bir Kuran ayetinde canl›larda

insanlar için aç›k deliller oldu¤unu flöyle bildirmifltir:

Sizin yarat›l›fl›n›zda ve türetip-yayd›¤› canl›larda kesin bilgiyle inanan

bir kavim için ayetler vard›r. (Casiye Suresi, 4)

Midede Üreyen Kurba¤alar

Avusturalya’da yaflayan Rheobatrachus Silus türü kurba¤alar›n kullan-

d›¤› ola¤anüstü üreme yöntemi, Allah'›n canl›lar› ne denli üstün tasar›mlar-

la yaratt›¤›n›n bir örne¤idir. Difli Rheobatrachuslar, döllendikten sonra ken-

di yumurtalar›n› yutarlar. Ama bu yumurtalarla beslenmek için de¤il, onla-

r› korumak için.. Yumurtalardan ç›kan iribafllar midede kald›klar› 6 hafta bo-

yunca sürekli geliflir. Peki iribafllar nas›l olmaktad›r da uzun zaman sindiril-

meden midede kalabilmektedir? 

Bunun için kusursuz bir sistem yarat›lm›flt›r. Öncelikle anne kurba¤a-

lar, bu 6 haftal›k üreme mevsiminde yemeyi, içmeyi keser. Bu sayede mide-

leri sadece yavrulara tahsis edilmifl olur. Ancak bir di¤er tehlike, midenin

düzenli olarak salg›lad›¤› hidroklorik asit ve pepsindir. Bu salg›lar›n nor-

malde yavrular› çok k›sa sürede parçalay›p öldürmesi gerekir. Ancak buna

karfl› çok özel bir tedbir al›nm›flt›r. Anne karn›ndaki s›v›lar, yumurta kapsül-

lerinden, daha sonra da iribafllardan salg›lanan "prostaglandin E2" adl› sal-

g›yla etkisiz hale getirilir. Böylece yavrular bir asit havuzu içinde yüzmele-

rine ra¤men güvenli bir biçimde büyür.

Peki ama bu iribafllar annelerinin midesinde neyle beslenir? Bu soruna
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karfl› da özel bir çözüm yarat›lm›flt›r. Bu türe ait yumurtalar, di¤er kurba¤a

türlerinin yumurtalar›na göre oldukça büyüktür. Bunun nedeni ise, yumur-

talar›n içine yavruyu beslemek için protein yönünden çok zengin bir yumur-

ta sar›s› tabakas› yerlefltirilmifl olmas›d›r. Bu yumurta sar›s›, yavrular› 6 haf-

Kurba¤alarla örümcekler aras›nda amans›z bir egemenlik savafl› sürer. Ancak örümcekler bir
insan› rahatl›kla öldürebilecek kadar zehirli olan kurba¤alarla karfl›laflt›klar›nda ço¤u zaman
genellikle kaçmay› tercih ederler.
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ta boyunca beslemek için yeterlidir.Do¤um an› da kusursuzca tasarlanm›fl-

t›r. Yavrular mideden ç›k›p d›fl dünyaya ad›m atarken, annenin yemek boru-

su, aynen do¤um s›ras›ndaki vagina gibi genifller. Yavrular d›flar› ç›kt›ktan

sonra ise anne yemek yemeye bafllar ve mide eski haline döner.59

Rheobatrachus Silus türü kurba¤alar›n bu ola¤anüstü üreme yöntemi,

evrim teorisini çok aç›k bir biçimde geçersiz k›lmaktad›r. Çünkü bu üreme

sistemi, tamamen "indirgenemez komplekslik" özelli¤ine sahiptir. Sistemin

baflar›l› olabilmesi ve dolay›s›yla kurba¤an›n üreyebilmesi için, bütün afla-

malar›n eksiksiz olmas› flartt›r. Annenin yumurtalar› yutacak ve 6 hafta bo-

yunca da baflka hiçbir fley yemeyecek bir içgü-

düye sahip olmas› zorunludur. Yumurtalar da,

mide asitlerini etkisiz hale getiren s›v›y› salg›la-

mal›d›r. Öte yandan, yumurtalara yavrular›n 6

hafta boyunca beslenmesini sa¤layacak büyük

bir yumurta sar›s› tabakas› eklenmesi ya da do-

¤um an›nda annenin yemek borusunun geniflle-

mesi de flartt›r. Bunlar›n hepsi ayn› anda gerçek-

leflmezse, üreme gerçekleflmeyecek ve kurba¤a-

n›n soyu tükenecektir.

Dolay›s›yla bu sistem evrim teorisinin iddia etti¤i gibi aflama aflama or-

taya ç›km›fl olamaz. Dünya üzerindeki ilk Rheobatrachus Silus türü kurba-

¤a, bu kusursuz sisteme sahip olarak var olmufltur. Bu ise elbette bu kurba-

¤alar›n Allah taraf›ndan bir anda ve kusursuzca yarat›ld›klar›n› göstermek-

tedir. Bu kitap boyunca inceledi¤imiz tüm canl›lar da yine ayn› gerçe¤i is-

patlamaktad›r. Tüm do¤aya hakim olan üstün bir yarat›l›fl vard›r. Allah, her

canl›y› son derece kompleks sistemlerle yaratm›flt›r ve böylelikle de bu can-

l›lar› inceleyen insanlara Kendi gücünü ve ilmini sergilemektedir. Bir ayette

Allah'›n kusursuz yarat›fl› flöyle haber verilir. 

"O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir,

'flekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde

olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir." (Haflr

Suresi, 24)

Yavrusunu a¤z›ndan
dünyaya getiren

Rheobatracbus kur-
ba¤as›.



B E Y ‹ N / B ‹ L G ‹ S A Y A R

Organizmam›z say›lar›
200 milyar› bulan lenfo-
sit (akyuvar) taraf›ndan
korunur. Askerler gibi
onlar›n da istihbarat sis-
temi, öldürücü savafl si-

lahlar› ve özel savafl
taktikleri bulunur. Ancak
dünyadaki hiçbir ordu,
savunma sistemi kadar
dakik, kusursuz ve ba-
flar›l› de¤ildir. 

Vücutta
herfley

iletiflim ha-
lindedir. Bir çok
mesaj büyük mo-
leküllerden mey-
dana gelen hor-

monlar-
dan olu-
flur. Hor-
monlar›n
tafl›d›¤›
mesaj pa-
ketinin üs-

tünde al›c›n›n ad-
resi yoktur. Hor-
monlar dolafl›m
sistemi ve nöron-
lar aras›nda da¤›-
n›k olarak gezer-
ler. Ancak paket
yine de yerine va-
r›r. Çünkü dosya-
y› alacak organlar
bu mesajlar› ya-
kalayacak özel
al›c›larla donat›l-
m›fllard›r. 

S A V U N M A  S ‹ S T E M ‹ / O R D U

Kol, bir kald›raç gibi çal›-
fl›r. Dayanak noktas› olarak
dirse¤i kullan›r ve üzerin-
deki kaslar› büzüp-kasarak
hareketi sa¤lar. Kepçeler
de kolla ayn› prensiple çal›-
fl›r. Ancak kepçe a¤›rl›k ne
olursa olsun hep ayn› eforu
sarf etmek zorundad›r. Oy-
sa kol kaslar›, kas›lma mik-
tar›n› de¤iflen a¤›rl›¤a göre
ayarlayabilir.

K O L / K E P Ç E

Hücre yak›t konusunda
son derece tutumlu bir
motordur. Yak›t olarak
ATP olarak adland›r›lan
küçük molekülleri kulla-
n›r. Bu molekülleri kulla-
n›rken gösterdi¤i verim-
lilik ise, bilinen tüm mo-
torlardan daha yüksek-
tir. Ayr›ca hücre, hiçbir
teknolojik ayg›t›n yapa-
mayaca¤› kadar çok ve
kompleks ifllemi bir
arada yürütür.

H Ü C R E / M O T O R

H O R M O N L A R / P O S T

YAfiAYAN MAK‹NE
"‹NSAN"

Ey insan, 'üstün kerem 
sahibi' olan Rabbine karfl›

seni aldat›p-yan›ltan nedir?
Ki O, seni yaratt›, 'sana bir
düzen içinde biçim verdi' ve
seni bir itidal üzere k›ld›.

(‹nfitar Suresi, 6-7)

Kaslar›n hareketi, so¤uk
havalarda vücudun ›s›n-
mas›n› sa¤lar. Kaslar bu
yolla vücut s›cakl›¤›n›n
% 90'›n› sa¤layabilirler.
Terleme ise fazla ›s›nma
durumlar›nda ideal bir
serinleme mekanizmas›

olarak ifller. Birbirini den-
geleyen bu iki sistem her
flekilde vücut s›cakl›¤›n›
sabit tutmak için çal›fl›r.
Bu sistem herhangi bir
klimadan çok daha h›zl›
çal›fl›r ve daha kesin
sonuç al›r.

K A S  v e  T E R L E M E / K L ‹ M A

Sinir hücrelerinin her biri
bilgi aktar›m› için özel
birimlere sahiptir. Beyin,
iyi bir bilgisayardaki
mikroifllemcinin bilgi ak-
tar›m›n› sa¤layan 4.5 mil-
yon transistörün iflini tek
bafl›na yapabilir. Bu say›
beyinde elektrik al›flveri-

flini yapan 10 milyar si-
nir hücresiyle karfl›laflt›-
r›ld›¤›nda çok zay›f kal-
maktad›r. Üstelik beyin
tat ve koku sinyallerini
alg›layabilirken, henüz
bunu yapabilen bir en-
düstriyel ürün mevcut
de¤ildir. 



Bir darbeyle karfl›laflan sis-
temleri bekleyen iki sonuç
vard›r. Darbe sistemde ya
bozulmaya yolaçacak ya

da siste-

mi oluflturan ö¤eler parça-
lanarak da¤›lacakt›r. Araba-
lar›n flasisi ve insanlar›n is-
kelet sistemleri ise darbe-
lerin etkilerini en aza indir-
mek amac› ile tasarlanm›fl-
t›r. Ne var ki flasi, kemik-

lerdeki 'kendi kendini
onarma' gibi üstün bir
özellikten yoksundur.

‹ S K E L E T / fi A S ‹

Nefron ad› verilen bir mil-
yon kadar mini filtre saye-
sinde, insan böbre¤i günde
140 lt kan süzer. Dakikada
ise yaklafl›k 1 desilitre (bir
litrenin onda biri) kadar
kan, 80 y›l boyunca hiç
durmadan bu süzme iflle-
minden geçer. Sanayi at›k-
lar› için kullan›lan ar›tma

tesisleri böbreklere oranla
daha fazla kapasiteye sa-
hiptirler. Ancak ömürleri
böbreklerle k›yaslanama-
yacak kadar k›sad›r. Üstelik
filtre ettikleri maddelerin
yap›s› kandan çok daha ba-
sitttir. Böbrek, her türlü
ar›tma tesisinden daha
kompleks ve verimlidir.

B Ö B R E K L E R / A R I T M A  T E S ‹ S L E R ‹

K U L A K / H I F I

Gözün retina tabakas› bili-
nen tüm maddeler içinde ›fl›-
¤a en duyarl› olan›d›r. Ifl›¤›
alg›layan farkl› tipteki hücre-
ler, görüfl alan›ndaki en iyi
görüntüyü yakalayacak bi-
çimde düzenlenmifltir. Göz
ayr›ca otomatik odaklama
yapar ve d›fl ortam›n ›fl›k de-
¤erine göre hassasiyetini

ayarlar. Bu gibi özelikleriyle
göz, dünyadaki tüm kamera-
lardan ya da foto¤raf maki-
nalar›ndan çok daha üstün-
dür.

G Ö Z / F O T O ⁄ R A F  M A K ‹ N E S ‹

Henüz anne karn›ndayken atmaya
bafllayan kalp, dakikada 70-200
at›fll›k bir tempoyla yaflam boyun-
ca hiç ara vermeden çal›fl›r. Her
çarpma aras›nda en fazla yar›m
saniye dinlenir. Bir gün içinde
yaklafl›k 10.000 kez atar. 60 kg.
a¤›rl›¤›ndaki bir insan›n kalbi din-

lenme an›nda ortalama 6.5 lt. kan
pompalar. Bir ömür boyunca kalp,
hacmi 300 m3 olan 500 tane
havuzu doldurabilecek kadar kan
pompalar. Yapay pompalama sis-
temleri bir bak›ma muhtaç kalma-
dan bu kadar uzun süre yüksek
verimlilikte çal›flamazlar.

K A L P  /  P O M P A L A M A  S ‹ S T E M L E R ‹

‹nsan›n iç kula¤›ndaki kirpiksi
hücreler, mikrofonun yapt›¤› gi-
bi, havadaki titreflimleri elektrik
sinyallerine çevirir. Kulak sade-
ce 20-20000 Hz. aras› frekans-
lardaki sesleri alg›lar. Bu aral›k,
insan için seçilmifl çok ideal
bir aral›kt›r. E¤er insan›n duy-
ma aral›¤› daha genifl olsa, bu
kez yerdeki kar›ncan›n ayak
seslerini veya atmosferdeki
yüksek frekansl› ses dalgalar›-
n› da alg›layacakt›r. Daimi bir
gürültünün yaflanaca¤› böyle
bir durum ise insan için hiç de
huzurlu olmayacakt›r.
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EN BÜYÜK TASARIM: EVREN

Evrende canl› ya da cans›z bütün maddeleri etkileyen de¤iflmez kural-

lar vard›r. ‹flte bu de¤iflmez kurallar, evrenin de ayn› içinde bar›nd›rd›¤› can-

l›lar gibi, kusursuz bir tasar›mla yarat›ld›¤›n› gösteren delillerdir. Bugün da-

ha çok fizikçilerin ilgilendi¤i bu ipuçlar›, bizlere maddi yaflama iliflkin yasa-

lar olarak sunulur. Kimi insanlar›n "fizik yasalar›" olarak görüp de do¤al

karfl›lad›¤› özellikler, Allah’›n mükemmel yarat›fl›n›n delillerindendir. (Ay-

r›nt›l› bilgi için Bkz. Harun Yahya, Evrenin Yarat›l›fl›, ‹stanbul 1999) 

Burada sadece evrendeki tasar›m›n kusursuzlu¤unu hat›rlatacak bir

kaç örnekle yetinece¤iz. 

Örne¤in su molekülündeki tasar›m›n onlarca özelli¤inden sadece biri-

ni ele alal›m: "Suyun ak›flkanl›¤›".

Her s›v›n›n farkl› bir ak›flkanl›k de¤eri vard›r. Suyun ak›flkanl›¤› ise

canl›lar›n tam kullanabilece¤i orandad›r. E¤er suyun ak›flkanl›¤› daha zay›f

olsayd›, yani su daha yo¤un bir s›v› olsayd›, bitkilerin k›l inceli¤indeki bo-

rular›n›n içinde ilerleyemeyecek ve bitki yaflam› için gerekli maddeleri tafl›-

yamayacakt›. 

Suyun ak›flkanl›¤› flimdi oldu¤u gibi olmasayd›, akarsular›n ak›fl› fark-

l›laflt›¤›ndan, da¤ oluflumlar› de¤iflecek, vadiler, verimli ovalar oluflmaya-

cak, kayalar parçalan›p topraklar› meydana getiremeyecekti.

Su, vücudumuzu mikroplara ve zararl› yabanc› maddelere karfl› koru-

yan akyuvarlar›n da hareket etmesine imkan tan›r. E¤er su daha yo¤un ol-

sayd› kan daha k›vaml› olacak ve bu hücrelerin damarlar içindeki hareketi

imkans›z hale gelecekti. Kalbin kan› pompalamas› zorlaflacak, bunun için

gerekli enerjiyi belki de karfl›layamayacakt›.

Sadece bu birkaç örnek bile suyun canl›lar ve özellikle insan için yara-

t›lm›fl özel bir s›v› oldu¤unu göstermektedir. Bir ayette Allah, insanlara su

hakk›nda flöyle buyurmufltur: 

"Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek ondan, a¤aç ondand›r (ki) hay-

vanlar›n›z› onda otlatmaktas›n›z. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmal›k-

lar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. fiüphesiz bunda, düflüne-

bilen bir topluluk için ayetler vard›r." (Nahl Suresi, 10-11)
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Kuvvetlerin Dengesi 

Yer çekimi kuvveti bugünkünden daha fazla olsayd› ne olurdu? Koflmak ve

hatta yürümek imkâns›z hale gelirdi. ‹nsanlar ve hayvanlar tüm bu hareket-

leri gerçeklefltirmek için flimdikinden daha çok enerji sarf ederlerdi. Bu du-

rumda baflta yeryüzündeki besin kaynaklar› olmak üzere enerji kaynaklar›

h›zla tükenerek yok edilirdi. Ya çekim kuvveti daha zay›f olsayd›? Hafif fley-

ler yeryüzünde sabit durmayacakt›. Sözgelimi en ufak bir esintide yerden

kalkan toz ve kum taneleri saatlerce havada uçuflacakt›. Ya¤mur damlalar›-

n›n h›z› çok yavafllayacak, yere inmeden yeniden buharlaflacaklard›. Akar-

sular›n ak›fl h›z› yavafllayacak, bu nedenle onlardan elektrik enerjisi elde edi-
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lemeyecekti. Bu özellik Newton taraf›ndan aç›klanan kütlesel çekim kanu-

nuna dayanmaktad›r: Newton’un kütlesel çekim yasas› cisimler birbirinden

uzaklaflt›kça çekim kuvvetinin azald›¤›n› söyler. Bu yasaya göre iki y›ld›z

aras›ndaki mesafe 3 kat›na ç›kacak

olursa, çekim kuvveti 9 kat azala-

cakt›r. Veya uzakl›k yar›ya indi¤inde

y›ld›z›n çekim kuvveti 4 kat artacak-

t›r. 

Bu yasa dünyan›n, ay›n ve gezegen-

lerin yörüngelerinin bugünkü gibi

olmas›n› aç›klar. E¤er yasa böyle ol-

may›p da y›ld›z›n çekim kuvveti

uzakl›k artt›kça daha fazla azalsay-

d›, gezegenlerin yörüngeleri eliptik

olmazd›, gezegenler sarmal bir yö-

rünge çizerek günefle do¤ru inifle ge-

çerlerdi. Tam tersine daha az olsayd›

ise, uzak y›ld›zlar›n çekim kuvveti

güneflinkine bask›n ç›kar ve dünya

güneflten sürekli uzaklaflan bir yol-

culu¤a ç›kard›. Bunun sonucunda,

dünya, ya h›zla günefle yaklafl›p s›-

caktan kavrulur ya da güneflten

uzaklaflarak uzay›n mutlak so¤uklu-

¤una savrulup donard›.

Planck Sabiti Farkl› Olsayd› ?...

Gün boyunca çeflitli yollarla farkl› enerjilerle karfl›lafl›yoruz. Bir atefl

karfl›s›ndayken hissetti¤imiz s›cakl›k bile asl›nda çok hassas dengelerde ya-

rat›lm›flt›r. 

Fizikte enerjinin sürekli bir ak›m halinde de¤il, ‘kuvant’ ad› verilen par-

çalar halinde yay›ld›¤› öngörülür. Yay›lan enerji miktar› hesaplan›rken

Planck De¤iflmezi ad› verilen sabit bir rakam kullan›l›r. Bu say› ço¤u zaman

DO⁄ADAK‹ TASARIM176
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matematikte gözard› edilebilecek kadar küçüktür. Büyüklü¤ü kabaca

6.626 x 10–34 olarak ifade edilen bu say›, do¤an›n temel de¤iflmezlerinden bi-

ridir.60 Herhangi bir radyasyon olay›nda, verilen enerji miktar› frekansa bö-

lünürse sonuç daima bu say›ya eflittir. Bütün enerji biçimlerinin (›s›, ›fl›k gi-

bi) büyüklü¤ü Planck de¤iflmezine ba¤l›d›r. 

E¤er bu çok küçük say› farkl› bir büyüklükte olsayd›, atefl karfl›s›nda

oturdu¤umuzda hissetti¤imiz s›cakl›¤›n fliddeti çok farkl› olabilirdi. Ya en

ufak bir atefl bizi kavuracak kadar enerji dolu olur, ya da günefl kadar büyük

bir atefl topu bile, dünyay› ›s›tmada yetersiz kal›rd›.

Sürtünme Kuvveti

Günlük hayatta, özellikle bir fleyleri iterken karfl›-

laflt›¤›m›z sürtünmeyi kimi zaman hep zorluk ç›ka-

ran bir kuvvet olarak düflünmüflüzdür. Oysa ci-

simler ve yüzeyler aras›ndaki sürtünme kuvveti

yarat›lmam›fl bir dünya nas›l olurdu? Kalem eli-

nizden kay›p düflecek, kitaplar ve defterler ma-

san›n üzerinden kay›p yere düflecek, masa dö-

fleme üzerinde kay›p köfleye çarpacakt›, k›saca-

Bütün enerji biçimlerinin
(›s›, ›fl›k gibi) büyüklü¤ü
Planck De¤iflmezi'ne ba¤-
l›d›r. E¤er bu çok küçük
say› farkl› bir büyüklükte
olsayd›, atefl karfl›s›nda
oturdu¤umuzda hisset-
ti¤imiz s›cakl›¤›n fliddeti
çok farkl› olabilirdi. En
ufak bir atefl bizi kavura-
cak kadar enerji dolu

olabilir, ya da günefl ka-
dar büyük bir atefl topu bi-

le, dünyay› ›s›tmada yeter-
siz kalabilirdi.
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s› tüm cisimler ayn› düzeye gelene kadar her fley

kayacak ve yuvarlanacakt›. Sürtünmesiz bir

dünyada, dü¤ümler çözülecek, çiviler ve vidalar

yerlerinden ç›kacak, arabalar›n freni tutmayacak,

ses asla sönmeyip, bir duvardan ötekine yank›la-

n›p duracakt›…

Evrende düzeni sa¤layan tüm bu fizik yasalar›,

evrenin de içindeki canl›lar gibi tasarlanm›fl oldu¤unun

kan›tlar›d›r. Gerçekte fizik yasalar›, sadece Allah’›n yaratm›fl

oldu¤u düzenin insanlar taraf›ndan yap›lan bir aç›klamas›-

d›r. Evrendeki düzeni sa¤layan de¤iflmez kurallar Allah ta-

raf›ndan yarat›lm›fl ve hakk›nda düflünüp Allah’›n üstünlü-

¤ünü kavramalar› ve verdi¤i nimetlere flükretmeleri için in-

sanlar›n hizmetine verilmifltir.

Allah’›n yaratmas›ndaki üstünlük ve düzen ile ilgili daha say›s›z örnek

verilebilir. Kainat›n var edilmesinden bu yana geçen milyarlarca y›lda yara-

t›lan her fley Allah’›n ilmiyle ve O'nun hakimiyetinde gerçekleflmifltir. 

(*) E.R. Cohen -J.W.M Du Mond, Rev. Mod. Phys. 37537 (1965)
(1) Parantez içindeki rakam, son rakamlar üzerindeki hata karesi ortalamas›n›n kare kökünü gösterir.
(3) C=coulomb ; G=gauss ; J= joule u= C12 =12 esas›na göre çekirdek kütle ünitesi.

Sabit

B A Z I  F ‹ Z ‹ K S E L S A B ‹ T L E R  (*)

Sembol De¤er (1) m KsA cgs

Birim

Evrende canl› ya da cans›z bütün maddeleri etkileyen de¤iflmez kurallar vard›r. Fizikçiler ‹flte
bu de¤iflmez kurallar› aç›klarken baz› fizik sabitlerini kullan›rlar. Bu sabitler evrenin, ayn› için-
de bar›nd›rd›¤› canl›lar gibi, kusursuz bir tasar›mla yarat›ld›¤›n› gösteren delillerdir. E¤er fizik
sabitleri farl›l›k arz etseydi, ne üzerinde yaflad›¤›m›z dünya ne de evren var olurdu. 

Her türlü tekno-
lojik ürün, sür-
tünme kuvveti
sayesinde çal›-
fl›r. Bir araban›n
motoru, sürtün-
me sayesinde
ifller.



O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum’ (mutabakat) içinde
yedi gök yaratm›fl oland›r. Rahman (olan Allah)›n

yaratmas›nda hiçbir 'çeliflki ve uygunsuzluk’
(tefavüt) göremezsin. ‹flte gözü(nü) çevirip-gezdir;

herhangi bir çatlakl›k (bozukluk ve çarp›kl›k)
görüyor musun?

Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz
(uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmifl bir

halde bitkin olarak sana dönecektir.
(Mülk Suresi, 3-4)
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D
arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini reddetmek ama-

c›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsata-

dan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadü-

fen olufltu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canl›larda çok mucizevi bir

düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böy-

lece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›n-

dan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya ça-

p›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, ta-

rafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›-

lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bi-

lim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda

giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra

yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu¤unu ortaya

koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir.

Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan ge-

len çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›la-

r›n kökenini art›k "yarat›l›fl gerçe¤iyle" aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok çal›fl-

mam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam ediyoruz.

Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte ya-

rar vard›r.

8 .  B Ö L Ü M

Evrim 
Yan›lg›s›
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Darwin'i Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na kar-

fl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›n›n

gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 y›l›nda yay›n-

lanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki

farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›yordu.

Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman içinde kü-

çük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu; kendi-

sinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Darwin'in

kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, te-

ori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan afl›la-

ca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu

kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam

aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel

bafll›kta incelenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya

ç›kt›¤›n› asla aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n,

gerçekte evrimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu

gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam

aksine bir tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile ince-

leyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l önce

ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia etmek-

tedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› türünü

oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden bu-
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nun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› soru-

lardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basa-

ma¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›fl-

t›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul

etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olmadan,

do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Ya-

ni teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre ç›-

karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir

iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni

konusundan hiç söz etmemiflti. Çünkü

onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›,

canl›lar›n çok basit bir yap›ya sahip ol-

duklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan

beri inan›lan "spontane jenerasyon"

adl› teoriye göre, cans›z maddelerin

tesadüfen biraraya gelip, canl› bir var-

l›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu.

Bu dönemde böceklerin yemek art›k-

lar›ndan, farelerin de bu¤daydan olufl-

tu¤u yayg›n bir düflünceydi. Bunu is-

patlamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n üzerine bi-

raz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu kar›fl›mdan farelerin olufla-

ca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine bir

delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üzerindeki kurt-

lar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› gözle gö-

rülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakterile-

rin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n bir ka-

bul görüyordu. 
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Louis Pasteur, evrim teorisinin daya-
na¤› olan "cans›z madde canl›l›k olufl-

turabilir" iddias›n› yapt›¤› deneylerle
geçersiz k›ld›.
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Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü Frans›z

biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin olarak çürüt-

tü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda vard›¤› sonucu flöy-

le özetlemiflti: 

Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gö-

mülmüfltür.61 

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun süre

direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n› ortaya ç›-

kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha

da aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus bi-

yolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› birtak›m

tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye ça-

l›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin flu itiraf›

yapmak zorunda kalacakt›: 

Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k nok-

tay› oluflturmaktad›r.62 

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözüme

kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Ameri-

kal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel

dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde

birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›-

lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin geçer-

li olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflullar›ndan çok

farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.63 

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› atmos-

fer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.64

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütülen

tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps Ensti-

tüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›n-
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da yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul

eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi-

¤imizde sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle

karfl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›.65 

Hayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu

denli büyük bir açmaza girmesinin bafll›ca nedeni, en

basit san›lan canl› yap›lar›n bile inan›lmaz derecede

karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insa-

no¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha

karmafl›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliflmifl labo-

ratuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir hücre üre-

tilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›larla

aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan proteinle-

rin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir

protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar

pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik

bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan

DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfa-

dan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m

özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu enzimle-

rin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir. Birbirine

ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn›

anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden olufltu¤u senaryosu-

nu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrim-

ci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›n-

da bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin
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En son evrimci kaynakla-
r›n da kabul etti¤i gibi, ha-
yat›n kökeni, hala evrim
teorisi için büyük bir aç-
mazd›r. 



Adnan Oktar

Evrim Yan›lg›s›

(RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal

olarak oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama

bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek de mümkün

de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kimyasal yollarla or-

taya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna var-

mak zorunda kalmaktad›r. 66 

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›k-

mas› imkans›z ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir bi-

çimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en

temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim teorisini

aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nok-

ta, teorinin "evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü

iki kavram›n da gerçekte hiçbir evrimlefltirici güce sahip

olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. Darwin, ortaya att›¤›

evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" mekaniz-

mas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kita-

b›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni,

Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki

yaflam mücadelesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü

canl›lar›n hayatta kalaca¤› düflüncesine dayan›r. Örne-

¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›z-

l› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü

bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimlefltir-

mez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici güce sa-

hip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl› kita-

b›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir fley

yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.67

Evrim teorisini geçersiz
k›lan gerçeklerden bir

tanesi, canl›l›¤›n inan›l-
maz derecedeki komp-

leks yap›s›d›r. Canl›
hücrelerinin çekirde¤in-

de yer alan DNA mole-
külü, bunun bir örne¤i-

dir. DNA, dört ayr› mole-
külün farkl› diziliminden
oluflan bir tür bilgi ban-
kas›d›r. Bu bilgi banka-
s›nda canl›yla ilgili bü-
tün fiziksel özelliklerin
flifreleri yer al›r. ‹nsan

DNA's› ka¤›da döküldü-
¤ünde, ortaya yaklafl›k

900 ciltlik bir ansiklope-
di ç›kaca¤› hesaplan-

maktad›r. Elbette böyle-
sine ola¤anüstü bir bil-

gi, tesadüf kavram›n›
kesin biçimde geçersiz

k›lmaktad›r.
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Lamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi döne-

minin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevapla-

maya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog Lamarck'a

göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonraki

nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni tür-

ler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türe-

mifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden ne-

sile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› kita-

b›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara dö-

nüfltü¤ünü iddia etmiflti.68

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bilimiyle ke-

sinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesillere aktar›l-

mas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek bafl›na" ve

dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›fl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n sonla-

r›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-Darwi-

nizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "faydal›

de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon

gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bozulmalar› ek-

ledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan  model neo-

Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türünün, bu

canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n "mu-

tasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda olufltu¤u-

nu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek var-

d›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine her zaman için canl›lara

zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu

molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir. Amerika-

Harun Yahya
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l› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelir-

ler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir

geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleflmifl

bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz ola-

cakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iflim kol

saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihti-

malle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir.69 

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren mutas-

yon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görüldü. Anla-

fl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar,

gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsan-

larda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir

mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de

kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiç-

bir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› ol-

mad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun en

aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir. Önce-

den var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün türler

bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz milyonlarca y›l

süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe kademe ilerlemifltir. 

anten

gözler

a¤›z

bacak Evrimciler yüzy›l›n bafl›ndan
beri sinekleri mutasyona u¤ra-
tarak, faydal› mutasyon örne¤i
oluflturmaya çal›flt›lar. Ancak
ony›llarca süren bu çabalar›n
sonucunda elde edilen tek so-
nuç, sakat, hastal›kl› ve kusurlu
sinekler oldu. Üstte, normal bir
meyve sine¤inin kafas› ve sol-
da mutasyona u¤ram›fl di¤er
bir meyve sine¤i.
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Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara tür-

ler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir yandan

da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürüngen canl›lar

yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken, bir yandan da baz›

kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar,

bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r.

Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara

"ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n say›lar›n›n

ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu ucube canl›-

lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Tür-

lerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çeflitleri mut-

laka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fo-

sil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.70

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rastlana-

mam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bulgular,

evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, ek-

siksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci ol-

mas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Evrim teorisi, canl› türlerinin yavafl
de¤iflimlerle birbirlerinden evrim-
lefltiklerini iddia eder. Oysa fosil
kay›tlar› bu iddiay› aç›kça yalanla-
maktad›r. Örne¤in 530 milyon y›l
önce bafllayan Kambriyen devirde,
birbirinden çok farkl› olan onlarca
canl› türü bir anda ortaya ç›km›flt›r.
Üstteki çizimde tasvir edilen bu
canl›lar çok kompleks yap›lara sa-
hiptirler. Jeolojik dilde "Kambriyen
Patlamas›" olarak tan›mlanan bu
gerçek, yarat›l›fl›n aç›k bir delilidir.
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Fosil kay›tlar›, evrim te-
orisinin önünde çok
büyük bir engeldir.

Çünkü bu kay›tlar, canl›
türlerinin, aralar›nda
hiçbir evrimsel geçifl
formu bulunmadan, bir
anda ve eksiksiz yap›-
lar›yla ortaya ç›kt›klar›-
n› göstermektedir. Bu
gerçek, türlerin ayr› ayr›

yarat›ld›klar›n›n ispat›d›r. 

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler ya da

s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z; kademeli

evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz.71

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl formu

olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Darwin'in

öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› göste-

ren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimleflti-

¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek

aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci Biyolog

Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yegane iki

aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir

biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir

de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz› canl› türlerinden ev-

rimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir

biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yara-

t›lm›fl olmalar› gerekir.72

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde

ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sand›-

¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, insa-

n›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan mo-

dern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5 mil-
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yon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›n-

da baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan

bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney maymu-

nu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar gerçekte

soyu tükenmifl bir maymun türünden  baflka bir fley de¤ildir. Lord Solly

Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ün-

lü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok genifl

kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir maymun türü-

ne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifl-

tir.73

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani insan

olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Australopithe-

cuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri ard›

ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu flema hayalidir, çünkü

gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlana-

mam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri

olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bu-

nu kabul eder. 74 

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens"

s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atas› oldu¤u iz-

lenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›, Australopithecus,

Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemler-

de yaflad›klar›n› göstermektedir.75 

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok mo-

dern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo

sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulunmufllard›r.76 

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n geçer-

sizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleontologlar›n-
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dan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karfl›n, Darwinist te-

orinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insan›ms›) çizgi-

si varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤erin-

den gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir gelifl-

me trendi göstermemektedirler. 77

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m "ya-

r› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda yoluyla

ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli

olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri

üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim adam-

lar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, ortada may-

munsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna

varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel olarak

kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na ka-

dar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bilim-

sel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede

bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin

en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, tele-

pati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama"  kavramlar› ve bir de "insan›n ev-

‹nsan›n evrimi masal›n›
destekleyen hiçbir fosil
kal›nt›s› yoktur. Aksine,
fosil kay›tlar› insanlar
ile maymunlar aras›nda
afl›lamaz bir s›n›r oldu-
¤unu göstermektedir.
Bu gerçek karfl›s›nda
evrimciler, gerçek d›fl›
birtak›m çizim ve maket-
lere umut ba¤lam›fllar-
d›r. Fosil kal›nt›lar›n›n
üzerine diledikleri mas-
keleri geçirir ve hayali
yar› maymun-yar› insan
yüzler olufltururlar. 
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rimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan bu

alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yorumlanma-

s›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfleyin mümkün ol-

du¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili

baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür.78 

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birtak›m

insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlamalar›n-

dan ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz

evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocuklar›n bile

anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Dolay›-

s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce hüc-

reyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde di¤er canl›lar›

ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan

karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir

y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir

canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrim-

cilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay›

onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulunan

fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol mik-

tarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu kar›fl›m›n

içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesin-

ler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir

tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu

kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri gelifl-

mifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dünyan›n önde gelen bilim

adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a akta-

rarak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin bafl›nda
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beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤ine

inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›n-

lar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›-

lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkidele-

ri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, doma-

tesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus

kufllar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl›

türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu

canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamazlar. Sonra

yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baflka kararlar al›p,

elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda

izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla

hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir

safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflünmek, üst-

teki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise

göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›saca

cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters olarak düfler.

Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüfltürülür

ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ula-

fl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu merkezde gö-

rüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bulun-

du¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›fl›¤›n

asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir. An-

cak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l teknolo-

jisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne¤in flu an-

da okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra bafl›n›z› kald›r›n
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ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü

baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n

bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televizyon ekran› da-

hi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r.

Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta,

planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu

anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark›

oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gös-

terir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün

görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon

sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek müm-

kün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf

ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve ka-

liteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü

kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizman›n

tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda duran

televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu gö-

rüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce kifli-

nin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet tesa-

düfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen

oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›fl kulak,

çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta

kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu

titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönderir. Aynen gör-

mede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekle-

flir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese de ka-

pal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de olsa beynin

içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›lan›r. Ses ge-

çirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir
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ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyni-

nizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu-

¤u görülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kul-

lan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses ka-

y›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sis-

temleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide

çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u netlik

ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. 

En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini dü-

flünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa

mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllama-

dan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin

ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir za-

man müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise

tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu

yana böyledir. fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses ci-

haz›, göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. An-

cak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir gerçek

daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kufllar›n

c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elektrik

sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplar›nda bu

görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak,

bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyin-

de, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kim-

dir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›-

layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücreleri-

ne ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu zanne-

den Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler.
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Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek

için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da ötesinde dü-

flünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç san-

timetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli, gölgeli

ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›n-

mas› gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kökeni

hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n

hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formla-

r›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin

bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih

boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bilimin gün-

deminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutul-

maktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak

göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler, materya-

list felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebile-

cek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler. Bazen bu-

nu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve

ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce mater-

yalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl, do¤ru

varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama getirmeye

zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan

'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren arafl-

t›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru

oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz. 79 
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Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yaflat›lan

bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka hiçbir

varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz maddenin, haya-

t› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in kufllar›n, ba-

l›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinala-

r›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤-

murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin içinden olufltu¤unu kabul eder.

Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler

kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabu-

lü savunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar ise,

flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip

olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var eden, en ku-

sursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p flekillendiren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin et-

kisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bilim

ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim teorisinin ina-

n›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir vari-

lin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n ka-

r›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörlerin,

üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Si-

natra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon

a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma id-

diaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu

nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifa-

desini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu

derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›ma-

yan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görme-

lerine engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, eski M›s›rl›la-

r›n Günefl Tanr›s› Ra'ya, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n
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Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara,

Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok da-

ha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da

iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›-

n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bil-

dirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez;

inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemifltir; gözleri-

nin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla gör-

mezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta

daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde de, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inanma-

yacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselseler

de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir toplulu¤uz"

diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insanla-

r›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün bozul-

mamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir durumdur.

Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›k-

s›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünyan›n dört bir

yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya

gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz

bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip

olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar›

meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz› kim-

selerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun

aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak di-

ni anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanla-

r›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle karfl›-

laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini emreder.

Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet flöyledir:

Harun Yahya



Evrim Yan›lg›s› 199

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini büyüleyi-

verdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmifl oldu-

lar. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la -Hz.

Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmifllerdir. An-

cak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n

bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmufl" yani etkisiz k›lm›fl-

t›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir de

bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böylece

hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada

yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Sure-

si, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkile-

yen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas› ile, söz

konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiy-

le, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› sa-

vunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçek-

ler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma

düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi 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 uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in

tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ik-

na oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›l-

maz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r. 80

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar "te-

sadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihi-

nin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r. Bu

fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerin-

den kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok in-

san, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla düflünmektedir.
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