


YAZAR HAKKINDA: Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan
Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. 1980'li yıl lar dan
bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır -
la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id -
di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan
ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun -
mak ta dır.
Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni
dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Allah'ın var lı ğı, bir li ği

ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis -
tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir. Ni te -
kim ya za rın, bu gü ne ka dar 73 ay rı di le çev ri len 300’den fazla ese ri, dün ya ça pın da
ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.
Ha run Yah ya Kül li ya tı, -Al lah'ın iz niy le- 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta -
rif edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir
ve si le ola cak tır.

Yüce Allah, Kuran'ın yüzlerce ayetinde insanları yaratılmışlar üze-
rinde düşünmeye çağırır. Örneğin Bakara Suresi'nin 164. ayetinde
şöyle bildirilir: 

“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gün-
düzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile deniz-
de yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yer-
yüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada
üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer ara-
sında boyun eğdirilmiş bulutları evirip-çevirmesinde
düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler (ibret ve delil-
ler) vardır.”
İnsan, sadece kendi bedenini, ya da doğadaki herhangi bir şeyi

incelediğinde büyük bir ölçü, sanat, plan ve akıl bulacaktır.
Bu kitap, Allah'ın sayısız ayetlerinden bir kısmını görebilme ve
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Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956
yı lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta -
mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te si Gü zel
Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü -
mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel
ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya -

za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve
Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya
ko yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır. 
Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam
55.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 73 fark lı di le çev ril miş tir.
Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki
pey gam be rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha -
run ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap -

la rın ka pa ğın da Re su lul lah (sav)'in müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın
sem bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı

Ke rim'in   Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de
ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm

ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah (sav)'in sün ne ti ni ken di ne reh -
ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel
id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam

ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok
bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah (sav)'in müh rü,
bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 
Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni
dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Yüce Al lah'ın var lı ğı,
bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye

sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap -
kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan
Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon -
ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya,
Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve
Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok ül ke sin de
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be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce,
Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li,
Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola -
rak kul la nı lı yor), Dhi vehi (Maldivlerde kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di -
le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.
Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın iman et -
me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı oku yan, in -
ce le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il -
mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz
edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi -
çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel -
se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa -
lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça -
ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır. 
Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta dır. Ya -
za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi da ye ti ne
ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da her han gi bir
mad di ka zanç he def len me mek te dir. 
Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni sağ la -
yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem li bir hiz -
met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.
Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa mey da na
ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir et ki si ol ma -
dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den ola -
cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik
eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run
Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol duğunu,
bu hiz met teki et ki, başarı ve samimiyetin açık ça görül düğünü okuyucuların genel kanaatin -
den an layabilir ler. 
Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik leri eziyet lerin
temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın yolu ise, din siz liğin fik ren
mağ lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve Kuran ah lakının, in san ların kav -
rayıp yaşayabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün yanın gün den güne daha faz la içine çe-
kil mek is ten diği zulüm, fesat ve kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el den gel -
diğin ce hız lı ve et kili bir biçim de yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalınabilir.
Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı, Al lah'ın iz niy le, 21. yüz -
yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğ ruluk ve adalete, güzel lik
ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.
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OKU YU CU YA

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

fark lı de ğer len di ril mek te dir. So rul du ğun da "ben Müs lü ma nım"

di yen in san la rın nü fu sun çoğ nu lu ğu nu oluş tur du ğu ül ke ler de ve

hat ta İs lam dün ya sı nın ge ne lin de, Ku ran'ın için de ne le rin yaz dı ğı nı

bi len in san sa yı sı ol duk ça az dır. 

Ku ran, ge nel lik le ev le rin du va rla rın da süs lü bir mu ha fa za için de

ası lı du rur. Ve yi ne ge nel lik le, yaş lı lar ta ra fın dan oku nur. Oku yan ki -

şi le ri "ka za dan-be la dan" ko ru ya ca ğı umu lur. Bu ba tıl inan ca gö re, be -

la la ra kar şı bir ne vi mus ka ola rak gö rü lür.

Oy sa, Ku ran ayet le rin de Al lah, Ku ran'ın gön de ri liş ama cı nın tüm

bu sa yı lan lar dan çok fark lı ol du ğu nu bi ze bil di rir. Ör ne ğin İb ra him

Su re si'nin 52. aye tin de; "İş te bu (Ku ran) uya rı lıp kor ku tul sun lar, ger -

çek ten O'nun yal nız ca bir tek ilah ol du ğu nu bil sin ler ve te miz akıl

sa hip le ri iyi ce öğüt alıp dü şün sün ler di ye bir bil di rip-du yur ma dır"

şek lin de Al lah bu yur mak ta dır. Bu na ben zer pek çok ayet te, Ku ran'ın

in di ri li şi nin önem li bir ama cı nın, in san la rı dü şün me ye da vet et mek

ol du ğu  vur gu la nır. 

Giriş



Ku ran'da, in san la r, top lu mun ver di ği inanç ve de ğer le ri kö rü kö -

rü ne ka bul et mek ten vaz geç me ye ve dü şün me ye da vet edi lir; tüm ön -

yar gı la rı, ta bu la rı, in san zih ni ne uy gu la nan bas kı la rı bir ke na ra bı ra -

kıp öz gür ce dü şün me ye... 

İn san, na sıl var ol du ğu nu, ya şa mı nın ama cı nın ne ol du ğu nu, ne -

den öl dü ğü nü ve ölü mün den son ra ken di si ni ne le rin bek le di ği ni dü -

şün me li dir. Ken di nin ve için de ya şa dı ğı ev re nin na sıl var ol du ğu nu

ve var ol ma ya de vam et ti ği ni sor gu la ma lı dır. Bu nu ya par ken de, ken -

di ni tüm bas kı ve ön yar gı lar dan kur tar ma lı dır. 

Böy le ce, vic da nı nı tüm top lum sal, ide olo jik ve psi ko lo jik bas kı -

lar dan kur ta ra rak dü şü nen in san, hem ken di si nin hem de ev re nin üs -

tün bir güç ta ra fın dan va r e dil miş ol du ğu nu ra hat lık la kav ra ya cak tır.

Yal nız ca ken di be de ni ni ya da do ğa da ki her han gi bir şe yi in ce le di ğin -

de, bü yük bir uyum, plan ve akıl bu la cak tır. 

İş te bu aşa ma da in sa nın reh be ri yi ne Ku ran'dır. Ku ran'da in sa na,

ne ler üze rin de dü şün me si, ne le ri in ce le me si ge rek ti ği  bil di ri lir.

Al lah'ın var lı ğı na ina nan bir ki şi, Ku ran'da ve ri len dü şün ce yön tem le -

ri sa ye sin de, Al lah'ın ya rat ma sın da ki mü kem mel li ği, son suz akıl, bil -

gi ve gü cü da ha iyi an la ya cak tır. Al lah'ın var lı ğı na ina nan bir in san,

Ku ran'da ve ri len yön tem le dü şün me ye baş la yın ca, tüm ev re nin O'nun

güç ve sa na tı nın bir gös ter ge si ol du ğu nu fark eder. Çün kü "ta bi at bir

sa nat tır; sa nat çı ola maz" ve her sa nat ese ri, o ese ri ya pa nın üs tün ye -

te ne ği ni ser gi le mek ve ver mek is te di ği me saj la rı ak tar mak için var dır.

Ku ran'la tüm in san la r, Al lah'ın var lı ğı na, bir li ği ne ve sı fat la rı na

açık ça şa hit lik eden pek çok olay ve can lı üze rin de in ce den in ce ye dü -

şün me ye da vet edi lir. Ve Ku ran'da bü tün bu şa hit lik eden var lık la ra,

"is pat lı de lil, ke sin bil gi ve ger çek ifa de eden" an la mı na ge len "ayet" is -

mi  ve ri lir. Do la yı sıy la, Al lah'ın ayet le ri, ev re nin her kö şe sin de Al lah'ın

var lı ğı nı ve va sıf la rı nı gös te rip-bil di ren tüm var lık la rı kap sar. Bak ma -

sı nı bi len bir göz ise, as lın da bü tün var lık ale mi nin yal nız ca Al lah'ın

ayet le rin den oluş tu ğu nu gö re cek tir.

Düşünen İnsanlar İçin
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

İş te in sa nın gö re vi bu dur, Al lah'ın ayet le ri ni gör mek... Böy le ce,

ken di si ni ve tüm di ğer var lık la rı ya ra tan Rab bi mi zi ta nı ya cak, O'na

ya kın la şa cak, var lı ğı nın ve ha ya tı nın an la mı nı çö ze cek ve kur tu lu şa

ula şa cak tır.

Kuş ku suz İn sa nın al dı ğı ne fes ten, top lum sal ve po li tik ge liş me -

le re, ev ren de ki bü yük uyum dan, tüm var lık la rın ya pı ta şı olan ato ma

ka dar her şey Al lah'ın bi rer aye ti dir ve O'nun koy du ğu ku ral lar la,

O'nun kont ro lü ve bil gi si da hi lin de iş ler. Bu ne den le Al lah'ın ayet le -

ri ni bi lip-ta nı mak, her in sa nın ken di ba şı na gi ri şe ce ği bir ça ba dır.

Her kes, ken di ak lı ve vic da nı ora nın da Al lah'ın ayet le ri ni bi lip-ta nı -

ya cak tır.

El bet te her ko nu da ol du ğu gi bi, bu nok ta da da in sa nın yol gös te -

ri ci si Ku ran'dır. İn san, tüm ev re nin Al lah'ın ya rat tı ğı şey le rin bir bü -

tü nü ol du ğu nu kav ra ya cak dü şün ce ya pı sı na ka vuş mak için, Ku -

ran'da özel lik le dik kat çe ki len be lir li ko nu la rı in ce le ye bi lir.

İş te bu ki tap, Al lah'ın Ku ran'da dik kat çek ti ği ve üze rin de dü şü -

nül me si  is te di ği ba zı ko nu la rı gün de me ge tir mek için ya zıl mış tır.

Al lah, do ğa da ki ayet le ri n öne mi ni, Ku ran'ın Nahl Su re si'nde şöy le ha -

ber ver mek te dir:

Si zin için gök ten su in di ren O'dur; içe cek on dan, ağaç on dan dır

(ki) hay van la rı nı zı on da ot lat mak ta sı nız. Onun la si zin için

ekin, zey tin, hur ma lık lar, üzüm ler ve mey ve le rin her tür lü sün -

den bi ti rir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir top lu luk için ayet -

ler var dır.

Ge ce yi, gün dü zü, Gü ne ş'i ve Ay'ı si zin em ri ni ze ver di; yıl dız lar

da O'nun em riy le em re ha zır kı lın mış tır. Şüp he siz bun da, ak lı -

nı kul la na bi len bir top lu luk için ayet ler var dır. Yer de si zin için

üre tip-tü ret ti ği çe şit li renk ler de ki le ri de. Şüp he siz bun da, öğüt

alıp dü şü nen bir top lu luk için ayet ler var dır. De ni zi de si zin

em ri ni ze ve ren O'dur, on dan ta ze et ye mek te si niz ve gi yi mi niz -



de on dan süs eş ya la rı çı kar mak ta sı nız. Ge mi le rin on da (su la rı)

ya ra ya ra akıp git ti ği ni gö rü yor sun. (Bü tün bun lar) O'nun faz -

lın dan ara ma nız ve şük ret me niz için dir. Si zi sar sın tı ya uğ ra tır

di ye yer de sar sıl maz dağ lar bı rak tı, ır mak lar ve yol lar da. Umu -

lur ki doğ ru yo lu bu lur su nuz. Ve işa ret ler de; on lar yıl dız(lar)la

da doğ ru yo lu bu la bi lir ler. Ya ra tan, hiç ya rat ma yan gi bi mi dir?

Ar tık öğüt alıp-dü şün mez mi si niz? (Nahl Su re si, 10-17)

Ku ran'da ay rı ca akıl sa hip le ri ni Al lah, di ğer in san la rın hiç dü şün -

me di ği -ya da "ev rim", "te sa düf", "do ğa mu ci ze si" gi bi "ku ru isim ler"le

söz de açık la ma lar la ge çiş tir me ye ça lış tık la rı- ko nu lar üze rin de dü şün -

me ye da vet eder:

14
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Şüp he siz gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da, ge ce ile gün dü zün ar t

ar da ge li şin de te miz akıl sa hip le ri için ger çek ten ayet ler var dır.

On lar, ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar ken Al lah'ı zik re der ler

ve gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı ko nu sun da dü şü nür ler. (Ve der -

ler ki:) 'Rab bi miz, Sen bu nu bo şu na ya rat ma dın. Sen pek Yü ce -

sin, bi zi ate şin aza bın dan ko ru'. (Al-i İm ran Su re si, 190-191)

Bu ayet ler de de gö rül dü ğü gi bi akıl sa hip le ri nin so rum lu lu ğu,

Al lah'ın ayet le ri ni gör mek ve gör dük le ri bu mü kem mel lik ler den yo la

çı ka rak Al lah'ın son suz bil gi, güç ve sa na tı nı kav ra ma ya ça lış mak tır.

Çün kü Al lah'ın il mi son suz, ya ra tı şı ku sur suz dur...

Ve dü şü nen in san lar için, çev relerin deki her şey bu yaratışın birer

delilidir...
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Kitabın giriş bölümünde de vur gu la dı ğı mız gi bi, Ku ran'da Al lah

in san la rı, do ğa yı in ce le me ye ve bu ra da ya ra tıl mış olan "ayet le ri" gör -

me ye ça ğı rır. Çün kü ev ren de ki can lı-can sız tüm var lık lar, "ya pıl mış"

ol duk la rı nı gös te ren işa ret ler le do lu dur ve ken di le ri ni Yaratanın güç,

bil gi ve sa na tı nı gös ter mek için var dır lar. İn san, ak lı nı kul la na rak bu

işa ret le ri gör mek ve Al lah'ı ta nı mak la so rum lu dur. Kuran'da ayrıca

Al lah'ın özel ola rak dik kat çek ti ği ba zı can lı lar da var dır. Siv ri si nek,

bun lar dan bi ri dir. Ba ka ra Su re si'nin 26. aye tin de siv ri si nek ten Allah

şöy le bahseder:

Şüp he siz Al lah, bir (di şi) siv ri si ne ği de, on dan üs tün ola nı da,

(her han gi bir şe yi) ör nek ver mek ten çe kin mez. Böy le ce iman

eden ler, kuş ku suz bu nun Rab le rin den ge len bir ger çek ol du ğu -

nu bi lir ler; in kâr eden ler ise, 'Al lah, bu ör nek le ne yi amaç la -

mış?' der ler. (Oy sa Al lah,) Bu nun la bir ço ğu nu sap tı rır, bir ço ğu -

nu da hi da ye te er di rir. An cak O, fa sık lar dan baş ka sı nı sap tır -

maz. (Ba ka ra Su re si, 26)
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De ğer siz ve sı ra dan bir can lı gi bi gö rü len siv ri si nek bi le as lın da

Al lah'ın ayet le ri ni ta şı ma sı ba kı mın dan dik kat edil me si, in ce len me si,

üze rin de dü şü nül me si ge re ken bir hay van dır. İş te bu ne den le de

Al lah "siv ri si ne ği de, on dan üs tün ola nı da, (her han gi bir şe yi) ör nek

ver mek ten çe kin mez."

SİV Rİ Sİ NE ĞİN OLA ĞA NÜS TÜ MA CE RA SI

Siv ri si nek ler le il gi li ola rak ge nel de bi li nen, on la rın kan emi ci ya -

ra tık lar ol duk la rı ve kan la bes len dik le ri dir. Oy sa bu tam olarak doğ ru

bir bil gi de ğil dir. Çün kü siv ri si nek le rin ta ma mı de ğil sa de ce di şi le ri

kan emer. Ay rı ca di şi le rin kan em me se bep le ri bes leir. Di şi le rin, er -

kek ler den fark lı ola rak kan em me le ri nin tek ne de ni, ta şı dık la rı yu -

mur ta la rın ol gun laş mak için kan da bu lu nan pro te in le re ih ti yaç duy -

ma la rı dır. Baş ka bir de yiş le di şi siv ri si nek sa de ce tü rü nün de va mı nı

sağ la mak için kan emer.

Bu ra da ki önem li nok ta ise, Al lah'ın ayet te "di şi siv ri si nek le re"

dik kat çe ki yor ol ma sı dır. Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi kan emen ve

er ke ğe gö re da ha üs tün özel lik le re sa hip olan lar, sa de ce di şi siv ri si -

nek ler dir. Ku ran'ın in di ril di ği dö nem de bu önem li ay rın tı nın bi lin mi -

Çift leş me ol gun lu ğu na ge len er kek siv ri si nek di şi si -
ni bul mak için işit me or ga nı olan du yar ga la rı nı kul -
la nır. Er ke ğin du yar ga la rı di şi nin kin den fark lı bir gö -
rev üst len miş tir. Du yar ga la rın ucun da ki in ce tüy ler,
di şi siv ri si ne ğin çı kar dı ğı se se kar şı son de re ce has -
sas bir al gı la ma ye te ne ği ne sa hip tir. Er kek siv ri si -
nek le rin cin sel or gan la rı nın ya nın da ha va da ki çift -
leş me sı ra sın da di şi le ri ni tut ma ya ya ra yan uzan tı lar
var dır. Er kek siv ri si nek ler bir bu lut oluş tu rur ca sı na
grup ha lin de uçar lar. Bu gru bun ara sı na bir di şi gi -
rin ce onu ya ka la ma şan sı na sa hip olan er kek, uçuş
es na sın da çift leş me yi de ger çek leş ti rir. Çift leş me kı -
sa sü rer ve er kek siv ri si nek gru bu na ge ri dö ner. Di -
şi siv ri si nek, iş te bu an dan iti ba ren yu mur ta la rı nın
ge liş me si için ka na ih ti yaç du yar. 
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yor ol ma sı na rağ men, Allah'ın ayette özel lik le "di şi" siv ri si ne ğe dik kat

çekmesi el bet te ol duk ça an lam lı dır.

Siv ri si ne ğin en ola ğa nüs tü ve hay ran lık uyan dı rı cı özel lik le rin den

bi ri de ge li şim sü re ci dir. Bir can lı nın kü çük bir kurt tan, çok fark lı de ği -

şik lik ler ge çi re rek siv ri si ne ğe dö nü şü mü nün kı sa öy kü sü şöy le dir:

Kan la bes le nen ve ol gun la şan siv ri si nek yu mur ta la rı, yaz ya da

son ba har ay la rın da, nem li yap rak la rın üze ri ne ve ya ku ru muş göl cük -

le re di şi siv ri si nek ta ra fın dan bı ra kı lır lar. An ne siv ri si nek ilk ön ce kar -

nı nın al tın da ki has sas alı cı lar yar dı mıy la, ze min de yu mur ta lar için uy -

gun ko şul lar arar. Ge re ken özel lik le re sa hip bir yer bul du ğun da yu -

murt la ma ya baş lar. Uzun luk la rı 1 mi li met re yi da hi bul ma yan yu mur -

ta lar tek tek ya da grup lar ha lin de ol mak üze re sı ray la di zi lir ler. Ba zı

tür ler ise yu mur ta la rı nı bir sal oluş tu rur ca sı na bir bi ri ne ya pış mış şe -

kil de bı ra kır lar. Bu yu mur ta grup la rı nın ba zı la rın da 300 ka dar yu -

mur ta bu lu nur. 

An ne siv ri si ne ğin özen le yer leş tir di ği be yaz renk li yu mur ta lar

he men ko yu laş ma ya baş lar ve bir-iki sa at için de de ta ma men sim si yah

ha le ge lir ler. Bu ko yu renk, bö cek le rin ve kuş la rın ken di le ri ni fark et -

me le ri ni en gel le di ğin den yu mur ta lar için önem li bir ko ru ma sağ lar.

Yu mur ta lar dan baş ka ba zı lar va lar da bu lun duk la rı me ka na gö re renk

de ği şi mi ne uğ rar lar ve bu sa ye de ko ru nur lar.



Çe şit li et ken ler den fay da la na rak renk de ğiş tir mek ol duk ça kar -

ma şık kim ya sal iş lem le rin so nu cun da ger çek le şir. El bet te ki siv ri si -

nek le rin de ği şik ev re le rin de ki renk de ği şim le rin den ne yu mur ta la rın,

ne lar va la rın, ne de an ne siv ri si ne ğin ha be ri yok tur. Bu can lı la rın böy -

le bir sis te mi ken di le ri nin oluş tur ma sı ya da bu sis te min te sa dü fen or -

ta ya çık mış ol ma sı da söz ko nu su de ğil dir. Siv ri si nek ler ilk or ta ya çık -

tık la rı an dan iti ba ren bu sis tem ler le bir lik te ya ra tıl mış lar dır.

YU MUR TA DAN ÇI KIŞ

Ku luç ka dö ne mi ta mam lan dı ğın da kurt çuk lar he men he men ay -

nı za man da yu mur ta dan çık ma ya baş lar lar. Ara lık sız bir şe kil de bes -

le nen kurt çuk lar sü rat le bü yür ler. Kı sa bir za man da de ri le ri da ha faz -

la bü yü me le ri ni en gel le ye cek ka dar ger gin le şir. Bu ilk de ri de ği şi mi

za ma nı nın gel di ği nin bir gös ter ge si dir. Bu ev re de, ol duk ça sert ve

gev rek olan de ri ko lay ca kı rı lır. Siv ri si nek kurt çu ğu, ge li şi mi ni ta -

mam la yın ca ya ka dar iki kez da ha de ri de ğiş ti re cek tir. 

Kurt çuk la rın bes len me si için ta sar lan mış olan yön tem ol duk ça il -

ginç tir. Kurt çuk lar, tüy ler den olu şan yel pa ze bi çi min de ki iki uzan tıy -

la su için de kü çük gir dap lar oluş tu ra rak, bak te ri ve di ğer mik ro or ga -

niz ma la rın ağız la rı na doğ ru ak ma la rı nı sağ lar lar. Su için de ba şa şa ğı

du ran kurt çuk la rın so lu nu mu ise dal gıç la rın kul lan dı ğı "şnor kel" ben -

ze ri bir ha va hor tu muy la sağ la nır. Vü cut la rın da sal gı la nan ya pış kan

bir sal gı da su yun ha va al dık la rı de lik ler den içe ri kaç ma sı nı en gel ler.

Gö rül dü ğü gi bi bu can lı, bir çok has sas den ge nin bi ra ra da iş le me si sa -

ye sin de ya şa mı nı sür dür mek te dir. Ha va hor tu mu ol ma sa siv ri si nek

kurt çu ğu ya şa ya ma ya cak, ya pış kan sal gı ol ma sa hor tum suy la do la -

cak tır. Bu iki sis te min bir bi rin den fark lı za man lar da oluş ma sı siv ri si -

ne ğin bu ev re de öl me si de mek tir. Bu da siv ri si ne ğin bü tün sis tem le -

riy le ek sik siz or ta ya çık tı ğı nı ya ni ya ra tıl dı ğı nı ka nıt lar.

Kurt çuk lar bir kez da ha de ri de ğiş tir miş ler dir. Son de ri de ğiş tir -

me di ğer le rin den ol duk ça fark lı dır. Bu ev re de kurt çuk lar ger çek bir
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siv ri si nek ol mak için son aşa ma olan

"pu pa" dö ne mi ne gir miş ler dir. İçin de

bu lun duk la rı kı lıf iyi ce ger gin leş miş -

tir. Bu da pu pa nın ar tık bu kı lıf tan

kur tul ma za ma nı nın gel di ği ni gös te -

rir. Kı lı fın için den öy le si ne fark lı bir

can lı çı kar ki, bun la rın ay nı can lı nın

fark lı ge li şim ev re le ri ol du ğu na inan -

mak ger çek ten zor dur. Gö rül dü ğü gi -

bi bu de ği şim, ne kurt çu ğun, ne di şi

siv ri si ne ğin ta sar la ya ma ya ca ğı kadar

kar maşık ve has sas bir iş lem dir...

Bu son değişim sırasın da bir bo-

ru aracılığıy la suyun üs tüne uzan mış

olan solunum delik leri kapanacağın -

dan, hay van havasız kal ma teh -

likesiy le yüz yüze gelir. Ama yeni çı-

kan can lının solunumu ar tık bu ka-

nal dan değil, baş tarafın da beliren iki

boru aracılığıy la yapılacak tır. Bu yüz -

den kılıf değiş tir meye baş lamadan

ön ce bun lar su yüzüne çıkar. Pupa

kozasının için deki siv risinek ar tık iyi-

ce geliş miştir. Bir an ten biçimin deki

duyar gaları, hor tum ları, ayak ları,

göğ sü, kanat ları, kar nı ve başının bü-

yük bölümünü kap layan göz leri ile

siv risinek ar tık uç maya hazır dır.

Pupanın kozası baş taraf tan yır tılır.

Bu aşamada en büyük teh like koza-

nın içine su gir mesidir. An cak yır -
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Pupa dönemindeki sivrisinek



tılan kozanın baş tarafı, sineğin

kafasının su ile temasını en gel -

leyecek yapıda özel bir yapış kan

sıvıy la kap lan mış tır. Bu an çok

önem lidir; en ufak bir rüz gar bile

suya düşüp öl mesine yol açacağı

için siv risinek suya sadece ayak -

ları değerek çık mak zorun dadır.

Bunu başarır.

Acaba ilk siv risinek böy le bir

dönüşümü geçirecek "yeteneğe"

nasıl ulaş mış tır? Bir kurt çuk, ken -

di ken dine, üç kez deri değiş tirip

bir siv risineğe dönüş meye "karar"

mı ver miş tir? 

El bet te hayır, açık tır ki, Al lah

ör nek ver diği bu can lıyı özel ola-

rak bu şekil de yarat mış tır.

SOLU NUM SİS TE Mİ: Siv ri si ne ğe dö nü şe cek olan kur dun so lu num için kul lan dı ğı sis te min esa sı,
içi boş bir bo ru nun su üs tü ne çı ka rı la rak ha va nın so lun ma sı na da yan mak ta dır. Bu sı ra da kurt -
çuk lar su için de ters asıl mış hal de dur mak ta dır lar. Vü cut la rı nın sal gı la dı ğı ya pış kan bir sal gı 
su yun, ha va al dık la rı de lik ler den içe ri kaç ma sı nı da en gel ler.



AKILALMAZ KAN EMME TEKNİĞİ

Siv ri si ne ğin "kan em me" tek ni ği ise akıl la ra dur gun luk ve re cek

ka dar   de tay lı ya pı la rın bir lik te iş le me siy le olu şan komp leks bir sis te -

me bağ lı dır.

He def üze ri ne ko nan siv ri si nek, hor tu mun da ki du dak çık lar ara -

cı lı ğıy la ön ce bir nok ta se çer. Siv ri si ne ğin bir şı rın ga ya ben ze yen iğ ne -

si özel bir kı lıf la ko run muş tur. Kan em me iş le mi sı ra sın da iş te bu kı lıf

iğ ne den sıy rı lır.

De ri, sa nıl dı ğı gi bi iğ ne nin ba sınç la de ri ye ba tı rıl ma sı yön te miy -

le de lin mez. Bu ra da ki asıl gö rev, bı çak kes kin li ğin de ki üst çe ne ve

üze rin de ge ri ye doğ ru eğim li diş le rin bu lun du ğu alt çe ne ye düş mek -

te dir. Alt çe ne tes te re gi bi ile ri-ge ri ha re ket eder ve de ri üst çe ne nin

yar dı mıy la ade ta ke si lir. Açı lan ya rık tan içe ri so ku lan iğ ne kan da ma -
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Siv ri si nek su yun için de aşa -
ma aşa ma dış dün ya da ki ya -
şa mı için ha zır lan mış tır. Siv -
ri si nek le re sa hip ol duk la rı
bü tün özel lik leri veren her -
şeyin hakimi olan Al lah'tır.

Siv ri si nek ka bu ğun dan çı kar ken ka -
fa sı nın su ile hiç te mas et me me si
ge re kir. Çün kü bir an bi le ha va sız
kal ma sı ölü mü ne se bep ola cak tır.
Bu yüz den ese cek en kü çük bir rüz -
gar ve ya su da ki kü çük bir akın tı bi le
siv ri si nek için son de re ce teh li ke li -
dir. Siv ri si nek bu nu bi lir miş çe si ne
ha re ket eder ve su dan bü yük bir be -
ce riy le çı kar. 
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Siv ri si nek ler, son de re ce has sas ısı al gı la yı cı lar ına sahiptirler. Et raf la rın da ki var lık la rı, yan da -
ki re sim de ki gi bi sı cak lık la rı na gö re renk renk al gı la ya bi lir ler.
Bu al gı la ma ışı ğa ba ğım lı ol ma dı ğı için, ka ran lık bir oda da bi le kan da mar la rı nı ra hat lık la
bu lur lar. 
Siv ri si ne ğin ısı al gı la yı cı la rı, 1/1000 de re ce lik sı cak lık de ğiş me le ri ni bi le far k e de cek has sa -
si yet te dir. 

ÇEVRESİNDEKİ CANLILARI BÖYLE ALGILIYOR

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Siv ri si ne ğin başının üzerinde
petek şeklinde yerleşmiş 100'e
yakın gö z var dır. 
Üst te ki re sim de bu göz kü me si
için den üç ta ne si nin ke si ti alın -
mış tır. 
Sağ da ise, bu göz ler üze rin de
bulunan bir ob je nin gö rün tü sü -
nün be yne na sıl ile til di ği görül-
mektedir.
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rı na ula şın ca del me iş le mi ne son ve ri lir. Siv ri si nek ar tık kan em me ye

baş la ya cak tır.

An cak bi lin di ği gi bi in san vü cu du, da mar lar da ki en ufak bir ze -

de len me kar şı sın da ka nı anın da pıh tı laş tı ra rak, o böl ge de ki kan akı şı -

nı dur du ran bir en zi me sa hip tir. As lın da bu en zi min siv ri si nek için

bü yük bir prob lem oluş tur ma sı ge rek mek te dir. Çün kü si ne ğin aç tı ğı

de li ğe de vü cut anın da tep ki gös te re cek, o nok ta da ki kan he men pıh -

tı laş ma ya baş la ya cak ve ya ra ona rı la cak tır. Ta bii ki bu da siv ri si ne ğin

hiç kan eme me me si de mek tir.

Ama siv ri si nek için bu so run ta ma men or ta dan kal dı rıl mış tır.

Siv ri si nek kan em me ye baş la ma dan ön ce, vü cu dun da sal gı la dı ğı özel

bir sı vı yı sok tu ğu can lı nın da ma rın da aç tı ğı de li ğin içi ne bı rak mak ta -

dır. Bu sı vı, kan daki pıh tılaş mayı sağ layan en zimi et kisiz hale getirir.

Böy lece, pıh tılaş ma sorunu ol madan, siv risinek besinine ulaşabilir.

Siv risineğin sok tuğu yer de

oluşan kaşın tı ve şiş meye ne-

den olan da iş te bu pıh tılaş -

mayı en gel leyici sıvıdır. 

kılıf

iğne
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Bu, kuş kusuz olağanüs tü bir iş lem dir ve kar şımıza şu soruları çı-

karır:

1) Siv ri si nek, in san vü cu dun da bu tür bir pıh tı laş tı rı cı en zim ol -

du ğu nu ne re den bil mek te dir?

2) Bu en zi me kar şı ken di vü cu dun da bir sal gı ge liş tir me si için, en -

zi min içe ri ği ni (kim ya sı nı) bil mek zo run da dır. Bu na sıl ola bi lir?

3) Böy le bir bil gi ye ulaş sa(!) bi le, na sıl olup da ken di vü cu dun da

böy le bir sal gı üre tip, bu nu iğ ne si ne ak ta ra cak "tek nik do na nım"ı oluş -

tu ra bi lir?

As lın da bü tün bu so ru la rın ce va bı ba sit tir: Siv ri si nek bun la rın

hiç bi ri ni ba şa ra maz. Ne bu nun için ge rek li ak la, ne kim ya bil gi si ne, ne

de sal gı yı üre te cek "la bo ra tu var" do na nı mı na sa hip tir. Bah set ti ği miz

var lık, bir kaç mi li met re bü yük lü ğün de akıl sız ve bi linç siz bir si nek tir,

o ka dar!...

Onu böy le ina nıl maz, ola ğa nüs tü ve

hay ran lık verici bir sis teme sahip kılan

ise, in sanı da siv risineği de yaratan,

"gök lerin, yerin ve her ikisi arasın -

dakilerin Rab bi olan" Al lah'tır.

Bu fo toğ raf, siv ri si nek le rin
üze rin de pa ra zit ola rak ya şa -
yan kü çük bir hay va na ait.
Siv ri si ne ğin sa hip ol du ğu ve
sadece bir bölümünü in ce le -
di ği miz bes len me, üre me,
so lu num, kan do la şı mı gi bi
sis tem le rin ya nın da, siv ri si ne -
ğin üs tün de ya şa yan bu kü -
çük bi tin de kar ma şık sis tem -
le ri ve ya şam sal fonk si yon la rı
bu lun du ğu dü şü nül dü ğün de
Al lah'ın ayet le ri nin sı nır sız lı -
ğı da ha iyi an laşıl mak tadır.

Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü
Al lah'ı tes bih et miş tir. O, üs tün ve
güç lü (aziz) olan dır, hü küm ve
hik met sa hi bi dir. Gök le rin ve ye -
rin mül kü O'nun dur. Di ril tir ve öl -
dü rür. O, herşe ye güç ye ti ren dir.

H A D İ D  S U R E S İ ,  1 - 2
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Arı la rın üret ti ği bal de di ği miz mad de nin in san vü cu du için ne

den li önem li bir be sin mad de si ol du ğu nu ar tık he men her kes bil mek -

te dir. Fa kat bu de ğer li be sin mad de si ni üre ten arı nın ola ğa nüs tü özel -

lik le ri çok az ki şi ta ra fın dan bi li nir.

Arı la rın be sin kay na ğı bi lin di ği gi bi çi çek öz le ri dir. An cak kış ay -

la rın da çi çek özü bul ma la rı müm kün de ğil dir. Bu se bep le, top la dık la -

rı çi çek öz le ri ni vü cut la rın da ki özel sal gı lar la bir leş ti re rek, ye ni bir be -

sin mad de si ni ya ni ba lı üre tir ve bu nu kış için de po lar lar. 

Bu ra da dik kat çe ken nok ta, arı la rın, ih ti yaç la rı nın çok üze rin de

bal de po la ma la rı dır. Ta bii ak la ge len ilk so ru, arı için ge rek siz za man

ve ener ji kay bı gi bi gö zü ken bu "aşı rı üre tim"den ni çin vaz ge çil me -

di ği dir. So ru nun ce va bı ise Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği "va hiy"de

giz li dir.

Arı lar ya ra tı lış la rı ge re ği sa de ce ken di le ri ne de ğil in san la ra da bal

yap mak ta dır lar. Ya ni arı lar da yer yü zün de ki bir çok can lı gi bi in san la -

rın hiz me ti ne su nul muş lar dır. Tıp kı her  gün ken di si ne pek fay da sı ol -

ma ma sı na rağ men en az bir yu mur ta ve ren ta vuk ve ya yav ru su nun

ih ti ya cı nın çok üs tün de süt üre ten inek gi bi...

KO VAN İÇİN DE Kİ MÜ KEM MEL OR GA Nİ ZAS YON

Arı la rın ko van içi ya şan tı la rı ve bal üre tim le ri de son de re ce il ginç

bil gi ler içe rir. Biz, faz la ay rın tı ya gir me den, arı la rın "sos yal ya şam"la -

rı nı te mel özel lik le riy le ta nı ya lım. Arı la rın yap ma la rı ge re ken çok sa -

yı da "iş" var dır ve mü kem mel bir or ga ni zas yon la bu iş le rin üs te sin den

ge lir ler:

Ne min ayar lan ma sı ve ha va lan dır ma: Ba la önem li de re ce de ko -

ru yu cu özel lik ka zan dı ran ko van içi nem da ima bel li bir sı nır da ol ma -
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lı dır. Ko va nın için de ki ne min nor ma lin al tın da ve ya üs tün de ol ma sı

du ru mun da bal, hem bes le yi ci hem de ko ru yu cu özel li ği ni kay be de -

cek, ya ni bo zu la cak tır. Ay nı şe kil de ko va nın ısı sı da on ay müd de tin -

ce tam 320 C ol mak zo run da dır. Ko van da ki ısı ve ne min de vam lı ola -

rak ge rek li sı nır lar da tu tul ma sı için özel bir 'van ti la tör gru bu' gö rev -

len di ril miş tir.

Sı cak bir gün de arı la rın ko van la rı nı ha va lan dır dık la rı ko lay ca gö -

rü le bi lir. Ko van gi ri şi arı lar la do lar, ze min tah ta sı na ade ta ke net le nir
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ve ka nat la rıy la ko va nı yel pa ze ler ler. Stan dart bir ko van da ha va, bir ta -

raf tan gi rip öte ki ta raf tan çık ma sı için zor la nır. Ko va nın için de ki ekst -

ra yel pa ze ci ler de ha va yı dört bir ta ra fa sü rer ler.

Ko van içi ha va lan dır ma sis te mi nin bir di ğer ya ra rı da, ko va nı du -

man dan ve ha va da ki kir li lik ten ko ru mak tır.

Sağ lık sis te mi: Arı la rın ba lın ni te li ği nin bo zul ma ma sı için gös -

ter dik le ri ça ba sa de ce ısı ve nem aya rı ile sı nır lı de ğil dir. Ko van da,

bak te ri üre me si ne ne den olan bü tün olay la rı kont rol al tın da tut mak

için mü kem mel bir sağ lık sis te mi ça lış tı rı lır. Bu sis tem ilk ola rak bak -

te ri üret me si ih ti ma li olan mad de le rin or ta dan kal dı rıl ma sı nı he def ler.

Sağ lık sis te mi nin ana pren si bi ya ban cı mad de le rin ko va na gir me si ni

en gel le mek tir. Bu ne den le ko va nın gi ri şin de da ima iki nö bet çi bu lun -

du ru lur. Bu ted bi re rağ men içe ri ya ban cı bir bö cek ya da ci sim gir miş -

se, bu nun en kı sa za man da ko van dan uzak laş tı rıl ma sı için arı lar se fer -

ber olur lar ve bu nu he men dı şa rı atar lar.

Ko van dı şı na atı la ma ya cak bü yük lük te ki ya ban cı ci sim ler için ise

baş ka bir ko run ma me ka niz ma sı dev re ye gi rer: Arı lar bu ya ban cı ci -

sim le ri "mum ya lar"lar. Arı lar böy le du rum lar için "pro po lis (arı re çi -

ne si)" adı ve ri len bir mad de üre tir ve bu nun la mum ya la ma iş le mi ni

ger çek leş ti rir ler. Çam, ka vak, akas ya gi bi ağaç lar dan top la dık la rı re çi -

ne le re ba zı özel sal gı lar ek le ye rek üre ti len arı re çi ne si ko van için de ki

çat lak la rın ya man ma sın da da kul la nı lır. Arı lar ta ra fın dan çat lak üze -

ri ne sü rü len re çi ne ha va ile te ma sa geç ti ğin de ku ru ya rak sert bir yü -

zey oluş tu rur, böy le ce her tür lü dış et ki yi en gel ler. Arı lar pek çok iş le -

rin de bu mad de yi kul la nır lar. 

Bu nok ta da ak la pek çok so ru ge le cek tir. Pro po li sin özel li ği, için -

de bak te ri ba rı na ma ma sı dır. Bu da pro po li si mum ya la ma işi için ide -

al bir mad de ha li ne ge ti rir. Arı lar bu mad de nin mum ya la ma için ide -

al bir mad de ol du ğu nu ne re den bil mek te dir ler? Bel li se vi ye de bir

kim ya bil gi si ile, la bo ra tu var lar da ve tek no lo ji kul la nı la rak üre ti le bi le -

cek bir mad de yi aw rı lar na sıl üret mek te dir ler? Bir bö cek öl dü ğün de
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bak te ri üre ye ce ği ni ve bu nun mum ya la ma iş le mi ile ön le ne ce ği ni na -

sıl bil mek te dir ler?

Arı nın bu ko nu hak kın da ne bir bil gi si nin, ne de vü cu dun da bir

la bo ra tu va rın bu lun ma dı ğı açık tır. Arı sa de ce 1-2 cm.lik bir bö cek tir

ve sa de ce ken di si ne Al lah'ın il ham et ti ği şe kil de dav ran mak ta dır.

EN AZ MAL ZE ME İLE EN FAZ LA DE PO LA MA

Bal a rı la rı kü çük bal mu mu par ça la rı na şe kil ve re rek, 30.000 arı nın

ya şa ya bi le ce ği ve bir lik te ça lı şa bi le ce ği bir ko van in şa eder ler. 

Ko van, her  bir yü zün de yüz ler ce kü çük hüc re bu lu nan bal mu mu

du var lı pe tek ler den olu şur. Bü tün pe tek hüc re le ri ta mı ta mı na ay nı

bü yük lük te dir. Bu mü hen dis lik ha ri ka sı, bin ler ce arı nın bir lik te ça lış -

ma sıy la ya pı lır. Arı lar, bu hüc re le ri, be sin de po la mak ve genç arı la rın

ba kı mı için kul la nır lar.

Bal a rı la rı, pe tek hüc re le ri ni mil yon lar ca yıl dır (100 mil yon yıl ön -

ce si ne ait arı fo si li bu lun muş tur) al tı gen şek lin de in şa eder ler. Aca ba

ne den se kiz gen, ve ya beş gen gi bi ge omet rik şe kil ler de ğil de özel lik le

al tı gen se çil miş tir? Bu so ru nun ce va bı nı ma te ma tik çi ler ve ri yor: "Bi -

rim ala nın mak si mum kul la nı mı için en uy gun ge omet rik şe kil al tı -

gen dir." Pe tek ler al tı gen ye ri ne baş ka bir bi çim de in şa edil sey di kul la -

nıl ma yan böl ge ler or ta ya çı ka cak, böy le ce da ha az bal de po la na bi le cek

ve ko van dan da ha az sa yı da arı ya rar la na bi le cek ti.

De rin lik le ri ay nı ol du ğu sü re ce üç gen ve dört gen hüc re ler de de

al tı gen hüc re ler de ki ka dar bal de po edi le bi lir di. An cak bu şe kil ler den

çev re si en kı sa olan al tı gen dir. Ay nı ha ci me sa hip ol ma sı na rağ men,

al tı gen hüc re ler için kul la nı lan mal ze me üç gen ve ya dört gen için kul -

la nı lan dan da ha az dır. 

Bu du rum da şu so nu ca va rı lır: Al tı gen hüc re, en çok mik tar da bal

de po lar ken, in şa sı için en az bal mu mu ge rek ti ren şe kil dir. Kar ma şık

ge omet ri iş lem le ri ile or ta ya çı kan bu so nuç, el bet te arı lar ta ra fın dan

he sap lan mış de ğil dir. Bu kü çük hay van lar, al tı ge ni, ya ra tı lış la rı nın bir
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ge re ği ola rak, yal nız ca ken di -

le ri ne öğ re til di ği, bir baş ka

de yiş le "vah ye dil di ği" için

kul lan mak ta dır lar. 

Arı la rın al tı kö şe li hüc re -

le ri her yön den kul la nış lı bir

ta sa rım dır. Hüc re ler bir bi ri ne uy gun ve du var la rı or tak tır. Bu, yi ne en

az bal mu muy la en faz la de po la ma yı sağ lar. Hüc re du var la rı ol duk ça

in ce ol ma la rı na rağ men ken di ağır lık lık la rı nın bir kaç ka tı nı ta şı ya bi le -

cek güç te dir ler.

Arı lar hüc re le rin yan yü zey le ri nin ya nın da, dip ta raf la rı nı da ya -

par ken en çok ta sar ruf il ke si ni göz önün de bu lun du rur lar.

Pe tek ler, sırt sır ta ver miş iki sı ra lı bir di lim şek lin de ya pı lır. Bu

du rum da iki hüc re nin bir le şim nok ta la rı prob le mi do ğa cak tır. Bu so -

run, hüc re    ta ban la rı nın, üç eş ke nar dört ge ni bir leş ti re rek in şa edil -

me siy le çö zül müş tür. Pe te ğin bir yü zün de üç hüc re ya pıl ma sı, ta ba nın

öte ki yüz de ki bir hüc re ta ba nı nın ken di li ğin den ya pıl mış ol ma sı de -

mek tir.
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Ta ban eş ke nar dört gen şek lin de ki bal mu mu pla ka la rın dan oluş -

tu ğun dan, bu yön tem le ya pı lan hüc re le rin di bin de aşa ğı doğ ru bir de -

rin leş me gö rü lür. Bu hüc re nin hac mi nin, do la yı sıy la da de po la na cak

ba lın mik ta rı nın art ma sı de mek tir.

PE TEK HÜC RE LE Rİ NİN Dİ ĞER ÖZEL LİK LE Rİ

Bal arı la rı nın pe tek in şa sı sı ra sın da dik kat et tik le ri bir baş ka özel -

lik, hüc re le rin eği mi dir. Hüc re ler her iki ya na doğ ru 13'er de re ce yük -

sel ti le rek ye re tam pa ra lel ol ma la rı en gel le nir. Böy le ce bal, ağız kıs -

mın dan akıp git mez.

İş çi bal a rı la rı ça lı şır ken bir bir le ri ne hal ka lar şek lin de ası la rak sal -

kım bi çi min de top la nır lar. Bun da ki amaç, bal mu mu üre ti mi için ge -

rek li olan ısı nın sağ la na bil me si dir. Ka rın la rın da ki tor ba cık lar say dam

bir sı vı üre tir ler. Bu sı vı, dı şa rı sı zar ve be yaz in ce bal mu mu ta ba ka la -

rı nı sert leş ti rir. Arı lar, bal mu mu nu ayak la rın da ki kü çük kan ca lar la

top lar lar. Bu bal mu mu nu ağız la rı na ko yar lar ve yu mu şa yın ca ya ka -

dar ağız la rın da iş ler ler ve pe tek ler de onu şe kil len di rir ler. Bir çok arı

bir lik te ha re ket ede rek, bal mu mu nun yu mu şak ve iş le ne bi lir hal de

kal ma sı için ça lış ma ye ri nin tam is te ni len ısı da ol ma sı nı sağ lar lar. 

Pe te ğin in şa sın da çok il ginç bir nok ta da ha var dır: Pe te ğin ya pıl -

ma sı na ko va nın üst kıs mın dan baş la nır ve ay nı an da iki-üç di zi aşa ğı

doğ ru örü lür. Bir pe tek di li mi her iki ya na doğ ru ge niş ler ken, ön ce

içer di ği iki sı ra nın ta ban la rı bir le şir. Bu iş ga yet uyum lu ve dü zen li bir

şe kil de ger çek le şir. Öy le ki pe te ğin fark lı iki ya da üç par ça dan mey -

da na ge ti ril di ği ni far k et mek müm kün de ğil dir. Ay nı an lar da de ği şik

uç lar dan ya pı lan pe tek di lim le ri o ka dar düz gün dür ki, yüz ler ce açı

ba rın dır ma sı na rağ men tek par ça bir ya pı iz le ni mi ve rir.

Bu nun olu şa bil me si için, arı la rın baş lan gıç ve bir leş me nok ta la rı

ara sın da ki uzak lık la rı ön ce den he sap la yıp, hüc re le rin bo yut la rı nı ona

gö re plan la ma la rı ge re kir. Bin ler ce arı nın bu ka dar has sas bir he sa bı

tut tu ra bil me si bi lim adam la rı nı hay ret ler için de bı rak mış tır.
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İn san la rın bi le al tın dan

kal ka ma ya ca ğı bu işi arı la rın

dü zen le ye bi le cek le ri ni dü şün -

me nin akıl cı ol ma dı ğı or ta da -

dır. O ka dar in ce bir he sap ve

ay rın tı lı bir or ga ni zas yon var -

dır ki, bu nu ken di ken di le ri ne ba şar ma la rı müm kün de ğil dir. Öy ley se

arı lar bu nu na sıl ba şar mak ta dır lar? Ev rim ta raf tar la rı nın bu ko nu da

söy le ye cek le ri tek şey, ola yın "iç gü dü" sa ye sin de ba şa rıl dı ğı dır. Ama

bu iç gü dü de ni len, na sıl bir şey dir ki, ay nı an da bin ler ce arı ya hi tap et -

mek te ve on la rın kol lek tif bir iş yap ma la rı nı sağ la mak ta dır? Çün kü

arı la rın her bi ri nin ken di "iç gü dü le ri" ile böy le bir işe yön len di ril me le -

ri yet mez; yap tık la rı işin bir bi riy le uyum lu ol ma sı da ge rek mek te dir.

Bu se bep le ay nı mer kez den ge len bir "iç gü dü" ile yön len di ril me li dir -

ler. Fark lı nok ta lar dan ko va nı in şa et me ye baş la yan, en so nun da da

hiç bir açık lık kal ma dan ve tüm al tı gen ler eşit ola cak bi çim de in şa et -

tik le ri ni bir leş ti ren arı lar, hiç şüp he siz ki ay nı mer kez den "iç gü dü"sel

me saj lar alı yor ol ma lı dır lar!...
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Yap tı ğı mız açık la ma da kul lan dı ğı mız "iç gü dü" ke li me si as lın da

Al lah'ın Yu suf Su re si'nin 40. aye tin de "Si zin Al lah'tan baş ka tap tık -

la rı nız, Al lah'ın ken di le ri hak kın da hiçbir de lil in dir me di ği, si zin

ve ata la rı nı zın ad ola rak ad lan dır dık la rı nız dan baş ka sı de ğil dir."

hükmüyle ha ber ver di ği isim ler den baş ka bir şey de ğil dir. Böy le si ne

apa çık ger çek le ri ört bas ede bil mek en di şe siy le "ku ru isim ler" üze rin -

de ıs rar et me nin bir fay da sı yok tur. Arı lar, top lu ca tek bir yer den yön -

len di ril mek te ve böy le ce as la ken di baş la rı na ya pa ma ya cak la rı iş le ri

ba şar mak ta dır lar. On la rı bu na yö nel ten de is mi ko nul muş fa kat hiç bir

ta nı mı ol ma yan iç gü dü ler de ğil, Nahl Su re si'nde Al lah'ın bil di r di ği

üze re, "va hiy"dir. Bu kü çük hay van lar, ken di le ri ni be lir li bir gö rev için

ya rat mış olan Al lah'ın, ken di le ri ne ver di ği "prog ram"ı uy gu la mak tan

baş ka bir şey yap ma mak ta dır lar.
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YÖN LE Rİ Nİ NA SIL TA YİN EDİ YOR LAR?

Arı lar ço ğu za man yi ye cek bul mak için uzak la ra gi de rek ge niş

alan la rı ta ra mak zo run da ka lır lar. Ko van la rı nın 800 m. öte si ne ka dar

uza nan bir alan içe ri sin de, kır çi çek le rin den bal özü ve çi çek to zu top -

lar lar. Çi çek le ri bu lan arı, bun la rın ye ri ni ha ber ver mek üze re ko va nı -

na dö ner. An cak bu arı, ko van da ki ar ka daş la rı na çi çek le rin ye ri ni na -

sıl an la ta cak tır?

Dans yo luy la!... Ko va na dö nen arı bir çe şit dans yap ma ya baş lar.

Bu dans, di ğer arı la rın, çi çek le rin ye ri ni bu la bil me le ri için kul la nı lan

bir an la tım yo lu dur. Arı nın yap tı ğı tek rar lı dans, di ğer arı la ra he de fe

ulaş mak için ge re ken doğ rul tu, yön, uzak lık gi bi bü tün bil gi le ri ek sik -

siz ola rak ve rir.

Dans, arı nın de vam lı ola rak çiz di ği "8" şek lin den iba ret tir (üst te).

Arı, se ki zin or ta sı nı, kuy ruk kıs mı nı tit re te rek zig-zag lar ha lin de çi zer.

Zig-zag lı yo lun Güneş-ko van ara sın da ki doğ rul tuy la yap tı ğı açı, çi çek

kay na ğı nın tam yö nü nü ve rir. (Aşa ğı da)

Kay na ğın yö nü nü bil mek de tek ba şı na bir işe ya ra maz. İş çi arı lar

bal özü top la ya bil mek için, ne ka dar uza ğa git me le ri ge rek ti ği ni de

"bil me li"dir. Ko va na dö nen arı, di ğer arı la ra, yi ne be lir li vü cut ha re -

ket le riy le çi çek po len le ri nin bu lun du ğu uzak lı ğı "an la tır". Bu nu göv -
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de si nin alt kıs mı nı sal la yıp ani ha va akım la rı oluş tu ra rak be lir tir. Di -

ğer arı lar da an ten le ri ile bu akım la rı al gı la ya rak gi de cek le ri be sin

kay na ğı nın uzak lı ğı nı tes bit eder ler. Ör ne ğin; 250 met re uzak lık ta ki

ye ri "ta rif et mek" için ya rım da ki ka lık bir sü re için de vü cu du nun alt

kıs mı nı 5 kez sal lar. Böy le ce be lir ti len açı ve uzak lık la he de fin ye ri ke -

sin ola rak be lir til miş olur.

Ama kay na ğa gi diş-ge liş sü re si uzun sü ren uçuş lar da, arı yı ye ni

bir so run bek ler: Be sin kay na ğı nı sa de ce Güneş'e gö re ta rif et me ye te -

ne ği ne sa hip olan arı, ko va na dö ne ne ka dar, Güneş her 4 da ki ka da bir

1 de re ce yer de ğiş ti rir. Bu na gö re arı, yol da ge çir di ği her 4 da ki ka için

ar ka daş la rı na ver di ği yön de bir de re ce ha ta ya pa cak tır.

El bet te arı nın böy le bir prob le mi de yok tur. Çün kü gö zü yüz ler -

ce mi nik al tı gen mer cek ten olu şur. Her mer cek tıp kı bir te les kop ta ol -

du ğu gi bi çok dar bir ala nı gö rür. Gü nün be lir li bir anın da Güneş'e

doğ ru ba kan bir arı, uçar ken sü rek li ola rak ye ri ni bu la bi lir. Ay rı ca arı -

nın bu he sa bı, za ma na gö re Güneş'in ver di ği ay dın lı ğın de ğiş me sin -

den fay da la na rak yap tı ğı tah min edil mek te dir. So nuç ta arı, Gü neş

iler le dik çe ko van da ve re ce ği yön de dü zelt me ya pa rak he de fin yö nü -

nü ha ta sız ola rak be lir ler.
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Çİ ÇEK İŞA RET LE ME YÖN TE Mİ

Bal a rı la rı, bir çi çe ğin nek ta rı nın da ha ön ce baş ka arı lar ca tü ke til -

di ği ni ko nar kon maz an lar ve he men çi çe ği terk ederler. Bu sa ye de

hem va kit hem de ener ji kay bın dan kur tu lurlar. Pe ki arı çi çek üze rin -

de in ce le me yap ma dan nek ta rın tü ken di ği ni ne re den an la mak ta dır? 

Çün kü çi çek ten fay da la nan ve nek ta rı tü ke ten "ar ka daş la rı" o çi -

çe ği, özel ko ku lu bir dam la bı ra ka rak işa ret ler ler. On lar dan son ra ge -

len her han gi bir arı çi çe ğe ko nar kon maz ön ce den bı ra kı lan ko ku yu

alır ve çi çe ğin işe ya ra maz ol du ğu nu an la ya rak he men baş ka bir çi çe -

ğe yö ne lir. Böy le ce bir den faz la arı nın ay nı çi çek le za man kay bet me le -

ri en gel len miş olur.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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BAL MU Cİ ZE Sİ

Al lah'ın kü çü cük bir hay van ka na lıy la in san la ra sun du ğu ba lın

ne den li bü yük bir be sin kay na ğı ol du ğu nu bi li yor mu su nuz? 

Bal, fruk toz ve glu koz gi bi şe ker le rin ya nı  sı ra mag nez yum, po -

tas yum, kal si yum, sod yum klo rür, kü kürt, de mir ve fos for gi bi mi ne -

ral le re sa hip tir. Nek tar ve po len kay nak la rı nın ni te lik le ri ne gö re de -

ğiş mek le bir lik te, bal da B1, B2, C, B6, B5 ve B3 vi ta min le ri bu lun mak -

ta dır. Ay rı ca ba kır, iyot, de mir ve çin ko da az mik tar lar da bu lu nur.

Ba lın içe ri ğin de bun la rın dı şın da ba zı hor mon lar da var dır.

Bal, Ku ran aye tin de vur gu lan dı ğı gi bi, "in san la ra şi fa" ol ma özel -

li ği ta şı mak ta dır. 20-26 Ey lül 1993'te Çin'de ya pı lan Dün ya Arı cı lık

Kong re si'nde bi lim adam la rı nın bal hak kın da ki yo rum la rı da bu nu

doğ ru la mak ta dır: "Kong re'de, arı ürün le ri ile te da vi ko nu su ağır lık

ka zan dı. Özel lik le ABD'li bi li m a dam la rı bal, arı sü tü, po len ve arı re -

çi na sı nın (pro po lis) bir çok has ta lı ğı te da vi et ti ği ni bil dir di ler. Ro man -

ya lı bir dok tor ba lı ka ta rakt has ta la rı üze rin de de ne di ği ni ve 2094 has -

ta dan 2002'si nin (%95) bal sa ye sin de tam ola rak iyi leş ti ği ni açık la dı.

Po lon ya lı dok tor lar ise arı re çi na sı nın he mo ro id, de ri has ta lık la rı, ka -
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dın has ta lık la rı gi bi bir çok has ta lı ğa iyi gel di ği ni tes pit et tik le ri ni bil -

dir di ler." (Hür ri yet Ga ze te si, 19 Ekim 1993)

Bi lim de en ön sı ra la rı alan ül ke ler de arı cı lık ve arı ürün le ri ar tık

baş lı ba şı na bir araş tır ma da lı du ru mun da dır. Ba lın di ğer ya rar la rı ise

şöy le sı ra la na bi lir:

Ko lay ca sin di ri lir: İçin de ki şe ker le rin bir baş ka cins şe ke re (fruk -

to zun glu ko za) dö nü şe bil me özel li ği sa ye sin de bal, yük sek mik tar da

asit içer me si ne rağ men en has sas mi de ler ta ra fın dan bi le ko lay lık la

sin di ri lir. Ay nı za man da ba ğır sak la rın ve böb rek le rin da ha iyi ça lış -

ma sı na yar dım cı olur.

Sü rat le ka na ka rı şır: Bal ılık suy la ka rış tı rıl dı ğın da 7 da ki ka için -

de ka na ka rı şır. İçer di ği ser best şe ker ler den do la yı bey nin ça lış ma sı

ko lay la şır.

Kan ya pı mı na des tek olur: Bal, kan ya pı mı için vü cu dun ge rek si -

nim duy du ğu ener ji nin önem li bir bö lü mü nü kar şı lar. Ay rı ca ka nın te -

miz len me si ne de yar dım cı olur. Kan do la şı mı nı hem dü zen le yi ci, hem

de ko lay laş tı rı cı yön de et ki si var dır. Da mar sert li ği ne kar şı önem li bir

ko ru yu cu dur.

İçin de bak te ri ba rı na maz: Ba lın bak te ri ba rın ma sı na ola nak ta nı -

ma yan özel li ği "in hi bi ne et ki" ola rak ad lan dı rı lır. Ya pı lan de ney ler su -

lan dı rıl mış ba lın bak te ri öl dü rü cü özel li ği nin saf ba la gö re iki kat art -

tı ğı nı gös ter miş tir. İlginç olan ise, arı ko lo ni si ne ye ni da hil ola cak kurt -

çuk la rın, ken di le ri ne bak mak la gö rev li arı lar ca -su lan dı rıl mış ba lın bu

özel li ği ni bi lir miş ce si ne- su lan dı rıl mış bal la bes len me le ri dir.

Arı Sü tü: Arı sü tü, ko van da ki iş çi arı la rın üret ti ği bir mad de dir.

Çok bes leyici olan arı sütün de şeker, protein, yağ ve bir çok vitamin

bulunur. Vücudun kuv vet siz düş tüğü durum lar da ve doku yaş lan -

maların dan ileri gelen bozuk luk lar da kul lanılır.

Arıların ih tiyaç ların dan çok faz la üret tik leri balı, in san lar için ve

in san lara uy gun olarak yap tık ları açık tır. Bu inanıl maz görevi "ken di

baş larına" yapamayacak ları da...
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BESIN DEPOSU HÖRGÜÇ

� Bir yağ yı ğın tı sı şek lin de ki hör güç, He cin de ve si nin kıt lık an ın da
pe ri yo dik ola rak bes len me si ni sağ lar. Hay van bu sa ye de 3 haf ta su
iç me den ya şa ya bi lir. Bu sı ra da vü cut ağır lı ğı nın %33'-ünü kay be -
der. Ay nı ko şul lar al tın da in san, vü cut ağır lı ğı nın %8'ini kay be der
ve 36 sa at için de vü cut su yu nu ta ma men yi ti re rek ölür.

ISIYA KARŞI YALITKAN KÜRK 

� Bu kürk, hay va nın vü cu du nu sı ca -
ğa ve so ğu ğa kar şı ko ru yan, su kay -
bı nı azal tan ka lın ve ke çe leş miş tüy -
ler den oluş muş tur. He cin de ve si
gün düz le ri iç sı cak lı ğı nı 41 de re ce ye
ka dar çı ka ra rak ter le me yi ge cik ti rir.
Böy le ce su kay bı nı en gel le miş olu r.

� Ka lın kür kü sa ye sin de, As ya'nın,
ya zın (+) 50 de re ce ye va ran sı ca ğı -
na, kı şın ise (-) 50 de re ce ye ka dar
ula şan so ğu ğu na da ya na bi lir.



HER TÜRLÜ ARAZIYE UYGUN AYAKLAR

� Ayak lar, es nek bir yas tık la bir leş miş iki par mak la
do nan mış tır. Hay va nın top ra ğı da ha iyi kav ra ma sı nı
sağ la yan bu ya pı, ya ğım sı dört top tan oluş muş tur.
Her tür lü ara zi şar tı na uy gun dur.

� Tır nak lar aya ğı her han gi bir çar pış ma dan do la yı
olu şa cak za rar lar dan ko rur.

� Diz ler bir boy nuz ka dar sert ve ka lın bir zar dan olu -
şan na sır la kap lı dır. Bu na sır lar hay van kum la ra yat -
tı ğın da onu aşı rı sı cak olan ze min den ve ya ra lan ma -
lar dan ko rur. 

KUM DAN KORUNAN BAŞ 

� Kir pik le ri bir bi ri içi ne ge çe bi len bir sis -
te me sa hip tir. Her han gi bir teh li ke anın da
oto ma tik ola rak ka pa nır lar. İç i çe ge çen
kir pik ler hay va nın gö zü ne en ufak bir toz
ta ne si nin bi le gir me si ne izin ver mez ler.

� Bu run ve ku lak lar, kum ve toz dan ko -
run ma sı için uzun kıl lar la kap lı dır.

� Uzun boy nu yer den 3 met re yük sek lik -
te ki yap rak la rı bi le ye me si ne im kan tanır.



AÇ LIK VE SU SUZ LU ĞA OLA ĞA NÜS TÜ DA YAN MA YE TE -

NE Ğİ: De ve, 50°C sı cak lık ta 8 gün aç-su suz ka la bi lir. Bu sü re için de

top lam ağır lı ğı nın %22'si ni kay be der. İn san, vü cu du nda bu lu nan su -

yun %12'si ni kay bet ti ğin de ölür ken, de ve, vü cu dun da ki su yun

%40'ını kay bet ti ği hal de ölmez. De ve nin su suz lu ğa da ya nık lı lı ğı nın

di ğer bir se be bi de, gün düz vü cut ısı sı nı 41°C'ye ka dar çı kar tan bir

me ka niz ma ya sa hip ol ma sı dır. Bu sa ye de gün düz aşı rı çöl sı ca ğın da

su kay bı nı mi ni mum se vi ye de tu ta bil mek te dir. So ğuk çöl ge ce le rin de

ise vü cut ısı sı nı 30°C'ye ka dar dü şü re bil mek te dir.

MÜ KEM MEL SU KUL LA NIM ÜNİ TE Sİ: De ve ler, 10 da ki ka da

ağır lık la rı nın üç te bi ri ora nın da su içer ler. Bu mik tar ki mi za man 130

lit re yi bu la bil mek te dir. Bu nun ya nı  sı ra de ve, in sa na oran la 100 kat

da ha ge niş ala nı kap la yan bir bu run mu ko za sı na sa hip tir. Hay van,

çok bü yük ve kıv rım lı bu run

muko za sı sa ye sin de, ha va da -

ki ne min %66'sı nı tutabilmek-

tedir.

BE SİN LER DEN VE SU -

DAN MAK Sİ MUM İS Tİ FA -

DE: Hay van la rın ço ğu böb -

rek le rin de bi ri ken üre ka na

ka rış tı ğı an da ze hir le ne rek

ölürler. Oy sa de ve, vü cu dun -

da olu şan üre yi de fa lar ca ka -

ra ci ğe r inden ge çi re rek, su dan

ve be sin ler den mak si mum

de re ce de is ti fa de ede bil mek -

te dir.
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De ve nin kan ve hüc re ya pı sı da, çöl şart la rın da uzun sü re su suz

ya şa ya bil me si ni sağ la ya bi le cek şe kil de dir.

Hüc re du var la rı, hüc re le ri nin faz la su kay bet me si ni en gel le ye cek

bir ya pı da dır. Kan ya pı sı ise, de ve nin vü cu dun da su mi ni mu ma in di -

ğin de bi le kan akı şın da bir ağır laş ma ya ola nak ver me ye cek bi çim de -

dir. Ay rı ca ka nın da, su suz lu ğa da ya nık lı lı ğı ar tı ran al bü min en zi mi,

di ğer can lı lar dan da ha faz la mik tar da bu lun mak ta dır. 

De ve nin bir baş ka des tek le yi ci si  de hör gü cü dür. Hör güç ler de vü -

cut ağır lı ğı nın beş te bi ri ka dar yağ de po edil miş tir. De ve de ya ğın tek

bir nok ta da top lan ma sı, vü cu dun -ya ğa bağ lı ola rak- her ye rin de yo -

ğun oran da su atıl ma sı nı en gel ler. Bu da de ve nin su yu mi ni mum

oran da kul lan ma sı na se bep olur. 

Bir hör güç lü de ve, nor mal de gün de 30-50 ki lo be sin ala bi lir ken,

zor şart lar da gün de sa de ce 2 kg ku ru ot la bir ay bo yun ca ya şa ya bil -

mek te dir. De ve nin ağız ve du dak ya pı sı, ayak ka bı kö se le si ni de le cek

ka dar siv ri di ken le ri bi le ra hat lık la yi ye bi le ce ği şe kil de dir. Dört yüz lü

mi de si ve sin di rim sis te mi ise önü ne çı kan her şe yi öğü te bi le cek ka dar
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güç lü dür. Nor mal de yi ye cek sı nı fı na gir me yen kauçuk gibi mad de ler -

den bi le istifade etmesini bilir. Kurak ortamlarda bu özelliğin ne kadar

değerli olduğu açıktır.

HOR TUM LA RA VE FIR TI NA LA RA KAR ŞI ÖN LEM: De ve nin

göz le ri iki kat kir pik li dir. Kir pik ler, ka pan gi bi içi çe ge çe rek, gö zü şid -

det li kum fır tı na la rı na kar şı tam bir ko ru ma ya alırlar. De ve ler ay rı ca

bu run de lik le ri ni de kum gir me si ni en gel le mek için ka pa ta bi lir ler.
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KAVURUCU SI CA ĞA VE DON DU RU CU SO ĞU ĞA KAR ŞI

ÖN LEM: Bü tün vü cu du nu kap la yan sık tüy ler çö lün ya kı cı gü ne şi nin

hay va nın de ri si ne ulaş ma sı na en gel olurlar. Bun lar ay nı za man da so -

ğuk ta da hay va nın ısın ma sı nı sağ larlar. Çöl de ve le ri 70°C'lik sı cak lık -

tan et ki len mez ken, çift hör güç lü de ve ler sıfırın altın da 52 de re ce lik  so -

ğuk lar da ya şa ya bil  mek te dir. Bu tip develer, 4.000 met re lik yük sek

yay la lar da bi le ha yat la rı nı sür dü re bil mek te dir ler. 

KIZ GIN KUM LAR İÇİN ÖN LEM: Ba cak la rı na oran la son de re -

ce bü yük olan ayak la rı da özel ola rak "di zayn" edil miş, hay van ku ma

bat ma dan yü rü ye bil sin di ye ge niş le ti lip ya yıl mış tır. Ayak ta ban la rın -

da ki özel ka lın de ri ise kız gın çöl kum la rı na kar şı alın mış bir ted bir dir.
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He cin de ve le ri, Or ta As -
ya'nın yük sek yay la la rın -
da -52 de re ce lik soğuğa
karşı dayanabilmektedir.
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Sine ğin göz le ri ni oluş -

tu ran mer cek le rin al tı -

gen ya pı sı sı ra dan bir

mer cek ten çok da ha

ge niş bir gö rüş ala nı

sağ lar. Bu mer cek le rin

sa yı sı ba zı si nek ler de

5000'e ka dar çık mak -

ta dır. Ay rı ca göz le rin

kü re sel ya pı sı si ne ğe

ar ka sı nı gör me im ka nı

da ver mek te, ta bi bu

düş man ların dan kaçış -

ta büyük avan taj lar

sağ lamak tadır.

B�NLERCE MERCEKTEN

MÜKEMMEL GÖRÜŞ GÜCÜ
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Si nek le rin bir di ğer il ginç özel li ği be -

sin le ri ni di ğer bir çok can lı gi bi ağız la -

rın da de ğil dı şa rı da öğüt me le ri dir. Si -

nek ler be sin mad de si üze ri ne hor tum -

la rı va sı ta sıy la özel bir sı vı bo şal tır lar.

Bu sı vı be sin le ri si ne ğin eme bi le ce ği

kı va ma ge ti rir. Si nek da ha son ra bo -

ğa zın da ki emi ci pom pa lar la be si ni içi -

ne doğ ru çe ker.

S�NEĞ�N EM�C� POMPASI:

HORTUM
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Eğer in san, ak lı nı kul la nıp "ben na sıl var ol dum?" so ru su na sa mi -

mi bir ce vap bul ma ya ça lış maz sa, ge nel lik le "na sıl ol dum sa ol dum!..."

gi bi bir man tı ğa ka pı la cak tır. Bu man tı ğa ka pı lın ca da za ten, ona bu

tür ko nu lar üze rin de bir da ha dü şün me ye pek za man bı rak ma ya cak

bir ha yat tar zı nı be nim se ye cek tir.

Oy sa akıl sa hi bi in sa na dü şen, na sıl var ol du ğu üze rin de dü şün -

mek ve ha ya tın an la mı nı bu na gö re be lir le mek tir. Bu nu ya par ken de,

ki mi le ri nin yap tı ğı gi bi, va ra ca ğı so nu cun "ben ya ra tıl mı şım" şek lin de

çık ma sın dan kork ma ma lı dır. Çün kü sö zü nü et ti ği miz insanlar, ken di -

le ri ni bir Ya ra tı cıya kar şı so rum lu his set mek is te mez ler. Ya ra tıl mış ol -

duk la rı nı ka bul et tik le rin de, ha yat tarz la rı nı, ku ru lu dü zen le ri ni ve ya

bağ lı ol duk la rı ide olo ji le ri ni terk et mek zo run da kal mak tan çe ki nir ler.

Ya da ken di le ri ni Ya ra tana bo yun eğmekten ka çar lar. Bu psi ko lo ji yi

ta şı yan lar, Ku ran'da Allah'ın bil di r di ği gi bi "vic dan la rı ka bul et ti ği

hal de, zu lüm ve bü yük len me do la yı sıy la" (Neml Su re si, 14) Al lah'ı

in kar eden ler dir.

Var lı ğı nı "zu lüm ve bü yük len me"ye ka pıl ma dan, akıl ve vic dan

öl çü sün de de ğer len di ren in san ise, ken din de Al lah'ın ya ra tı şın dan

baş ka bir şey gör me ye cek tir. Var lı ğı nın, ken di si nin ya rat ma dı ğı ve

kont rol ede me di ği bin ler ce kar ma şık sis te min uyu mu na bağ lan mış ol -

du ğu nu fark ede cek tir. "Yaratılmış" ol du ğu nu kav ra ya cak ve

Yaratıcımız olan Allah'ı ta nı yıp O'nun ken di si ni han gi ama ca yö ne lik

ola rak yarattığını an la ma ya yö ne le cek tir.
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İn san "yaratılmış" ol du ğu nu iz -

ler ken, ona reh ber lik eden bir kay -

nak var dır: Ku ran. Bu ki tabı,

Yaratıcımız olan Allah ona ve di ğer

in san la ra indirmiştir. Kuran tüm in-

sanlar için bir "yol gös te ri ci dir". Ya -

ra tı lış ola yı nın ay nen Ku ran'da ta rif

edil di ği gi bi ger çek leş miş ol ma sı da,

akıl sa hi bi in sa nlara önem li me saj lar

ver mek te dir. İle ri ki say fa lar da, akıl

ve vic dan sa hip le ri ne na sıl "ya ra tıl -

dık la rı nı" ve bu ya ra tı lı şın için de ki

muh te şem li ği gös te ren bil gi le re yer

ve ril miş tir.

İn sa nın ya ra tı lı şı nın öy kü sü,

bir bi rin den çok uzak iki ay rı yer de

baş lar. İn san, ka dın ve er kek be de nin de bir bi rin den tü müy le ba ğım sız

ola rak olu şan, ama bir bi riy le tü müy le uyum lu olan iki ay rı özün bir -

leş me siy le ha ya ta adım atar. Er kek be de nin de olu şan sper min er ke ğin

is te ği ya da kont ro lü ile oluş ma dı ğı or ta da dır, ay nı ka dın be de nin de

olu şan yu mur ta nın ka dı nın is te ği ya da kont ro lü ile oluş madığı gibi.

On ların bu olay lar dan haberi bile yok tur.

Siz leri Biz yarat tık, yine de tas dik et meyecek misiniz? Şim di

(rahim lere) dök mek te ol duğunuz meniyi gör dünüz mü? Onu

siz ler mi yaratıyor sunuz, yok sa yaratıcı Biz miyiz? (Vakıa

Suresi, 57-59)

As lın da, çok açık tır ki, er kek ten gelen öz de, kadın dan gelen öz

de, bir bir lerine uyum lu olarak yaratıl mış lar dır. Bu iki özün yaratılışı

da, bir leş meleri de, gelişip in san haline dönüş meleri de ger çek te bü-

yük birer mucizedir.
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O'nun bil gi si
ol mak sı zın,
hiç bir di şi ge -
be kal maz ve
do ğur maz da.
Ömür sü re ne,
ömür ve ril me -
si ve onun
öm rün den kı -
sal tıl ma sı da
mut la ka bir
ki tap tadır.
Ger çek ten
bu, Al lah'a
gö re ko lay dır.

F A T I R  S U R E S İ ,  1 1



TES TİS VE SPERM LER

Ye ni bir in san ya ra tıl ma sı nın ilk ba sa ma ğı ola cak sperm ler er kek

vü cu du nun "dı şın da" üre ti lir. Bu nun se be bi üre ti min an cak vü cut ısı -

sı nın yak la şık 2 0C al tın da ger çek le şe bil me si dir. Bu ısı nın sa bit len me -

si için bir de tes tis üs tü ne yer leş ti ril miş özel de ri ça lı şır. Bu nun fonk -

si yo nu so ğuk ta bü zü şe rek, sı cak ta ise gen le şip ter le ye rek ge rek li olan

ısı yı sa bit tut mak tır. Aca ba bu has sas den ge yi er ke ğin ken di si mi

"ayar la yıp" dü zen le mek te dir? Elbette ki ha yır. Er ke ğin bun dan ha be ri

bi le yok tur. Ya ra tı lı şı red det mek te di re nen ler, bu nun an cak "in san vü -

cu du nun keş fe dil me miş bir fonk si yo nu" ol du ğu nu söy le ye bi lir ler. Bu

"keş fe dil me miş fonk si yon" sö zü ise "ku ru bir isim len dir me"den baş ka

bir şey de ğil dir.

Tes tis ler de da ki ka da or ta la ma 1000 adet üre ti len sperm ler er kek -

ten ka dı nın yu mur ta la rı na doğ ru ya pa ca ğı yol cu luk için san ki ora da -

ki or ta mı "bi li yor muş ca sı na" özel bir di zay na sa hip tir ler. Sperm, baş,

bo yun ve kuy ruk tan olu şur. Kuy ru ğu, sper min bir ba lık gi bi ana rah -

min de iler le me si ni sağ la ya cak tır.
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Be be ğin ge ne tik şif re si nin bir bö lü mü nü ba rın dı ra cak olan baş

kıs mı ise özel bir ko ru yu cu zırh la kap lan mış tır. Bu zır hın fay da sı an -

ne rah mi nin gi ri şin de fark edi lir: Bu ra da ki or tam son de re ce asi dik tir.

Sper min, bu asi din var lı ğı nı bi len "bi ri si" ta ra fın dan ko ru yu cu zırh la

kap lan dı ğı ise son de re ce açık tır. (Bu asi dik or ta mın da ne de ni an ne -

nin mik rop lar dan ko run ma sı dır.)

Er kek ten rah me atı lan sa de ce mil yon lar ca sperm de ğil dir. Me ni

bir bi rin den fark lı sı vı la rın ka rı şı mın dan olu şur. Allah Ku ran'da, bu

ger çeği şöy le vur gu lar:

"Ger çek şu ki, in sa nın üze rin den, da ha ken di si anıl ma ya de ğer

bir şey de ğil ken, uzun za man lar dan bir sü re ge lip-geç ti. Şüp he -

siz Biz in sa nı, kar ma şık olan bir dam la su dan ya rat tık..." (İn san

Su re si, 1-2)

Me ni için de ki bu sı vı lar sperm le rin ge rek duy du ğu ener ji yi kar şı -

la ya cak olan şe ke ri içe rir. Ay rı ca baz özel li ğiy le ana rah mi nin gi ri şin -

de ki asit le ri nöt ra li ze et mek, sper min hareket edeceği kay gan or tamı

sağ lamak gibi görev leri de var dır. Burada da yine iki ay rı ve bağım sız

var lığın bir biriy le kusur suz bir uyum için de yaratıl dığını görüyoruz.

Sperm ler yumur taya varana kadar an nenin vücudun da zor lu bir

yol culuk geçirir ler. Ken dilerini ne kadar savunur lar sa savun sun lar,

200-300 mil yon sperm den yumur taya ulaşan ların sayısı bini pek aşa-

maz.

YUMUR TA

Sperm yu mur ta ya uy gun ola rak dü zen le nir ken, çok ay rı ve fark -

lı bir or tam da da yu mur ta ha ya ta to hum ol ma ya ha zır ha le ge ti ril mek -

te dir... Ka dı nın ha be ri bi le yok ken, yu mur ta lık lar da olu şan bir yu mur -

ta ön ce ka rın boş lu ğu na bı ra kı lır ve he men son ra ana rah mi nin fal lop

tü pü de nen uzan tı la rı nın ucun da yer alan kol lar sa ye sin de ya ka la nır.

Ar dın dan yu mur ta fal lop tü pü nün iç yü ze yin de ki tüy le rin ha re ke tiy -
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le iler le me ye baş lar. Bü yük lü ğü ise bir tuz ta ne si nin an cak ya rı sı ka -

dar dır.

Yu mur ta-sperm bu luş ma sı nın ye ri fal lop tü pü dür. Bu ra da yu -

mur ta özel bir sı vı sal gı la ma ya baş lar. İş te bu sı vı sa ye sin de sperm ler

yu mur ta nın ye ri ni bu lur lar. Dik kat ede lim: Yu mur ta "sal gı la ma ya

baş lar" der ken bir in san dan ya da şu ur lu bir var lık tan söz et mi yo ruz.

Bu ufacık protein yığınının, "kendi kendine" böyle bir şeye "karar ver-

mesi", daha da ötesi spermi kendine çekecek bir kimyasal bileşim "ha-

zırlayıp" salgılaması tesadüfle açüklanamaz. Ortada açık bir yaratılış

vardır.

Allah vücudun üreme sistemini özellikle yumurtayla spermi bu-

luşturacak şekilde var etmiştir. Ve kadın üreme sistemini spermlere,

spermleri de kadın vücudundaki ortama uygun olarak yaratmıştır.

SPERM VE YU MUR TA BU LUŞ MA SI

Yu mur ta yı döl le ye cek sperm yu mur ta ya yak laş tı ğın da, yi ne yu -

mur ta nın sal gı la ma ya "ka rar ver di ği" (!) ve sperm için özel ola rak ha -

zır lan mış bir sı vı, sper min ko ru yu cu zır hı nı eri tir. Bu nun so nu cun da

da bu kez sper min ucun da olan ve yi ne özel ola rak yu mur ta için ha -

zır lan mış bu lu nan eri ti ci en zim ke se cik le ri açı ğa çı kar. Sperm yu mur -

ta ya ulaş tı ğın da bu en zim ler yu mur ta nın za rı nı de le rek sper min içe ri

gir me si ni sağ lar lar. Yu mur ta nın et ra fı nı ku şa tan sperm ler içe ri gir mek

için bü yük bir ya rı şa baş lar lar. An cak yu mur ta yı ge nel de tek bir

sperm döl ler. 

Al lah'ın Ku ran'da bu aşa ma ile il gi li ola rak ver di ği bil gi ler son

de re ce dik kat çe ki ci dir. Al lah Ku ran'da, in sa nın sı vı nın ya ni me ni nin

özün den mey da na ge ti ril di ği ni şöyle bil dir mek te dir:

"(Al lah) son ra in sa nın nes li ni bir öz den, de ğer siz bir sı vı nın

özün den mey da na ge tir di." (Sec de Su re si, 8) 

Al lah'ın ayet te bil dir di ği gi bi, yu mur ta yı sperm le ri ta şı yan sı vı -
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Uzun ve zor lu bir yol cu luk ge çi -
ren sperm ler den bi ri yu mur ta yı

döl le mek için içeri giriyor...

Yu mur ta yı döl le ye cek sperm yu mur ta ya yak -
laş tı ğın da, yu mur ta  bir den bi re özel bir sı vı
sal gı lar ve bu sı vı sper min ko ru yu cu zır hı nı
eri tir. Böy le ce sper min ucun da özel ola rak

ha zır lan mış bu lu nan eri ti ci en zim ke se cik le ri
açı ğa çı kar. Sperm yu mur ta ya ulaş tı ğın da bu
en zim ler yu mur ta nın za rı nı de le rek sper min

içe ri gir me si ni sağ lar.

İlk 40.saatte hücrelerin çoğalmaya başlaması.
Tek bir hüc rey le baş la yan ge li şim, hüc re le rin

sü rek li bö lün me siy le devam eder.

İlk 4.gün

Yumurtanın etrafını saran spermler.



nın ken di si de ğil, için de ta şı dı ğı tek bir sperm, hat ta onun da "özü"

olan kro mo zom lar döl le mek te dir. Tek bir sper mi içe ri alan yu mur ta -

ya ar tık bir baş ka sper min gir me si müm kün de ğil dir. Bu nun se be bi

yu mur ta nın et ra fın da bir elekt rik sel alan bu lun ma sı dır. Yu mur ta çev -

re si (-) elekt rik yük lü dür ve ilk sperm yu mur ta ya gi rer gir mez bu po -

tan si yel (+) olur. Böy le ce dı şa rı da ki sperm ler le ay nı elekt rik yü kü nü

ta şı yan yu mur ta, bu kez on la rı it me ye baş lar. 

Ya ni bir bi rin den ay rı ve ba ğım sız ola rak olu şan iki özün elekt rik -

sel yük le ri de bir bir le riy le uyum için de dir.

So nun da sperm de ki er ke ğin DNA'sıy la ka dı nın DNA'sı bir le şir.

Ar tık an ne nin kar nın da ya ban cı, ye ni bir hüc re (zi got), ye ni bir in sa -

nın ilk to hu mu var dır.

RA Hİ ME YA PI ŞAN ALAK...

Er kek ten ge len sperm ve ka dın da ki yu mur ta üst te de ğin di ği miz

şe kil de bir leş ti ğin de, do ğa cak be be ğin ilk özü de oluş muş olur. Bi yo -

lo ji de "zi got" ola rak ta nım la nan bu tek hüc re, hiç za man yi tir me den

bö lü ne rek ço ğa la cak ve gi de rek bir "et par ça sı" ha li ne ge le cek tir.

An cak zi got bu bü yü me si ni boş luk ta ger çek leş tir mez. Ra him du -

va rı na tu tu nur, sa hip ol du ğu uzan tı lar sa ye sin de top ra ğa yer le şen

kök ler gi bi ora ya ya pı şır. Bu bağ sa ye sin de de, ge li şi mi için ih ti yaç

duy du ğu mad de le ri an ne nin vü cu dun dan ala bi lir.

Kuş ku suz böy le bir de tay, çok iyi bir tıp bil gi si ol ma dan bi li ne -

mez. Bun dan 14 yüz yıl ön ce in san la rın böy le bir bil gi ye sa hip ola ma -

ya ca ğı da açık tır. Ama ne il ginç tir ki, Al lah Ku ran'da an ne kar nın da

bü yü me ye baş la yan zi got tan söz eder ken, onu hep "alak" ola rak ta -

nım la mak ta dır:

Ya ra tan Rab bin adıy la oku. O, in sa nı bir alak'tan (ası lıp tu tu -

nan şey den) ya rat tı. Oku, Rab bin en bü yük ke rem sa hi bi dir.

(Alak Su re si, 1-3)
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İn san, "ken di ba şı na ve so rum suz" bı ra kı la ca ğı nı mı sa nı yor?

Ken di si, akı tı lan me ni den bir dam la su de ğil miy di? Son ra bir

alak ol du, der ken (Al lah, onu) ya rat tı ve bir "dü zen için de bi -

çim ver di." Böy le ce on dan, er kek ve di şi ol mak üze re çift kıl dı."

(Kı ya met Su re si, 36-39)

Bu "alak" ke li me si nin Arap ça da ki an la mı ise, "bir ye re ası lıp tu tu -

nan şey"dir. Hat ta ke li me asıl ola rak bir be de ne ya pı şıp ora dan kan

emen sü lük ler için kul la -

nı lır. Bu ke li me nin, ra -

him du va rı na ya pı şıp

ora dan ya şa mı için ge -

rek li şey le ri emen zi go tu

ta nım la mak için kul la nı -

la bi le cek en uy gun ke li -

me ol du ğu ise açık tır.
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6 günlük embriyo

Sperm ve yumurta döllenme yoluyla birleşerek
zigotu oluşturur. Zigot 8-9 gün içinde fallop 
duvarına yerleşerek 9 ay boyunca burada gelişir.
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Al lah'ın Ku ran'da zi got hak kın da ver di ği bil gi ler bu nun la da bit -

mez. Döl ya ta ğı na tam an la mıy la tu tun muş olan zi got ge liş me ye baş -

lar. An ne rah mi ise, zi go tu sa ran ve "am ni on sı vı sı" de nen bir sı vı ile

do lu dur. Be be ğin için de bü yü dü ğü am ni on sı vı sı nın dik ka ti çe ken en

önem li özel li ği, dı şa rı dan ge le cek dar be le re kar şı be be ğin gü ven li ği ni

sağ la ma sı dır. Ku ran'da bu ger çe ği de Al lah şöy le bil dir mek te dir:

"Si zi bas ba ya ğı bir su dan ya rat tık. Son ra onu sa vun ma sı sağ -

lam bir ka rar ye ri ne yer leş tir dik." (Mür se lat Su re si, 20-21)

İn sa nın olu şu mu ile il gi li ola rak ve ri len bil gi ler, Ku ran'ın bu olu -

şu mu en in ce ay rın tı sı na ka dar bi len bir kay nak tan gel di ği ni gös ter -

mek te dir bi ze. Bu du rum, biz le re Ku ran'ın Al lah'ın söz le ri ol du ğu nu

bir kez da ha is pat lar.

Bu ara da, za man geç tik çe, baş lan gıç ta je la ti ni an dı ran ce nin de bü -

yük bir de ği şim gö rü lür. İlk baş ta ki o yu mu şak ya pı nın için de vü cu -

dun dik dur ma sı nı sağ la ya cak sert ke mik ler oluş ma ya baş lar. Öy le ki

baş lan gıç ta ay nı ya pı ya sa hip olan hüc re ler fark lı la şa rak, ki mi ışı ğa

kar şı has sas göz hüc re le ri ni, ki mi sı ca ğı, so ğu ğu ya da acı yı al gı la yan

Görüntüdeki embriyo
Fallop kanalında 
bulunmaktadır.

6-7 haftalik embriyo



si nir hüc re le ri ni ve ya ses tit re şim le ri ni al gı la yan hüc re le ri oluş tu rur.

Bu fark lı laş ma ya hüc re ler mi ka rar ver mek te dir? Ken di ken di le ri ne,

in san gö zü nü ya da kal bi ni oluş tur ma ya ka rar ve rip, bu akı lal maz işi

on lar mı ba şar mak ta dır? Yok sa on lar bu işe uy gun ola rak mı ya ra tıl -

mış lar dır? Akıl ve vic dan kuş ku suz ikin ci se çe ne ği ka bul ede cek tir.

Bü tün bu an la tı lan iş lem le rin so nun da, be bek an ne si nin kar nın -

da ki ge li şi mi ni ta mam la mış ve dün ya ya gel miş tir. Bu ha liy le an ne

kar nın da ki ha lin den 100 mil yon kat bü yük, 6 mil yar kat da ağır dır...
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ÜÇ KA RAN LIK BÖL GE

Ço cu ğun döl len me den
iti ba ren ge li şi mi üç böl ge
için de ol mak ta dır. 
Bu üç böl ge:
1. Fal lop bo ru sun da ki
böl ge; bu böl ge sperm le
yu mur ta nın bir leş ti ği ve
yu mur ta lı ğın ra hi me
bağ lı ol du ğu bö lüm dür.
2. Ce ni nin tu tu na rak ge -
liş me ye baş la dı ğı ra him
du va rı nın için de ki böl me.
3. Ce ni nin özel bir sı vı
do lu ke se içe ri sin de ge -
liş me yi sürdürdüğü böl -
ge.
Ku ran-ı Kerim'de Allah
konuyla il gi li ola rak şöy le
buyurmaktadır:
"... Si zi an ne le ri ni zin ka rın la rın da, üç ka ran lık için de, bir ya ra tı lış tan
son ra (bir baş ka) ya ra tı lı şa (dö nüş tü rüp) ya rat mak ta dır. İş te Rab bi niz
olan Al lah bu dur, mülk O'nun dur. O'ndan baş ka ilah yok tur. Bu na rağ -
men na sıl çev ri li yor su nuz?" (Zü mer Suresi, 6)



Bu ra da an la tı lan lar, baş ka her han gi bir can lı nın de ğil, bi zim ha ya ta

baş lan gıç hi ka ye miz dir. İn san için, böy le si ne kar ma şık, ola ğa nüs tü bir

ola yın kay na ğı nı bul mak tan da ha önem li ne ola bi lir?

Bü tün bu kar ma şık iş lem le rin "ken di ken di ne" oluş tu ğu nu dü -

şün mek akıl dı şı dır. Hiç kim se ken di ken di ni ya da baş ka bir in sa nı

ve ya her han gi bir mad de yi ya rat ma gü cü ne sa hip de ğil dir. An la tı lan

mü kem mel sis tem le rin hep si ni Al lah ya rat mak ta dır. Hem de her anı -

nı, her sa ni ye si ni ve her aşa ma sı nı...

"O'nun bil gi si ol mak sı zın, hiç bir di şi ge be kal maz ve do ğur -

maz da. Ömür sü re ne, ömür ve ril me si ve onun öm rün den kı sal -

tıl ma sı da mut la ka bir ki tap ta dır. Ger çek ten bu, Al lah'a gö re

ko lay dır." (Fa tır Su re si, 11)

"Akı tı lan bir me ni den" in sa na dö nü şen vü cu du muz mil yon lar ca

has sas den ge içe rir. Biz far kın da ol ma sak da, vü cu du muz da ya şa ma -

mı zı sağ la yan son de re ce kar ma şık ve has sas sis tem ler var dır. Tüm bu

sis tem leri, in sa nın, ken di si nin "ya ra tıl dı ğı nı" an la ma sı için, her şe yin

tek sa hi bi, Ya ra tı cı mız ve Rab bimiz olan Al lah var etmektedir.

İn san Al lah'ın ya rat tığı bir var lık tır. Yaratıl dığına göre, "ken di ba-

şına ve sorum suz" bırakılacak değil dir.
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AN NE SÜ TÜ...

Sperm den be be ğe dö nü şen ye ni in sa nın bes len me si de baş lı ba şı -

na bir mu ci ze dir. Be bek için özel ola rak ha zır la nan ve ne an ne nin ne

de baş ka sı nın ya pı mı na kat kı da bu lun ma dı ğı an ne sü tü, ola bi le cek en

iyi be sin dir.

An ne sü tü bi le şi min de ki mad de ler sa ye sin de hem ye ni do ğan

yav ru için mü kem mel bir be sin kay na ğı, hem de be be ğin ve an ne nin

has ta lık la ra kar şı di ren ci ni ar tı ran bir mad de dir. Dok tor lar su ni ola rak

üre ti len ma ma la rın an cak sü tün ye ter siz gel me si ha lin de kul la nıl ma -

sı, ço cu ğun özel lik le ilk ay lar da ke sin lik le an ne sü tüy le bes len me si ge -

rek ti ği ko nu sun da bir leş mek te dir ler. An ne sü tü nü bi raz ta nı ya lım:

● An ne sü tü nün en il ginç özel li ği, be be ğin ge liş me dö nem le ri ne

gö re ka rı şı mı nın de ğiş me si dir. Sü tün ka lo ri mik ta rı ve be sin den ge si,

be be ğin er ken ve ya za ma nın da doğ muş ol ma sı na gö re de de ği şik lik -

ler gös te rir. Be bek er ken do ğum la dün ya ya gel miş se, an ne sü tü nün

içer di ği yağ ve pro te in

mik ta rı nor mal ol gun -

luk ta ki be be ğin ki ne gö -

re da ha faz la dır. Çün kü

er ken do ğan be be ğin

yük sek ka lo ri ye ih ti ya cı

var dır.
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EMME REFLEKSİ

Bebek ler an ne kar nın dan em me
ref lek si ni ka zan mış ola rak do -
ğar lar. An ne kar nın da par mak
em me ile baş la yan em me ta lim -
le ri do ğum son ra sı be be ğin bes -
len me si için bü yük önem ta şı -
mak ta dır. Çün kü be be ğin, tek
be sin kay na ğı olan sü tü baş ka
bir şe kil de al ma sı na ola nak yok -
tur.



● Be be ğin ih ti ya cı olan sa vun ma sis te mi ele man la rı, ya ni an ti kor -

lar ve sa vun ma hüc re le ri, an ne sü tü nün için de be be ğe ha zır ola rak ve -

ri lir, ade ta pa ra lı as ker ler gi bi ait ol ma dık la rı bir vü cut için sa vun ma

ya par ve be be ği düş man la rın dan ko rur lar. 

● An ti bak te ri yel dir. Oda sı cak lı ğın da al tı sa at tu tu lan süt ler de

bak te ri ler ge li şe rek sü tü boz du ğu hal de, bu sü re zar fın da an ne sü tün -

de bak te ri oluş maz.

● Be be ği da mar sert li ğin den ko rur.

● Be bek ta ra fın dan kı sa sü re de sin di ri lir.

Mo dern la bo ra tu ar lar da bes len me uz man la rın ca ya pı lan ma ma -

la rın hiç bi ri nin an ne sü tü ka dar ya rar lı ol ma dı ğı nı bi li yo ruz. Bu be bek

ma ma la rın dan da ha üs tün olan be bek sü tü nün, bir la bo ra tu var da de -

ğil, in san vü cu dun da ve an ne nin ha be ri bi le yok ken ki min ta ra fın dan

üre til di ği so ru su na sıl açık la na bi lir? Açık tır ki, an ne sü tü nü, o sü te ih -

tiyacı olan bebeği de yaratan Al lah var etmiştir.
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Al lah, Ku ran'ın pek çok aye tin de in sa nın ya ra tı lı şı na dik kat çek -

miş ve in san la rı bu ya ra tı lış üze rin de dü şün me ye da vet et miş tir:

"Ey in san, 'üs tün ke rem sa hi bi' olan Rab bi ne kar şı se ni al da tıp-

ya nıl tan ne dir? Ki O, se ni ya rat tı, 'sa na bir dü zen için de bi çim

ver di' ve se ni bir iti dal üze re kıl dı. Di le di ği bir su ret te se ni ter -

tip et ti." (İn fi tar Su re si, 6-8)

İn sa nı, Al lah bel li bir dü zen için de ya rat mış tır. İn san do ğa da ki en

mü kem mel, en kar ma şık ve en ola ğa nüs tü sis tem le re sa hip can lı lar -

dan bi ri dir.

İn san vü cu du, or ta la ma 60-70 ki lo luk bir et ve ke mik yı ğı nı dır. Bi -

lin di ği gi bi et do ğa da ki en da ya nık sız mal ze me ler den bi ri dir. Açık ta

kal dı ğın da bir kaç sa at te bo zu lur, bir-iki gün için de kurt la nır ve da ya -

nıl maz bir ko ku yay ma ya baş lar. Bu çü rük mal ze me, in sa nın vü cu du -

nun bü yük bö lü mü nü oluş tu rur. Ama onu bes le yen kan do la şı mı ve

dı şa rı da ki bak te ri ler den ko ru yan de ri sa ye sin de, 70-80 yıl bo yun ca,

bo zul ma dan, çü rü me den sak la nır. 

Vü cu dun ye te nek le ri ise hay ran lık ve ri ci dir. Ör ne ğin beş du yu,

ay rı ay rı bi rer mu ci ze dir. İn san dış dün ya yı bu du yu lar sa ye sin de ta -

nır, bu du yu lar da ki bü tün lük sa ye sin de ra hat ça ya şa mı nı sür dü re bi -

lir. Gör me, kok la ma, do kun ma, işit me, tad al ma du yu la rı in ce len di -

ğin de kar şı la şı lan de tay lar, or ta ya çı kan ku sur suz ta sa rım lar bir Ya ra -

tı cı nın var lı ğı nı ka nıt la yan de lil ler ola rak kar şı mı za çı kar.

İn san vü cu dun da ki mu ci ze vi ya pı lar sa de ce beş du yu ile sı nır lı

de ğil dir.Ha ya tı bi ze ko lay laş tı ran bü tün or gan la rın tü mü ay rı bi rer

mu ci ze dir. Hep si tam ih ti ya cı kar şı la ya cak fonk si yon la ra sa hip tir. El -
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siz ola rak ya ra tıl mış ol sak, ne ka dar zor ya şar dık bir dü şü ne lim. Ba -

cak la rı mız ol ma sa, vü cu du muz de riy le de ğil de di ken ler le, pul lar la

ve ya ka buk la kap lı ol say dı ne ler olur du?

Bu sa yı lan la rın ya nı  sı ra, in san vü cu du nun için de ki so lu num,

bes len me, üre me, sa vun ma gi bi kar ma şık sis tem le rin var lı ğı ve in san

vü cu du nun es te ti ği de ay rı ay rı mu ci ze ler dir.

Gö rül dü ğü gi bi in san vü cu du için de çok sa yı da has sas den ge var -

dır. Bir bi ri ne ta ma men bağ lı ça lı şan sis tem le rin, vü cut ta ki di ğer sis -

tem ler le olan ku sur suz bağ lan tı sı sa ye sin de in san ha ya ti fonk si yon la -

rı nı hiç bir ak sa ma ol ma dan ger çek leş ti re bil mek te dir. 

Üs te lik bun la rı, özel bir ça ba gös ter me den, hiç bir zor luk la da kar -

şı laş ma dan yap mak ta dır. Hat ta tüm bun lar olup bi ter ken ço ğu za man

ki şi nin bun lar dan ha be ri bi le ol maz. Mi de sin de ki sin di ri min ne za -

man baş la yıp ne za man bit ti ğin den, kal bi nin rit min den, ka nın vü cut -

ta ki ge rek li yer le re tam da en ge re ken mad de le ri ta şı ma sın dan, gör -

me sin den, duy ma sı na ka dar ço ğu şey den in sa nın ha be ri da hi ol maz.

İn san vü cu dun da ku sur suz bir sis tem ku rul muş tur ve mü kem -

mel bir şe kil de iş le mek te dir. Bu gök ten ye re her işi evi rip dü ze ne ko -

yan Al lah'ın ya rat ma sı dır. Al lah ev ren de ki her şe yi, her de ta yı tüm

can lı la rı ge re ken özel lik le re sa hip ola rak ya rat mış tır. İn san vü cu du da

de tay lı in ce len di ğin de fark edi len ta sa rım Al lah'ın ya rat ma sa na tın da -

ki ör nek siz li ğin ve ek sik siz li ğin bir de li li ola rak kar şı mı za çı kar.

Al lah ev ren de ki ku sur suz lu ğa Mülk Su re si'nde şöy le dik kat

çe ker:

... Rah man (olan Al lah)ın ya rat ma sın da hiç bir 'çe liş ki ve uy -

gun suz luk' (te fa vüt) gö re mez sin. İş te gö zü(nü) çe vi rip-gez dir;

her han gi bir çat lak lık (bo zuk luk ve çar pık lık) gö rü yor mu sun?

Son ra gö zü nü iki ke re da ha çe vi rip-gez dir; o göz (uyum suz luk

bul mak tan) umu du nu kes miş bir hal de bit kin ola rak sa na dö -

ne cek tir. (Mülk Su re si, 3-4)
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İn san vü cu du için de ki bu sa yı sız has sas den ge den bir kaç ta ne si

şöy le dir:

Beş du yu, tam in sa nın ih ti ya cı na yö ne lik ola rak dü zen len miş tir.

Söz ge li mi ku lak an cak be lir li sı nır lar ara sın da ge len ses tit re şim le ri ni

al gı lar. Çok da ha ge niş sı nır lar için de duy mak ilk baş ta avan taj lı gi bi

gö zü ke bi lir. An cak, "du yum eşi ği" ola rak ad lan dı rı lan bu al gı sı nır la -

rı, be lir li bir ama ca yö ne lik ola rak ayar lan mış tır. Eğer çok has sas bir

ku la ğa sa hip ol say dık, kal bi mi zin atar ken çı kar dı ğı ses ten, yer de ki

mik ros ko bik bö cek le rin çı kar dı ğı hı şır tı la ra ka dar birçok ses le her an

mu ha tap ol mak du ru mun da ka la cak tık. Bu da bi zim için ol duk ça ra -

hat sız lık ve re cek bir du rum mey da na ge ti re cek ti.

Ay nı "has sas ayar" do kun ma du yu su için de ge çer li dir. İn san de -

ri si nin al tın da yer alan do kun ma ya has sas si nir ler, ola bi le cek en iyi bi -

çim de du yar lı laş tı rıl mış ve vü cu da da ğı tıl mış lar dır. En çok si nir ucu,

par mak uç la rın da, du dak lar da

ve cin sel or gan da yer alır. Bu na

kar şın da ha "önem siz" böl ge ler -

de, ör ne ğin sırt böl ge sin de ol -

duk ça az sa yı da si nir ucu var -

dır. Bu in sa na bü yük avan taj lar

sağ lar. Bu nun ak si nin ol du ğu -

nu dü şü ne lim: Par mak uç la rı -

nın son de re ce du yar sız ol du -

ğu nu, tüm si nir uç la rı nın sırt ta

top lan dı ğı nı var sa ya lım. Bu

kuş ku suz ol duk ça zor luk ve ri ci

olur du; eli mi zi doğ ru düz gün

kul la na maz ken, sır tı mı za te mas

eden en ufak mad de yi bi le -me -

se la el bi se mi zin kıv rım la rı nı-

his se der dik.
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Vü cu du muz da ki di ğer ya pı la rın ge li şi mi de bi rer "has sas den ge"

ör ne ği dir, söz ge li mi saç ve kir pik ler: Her iki si de so nuç ta bi rer "kıl" ol -

ma sı na kar şın, ge çen za man da eşit ola rak uza maz lar. Kir pik le rin saç

ka dar uza yıp göz le ri mi zin önü ne düş tü ğü nü bir dü şü nün. Hem gö rü -

şü mü zü en gel le ye cek, hem de gö ze gi re rek bi zim için ha ya ti önem ta -

şı yan bu or ga nı mı za za rar ve re cek ler di. Kir pik le rin be lir li bir uzun lu -

ğu var dır ve bu uzun luk sa bit ka lır. Yan ma ve ben ze ri bir ka za so nu -

cu kir pik le ri miz kı sa lır sa, ye ni den es ki "ide al" bo ya ge lin ce ye ka dar

uzar ve yi ne du rur lar.

Da ha sı kir pik le rin şe kil le ri de çok önem li dir. Ha fif yu ka rı doğ ru

kıv rık ol ma la rı ne de niy le hem gö zün gö rüş ala nı nı da ralt maz, hem de

son de re ce es te tik bir gö rü nüm ka zan dı rır lar. Kir pik ler göz ka pa ğı nın

ucun dan çı kar ken bu ra da bu lu nan özel bez ler ta ra fın dan yağ la na rak

kap la nır lar. İş te kir pik le rin fır ça gi bi    sert ve düz ol ma ma sı bu özel

kap la ma sa ye sin de dir. İn san be de ni nin her nok ta sın da, çok in ce de -

tay lar la do na tıl mış bir ya ra tı lış mu ci ze si gö rül mek te dir...

Bu öl çü lü ya ra tı lış, ye ni do ğan bir be bek te de, ge liş me ça ğın da ki

in san lar da da ken di ni çar pı cı bir şe kil de or ta ya ko yar. Me se la ye ni do -

ğan bir be be ğin ka fa ta sı ke mik le ri çok yu mu şak tır. Ve bu ke mik ler,

bir bir le ri nin üze rin de az da ol sa ha re ket ede bi lir ler. Bu es nek lik sa ye -

sin de be be ğin ba şı do ğum da bir ha sar gör mez. Eğer ka fa ta sı ke mik le -

ri do ğum sı ra sın da sert bir ya pı da ol sa lar dı, an ne kar nın dan çı kar ken

çat la ya bi lir hat ta kı rı la rak be be ğin bey nin de bü yük ha sar la ra yol açar -

lar dı.

Ay nı ku sur suz luk la, ge liş me ça ğın da ki bir in san da tüm or gan lar,

bir bi ri ne uyum lu ola rak bü yür. Ör ne ğin, ge li şen ka fa ya pı sın da, be -

yin le bir lik te onu çev re le yen ka fa ta sı da bü yü mek te dir. Bey ne oran la

da ha ya vaş ge niş le yen bir ka fa ta sı ol say dı, bey ni sı kış tı ra cak ve kı sa

sü re de in sa nın ölü mü ne ne den ola cak tı. 

Ay nı den ge kalp ve ak ci ğer ler le gö ğüs ka fe si, göz ile göz çu ku ru

gi bi baş ka or gan lar için de ge çer li dir.
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Bu ne den le, ya ra tı lış ta ki sa na tı ve kud re ti gö re bil mek için ken di

be de ni miz de ki ola ğa nüs tü ya pı la rı in ce le mek te fay da var dır. Üs tün

bir tek no lo ji ile do na tıl mış ve en ge liş miş fab ri ka lar dan da ha ku sur suz

bir ya pı ya sa hip olan bu be de nin her par ça sı, Al lah'ın ben zer siz ya ra -

tı şı nı gös te re rek, O'nun tüm be de ni miz üze rin de ki ege men li ği ni is pat -

la mak ta dır.

İn san vü cu dun da ki sis tem ler ve or gan lar in ce len di ğin de ku sur -

suz ve öl çü lü bir ya ra tı lı şın de lil le ri da ha ya kın dan gö rü le cek tir.

SİN Dİ RİM

Sin di ri min he men ba şın da dev re ye gi ren tü kü rük sal gı sı, be sin le -

ri ıs la ta rak diş ler ta ra fın dan öğü tül me le ri ni ve ye mek bo ru sun dan

aşa ğı kay ma la rı nı ko lay laş tı rır. Bir di ğer özel li ği kim ya sal ya pı sı sa ye -

sin de ni şas ta yı şe ke re çe vir me si dir. Pe ki ağız da böy le si ne önem li bir

mad de olan tü kü rü ğün sal gı lan ma dı ğı nı dü şü nün. Böy le bir du rum -

da ne ye dik le ri mi zi yu ta bi lir, ne de ağız ku ru lu ğun dan do la yı doğ ru

dü rüst ko nu şa bi lir dik. Ka tı hiç bir be sin ala maz, sa de ce sı vı ve sı vı ya

ya kın mad de ler le bes le ne bi lir dik.

Mi de de ki sis tem de de mü kem mel bir den ge söz ko nu su dur. Be -

sin le rin mi de de ki sin di ri mi, bu or ga nın için de ki hid rok lo rik asit ta ra -

fın dan ger çek leş ti ri lir. An cak bu asit o den li güç lü dür ki, yal nız be sin -

le ri de ğil, mi de du va rı nı bi le  eri te bi le cek güç te dir. Fa kat bu nun çö zü -

mü ya ra tıl mış tır el bet te: Sin di rim sı ra sın da sal gı la nan mu kus ad lı bir

mad de mi de nin tüm du var la rı nı kap lar ve asi din par ça la yı cı et ki si ne

kar şı mü kem mel bir ko ru ma sağ lar. Böy le ce mi de nin ken di ken di ni

yo k et me si en gel len miş olur. Mu ku sun bi le şi min de ki bir ha ta onun

ko ru yu cu özel li ği ni bo za bi lir. Oy sa, ge rek mi de nin sin di rim için kul -

lan dı ğı asit te,      ge rek se o sal gı dan mi de yi ko ru mak için or ta ya çı kan

mu kus ta ku sur suz bir uyum var dır. 

Mi de boş ken, pro te in le ri ya ni et gi bi hay van sal gı da la rı par ça la -

mak la so rum lu sal gı mi de de bu lun maz. Da ha doğ ru su mi de boş ken
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bu sal gı ta ma men fark lı, par ça la yı cı özel li ği ol ma yan bir mad de ola rak

mi de de mev cut tur. Pro te in içe ren bir be sin mi de ye gel di ğin de, mi de -

ye sal gı la nan HCL, bu et ki siz mad de yi çok güç lü bir pro te in par ça la -

yı cı sı ha li ne ge ti rir. Böy le ce mi de boş kal dı ğın da bu güç lü pro te in par -

ça la yı cı, pro te in ler den ya pıl mış olan mi de ye za rar ver mez.

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken, söz ko nu su sis te mi ev ri min hiç -

bir şe kil de açık la ya ma dı ğı dır. Çün kü ev rim, kü çük ya pı sal de ği şik lik -

le rin, ba sa mak ba sa mak üst üs te ek len me siy le, il kel can lı lar dan bu -

gün kü kar ma şık or ga niz ma la rın oluş tu ğu nu sa vu nur. Oy sa açık ça gö -

rül dü ğü gi bi, mi de de ki sis te min ba sa mak ba sa mak oluş ma sı na im kan

yok tur. Tek bir fak tö rün bu lun ma ma sı can lı nın so nu nu ge ti rir. Ev ri -

min tu tar sız lı ğı nı da ha iyi an la mak için bir ör nek ye ter li olur. Mi de -

sin de üret ti ği asit le, ken di mi de si ni eri ten bir can lı dü şü nün; acı lar

için de ön ce mi de si par ça la nır, da ha son ra di ğer iç or gan la rı bu asit ta -

ra fın dan tah rip edi lir. Ken di ken di ni, can lı can lı yi ye rek ölür. 

Mi de de ki sı vı nın, be sin gel di ğin de par ça la yı cı özel lik ka zan ma sı,

bir di zi kim ya sal iş lem so nu cun da ger çek le şir. Söz de ev rim sü re ci

için de, mi de sin de böy le si ne plan lı kim ya sal dö nü şüm ya pı la ma yan

bir can lı dü şü nün. Mi de sin de ki sı vı bir tür lü par ça la yı cı özel lik ka zan -

ma yan can lı, ye dik le ri ni sin di re me ye cek, kar nın da sin di ril me miş bir

yi ye cek küt le si ol du ğu hal de, be sin siz lik ten öle cek ti.

Ko nu ya bir baş ka açı dan ba ka lım. Mi de asi di ni üre ten mi de hüc -

re le ri dir. Bu hüc re ler de, vü cu dun her han gi bir ye rin de ki di ğer hüc re -

ler de (ör ne ğin göz hüc re le ri) ay nı hüc re nin an ne kar nı nda bö lün me -

siy le oluş muş kar deş hüc re ler dir. Da ha sı her iki si de ay nı ge ne tik bil -

gi ye sa hip tir ler. Ya ni her iki hüc re nin bil gi ban ka sın da hem gö zün ih -

ti ya cı olan pro te in le rin, hem de mi de de kul la nı lan asi tin ge ne tik bil gi -

si bu lu nur. Fa kat ne re den gel di ği bi lin me yen bir em re uyan göz hüc -

re si, mil yon lar ca bil gi için de yal nız ca gö ze ait bil gi le ri, mi de hüc re si

de mi de ye ait bil gi le ri kul la nır. Pe ki, gö ze ait pro te in le ri ni çin üret ti ği -

ni bi le bil me di ği miz göz hüc re le ri, bir gün mi de asi di ni üret me ye baş -
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SİNDİRİM SİSTEMİ

Ağız boşluğu, tükürük bezleri ve mide
Sindirim ağızda yiyeceklerin tükürük ile birleş-
mesiyle başlar. Tükürük yiyeceklerdeki nişasta-
yı parçalayarak küçük şeker haline getirir.
Boğazdan geçerek mideye ulaşan yiyecekler
burada enzim ve hidroklorik asid ile tam olarak
parçalanır. Mukus tabakası mide çeperini hid-
roklorik asidin vereceği zarardan korur. 

Karaciğer, Pankreas ve
Onikiparmak bağırsağı
Kısmen sindirilmiş yemekler mideden oniki
parmak bağırsağına geçer. Burada safra ve
pankreastan gelen enzimler yiyeceklerdeki
yağ, protein ve karbonhidratları parçalar.
Safra karaciğerde üretilir ve öd kesesinde bi-
riktirilir. 

İnce ve Kalın Bağırsaklar
Kimus (yarı sindirilmiş hal-

deki besin maddeleri) ince ba-
ğırsakların son bölümlerine, ya-

ni yiyeceklerin emilerek kan dolaşı-
mına geçtiği bölüme geçer. Besin maddele-
ri de depolanmak üzere karaciğere gönderi-
lir. Sindirilmemiş maddelerin kalın bağır-
sakta suyu ve elektrolitleri emilir. Kalan
atıklar vücuttan atılana kadar biriktirilir. 

Ağız boşluğu 

Mide duvarı

İnce bağırsağın 
üst bölümü duvarı

Kalın bağırsak 
duvarı



la sa lar -ki mi de asi di nin na sıl üre ti le ce ği ne ait bil gi le re ger çek ten sa -

hip tir ler- so nuç ne olur? İn san ken di gö zü nü ol du ğu yer de eri tir ve

sin di rir.

Ken di içi miz de ki mü kem mel den ge yi in ce le me ye de vam ede lim: 

Sin di rim iş le mi nin de va mı da ay nı de re ce de plan lı dır. Be sin le rin

sin di rim sis te mi ta ra fın dan par ça lan mış, işe ya ra yan kı sım la rı, in ce

ba ğır sak çe per le ri ta ra fın dan emi le rek ka na ka rı şır. İn ce ba ğır sa ğın iç

yü ze yi eni ne kıv rım lar la kap lı olup bu ru şuk bir ku ma şı an dı rır. Her

kıv rı mın üze rin de 'vil lus' adı ve ri len da ha kü çük kıv rım lar var dır. Bu

kıv rım lar sa ye sin de em me iş le mi ni ya pan ba ğır sak yü zey le ri mu az -

zam bir şe kil de ar tar. Vil lus la rın üze rin de ki hüc re le rin üst kı sım la rın -

da da 'mik ro vil lus' de ni len mik ros ko bik uzan tı lar bu lu nur. Bu uzan tı -

lar bi rer pom pa gi bi ça lı şa rak be sin le ri emer ler. Da ha sı bu pom pa la rın

iç le ri, fark lı be sin ler için fark lı ile tim yol la rıy la dö şen miş ku sur suz bir

ile tim sis te miy le do la şım sis te mi ne bağ lan mış lar dır. Böy le ce bu pom -

pa la rın em dik le ri be sin ler, do la şım sis te miy le vü cu dun her ya nı na

ulaş tı rı lır lar. 

Her  bir vil lus yak la şık ola rak 3000 mik ro vil lu sa sa hip tir. İn ce ba -

ğır sa ğın iç çe pe rin de bir mi li met re ka re lik alan, 200 mil yon ka dar mik -

ro vil lus la kap lı dır. Bir mi li met re ka re de 200 mil yon pom pa her an in -

sa nın ha ya tı nı sür dür me si için yo rul ma dan, bo zul ma dan ça lış mak ta -

dır. Bu ka dar çok pom pa, çok bü yük ve ge niş bir yü zey bu ruş tu ru la -

rak, çok kü çük bir ye re sı kış tı rıl mış tır. Bu sis tem, al dı ğı mız be sin ler -

den vü cu du mu zun mak si mum de re ce de ya rar lan ma sı nı, so nuç ola rak

da ha ya tı mı zın de va mı nı sağ lar.

SO LU NUM

So lu num has sas den ge ler üze rin e ku ru lu dur. So lur ken ci ğer le ri -

mi ze çek ti ği miz ha va nın so ğuk ve kir li ol ma sı sağ lı ğı mı zı olum suz

yön den et ki ler. Bu yüz den ha va nın ön ce den te miz len miş ve ısı tıl mış

ol ma sı ge rek mek te dir. Bur nu muz tam da bu işe uy gun ola rak ya ra tıl -
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SOLUNUM SİSTEMİ 

İletken sistem
İletken sistem havanın ak-
ciğerlere ulaşması için ge-
reken tüm yolları kapsar.
Bu yollar arasında burun
boşluğu, yutak, gırtlak, so-
lunum borusu ve bronşlar
yer alır. İletken sistem içe-
risinde hava ısınır, filtreden
geçirilip nemlendirilir ve
akciğerlerin hava değiş-to-
kuş alanından gönderilir. 

Nefes alma sırasında, diyafram
ve dış kaburgalararası kaslar ka-
sılır ve göğüs kafesi genişlemesi-
ne, torasik boşluğun hacminin
artmasına neden olur. Daha
sonra hava bu basıncı eşitlemek
için hızla akar. Soluk verme sı-
rasında da diyafram ve kaburga-
lar arası kaslar gevşerken, akci-
ğerler havayı dışarı iterek pasif
bir çekilde geri çekilir.

Hava değiş-
tokuşu

İntrapulmoner Hava
Yollarının Yapısı



mış tır; bu run du var la rın da bu lu nan kıl lar ve içe ri de ki ya pış kan mad -

de, içe ri gi ren ha va da ki toz la rı yu ta rak süz me işi ni ger çek leş ti rir. Ay -

rı ca ha va, bu run için de ki kıv rım lar dan ge çe rek ısı nır. Bu run ke mik le -

ri için de öy le özel bir ya pı var dır ki içe ri gi ren ha va, bu run için de an -

cak bir kaç tur at tık tan ve ısın dık tan son ra ci ğer le re gi de bi lir. Kü çü cük

bir ke mi ğin için de ha va akı mı na bir kaç tur at tı ra cak ya pı an cak özel

bir ya ra tı lış sa ye sin de or ta ya çı ka bi lir. Çün kü ha va nın ha re ke ti ni yön -

len dir mek bir ta kım he sap ve plan la ma nın so nu cun da ger çek leş ti ri le -

bi lir. Böy le özel bir ya pı nın, bir baş ka sis te min ih ti ya cı na ce vap ver -

mek -ci ğe re gi den ha va yı ısıt mak ve te miz le mek- için var ol ma sı her

iki sis te mi de Al lah'ın özel ola rak ya rat tı ğı nın bir de li li dir. Bü tün bu

say dı ğı mız ba sa mak lar so nu cun da içe ri gi ren ha va nem len di ril miş ve

toz lar dan arın mış şe kil de ne fes bo ru su na ge lir.

İS KE LET

İs ke let baş lı ba şı na bir mü hen dis lik ha ri ka sı dır. Vü cu dun ya pı sal

des tek sis te mi dir. Ay nı za man da be yin, kalp, ak ci ğer gi bi ha ya ti or -

gan la rın ko ru ma sı nı ya par, iç or gan la ra des tek olur. İn san vü cu du na,

hiç bir ya pay ma ki na ta ra fın dan tak lit edi le me yen üs tün bir ha re ket

ka bi li ye ti ve rir. Da ha sı ke mik do ku su ço ğu kim se nin zan net ti ği gi bi

can sız de ğil dir. Ke mik do ku su vü cu dun kal si yum, fos fat ve bir çok

önem li mi ne ra li nin ban ka sı dır. Vü cu dun ih ti ya cı na gö re bu mi ne ral le -

ri de po eder ve ya da ha ön ce den de po et tik le ri ni vü cu da ve rir. Bü tün

bun la rın ya nı sı ra kır mı zı kan hüc re le ri nin üre ti mi ke mik ler ta ra fın -

dan ya pı lır.

İs ke let bü tün ola rak mü kem mel bir işle ve sa hip ol ma sı nın ya nın -

da, is ke le ti oluş tu ran ke mik ler de üs tün bir ya pı ya sa hip tir ler. Vü cu -

dun ta şın ma sı ve ko run ma sı gi bi önem li bir gö re vi üst le nen ke mik ler,

bu işi ra hat lık la ye ri ne ge ti re bi le cek ka pa si te de ve sağ lam lık ta ya ra tıl -

mış lar dır. Vü cu dun kar şı la şa ca ğı zor du rum lar da he sa ba ka tıl mış tır.

Ör ne ğin; uy luk ke mi ği, di key du rum da bir ton ağır lı ğı kal dı ra bi le cek

88

Düşünen İnsanlar İçin



89

Harun Yahya (Adnan Oktar)

ka pa si te de dir. Ni te kim atı lan her

adım da bu ke mi ği mi ze, vü cut

ağır lı ğı mı zın üç ka tı ka dar bir yük

bin mek te dir. Hat ta sı rık la yük sek

at la ma ya pan bir at let ye re iner -

ken kal ça ke mi ği nin her san ti met -

re ka re si 1400 ki lo luk bir ba sın ca

ma ruz ka lır. Pe ki ke mik de nen ve

bir tek hüc re nin bö lün me si so nu -

cun da or ta ya çı kan bu ya pı yı, bu

ka dar kuv vet li kı lan ne dir? So ru -

nun ce va bı ke mik le rin eş siz ya ra -

tı lı şın da giz li dir. 

Ko nu yu da ha iyi an la mak

için gü nü müz tek no lo ji sin den bir

ör nek ver mek ye rin de ola cak -

tır. Bü yük ve yük sek ya pı la -

rın in şa sın da ka fes sis tem -

le ri kul la nı lır. Bu in şa at

tek ni ğin de ya pı nın ta şı yı -

cı ele man la rı, yek pa re ya -

pı da de ğil, bir bi ri    içi ne

geç miş, ka fes şek lin de çu buk -

lar dan olu şur. An cak bil gi sa yar la -

rın ya pa bi le ce ği kar ma şık he sap -

lar sa ye sin de, bü yük köp rü ler ve

en düst ri yel ya pı lar çok da ha da -

ya nık lı ve da ha ucu za in şa edil -

mek te dir ler. 

İş te ke mik le rin iç ya pı sı da,

in san la rın bi na lar da ve köp rü ler -

İs ke let 206 ay rı par ça nın bir leş ti ril me -
sin den oluş muş ger çek bir mü hen dis -
lik ha ri ka sı dır. İn san vü cu du, bir bi ri ne
ek len miş bu par ça lar sa ye sin de ola ğa -
nüs tü bir ha re ket ka bi li ye ti ne sa hip
olur. Bu gü ne ka dar ya pıl mış hiç bir ro -
bot, in san vü cu du nun ha re ket ka bi li -
ye ti ni tak lit edememiş tir.

kafatası

yüz kemikleri

boyun kemiği

sternum

leğen
kemiği



de kul lan dı ğı bu ka fes ya pı sis te miy le ben zer bir ya pı da dır. Önem li

bir fark la; ke mik için de ki sis tem, in san la rın ge liş tir di ğin den çok da ha

üs tün ve kar ma şık tır. Bu sa ye de ke mik ler, hem son de re ce sağ lam,

hem de ra hat lık la kul la nı la bi le cek ha fif lik te dir ler. Eğer ak si ol say dı,

ya ni ke mik le rin içi, dı şı gi bi sert ve ta ma men do lu ol say dı, hem ke mik

ağır lı ğı in sa nın ta şı ya bi le ce ği nin çok üze rin de olur du, hem de ke mi -

ğin ya pı sı gev rek ve sert olup en kü çük bir dar be de çat la ma ve kı rıl -

ma ya par dı.

Ke mik le ri mi zin bu mü kem mel ta sa rı mı, bi zim son de re ce ra hat

bir ha yat sür me mi zi, çok zor ha re ket le ri ko lay lık la ve hiç acı duy ma -

dan ya pa bil me mi zi sağ la mak ta dır. Ke mi ğin ya pı sı nın bir baş ka özel -

li ği de vü cu dun ge rek li böl ge le rin de es nek bir ya pı ya sa hip ol ma sı dır.

Ör ne ğin gö ğüs ka fe si; kalp ve ak ci ğer gi bi ha ya ti or gan la rı ko rur ken,

bir yan dan da ak ci ğer le re ha va nın dol ma sı nı ve bo şal ma sı nı sağ la ya -

cak şe kil de ge niş ler ve bü zü lür. 

Ke mik le rin es nek lik le ri za man la de ği şe bi lir. Ör ne ğin ka dın lar da

le ğen ku şa ğı ke mik le ri, ha mi le li ğin son ay la rı na doğ ru gev şer ve bir -

bir le rin den bi raz ay rı lır lar. Bu son de re ce önem li bir ay rın tı dır, çün kü

bu gev şe me sa ye sin de be be ğin ba şı do ğum sı ra sın da ezil me den dı şa -

rı çı ka bi lir.

Ke mik te ki mu ci ze ler bun lar la da sı nır lı kal maz. Ke mik ler es nek -

lik le ri, da ya nık lı lık la rı ve ha fif lik le ri nin ya nı sı ra, ken di le ri ni ta mir et -

me özel li ği ne de sa hip tir ler.Bu da vü cut ta ki pek çok iş lem gi bi, mil -

yon lar ca hüc re nin be ra ber ça lış ma sıy la ger çek le şir. 

İs ke le tin ha re ket ka bi li ye ti de üze rin de du rul ma sı ge re ken önem -

li bir ay rın tı dır. Her adım atı şı mız da omur ga mı zı oluş tu ran omur lar

bir bi ri üs tün de ha re ket eder ler. Bu sü rek li ha re ket ve sür tün me, omur -

la rın aşın ma sı na se be bi yet ve re cek ken bu teh li ke yi ön le mek için her

bir omur ara sı na disk de nen da ya nık lı kı kır dak lar yer leş ti ril miş tir. Bu

disk ler amor ti sör gö re vi ya par lar. Da ha sı her adım atış ta, vü cut ağır -

lı ğın dan kay nak la nan bir tep ki kuv ve ti yer den vü cu da ge lir. Bu kuv -
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vet, omur ga nın sa hip ol du ğu amor ti sör ler ve "kuv vet da ğı tı cı" kıv rım -

lı şek li sa ye sin de, vü cu da za rar ver mez.Eğer tep ki yi azal tan es nek lik

ve özel ya pı ol ma sa, or ta ya çı kan kuv vet di rek ka fa ta sı na ile ti lir di ve

omur ga nın üst ucu, ka fa ta sı ke mik le ri ni par ça la ya rak bey nin içi ne gi -

rer di.

Ke mik le rin bir bir le ri ne ek len dik le ri yer ler de de ya ra tı lı şın de lil le -

ri gö rü lür. Ek lem ler bir ömür bo yun ca ha re ket et tik le ri hal de yağ lan -

ma ya ih ti yaç duy maz lar. Bi yo log lar bu nun ne de ni ni araş tır dı lar: Ek -

lem ler de ki sür tün me na sıl or ta dan kal kı yor du?

Bi lim adam la rı, ola yın "tam bir ya ra tı lış mu ci ze si" ola rak ni te len -

di ri le bi le cek bir sis tem le çö zül dü ğü nü gör dü ler: Ek lem le rin sür tün me

yü zey le ri, in ce ve gö ze nek li bir kı kır dak ta ba ka sıy la kap lan mış tır ve
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bu ta ba ka la rın al tın da ağ da lı ve

kay gan bir sı vı bu lu nur. Ke mik,

ek le min bir ye ri ne bas kı da bu -

lu nur sa bu sı vı gö ze nek ler den

dı şa rı fış kı rır ve ek lem yü ze yi -

nin "yağ gi bi" kay ma sı nı sağ lar.

Tüm bun lar in san be de ni -

nin çok mü kem mel bir ta sa rı -

mın, da ha doğ ru su üs tün bir ya -

ra tı şın ürü nü ol du ğu nu gös ter -

mek te dir. İn san bu mü kem mel

ta sa rım sa ye sin de bir bi rin den

çok fark lı ha re ket le ri bü yük bir

hız ve ra hat lık için de ye ri ne ge -

ti rir.

Her şe yin bu ka dar mü kem -

mel ol ma dı ğı nı me se la tüm ba -

ca ğı mı zın tek bir uzun ke mik -

ten mey da na gel di ği ni dü şü -

nün. Yü rü mek bü yük bir so run

ha li ne ge le cek, son de re ce han -

tal ve ha re ket siz bir be de ni miz

ola cak tı. Bir ye re otur mak bi le

güç le şe cek, bu tür ha re ket ler sı -

ra sın da ki zor la ma lar ne de niy le

ba cak ke mi ği ko lay lık la kı rı la -

bi le cek ti. Oy sa in sa nın is ke le ti,

vü cu du nun her ha re ke ti ne ko lay lık la izin ve re cek bir ya pı da dır.

İs ke le tin sa hip ol du ğu tüm özel lik le ri   Al lah ya rat mış tır ve ha len

de ya rat mak ta dır. Al lah, ya rat tı ğı in sa nı bu ger çek üze rin de dü şün -

me ye ise şöy le da vet eder:
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Atı lan her adım da, vü cu dun ağır lı ğı yü -
zün den, yer den vü cu da doğ ru bir tep ki
kuv ve ti do ğar. Eğer omur lar ara sın da bu -
lu nan amor ti sör ler ol ma sa ve omur ga
düm düz bir ya pı ya sa hip ol say dı, bu kuv -
vet di rekt ola rak ka fa ta sı na ile ti lir di. Bu -
nun so nu cun da, omur ga nın üst ucu, bey -
nin içi ne gi rer, ka fa ta sı ke mik le ri ni par -
çalar dı.



... Ke mik le re de bir bak na sıl bi ra ra ya ge ti ri yo ruz, son ra da on -

la ra et giy di ri yo ruz?... (Ba ka ra Su re si, 259)

İn sa na dü şen bu ger çe ği dü şün mek ve ken di si ni ya rat mış olan

Al lah'ın gü cü nü tak dir edip, O'na şük ret mek tir. Bu nu yap ma dı ğı tak -

dir de ise bü yük bir kay ba uğ ra ya cak tır. Ke mik le ri ilk kez ya ra tıp son -

ra da on la ra et giy di ren Al lah, bu nu di le di ği za man di le di ği şe kil de

yap ma ya ka dir dir. Al lah bu ger çe ği Ku ran'da şöy le bil di rir:

İn san, Bi zim ken di si ni bir dam la su dan ya rat tı ğı mı zı gör mü yor

mu? Şim di o, apa çık bir düş man ke sil miş tir. Ken di ya ra tı lı şı nı

unu ta rak Bi ze bir ör nek ver di; de di ki: "Çü rü müş-bo zul muş -

ken, bu ke mik le ri kim di ril te cek miş?" De ki: "On la rı, ilk de fa

ya ra tıp-in şa eden di ril te cek. O, her ya rat ma yı bi lir." (Ya sin Su -

re si, 77-79)

VÜCUTTAKİ KO OR Dİ NAS YON

İn san vü cu dun da, bel li bir amaç için, ya ni vü cu dun can lı lı ğı nın

de vam lı lı ğı için, bü tün sis tem ler bi ra ra da, bağ lan tı lı bir şe kil de ve tam

bir uyum için de ça lı şır. Her  gün yap tı ğı mız çok kü çük ha re ket ler, me -

se la ne fes al mak, gül mek bi le in san vü cu dun da ki ku sur suz ko or di nas -

yo nun bir so nu cu dur.

İçi miz de her an iş le yen, akılal maz kar ma şık lık ta ve bü yük lük te

bir ko or di nas yon ağı var dır. Amaç can lı lı ğı de vam et tir mek tir. Bu ko -

or di nas yon özel lik le vü cu dun ha re ket sis te min de gö rü lür. Çün kü en

kü çük ha re ket için bi le is ke let sis te mi, kas lar ve si nir sis te mi mü kem -

mel bir iş  bir li ği için de ça lış mak zo run da dır.

Vü cut ta ki ko or di nas yo nun ilk şar tı doğ ru bil gi te mi ni dir. An cak

doğ ru bil gi le rin el de edil me siy le, ye ni de ğer len di ril me ler ya pı la bi lir

bu nun için de son de re ce ge liş miş bir ha ber al ma ağı mev cut tur.

Ko or di ne edil miş bir ha re ke ti ya pa bil mek için her şey den ön ce o

ha re ket le il gi li vü cut or gan la rı nın ko num la rı nın ve bir bir le riy le iliş ki -
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le ri nin bi lin me si ge rek li dir. Bu bil gi bey ne; göz ler den, iç ku lak ta ki

den ge me ka niz ma sın dan, kas lar dan, ek lem ler den ve de ri den ge lir.

Her sa ni ye mil yar lar ca bil gi iş le nir, de ğer len di ri lir ve bun la ra gö re ye -

ni ka rar lar ve ri lir. İn sa nın ise ken di vü cu dun da ger çek le şen bu baş

dön dü rü cü hız da ki iş lem ler den ha be ri bi le yok tur. O yal nız ca ha re ket

eder, gü ler, ko nu şur, ko şar, ye mek yer, dü şü nür. Bu iş lem le rin ya pıl -

ma sı için hiç bir ça ba sı ol maz. Ör ne ğin ba sit bir gü lüm se me için bi le on

ye di ka sın ay nı an da ça lış ma sı ge rek li dir. Bu kas lar dan bi ri nin ça lış -

ma ma sı ve ya yan lış ça lış ma sı yüz ifa de si ni ta ma men de ğiş ti rir. Yü rü -

ye bil mek için ise ayak lar da, ba cak lar da, kal ça da, ka sık lar da ve sırt ta

el li dört ay rı kas uyum için de ça lış ma lı dır. 

Kas lar ve ek lem le rin için de, vü cu dun o an ki ko nu mu na ait bil gi -

le ri ve ren mil yar lar ca kü çük, mik ros ko bik al gı la yı cı var dır. Bu al gı la -

yı cı lar dan ge len me saj lar, mer ke zi si nir sis te mi ne ula şır ve bu ra da ya -

pı lan de ğer len dir me ye gö re, kas la ra ye ni emir ler gön de ri lir. 
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Vü cut ta ki ko or di nas yo nun mü kem mel li ği şu ör nek le da ha iyi an -

la şı la cak tır: Yal nız ca eli ni zi ha va ya kal dır ma nız için omu zu nu zun bü -

kül me si, "bi ceps" ve "tri ceps" de ni len ön ve ar ka kol kas la rı nı zın sı ray -

la ka sı lıp gev şe me le ri, dir se ği niz ve bi le ği niz ara sın da bu lu nan kas la -

rın bi le ği dön dür me le ri ge re kir. Ha re ke tin her aşa ma sın da, bu kas la -

rın için de ki mil yar lar ca al gı la yı cı, her an kas la rın ko -

num la rı nı mer ke ze bil di rir. Mer kez den de kas la -

ra bir an son ra ne yap ma la rı ge rek ti ği ile ti lir.

Ta bii ki in san bü tün bun la rın far kı na var maz,

yal nız ca eli ni kal dır mak is ter ve kal dı rır.

Me se la vü cu dun dik dur ma sı için, ba -

cak kas la rın da, ayak lar da, sırt ta, ka rın da,

gö ğüs te, bo yun da bu lu nan mil yar lar ca

al gı la yı cı dan ge len bil gi de ğer len di ri lir

ve bu emir le rin hep si her sa ni ye kas la ra

ile ti lir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Kas demetinin enine kesiti
Kas demetleri içinde bulanan kas
lifleri arasındaki sen sör ler, kas la rın
o an ki ko num la rı nı mer ke zi si nir
sis te mi ne bil di rir ler. Mer ke zi si nir
sis te mi mil yar lar ca re sep  tör den ula -
şan bil gi ler sa yesin de kas lar üzerin -
de mut lak bir denetim sağ lar.

Kas lifi 

Perimusyum

Epimisyum

Epimisyum

Kan damarları ve
sinirler

Tendon (demet halinde ise) veya 
aponöroz (geniş bir levha halinde ise)
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Ko nuş mak için de özel bir ça ba har ca ma yız. İs te di ği miz söz cük -

le rin ağ zı mız dan dö kül me le ri için, ses tel le ri nin han gi açık lık ta, ne ka -

dar tit reş me si ge rek ti ği ni, ağ zı mız da ki, di li miz de ki, bo ğa zı mız da ki

yüz ler ce kas tan han gi le ri ni, han gi sı ra ile kaç de fa, ne oran da ka sıp

gev şe te ce ği mi zi, ci ğer le ri mi ze kaç san ti met re küp ha va alıp, bu ha va yı

han gi hız ve ara lık lar la bo şalt ma mız ge rek ti ği ni otu rup da he sap la ma -

yız. İs te sek de bu nu ya pa ma yız! Çün kü ağ zı mız dan çı kan tek bir ke li -

me nin olu şu mu, in sa nın so lu num sis te min den si nir sis te mi ne, kas la -
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rın dan ke mik le ri ne ka dar uza nan pek çok ya pı nın uyum lu ça lış ma sı -

nın bir so nu cu dur. 

Bu ko or di nas yon da bir ak sak lık ol ma sı du ru mun da ne ler olur?

Gü lüm se mek is ter ken yü zü müz de baş ka bir ifa de olu şa bi lir ya da ko -

nuş mak is te di ği miz de ba şa ra ma ya bi li riz, yü rü ye me ye bi li riz. Oy sa ne

za man is ter sek gü le riz, ko nu şu ruz, yü rü ye bi li riz, hiç bir ak sak lık ol -

maz. Çün kü bu ra da an la tı lan her şey "son suz kud ret" ge rek ti ren bir

ya ra tı lış so nu cun da ger çek le şir. 

Bu ne den le in san, her za man için tüm ha ya tı nı ve var lı ğı nı, ken -

di si ni ya ra tan Al lah'a borç lu ol du ğu nu bil me li dir. İn sa nın, övü ne cek,

bö bür le ne cek hiç bir şe yi yok tur. Sa hip ol du ğu güç, sağ lık ya da gü zel -

lik, ken di si nin ese ri de ğil dir ve ken di si ne ebe di yen ve ril miş de de ğil -

dir. Mut la ka yaş la na cak, mut la ka sağ lı ğı nı ve gü zel li ği ni yi ti re cek tir.

Allah Ku ran'da bu ger çe ğe şöy le dik kat çekmektedir:

"Si ze ve ri len herşey, yal nız ca dün ya ha ya tı nın me taı ve sü sü -

dür. Al lah Ka tın da olan ise, da ha ha yır lı ve da ha sü rek li dir. Yi -

ne de, akıl lan ma ya cak mı sı nız?" (Ka sas Su re si, 60)

Eğer bun la rın çok da ha üs tü nü nü, ebe di yen, ahi ret te el de et mek is ti -

yor sa; Al lah'ın ken di ne ver di ği ni me te şük ret me li ve O'nun is te di ği bi çim -

de ha ya tı na yön ver me li dir.

Bu ör nek ler de de gö rül dü ğü gi bi in san vü cu dun da ki or gan la rın ve

sis tem le rin hep si "mu ci ze vi" özel lik le re sa hip tir. Bu özel lik ler in ce len di -

ğin de in san, var lı ğı nın ne den li in ce he sap la ra da yan dı ğı nı ve ya ra tı lı şın -

da ki mu ci ze le ri gö re cek tir ve Al lah'ın son suz il mi ni ve in san üze rin de ki

ku sur suz sa na tı nı bir kez da ha kav rayacak tır.
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KARACİĞER

Ka rın boş lu ğu nun sağ üst kıs mın da yer alan ka ra ci ğer, kan do la -

şı mı için de mü kem mel bir filt re gö re vi ni üst len miş tir. Su da çö zü le bi -

len, vü cut ar tı ğı ba sit mad de ler böb rek te te miz le nir ken, ilaç lar ve hor -

mon lar gi bi kar ma şık ya pı lı atık la rı ka ra ci ğer te miz ler.

Sa vun ma sis te mi ni lo jis tik yön den des tek ler: Ka ra ci ğer sa de ce

bes len me ve me ta bo liz ma atık la rı için bir filt re ola rak kal ma mak ta, ay -

rı ca ba ğı şık lık mad de le ri olan glo bu lin le ri ve da mar ta mir grup la rı

olan en zim le ri de üre tmek te dir.

Bak te ri le ri te miz ler: Ka ra ci ğer de bu lu nan Kupf fer hüc re le ri, bu -

ra dan ge çen, özel lik le de ba ğır sak lar dan ge len kan da bu lu nan önem li

mik tar da ki bak te ri le ri yu tar lar. Kupf fer hüc re le ri kan da ki par ça cık la -

rın ya da öte ki yan ürün le rin art ma sı du ru mun da, bun la rı kan dan filt -

re ede bil mek için ken di sa yı la rı nı da art ı rır lar.

Vü cu dun ener ji kay nak la rı nı üre tir: Ka ra ci ğe rin özel lik le rin den

bi ri de vü cu dun en önem li ener ji kay na ğı olan glu ko zu üret me si dir.

Nor mal bes len me sı ra sın da alı nan glu koz, gli ko je ne çev ri le rek

ka ra ci ğer de de po la nır. Ka ra ci ğer kan da ki glu koz ora nı nı de vam lı

kont rol eder. Ye mek ara la rın da be sin alın ma dı ğı ve kan da ki glu koz

mik ta rı düş me ye baş la dı ğı za man, ka ra ci ğer de po la dı ğı gli ko je ni tek -

rar glu ko za çe vi re rek ka na ve rir. Böy le ce kan da ki glu koz dü ze yi nin

faz la ca düş me si en gel len miş olur. Ka ra ci ğer ay rı ca yağ asit le ri ve ami -

no asit le r den de gl ukoz üre te bil di ği gi bi, ener ji üre ti min de kul la nıl -

ma sı müm kün ol ma yan di ğer kar bon hid rat la rı da glu ko za çe vi re bi lir. 

Ka nı de po lar: Ka ra ci ğer, ge niş le ye bi len ve ya kü çü le bi len bir ya -

pı ya sa hip tir. Bu özel li ği sa ye sin de kan da mar la rın da ki ka nı de po la -

ya bi lir ve ya sa la bi lir.

Ka ra ci ğer sağ lık lı bir vü cut ta, top lam ka nın %10'unu, ya ni 450 ml

ka nı bün ye sin de tu tar. Ba zı du rum lar da, ör ne ğin kalp yet mez li ği söz

ko nu su ol du ğun da vü cut ta do la şan kan mik ta rı, kal bin ça lış ma tem -

po sun a faz la ge le cek tir. Bu du rum da ka ra ci ğer kan tut ma hac mi ni iki

98

Düşünen İnsanlar İçin



kat da ha art ı ra rak, 1 lit re ka nı  faz la dan de po  lar. Böy le ce kal bin, kal dı -

ra bi le ce ği bir tem po da ça lış ma sı na fır sat ya ra tır.

Vü cut ta kan ih ti ya cı art tı ğın da ise (ör ne ğin ağır eg zer siz ler sı ra -

sın da) ka ra ci ğer, bün ye sin de de po la dı ğı ka nı do la şı ma ve re rek kan ih -

ti ya cı nı gi der ir. 

Eko no mik ça lı şır: Kas lar da glu koz har can ma sı sı ra sın da, me ta -

bo liz ma ar tı ğı olan lak tik asit açı ğa çı kar. Lak tik asit kas ta kal dı ğı sü -

re ce acı ve rir ve ça lış ma sı nı en gel ler. Ka ra ci ğer bu asi di kas lar dan top -

lar ve ye ni den glu ko za  dön dü re bi lir.

Ölü al yu var la rın ye ni le ri ni üre tir: Ka ra ci ğer ve da lak, ölen al yu -

var la rın ye ri ne ye ni le ri nin üre til di ği, pro te inin bü yük bir kıs mı nın

par ça lan dı ğı ve ami no asit ler ola rak ye ni den fark lı amaç lar için kul la -

nıl dı ğı yer dir. Ka ra ci ğer ay rı ca, vü cut ta önem li iş lev le ri olan de mi rin

de de po lan dı ğı or gan dır. 

Bu ha liy le vü cu dun en ge liş miş de po su dur. Tüm mi ne ral le ri, pro -

te in le ri, az mik tar da ya ğı ve vi ta min le ri ka ra ci ğer de po lar. İh ti yaç du -

yul du ğun da, de po la dı ğı mad de yi en kı sa yol dan ge rek li böl ge ye ve -

rir. Vü cu dun ye ter li ener ji ye sa hip olup ol ma dı ğı nı has sas bir bi çim de

de net ler, bu nun için özel bir ha ber leş me sis te mi ge liş tir miş tir. Vü cut -

ta ki tüm or gan lar ka ra ci ğer ile bağ lan tı lı dır. 

Ken di ken di ni ona ra bi lir: Ka ra ci ğe rin ken di ken di si ni ta mir et -

me ye te ne ği de var dır. Bir kıs mı tah rip ol sa, ka lan di ğer hüc re ler he -

men ço ğa la rak ek sik kıs mı ta mam lar. Hat ta or ga nın üç te iki si alın sa

bi le, ka lan kı sım ka ra ci ğe ri bir bü tün ola rak ye ni den mey da na ge ti re -

bi lir. 

Or gan ken di ken di si ni ona rır ken, ölen ve ze de le nen hüc re le ri ni

or tam dan uzak laş tı rır ve ye ri ne ye ni le ri ni ko yar. Bir ka ra ci ğer hüc re -

si, yak la şık 500'den faz la iş le mi ya pa bi le cek ye te nek te dir. Bu iş lem le -

ri, bir bi ri ar ka sın dan de ğil ço ğu kez ay nı za man da ba şar mak ta dır. 
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DE Rİ

Met re ler ce uzun luk ta ama tek par ça dan olu şan bir do ku dü şü -

nün; bu hem ısın ma yı, hem de se rin le me yi sağ la ya cak özel lik le re ay nı

an da sa hip olan; sağ lam ama ay nı za man da çok es te tik, her tür lü dış

et ki ye kar şı çok et kin bir ko ru ma sağ la yan bir do ku ol sun. 

İn san vü cu du nu ve di ğer tüm can lı la rın vü cut la rı nı tür le re gö re

ba zı de ği şik lik ler gös te re rek kap la yan de ri do ku su yu ka rı da ki özel lik -

le rin tü mü ne sa hip tir.

De ri do ku su da, di ğer pek çok ya pı gi bi, ek sik li ği du ru mun da in -

sa nın ya şa mı nı teh li ke ye ata cak ka dar önem li bir or gan dır. De ri nin sa -

de ce bir bö lü mü nün bi le tah rip ol ma sı ön ce lik le vü cut ta önem li bir su

kay bı na se bep ola ca ğı için ölü me yol açar. Bu özel li ğiy le tek ba şı na de -

ri ev rim te ori si ni çü rü ten bir or gan dır.  Çün kü her or ga nı ta mam ama

de ri si he nüz ev rim leş me miş ve ya kıs men or ta ya çık mış bir can lı nın
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ha yat ta ka la bil me si müm kün de ğil dir. Bu da bi ze in san la rın da, hay -

van la rın da tüm vü cut par ça la rı nın ek sik siz ve ku sur suz ola rak hep

bir lik te or ta ya çık tı ğı nı ya ni ya ra tıl mış ol duk la rı nı gös te rir.

Bir bi rin den ta ma men fark lı ya pı lar dan mey da na ge len de ri nin alt

kıs mın da yağ dan olu şan bir kat man var dır. Bu yağ kat ma nı ısı ya kar -

şı ya lı tım gö re vi gö rür. Bu ta ba ka nın üs tün de de ri ye es nek lik özel li ği -

ni ve ren ve bü yük kıs mı pro te in ler den olu şan baş ka bir bö lüm var dır. 

De ri mi zin 1 cm al tı nı kal dır dı ğı mız da kar şı la şa ca ğı mız man za ra;

iş te bu yağ la rın ve pro te in le rin oluş tur du ğu, çok çe şit li da mar la rın da

bu lun du ğu es te tik ol ma yan, hat ta ür kü tü cü bi le sa yı la bi le cek bir gö -

rün tü ola cak tır. De ri, bü tün bu ya pı la rı ka pa tı cı özel li ği sa ye sin de

hem vü cu du mu za çok önem li bir es te tik kat kı da bu lu nur ken, hem de

tüm dış et ken ler den ko run ma mı zı sağ lar ki sa de ce bu özel li ği bi le de -

ri mi zin var lı ğı nın ne ka dar önem li ol du ğu nu gös ter me ye ye ter.

De ri nin bü tün fonk si yon la rı ha ya ti dir. İş te bun lar dan bir ka çı:

Vü cu dun su den ge si nin bo zul ma sı nı en gel ler: Üst de ri nin her

iki ta ra fı da su ge çir mez bir ya pı ya sa hip tir. De ri nin bu özel li ği sa ye -

sin de vü cut ta ki su mik ta rı nın kont ro lü sağ la nır. De ri, ku lak tan, bu -

run dan hat ta göz den bi le önem li bir or gan dır. Di ğer du yu or gan la rı -

mız ol ma dan ya şa ya bi li riz. Ama de ri ol ma dan in sa nın ha ya tı nı sür -

dür me si müm kün de ğil dir. Çün kü in san vü cu du nun en ha ya ti sı vı sı

olan "su"yun de ri ol ma dan vü cut ta tu tul ma sı müm kün de ğil dir. 

Da ya nık lı ve es nek tir: Üst de ri yü ze yin de ki hüc re le rin önem li

bir kıs mı ölü dür. Alt de ri ise can lı hüc re ler den olu şur. Üst de ri hüc re -

le ri bir sü re son ra hüc re ni te lik le ri ni kay bet me ye baş lar lar ve 'ke ra tin'

adı nı ver di ği miz sert bir mad de ye dö nü şür ler. Ölen bu hüc re le ri ke ra -

tin mad de si bi ra ra da tu tar ve vü cu du ko ru yu cu bir zırh oluş tu rur. De -

ri nin da ha sert ve ka lın ol ma sı ha lin de ko ru yu cu özel li ği nin ar ta ca ğı

dü şü nü le bi lir. An cak bu ya nıl tı cı dır. Eğer bir fi lin ya da ger ge da nın ki

ka dar sert ve ka lın bir de ri ye sa hip ol say dık, ol duk ça ha re ket li olan

be de ni miz bu ye te ne ği ni yi ti re cek ve han tal la şa cak tı.
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Za ten han gi can lı tü rü olur sa ol sun de ri hiç bir za man ge re ğin den

ka lın ol maz. De ri nin ya pı sın da çok öl çü lü, çok kont rol lü bir plan var -

dır. Üst de ri hüc re le ri nin sü rek li öl dü ğü nü ve bu iş le min bel li bir yer -

de dur ma dı ğı nı dü şü ne lim. Bu du rum da de ri miz ka lın laş ma ya de -

vam ede cek bir sü re son ra tim sah de ri si gi bi ka lın bir ha le dö nü şe cek -

ti. Ama hiç bir za man böy le ol maz, de ri hep ge rek ti ği ka lın lık ta dır. Pe -

ki bu na sıl olur? De ri hüc re le ri ne re de du ra cak la rı nı na sıl bi lir ler?

De ri do ku su nu oluş tu ran hüc re le rin ne re de du ra cak la rı nı ken di

ken di le ri ne bul duk la rı nı ya da bu sis te min te sa dü fi bir şe kil de oluş tu -

ğu nu id dia et mek son de re ce man tık sız ve ko mik bir id dia ola cak tır.

De ri nin ya pı sın da apa çık bir          ta sa rım var dır. Bu ta sa rı mı oluş tu -

ran da hiç kuş ku suz ki alem le rin Rab bi olan, Tek ve Bir olan Al lah'tır. 

Sı cak ha va lar da vü cu dun se rin le me si ni sağ la yan me ka niz ma la -

rı içe rir: Alt de ri yi çok ufak kıl cal da mar lar sar mış tır. Bun lar sa de ce

de ri yi bes le mez ler, ay nı za man da de ri de ki kan mik ta rı nı da kont rol

eder ler. Vü cut ısı sı art tı ğın da da mar lar ge niş le ye rek ge re ğin den faz la

sı cak olan ka nın vü cu dun nis pe ten se rin olan dış kıs mın dan geç me si -

ni ve ısı nın dı şa rı ve ril me si ni sağ lar. Vü cu du se rin le ten bir baş ka me -

ka niz ma da ter dir. İn san de ri si "gö ze nek" adı ve ri len de lik ler le do lu -

dur. Gö ze nek ler ter bez le ri nin bu lun du ğu alt de ri ye ka dar uza nır lar.

Bu bez ler kan dan al dık la rı su yu gö ze nek ler den ge çi re rek vü cu dun dı -

şı na atar lar. Dı şa rı atı lan sı vı bu har laş mak için vü cu dun ısı sı nı kul la -

nır, bu da bir se rin le me ya ra tır.

So ğuk ha va lar da vü cut sı cak lı ğı nı ko rur: So ğuk ha va lar da de ri -

de ki ter bez le ri ça lış ma la rı nı ya vaş la tır ve kan da mar la rı da ra lır. Böy -

le ce de ri al tın da kan do la şı mı aza la ca ğın dan vü cut ısı sı nın dı şa rı kaç -

ma sı en gel len miş olur.

Tüm bun la rın bi ze gös ter di ği so nuç, in san de ri si nin ha ya tı mı zı

ko lay laş tır mak için özel ola rak ta sar lan mış mü kem mel bir or gan ol du -

ğu dur. De ri hem ko rur, hem "kli ma" gö re vi gö rür, hem de es nek li ği

sa ye sin de ha re ket ko lay lı ğı sağ lar. Da ha sı, son de re ce es te tik tir.
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Bu tür bir de ri nin ye ri ne sert, ka lın ve ka ba bir de ri miz ola bi lir di.

Es nek ol ma yan, bu ne den le bi raz ki lo al dı ğı mız da çat la yıp ya rı la cak

bir de ri miz de ola bi lir di. Ya da ya zın sı cak tan bay gın lık ge çir me mi ze,

kı şın ko lay ca don ma mı za ne den ola cak bir de ri ye de sa hip ola bi lir dik.

An cak bi zi ya ra tan Al lah, en kon for lu, en kul la nış lı ve en es te tik şe kil -

de de riy le be de ni mi zi kap la mış tır. Çün kü O, "... Ya ra tan'dır, ku sur -

suz ca var eden dir, şe kil ve su ret ve ren dir." (Haşr Su re si, 24)

KALP

İn san vü cu dun da ki 100 tril yon hüc re yi te ker te ker ge zen do la şım

sis te mi nin en önem li ele ma nı, hiç kuş ku suz ki kalp tir. Kalp; kir li ve te -

miz ka nın bir bir le ri ne ka rış ma dan vü cu dun fark lı böl ge le ri ne pom pa -

lan ma sı nı sağ la yan dört fark lı oda cı ğıy la, em ni yet sü ba bı gö re vi ya -

pan ka pak çık la rıy la son de re ce has sas den ge ler üze ri ne ku rul muş bir

ta sa rı ma sa hip tir.

Hiç bir mü da ha le miz ol ma ma sı na rağ men ya şa mı mız bo yun ca

be lir li bir tem po da hiç ara ver me den atan kal bi miz, Ya ra tı lı şın açık de -

lil le rin den bi ri dir.

He nüz an ne kar nın day ken at ma ya baş la yan kalp, da ki ka da 70-

100 atış lık bir tem poy la ya şam bo yun ca hiç ara ver me den ça lı şır; sa de -

ce her çarp ma ara sın da ya rım sa ni ye din le nir ve bir gün için de yak la -

şık 10.000 kez atar. Bu ra ka mı in san öm rü nün uzun lu ğu nu gö zö nü ne

ala rak de ğer len di rir sek kar şı mı za he sap la mak ta ol duk ça zor la na ca ğı -

mız bir ra kam çı ka cak tır. 

İş le yi şin de son de re ce has sas bir dü zen olan kalp te ki bü tün ya pı -

lar özel ola rak ya ra tıl mış tır. Kalp te; te miz ve kir li ka nın bir bir le ri ne

ka rış ma ma la rın dan, vü cut ba sın cı nın ayar lan ma sı na, be sin le rin tüm

vü cu da ta şın ma sı için ge rek li iş lem ler den, ka nı ge rek ti ği ka dar pom -

pa la yan sis tem le re ka dar her de tay için fark lı bir özel lik dü şü nül müş

ve kalp bu na gö re ya ra tıl mış tır. 

Bir ta sa rım ha ri ka sı olan kalp te; ke sin lik le te sa dü fen olu şa ma ya -
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cak komp leks lik te bir sis tem var dır. Bu özel lik le rin hep si de ken di le -

ri ni ta sar la ya nı; ya ni alem le rin Rab bi olan, ku sur suz ve ör nek siz Ya ra -

tan Al lah'ı bi ze ta nı tır lar. 

İş te kal bin özel lik le rin den bir ka çı;

Kalp, vü cu dun en gü ven li yer le rin den bi ri ne yer leş ti ril miş tir:

En önem li or gan lar dan olan kalp, yi ne özel bir ta sa rım la gö ğüs ka fe si -

nin için de yer ala rak, dı şa rı dan ge le cek dar be le re kar şı ol duk ça iyi ko -

run muş tur.

Te miz ve kir li kan hiç bir şe kil de bir bi ri ne ka rış maz: Kalp te te -

miz ve kir li kan sü rek li ha re ket ha lin de dir. Özel bir do ku sa ye sin de

kalp 4 fark lı özel lik te oda cı ğa bö lün müş tür. Sol ve sağ ku lak çık tan

olu şan üst iki bö lüm do lum oda cık la rı dır. Ken di le ri ne ge len ka nı alt -

ta ki ka rın cık la ra yol lar lar. Bu ra da ki has sas dü zen sa ye sin de kan lar

bir bir le ri ne ke sin lik le ka rış maz lar.

Kan ba sın cı nı or gan la ra za rar ver me ye cek şe kil de ayar lar: Kal bi -

miz tek bir pom pa gi bi de ğil de yan ya na du ran iki pom pa gi bi ça lı şır.

Her pom pa nın ken di ku lak çı ğı ve ka rın cı ğı var dır. Bu bö lün me ay nı

za man da do la şım sis te mi ni de iki ye ayı rır. Kal bin sağ ta ra fı kir li ka nı

nis be ten dü şük bir ba sınç la ak ci ğer le re yol lar. Sol ta raf ise te miz ka nı

yük sek bir ba sınç la tüm vü cu da pom pa lar. Bu ba sınç aya rı vü cut için

çok önem li dir, çün kü eğer ak ci ğe re gi den kan, vü cu da ya yı lan kan la

ay nı ba sınç ta pom pa lan mış ol say dı, ak ci ğer ler bu ba sın ca da ya na ma -

ya rak par ça la nır lar dı. Kalp te ki mü kem mel den ge sa ye sin de ak ci ğer -

ler de hiç bir za man böy le bir prob lem ol maz. Çün kü kalp te ku sur suz

bir ta sa rım var dır.

Vü cu dun ih ti yaç duy du ğu, bir çok mad de nin or gan la ra ile til -

me si ni sağ lar: Kalp ten ge len te miz kan, aort yo luy la do ku la ra yol la nır

ve bü tün hüc re le re ula şan da mar lar ara cı lı ğıy la ta şı dı ğı ok si je ni do ku -

la ra bı ra kır. Kan; kıl cal da mar lar da ki bu do la şım sı ra sın da ok si jen den

baş ka içi ne al dı ğı hor mon, be sin ve di ğer tür den mad de le ri de do ku -

la ra da ğı tır.
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Ka nın akış yö nü nü dü zen le yen ve son de re ce uyum lu ça lı şan

ka pak çık la ra sa hip tir: Kalp te her oda cı ğın ağ zın da yer alan ve ka nın

akım yö nü nün ter si ne dön me si ni en gel le yen ka pak çık lar var dır. Ku -

lak çık lar la ka rın cık lar ara sın da ki bu ka pak çık lar lif si do ku lar dan olu -

şur. Bun lar çok in ce kas lar ta ra fın dan tu tul mak ta dır. Bu kas lar dan tek

bir ta ne si ça lış ma sa ku lak çık la ra doğ ru faz la kan aka ca ğın dan, bu du -

rum da in sa nı ölü me ka dar gö tü ren ağır kalp yet mez li ği or ta ya çı kar -

dı. Böy le bir prob lem le an cak bir has ta lık du ru mun da kar şı la şı rız. Ak -

si bir du rum hiç bir za man söz ko nu su ol maz.

De ği şen şart la ra gö re, ge rek ti ği ka dar kan pom pa lar: Kal bin

pom pa la dı ğı kan mik ta rı vü cu dun ih ti ya cı na gö re de ği şir. Nor mal

şart lar da kalp da ki ka da 70 kez atar. Yo ru cu eg zer siz ler sı ra sın da ise

kas la rı mız da ha çok ok si je ne ih ti yaç duy du ğu için, kalp ça lış ma tem -

po su nu da ki ka da 180 de fa ya ka dar yük sel te rek pom pa la dı ğı kan mik -

ta rı nı art ı rır. Böy le ol ma say dı ne olur du? Vü cu dun da ha faz la ener ji -

ye ih ti yaç duy du ğu bir an da, kalp nor mal bir tem po da ça lış say dı, den -

ge si bo zu la ca ğın dan vü cut ta ha sar lar mey da na ge lir di. Oy sa kal bin

sa hip ol du ğu mü kem mel ya pı sa ye sin de böy le bir şey ol maz. Bi zim

bir ayar la ma yap ma mı za ge rek kal ma dan kalp, pom pa la na cak kan

mik ta rı nı ken di si ayar lar.

Kont ro lü müz dı şın da ama ge rek ti ği ka dar ça lı şır: Kal bin pom -

pa la ya ca ğı kan mik ta rı nı özel bir si nir sis te mi kont rol eder. İs ter uy ku -

da ola lım, is ter uya nık ola lım si nir sis te mi miz pom pa lan ma sı ge re ken

kan mik ta rı ve kan pom pa la nış hı zı nı ken di li ğin den ayar lar. Ne re de,

ne za man, ne ka dar kan ge rek ti ği ni hiçbir mü da ha le ol ma dan ayar la -

yan kalp te ki ya pı tek ke li mey le ku sur suz dur. Bu sis te mi kalp ken di

ken di ne oluş tu ra ma ya ca ğı na ya da bu mü kem mel sis tem te sa dü fen

olu şa ma ya ca ğı na gö re, kalp ya ra tıl mış tır. Son suz ilim sa hi bi olan

Al lah kalbimizi de ola bi le cek en ku sur suz şe kil de yaratmıştır.

Ken di ne has bir elekt rik sel sis tem le ça lı şır: Kal bin at ma sı nı sağ -

la yan ve kalp ada le si de nen kas, vü cu du muz da bu lu nan di ğer kas la -
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Kardiyak Döngü

Kalp iki fark lı özel lik te ka nı bir bir le ri ne ka -
rış tır ma dan vü cu dun fark lı böl ge le ri ne
pom pa la yan, dört fark lı oda cı ğı, em ni yet
sü ba bı gö re vi gö ren ka pak çık la rı bu lu nan
ve son de re ce has sas den ge ler üzerine ku-
rulu, üs tün bir tasarıma sahip tir. 
Bu tasarımın önemli bir parçası olan kalp
kasları sürekli bir kardiyak döngü içerisinde
kasılıp gevşeyerek dakikada yaklaşık 70 ke-
re atar ve vücuda kan pompalar. Bu döngü
esnasında oksijeni kalmamış olan kan vü-
cuttan kalbin sağ bölümüne giriş yaparak
akciğere pompalanır. Akciğerlerden gelen
oksijen dolu kan ise kalbin sol tarafından
vücuda pompalanır. 

KALBİN YAPISI



rın tü mün den fark lı dır. Vü cut ta ki ada le hüc re le ri sa de ce si nir sis te mi

uya rı da bu lu nun ca ka sı lır lar. Oy sa kalp ada le le ri nin hüc re le ri ken di

ken di le ri ne ka sı lır lar. Bu hüc re ler de ken di elekt rik sel akım la rı nı baş -

lat ma ve yay ma özel li ği var dır. Her bir hüc re nin bu ye te ne ği ol ma sı -

na kar şın hiç bi ri bir bi rin den ba ğım sız ola rak ka sıl maz ve ken di le ri ni

kont rol eden elekt rik sel sis te min ta li ma tı na ay kı rı ha re ket et mez. Ya -

ni bi ri ka sı lır ken di ğe ri gev şe mek su re tiy le kal bin ça lış ma sı nı sek te ye

uğ ra ta cak bir kar ga şa ya düş mez ler. Bir zin cir ha lin de du ran bu hüc re -

ler elekt rik sel sis tem den ge len emir le hep bir lik te ha re ket eder ler. Yi -

ne ku sur suz bir uyum söz ko nu su dur.

Bü tün özel lik le rin de de gö rül dü ğü gi bi kalp te ki ya pı da bi ze on -

da ki ku sur suz ta sa rı mı ya ni "ya ra tıl mış lı ğı" gös te rir ve ken di si ni ta -

sar la ya n üstün güç sahibi Allah'ın sanatını ta nı tır. Allah bir ayette

Kendisi'nden başka İlah olmadığını şöyle haber vermektedir:

İş te Rab bi niz olan Al lah bu dur. O'ndan baş ka İlah yok tur. Her -

şe yin ya ra tı cı sı dır, öy ley se O'na kul luk edin. O, her şe yin üs -

tün de bir ve kil dir.      (Enam Su re si, 102)

ELLERİMİZDEKİ TAKLİT EDİLEMEYEN TASARIM

Bir ça yı ka rış tır mak, ga ze te nin say fa la rı nı çe vir mek, ya zı yaz mak

gi bi sı ra dan gör dü ğü müz iş lem le ri yü rü ten eli miz ger çek te ina nıl maz

bir mü hen dis lik ha ri ka sı ola rak ça lış mak ta dır.

Elin en önem li özel li ği, ta ma men stan dart bir ya pı sı ol ma sı na rağ -

men bir bi rin den çok fark lı kul la nım alan la rın da bü yük bir ve rim le iş -

le me si dir. Çok sa yı da kas ve si ni re sa hip olan kol la rı mız, şart la ra gö -

re eli mi zin kuv vet li ve ya yu mu şak kav ra ma sın da yar dım cı olur lar.

Örneğin in san eli, yum ruk sı kıl ma mış hal dey ken bi le her han gi bir

nes ne nin üze ri ne 45 ki lo ağır lı ğın da bir güç le dar be in di re bi lir;  di ğer

ta raf tan da baş par mak ve işa ret par ma ğı ara sı na al dı ğı, mi li met re nin

on da bi ri in ce li ğin de ki bir ka ğıt par ça sı nı da his se de bi lir. 
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Gö rül dü ğü gi bi bu iki iş lem de bir bi rin den ta ma men fark lı ni te -

lik le re sa hip iş lem ler dir. Bi ri çok in ce bir ayar ge rek ti rir ken, di ğe ri tam

ter si ne bü yük bir güç ge rek tir mek te dir. Ama biz, ka ğı dı alır ken de,

yum ruk atar ken de 1 sa ni ye bi le na sıl yap ma mız ge rek ti ği ni dü şün -

me yiz, iki si ara sın da ki güç far kı nı ayar la ma yı da dü şün me yiz. "Şim di

bir ka ğıt ala ca ğım en iyi si 500 gram lık bir güç uy gu la ya yım, şim di de

su do lu ko va yı kal dı ra ca ğım bu nun için de 40 ki lo luk bir güç uy gu la -

ya yım" de me yiz. Bun lar ak lı mı za bi le gel mez. 

Çün kü in san eli bü tün bu iş lem le ri ay nı an da ya pa bi le cek şe kil de

ta sar lan mış tır. El, bü tün özel lik le riy le bir lik te, ken di si ne bağ lı bü tün

ya pı lar la bir lik te ay nı an da ya ra tıl mış tır.

El de ki bü tün par mak lar, iş lev le ri ne gö re en uy gun uzun luk ta dır -

lar ve en uy gun yer de dir ler, ay rı ca bir bir le ri ne oran tı lı dır lar. Me se la,

nor mal baş par ma ğa sa hip bir el le atı lan yum ru ğun gü cü, nor mal den

da ha kı sa bir baş par ma ğa sa hip elin at tı ğı yum ru ğun gü cün den da ha

faz la dır. Çün kü baş par mak, ken di si için se çi len uy gun uzun luk sa ye -

sin de di ğer par mak la rın üze ri ne kıv rı la bil mek te, böy le ce on la rı des -

tek le ye rek güç art ı rı mı nı sağ la mak ta dır.

Elin ya pı sın da çok in ce de tay lar var dır; me se la kas ve si nir le rin

ya nın da ba zı kü çük ya pı la rı da ba rın dı rır. Me se la par mak la rı mı zın

ucun da ki tır nak lar ke sin lik le ge rek siz ak se su ar lar de ğil dir. Ye re düş -

müş bir iğ ne yi alır ken, par mak la rı mız ka dar tır nak la rı mı zın da yar dı -

mı na baş vu ru ruz. Eli miz de ki par mak iz le ri ni oluş tu ran pü rüz ler ve

tır nak lar sa ye sin de de kü çük şey le ri ra hat lık la kav ra rız. Hep sin den

önem li si tır nak lar, par mak la rın, tut tuk la rı cis me uy gu la ma la rı ge re -

ken has sas ba sın cın ayar lan ma sın da bü yük rol oy nar lar. 

Eli mi zi di ğer or gan la rı mız dan ayı ran bir baş ka özel li ği de yo rul -

ma ma sı dır. 

Tıp ve bi lim dün ya sı nın en bü yük ça ba la rın dan bi ri; in san eli nin

bir ben ze ri ni ya pay ola rak üre te bil mek tir. Ya pı lan ro bot el ler; güç açı -

sın dan in san eliy le ay nı per for man sa sa hip tir ler, an cak in san elin de
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EL VE BİLEK

Karpal tünel sendromu
Orta sinirlerin kemikli ve ligamentöz kar-
pal tünelden geçişi sırasında elde uyuşuk-
luk ve karıncalanma oluşabilir. Orta dere-
celi vakalar bilek atelleriyle tedavi edilebi-
lir. Daha şiddetli olanlar ise sinir üzerinde-
ki baskının rahatlaması için karpal liga-
mentine cerrahi müdahale gerektirebilir. 



var olan do kun ma da ki has sa si yet, mü kem mel ma nev ra ye te ne ği ve

de ği şik iş ler ya pa bil me ye te nek le ri ko nu sun da ay nı şe yi söy le mek

müm kün de ğil dir. 

Ni te kim bir çok bi lim ada mı, in san eli nin tüm fonk si yon la rı na sa -

hip ro bot bir elin ya pı la ma ya ca ğı nı dü şün mek te dir. "Karls ru he Eli"

ola rak ad lan dı rı lan ro bot eli ya pan mü hen dis Hans J. Schne ebe li bu

ko nu da, "Ro bot el ler üze rin de ne ka dar çok ça lı şır sam, in san la rın sa hip ol -

duk la rı el le re de o ka dar çok hay ran olu yo rum. İn san eli nin yap tı ğı işin bir

kıs mı na bi le ula şa bil me miz için da ha çok za ma nın geç me si ge re kir" demek-

tedir.

Di ğer yan dan el ge nel de gö zün or tak lı ğıy la iş le yen bir or gan dır.

Gö zün al gı la dı ğı sin yal ler bey ne ulaş tı rı lır ve be yin den ge len ye ni bir

ko mut la; el, ya pa ca ğı işe uy gun ola rak ha re ke te ge çer. Ta bii ki bun lar

çok kı sa sü re de ve bi zim bu iş için özel bir ça ba sar f et me mi ze ge rek

kal ma dan ger çek le şir. Ro bot el ler ise, an cak ya gör me ya da do kun ma

110

Düşünen İnsanlar İçin



111



özel li ği ni esas ala rak ha re ket ede bi lir ler. Ya pa cak la rı her iş lem için

fark lı ko mut lar ve ril me si ge rek li dir. Ay rı ca ro bot el ler fark lı fark lı

fonk si yon la rı da ye ri ne ge ti re mez ler. Ör ne ğin pi ya no ça la bi len bir   ro -

bot el, çe kiç tu ta maz. Çe kiç tu tan bir ro bot el ise yu mur ta yı kır ma dan

tu ta maz. Yo ğun araş tır ma lar so nu cun da ye ni ye ni üre til me ye baş la -

yan ba zı ro bot el ler, bu iş lem le rin 2-3 ta ne si ni birara da ya pa bil mek te -

dir ama bu, elin ka bi li yet le ri nin ya nın da son de re ce il kel kal mak ta dır.

Tüm bun la rın üs tü ne; in san da iki elin ay nı an da, mü kem mel bir

uyum la ça lış tı ğı da ek le nin ce, el de ki ta sa rı mın ku sur suz lu ğu da ha net

or ta ya çık mak ta dır.

Allah eli insanlar için özel olarak yaratmıştır. Her özelliğiyle

Allah'ın yaratma sanatındaki kusursuzluğu ve örneksizliği bizlere

gösterir.

SO NUÇ

İn san vü cu du nun sa hip ol du ğu bu mü kem mel me ka niz ma lar, ço -

ğu kez biz far kın da ol ma dan ça lış mak ta dır. Kal bi mi zin at ma sı, ka ra ci -

ğe rin fonk si yon la rı, de ri nin ken di ni ye ni le me si bi zim bil gi miz dı şın -

da dır. Bu ra da de ğin me di ği miz yüz ler ce or gan ay nı du rum da dır. Böb -

rek le rin ka nı süz dü ğün den, mi de nin ye dik le ri mi zi sin dir di ğin den,

ba ğır sak la rın ha re ket le rin den, ya da ne fes al ma mı zı sağ la yan ak ci ğer -

le rin uyum lu ça lış ma sın dan ha be ri miz bi le ol maz.

İn san, ken di ne ve ril miş olan bu vü cut ad lı mü kem mel me ka niz -

ma nın de ğe ri ni, an cak has ta lan dı ğın da, bir or ga nı iş le vi ni ye ri ne ge ti -

re mez ha le gel di ğin de an la mak ta dır.

Pe ki için de ya şa dı ğı mız bu mü kem mel me ka niz ma na sıl var ol -

muş tur? Akıl ve vic dan sa hi bi bir in san için, bu vü cu dun "ya ra tıl mış"

ol du ğu nu an la yıp his set mek zor de ğil dir kuş ku suz.

Bu vü cu dun te sa düf ler so nu cu var ol du ğu nu öne sü ren ev rim ci -

le rin id di ası son de re ce gü lünç tür. Çün kü, ev rim ci ler, te sa düf le rin bir -

bi ri üze ri ne ek le ne rek bir or ga niz ma var et ti ği ni öne sü rer ler. Oy sa in -
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san vü cu du, an cak tüm or gan la rı bir den var ol du ğun da ça lı şa bi lir.

Böb rek siz, kalp siz, ba ğır sak sız bir in san ya şa ya maz. Bu or gan lar var

ol sa da, eğer gö rev le ri ni tam ye ri ne ge tir mi yor lar sa yi ne in san ya şa mı

sür mez.

Do la yı sıy la, in san vü cu du, ya şa ya bil mek ve nes li ni sür dü re bil -

mek için, bir bü tün ola rak ek sik siz bir bi çim de var ol muş ol ma lı dır. İn -

san vü cu du nun, "bir an da, tü müy le ek sik siz bir bi çim de var ol ma -

sı"nın di ğer bir söy le niş tar zı da "ya ra tıl mış ol ma sı"dır. Allah bu ger-

çeği Vakıa Suresi'nde şöyle haber vermektedir:

"Siz le ri Biz ya rat tık, yine de tas dik et meyecek misiniz? Şim di

dök mek te ol duğunuz meniyi gör dünüz mü? Onu siz ler mi ya-

ratıyor sunuz, yok sa yaratıcı Biz miyiz? Sizin aranız da ölümü

tak dir eden Biziz ve Bizim önümüze geçil miş değil dir; ben zer -

lerinizi getirip-değiş tir me ve sizi şim di bilemeyeceğiniz bir şe-

kil de-in şa et me konusun da." (Vakıa Suresi, 57-61)

Harun Yahya (Adnan Oktar)



Bilin di ği gi bi ül ke le rin var lık la rı nı sür dü re bil me le ri için en faz la

önem ver mek zo run da ol duk la rı ko nu sa vun ma dır. İç ten ve dış tan ge -

le bi le cek her tür lü teh dit, sal dı rı, sa vaş ve te rör du ru mu na kar şı da ima

ha zır lık lı ol mak zo run da dır lar. Bu yüz den dev let büt çe le ri nin bü yük

bir bö lü mü sa vun ma har ca ma la rı na ay rı lır. Or du lar en ile ri tek no lo ji

ürü nü uçak lar, ge mi ler, si lah lar la do na tı la rak sa vun ma gü cü hep üst

dü zey de tu tu lur.

İn san vü cu du da bir çok düş man ve teh li ke oda ğı ile çe pe çev re

ku şa tıl mış du rum da dır. Bu düş man lar bak te ri ler, vi rüs ler ve bu na

ben zer mik ros ko bik can lı lar dır. Düş man lar, so lu nan ha va dan, içi len

su ya, ye ni len ye mek ten için de bu lu nu lan or ta ma ka dar her yer de bu -

lu nur.

Ço ğu in sa nın hiç far kın da ol ma dı ğı bir ger çek ise, in san vü cu du -

nun düş man la ra kar şı sa va şan üs tün bir or du ya, bir sa vun ma sis te mi -

ne sa hip olu şu dur. Bu, fark lı gö rev de ki bir çok "as ker" ve "su bay"dan

olu şan, özel eği til miş, yük sek tek no lo ji kul la nan, fi zik sel ve kim ya sal

si lah lar la çar pı şan ger çek bir or du dur. 

Bu or du ile düş man kuv vet le ri ara sın da her gün, hat ta her da ki -

ka ha be ri mi zin ol ma dı ğı bir sa vaş ya şa nır. Bu sa vaş, kü çük ye rel ça tış -

ma lar ha lin de sü re bil di ği gi bi, tüm vü cu dun top ye kün sa va şa gi riş ti -

ği ve alar ma geç ti ği bü yük çar pış ma lar şek lin de de mey da na ge le bi lir.

Bu bü yük çap ta ki sa vaş la rı, biz "has ta lık" ola rak isim len di ri yo ruz.

Bu sa va şın ge nel man tı ğı he men hiç de ğiş mez; vü cu da sı zan düş -

ma nın ken di ni ka muf le ede rek kar şı ta ra fı ya nılt ma ya ça lış ma sı, sa -

vun ma güç le ri nin düş ma nı de şif re ama cıy la özel eği tim li ke şif ko lu
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gön der me si, düş ma nın tes pi ti ve düş ma nı im ha ede cek uy gun si lah la -

rın üre til me si, sı cak te mas, düş ma nın ye nil me si, ateş kes, sa vaş ala nı -

nın te miz len me si ve ye ni len düş ma nın tek rar sal dır ma ih ti ma li ne kar -

şı, düş man hak kın da ki her tür lü bil gi nin dos ya lan ma sı...

Şim di bu il ginç sa va şı bi raz da ha ya kın dan in ce le ye lim.

Ku şa tıl mış Ka le: İn san Be de ni

İn san vü cu du nu düş man lar la ku şa tıl mış bir ka le ye ben ze te bi li riz.

Düş man lar her an bu ka le yi iş gal et mek için bir yol arar lar. İş te in san

de ri si de bu ka le nin sur la rı ko nu mun da dır. 

De ri hüc re le rin de bu lu nan ke ra tin mad de si bak te ri ve man tar lar

için aşıl ma sı çok zor bir en gel oluş tu rur. De ri üze ri ne ge len ya ban cı

can lı lar bu du va rı aşıp içe ri gi re mez ler. Da ha sı ke ra tin içe ren dış de ri

sü rek li dö kü lür ve alt tan ge len de ri ile ta ze le nir. Böy le ce de ri ara sı na sı -

kı şan is ten me yen mi sa fir ler, de ri nin bu iç ten dı şa doğ ru ye ni len me ha -

re ke ti sa ye sin de, ölü de ri ile bir lik te vü cut tan uzak laş tı rı lır lar. Düş ma -

nın içe ri gir me si, sa de ce de ri üze rin de açı lan bir ya ra ile müm kün olur.

Ön Cep he

Vi rüs le rin vü cu da gir mek için kul lan dık la rı yol lar dan bi ri de ha -

va dır. Düş man, so lu nan bu ha va sa ye sin de vü cu da gir me yi de ner.

An cak bu run mu ko za sın da bu lu nan özel bir sal gı ve ak ci ğer ler de bu -

lu nan hüc re yu tan sa vun ma ele man la rı (fa go sit ler), bu düş man la rı

kar şı lar ve ço ğu kez teh li ke bü yü me den du ru ma el ko yar lar. Yi ye cek -

ler yo luy la be de ne gir me ye kal kan mik rop la rın çok bü yük bö lü mü de

mi de asi di ve in ce ba ğır sak ta ki sin di rim en zim le ri ta ra fın dan saf dı şı

edi lir ler. 

Düş man la rın Ça tış ma sı

İn san vü cu du nun çe şit li böl ge le ri ne (de ri, de ri kıv rım la rı, ağız,

bu run, göz, üst so lu num yol la rı, sin di rim ka na lı, ge ni tal or gan lar)
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1. Saldıran Taraf

Virüs ve bakteriler vücuda girebilmek için ciltte bir

açık nokta yada mukoza zarında bir tahriş veya ku-

ruluğa ihtiyaç duyar. Normal olarak mukoza zarla-

rında virüs ve bakterileri öldüren immunoglobulin A

bulunur. Ciltte bir giriş noktası olması veya nezle

olan birinin yüzünüze hapşırması gibi çok

fazla sayıda virüs veya bakteriye maruz

kalmanız durumunda bu virüs ve

bakteriler mukoza zarındaki bari-

yerleri geçebilir. 

Bademcikler: Boğazın arka bölümünde

bulunan bu lenf dokusu enfeksiyona se-

bep olan organizmaları ayırarak vücuda

geçmesini önler. 

Timus: Yeni akyuvar hücreleri

büyüyük özel fonksiyonları bu or-

ganda geliştirir.  

Dalak: Dolaşımdan normal

olmayan hücreleri ayırır.

Lenf bezleri: Filtre görevi yapa-

rak virüs, bakteri ve normal ol-

mayan hücreleri öldüren anti-

korları üretir. 

Cilt: Organizma ve alerjenlerin

vücuda girmesini önler.  

Karaciğer: Bu filtre görevi yapan organ 

organizmaları kandan geçerken seçerek

ayırır. 

Mukoza Zarı : Solunum ve gastrointestinal

sistemlerde bulunan mukoza zarı organiz-

ma ve alerjenleri bir yandan iterken bir

yandan girmeye çalışan organizmalarla sa-

vaşan imunoglobulinleri barındırır.  

Kemik İliği: Tüm bağışıklık sistemine ait hüc-

reler buradan başlar. Akyuvar hücreleri bura-

da oluşarak kan dolaşımına bırakılır. 

2. Savunma 

Kanda bulunan anti-

korlar vücuda ait ol-

mayan virüs ve bakte-

rileri tanır. Bu saldırı

karşısında bir zincir-

leme reaksiyon baş-

latılır. Bu reaksiyonla

kan damarları, dalak

ve kemik iliğinde bu-

lunan akyuvarlar giriş

noktasına hücum eder-

ler. 

3. Öldürme anı

Giriş noktasında akyuvarlar 

kelimenin tam anlamıyla virüs ve

bakterileri yutarak onları yok eder. 

Akyuvar

istilacı

VÜCUDUNUZUN EN ÖNEMLİ SAVUNMA ÖĞELERİ

ATEŞ NASIL BAŞLIYOR? 

Beyaz kan hücreleri sıcaklığını yükselt-

mek için hipotalamus üzerinde çalış-

mak endojen Pirojenleri bırakın. Çoğu

virüs ve bakterilerin sıcak ortamlarda

gelişemezler.
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yer le şen an cak has ta lan ma mı za ne den ol ma yan bir ta kım mik rop lar

var dır. 

Bu mik rop lar her han gi bir ya ban cı mik ro bun vü cu da gir me siy le

bir lik te, ya şa dık la rı böl ge ler de iş gal al tı na gir miş ola ca ğın dan -ken di

ya şam alan la rı nı ya ban cı la ra "kap tır ma mak" için- var güç le riy le sa va -

şır lar. Bun la rı vü cut için ça lı şan pa ra lı as ker ler ola rak da ta nım la ya bi -

li riz. Men fa at kar şı lı ğın da bu lun duk la rı böl ge yi ko ru ma ya ça lı şır lar.

Böy le ce vü cu du muz da ki komp leks or du ya, bir de bu mik ro des tek çi -

ler ek len miş olur.

Sı cak Sa va şa Adım Adım

Vü cu da gi ren ya ban cı bir mik ro or ga niz ma, nö bet çi sa vun ma ele -

man la rı nı ve pa ra lı as ker gi bi gö rev ya pan bak te ri le ri at la tır sa, sa va şın

baş la ma sı na ne den olur. Ar tık vü cut dü zen li or du suy la bu ya ban cı or -

du ya kar şı mü kem mel bir sal dı rı-sa vun ma sa va şı ve re cek tir. Sa vun ma

sis te mi mi zin sa va şı dört önem li bö lüm den olu şur;



1- Düş ma nın tes pi ti ve ilk mü da ha le,

2- Sa vun ma nın güç len di ril me si ve sal dı rı si lah la rı nın ha zır lan ma sı,

3- Sal dı rı ve ça tış ma,

4- Nor mal du ru ma dö nüş.

Düş man bir lik le ri ni ilk kar şı la yan hüc re ler "fa go si toz ya pan" ya -

ni düş ma nı yu tan mak ro faj hüc re le ri dir. Bu hüc re ler düş man la sı cak

te mas sağ la yıp, gö ğüs gö ğü se bir mü ca de le ve rir ler. Tıp kı düş man bir -

lik le riy le sün gü sa va şı ya pan ve or du nun en ön saf la rın da bu lu nan pi -

ya de as ker le ri gi bi.

Da ha sı mak ro faj lar or du nun is tih ba rat bi ri mi, bir an lam da giz li

ser vi si gi bi de ça lı şır lar. Par ça la dık la rı düş ma nın bir par ça sı nı sak lar -

lar. Bu par ça düş ma nın kim li ği nin ta nın ma sı na ve özel lik le ri nin tes pit

edil me si ne ya ra ya cak tır. Mak ro faj lar el le rin de ki bu par ça yı di ğer bir

is tih ba rat bi ri mi olan me saj cı-T hüc re le ri ne ulaş tı rır lar.

Ge nel Alarm

Bir ül ke sa va şa gir di ğin de yurt ça pın da se fer ber lik ilan edi lir. Bü -

tün do ğal kay nak lar ve büt çe bi rin ci plan da sa vaş gi der le ri için har ca -

nır. Eko no mi ta ma men bu ola ğa nüs tü du ru ma gö re baş tan ayar la nır

ve ül ke top ye kün bir ha re ket içi ne gi rer. Vü cu dun sa vun ma or du su -

nun bü tün hat la rıy la ka tı la ca ğı bir sa vaş ta da mut la ka bir se fer ber lik

ilan edi lir. Na sıl mı?

Sal dı rı ya ge çen sü va ri bir lik le ri (mak ro faj lar), eğer düş man ba şe -

de bi le cek le rin den da ha faz la ise özel bir mad de sal gı lar lar. Bu mad de -

nin adı "pro jen"dir ve bir ne vi alarm du ru mu na geç me çağ rı sı dır. "Pro -

jen" uzun bir yo lu ka te de rek be yi ne ula şır ve bey nin ateş yük sel ti ci

mer ke zi ni uya rır. Bu uya rı nın ar dın dan be yin, vü cu du alarm du ru -

mu na ge çi rir ve in sa nın ate şi yük se lir. Ate şi yük se len has ta, do ğal ola -

rak din len me ih ti ya cı his se der. Böy le ce sa vun ma or du su nun ih ti ya cı

olan ener ji baş ka alan lar da har can ma mış olur. Gö rül dü ğü gi bi, or ta da

ina nıl maz de re ce de kar ma şık bir plan la ma ve bir ta sa rım var dır.
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Dü zen li Or du Dev re de

Vü cu da gi ren ya ban cı mik ro or ga niz ma

ile sa vun ma sis te mi ara sın da ki sa vaş, "se fer -

ber lik" ila nın dan -ya ni si zin ya ta ğa düş me -

niz den- son ra da ha da kar ma şık bir ha le ge -

lir. Pi ya de ler (fa go sit ler) ve sü va ri ler (mak ro -

faj lar) ye ter siz kal mış, bü tün vü cut ge nel

alar ma geç miş ve sa vaş tam an la mıy la kı zış -

mış tır. İş te bu aşa ma da dev re ye len fo sit ler (T

ve B hüc re le ri) gi rer.

Sü va ri ler (mak ro faj lar) düş man hak kın da ele ge çir dik le ri bil gi yi

yar dım cı-T hüc re le ri ne ve rir ler. Bu hüc re ler de sa vaş ala nı na öl dü rü -

cü-T hüc re le ri ni ve B hüc re le ri ni ça ğı rır lar. Bun lar, sa vun ma sis te mi -

nin en et ki li sa vaş çı la rı dır.

Si lah Ya pı mı

B hüc re le ri düş man la il gi li bil gi yi alır al maz "an ti kor" ad lı si lah la -

rın üre ti mi ne baş lar lar. Bu si lah lar, gü düm lü bir fü ze gi bi, yal nız ca

hak kın da bil gi ve ri len düş ma nı vur mak üze re ya pı lır. Bu üre tim o ka -

dar mü kem mel dir ki, vü cu da gi ren ya ban cı or ga niz ma nın üç bo yut lu

ya pı sıy la, üre ti len si la hın üç bo yut lu ya pı sı tam ola rak bir bir le ri ne

otu rur. Bu uyum tıp kı anah tar la ki lit ara sın da ki uyu ma ben zer. 

An ti kor lar düş ma nın üze ri ne gi dip ke net le nir ler. Bu aşa ma dan

son ra düş man, pa let le ri, to pu ve tü fe ği ça lış ma yan tah rip ol muş bir

tank gi bi et ki siz ha le ge ti ri lir. Da ha son ra sa vun ma sis te mi nin baş ka

ele man la rı ge lip et ki siz ha le ge ti ril miş düş ma nı ta ma men or ta dan kal -

dı rır lar.

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken çok önem li bir nok ta var dır: Sa -

vun ma sis te mi nin kar şı la şa ca ğı mil yon lar ca çe şit düş man var dır. Düş -

man her kim olur sa ol sun, B hüc re le ri bu düş ma na uy gun si lah üre te -

bi lir ler. Bu, şu de mek tir: Sa vun ma sis te mi, mil yon lar ca çe şit ki li de uy -
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Ey in san lar, siz
Al lah'a muh taç -
lar sınız; Al lah
ise, Ganiy (hiç-
bir şeye ih tiyacı 
ol mayan)dır,
Hamid (övül -
meye 
layık)tır...
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gun anah ta rı do ğuş tan ya pa bi le cek bil gi ve be ce ri ye sa hip tir. Şu ur suz

hüc re le rin mil yon lar ca çe şit an ti kor ya pa bi le cek bir ye te ne ğe sa hip

olup, bu ye te ne ği ba şa rı lı bir bi çim de kul lan ma la rı, çok üs tün bir güç

sa hi bi nin ger çek leş tir di ği ya ra tı lı şın var lı ğı nı is pat la mak ta dır.

Kal dı ki, sis tem da ha da kar ma şık tır. B hüc re le ri üret tik le ri gü -

düm lü si lah lar la düş ma nı tah rip eder ken, öl dü rü cü T hüc re le ri de

düş ma na kar şı zor lu bir sa vaş ve rir ler. Ki mi vi rüs ler bir hüc re nin içi -

ne gir dik le rin de, B hüc re le ri nin üret ti ği si lah lar dan giz le ne bi lir ler. İş -

te öl dü rü cü T hüc re le ri, ka muf laj yap mış bu düş ma nın giz len di ği has -

ta lık lı hüc re le ri bu lur ve tah rip eder ler.

Za fe rin Ar dın dan

Düş ma nın ye nil gi ye uğ ra tıl ma sın dan son ra dev re ye bas kı la yı cı T

hüc re le ri gi rer. Bu hüc re ler sa vun ma or du su na ateş kes em ri ve rir, öl -

dü rü cü T ve B hüc re le ri nin fa ali yet le ri ni dur dur ma la rı nı sağ lar lar.

Böy le ce vü cut ge rek siz ye re se fer ber lik ha li ni de vam et tir mez. Sa vaş

bit tik ten son ra, sa vaş için üre ti len T ve B hüc re le ri nin ço ğu ömür le ri -

ni ta mam lar ve ölür. An cak ya pı lan bu zor lu sa vaş unu tul ma ya cak tır.

Sa vaş ön ce sin de düş man ta nı nıp, ge rek li ha zır lık lar ya pı la na ka dar bi -

raz sü re geç miş tir. An cak düş man bir da ha ge lir se vü cut çok da ha ha -

zır lık lı ola cak tır. Düş ma nın özel lik le ri ni ta nı yan bir grup bel lek hüc re -

si, bun dan son ra sa vun ma sis te min de sü rek li gö rev ya pa cak tır. Ola sı

bir sal dı rı tek ra rın da, sa vun ma sis te mi, bel lek hüc re le rin de ki bil gi sa -

ye sin de düş man güç len me den tep ki ver me im ka nı na sa hip ola cak tır.

Bir kez ka ba ku lak ya da kı za mık ol duk tan son ra bir da ha ol ma ma mız,

ya ni "ba ğı şık lık" ka zan ma mız, sa vun ma sis te mi nin bu ha fı za sın dan

kay nak la nır.

Bu Mü kem mel Sis tem Na sıl Var Ol muş tur

İn ce le di ği miz tüm bu bil gi le rin ar dın dan, ha ya tı mı zı borç lu ol du -

ğu muz bu mü kem mel sa vun ma sis te mi nin na sıl var ol du ğu so ru su
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üze rin de bi raz du rup dü şün me miz ge re kir. Or ta da ku sur suz bir plan

var dır. Ge rek li olan her şey bu pla nın iş le ye bil me si için ek sik siz ola rak

bi ra ra da dır; mak ro faj lar, pro jen mad de si, bey nin ateş yük selt me mer -

ke zi, vü cu dun ateş yük selt me me ka niz ma la rı, B hüc re le ri, T hüc re le ri,

si lah lar... Pe ki ama bu mü kem mel sis tem na sıl or ta ya çık mış tır?

Can lı la rın rast lan tı lar la or ta ya çık tı ğı nı öne sü ren ev rim te ori si,

el bet te bu son de re ce komp leks sis te min na sıl or ta ya çık tı ğı nı açık la -

ya maz. Ev rim te ori si nin id di ası, can lı la rın ve can lı sis tem le ri nin kü çük

rast lan tı la rın bir bi ri ne ek len me si sa ye sin de aşa ma aşa ma oluş tu ğu -

dur. Oy sa sa vun ma sis te mi nin "aşa ma aşa ma" oluş ma sı söz ko nu su

ola maz. Çün kü sis te mi oluş tu ran fak tör ler den tek bi ri bi le ol ma sa ya

da iş le vi ni gör me se, sis tem ça lı şa maz ve in san, ha ya tı nı sür dü re mez.

Sis te min ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de, bü tün par ça la rı ile tam ola -

rak or ta ya çık ma sı ge rek mek te dir. Bu ger çek,  "rast lan tı" kav ra mı nı

an lam sız laş tı rır.

Pe ki bu pla nı ya pan kim dir? Vü cu dun ısı sı nın yük sel me si nin ge -

rek ti ği ni, an cak böy le ce sa vun ma or du su nun ih ti ya cı olan ener ji nin

baş ka yer le re har can ma ya ca ğı nı bi len kim dir? Mak ro faj lar mı? Mak -

ro faj lar sa de ce kü çük bi rer hüc re dir ler. Dü şün me ye te nek le ri yok tur.

An cak ku rul muş bir üst sis te me ita at eden ve gö rev le ri ni ya pan can lı -

lar dır.

İn san mı? Ha yır. İn san ken di vü cu dun da böy le si ne mü kem mel

bir sis te min iş le di ğin den ha ber dar bi le de ğil dir. Oy sa far kın da ol ma -

dı ğı bu sis tem onu mut lak bir ölüm den ko rur. Açık tır ki, sa vun ma sis -

te mi ni ya ra tan, tüm in san be de ni ni ya ra tan, üs tün bil gi ve güç sa hi bi

bir Ya ra tı cı dır. İş te o Ya ra tı cı, in san vü cu du nu "bir dam la su dan" ya -

ratan Al lah'tır. 
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Savunma Sistemi
Sayı la rı bir tril yon ci va rın da olan ak yu var lar, ile ri de re -
ce de özel leş miş bir sa vun ma or du su oluş tu rur lar. Bu
or du nun en önem li ele man la rı ve bir düş man la sa vaş
sı ra sın da üst len dik le ri gö rev le ri aşa ğı da be lir til miş tir.

YARDIMCI T HÜCRESİ
Ba ğı şık lık sis te mi nin yö ne ti ci si gö re vi ni
üst len miş tir. Düş ma nı sap ta dık tan son ra
da lak ve lenf bez le ri ne gi der ve di ğer
hüc re le ri has ta lık et ke ni ile sa vaş mak
üze re uyarır.

ÖLDÜRÜCÜ T HÜCRESİ
Yar dım cı T hüc re si ta ra fın dan uya rı lan
bu hüc re ya ban cı or ga niz ma la rın iş gal
et ti ği hüc re le ri ve kan ser hüc relerini yok
eder. 

B HÜCRESİ
Bi yo lo jik si lah fab ri ka la rı olan bu hüc re ler
da lak ve lenf bez le rin de bu lu nur lar. Yar -
dım cı T hüc re le ri ta ra fın dan uya rı lın ca
an ti kor de nen güç lü kim ya sal si lah lar
üre tir ler. 

AN Tİ KOR
Y şek lin de ki bu pro te in mo le kü lü has ta lık
et ke ni ne ya pı şa rak onu et ki siz ha le ge ti rir
ve yok edi ci hüc re ler için he def ha li ne ge -
ti rir.

BASKILAYICI T HÜCRESİ
T hüc re le ri nin bu üçün cü ti pi di ğer T ve B
hüc re le ri nin et kin lik le ri ni ya vaş la tır ve ya
dur du rur. Has ta lık ye nil dik ten son ra sal dı -
rı nın dur ma sı nı sağ lar.

BELLEK HÜCRESİ
İlk kez has ta lık ge çi ril di ğin de oluş tu ru -
lan sa vun ma hüc re si dir. Yıl lar ca vü -
cut ta ka la rak ay nı has ta lık et ke niy le
tek rar kar şı laş tı ğın da sa vun ma nın çok
sü rat li ve et ki li ol ma sı nı sağ lar.

1
SAVAŞ
BAŞLIYOR

Vi rüs ler be den de ya yı lır ken bir
kaç ta ne si mak ro faj lar ta ra fın dan
yu tu lur. Mak ro faj lar vi rü sün an ti -
jen le ri ni ayı ra rak ken di yü zey le -
ri ne yer leş ti rir ler. Kan do la şı mın -
da bu lu nan mil yon lar ca yar dım cı
T hüc re sin den çok azı bu özel
an ti je ni 'oku ma' ye te ne ği ne sa -
hip tir. Mak ro fa ja bağ la nan bu T
hüc re le ri et kin ha le ge çer ler. 

VİRÜS
Bir ge ne tik bil gi pa ke ti olan vi rüs ha re ke -
te geç mek için çev re ye ba ğım lı dır. Ço -
ğa la bil mek için bir ko nak çı hüc re de ki
me ka niz ma la rı kul lan mak zo run dadır.

MAK RO FAJ
Bir göz cü ve ön saf lar da ki sa vun ma hüc -
re si dir. Kan da ki her tür lü ya ban cı mad -
de yi yu tar ve sin di rir. Ya ban cı bir or ga -
niz ma ile kar şı la şın ca yar dım cı T hüc re -
le ri ni olay ye ri ne çağırır.
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2 
SAVUNMA HÜCRELERİ 
ÇOĞALIYOR

Yar dım cı T hüc re le ri et kin ha le ge çin ce ço ğal -
ma ya baş lar lar. Da ha son ra az sa yı da ki, düş -
man vi rü se du yar lı olan öl dü rü cü T hüc re le ri ni
ve B hüc re le ri ni uya rır lar. B hüc re le ri nin sa yı sı
ar tar ken yar dım cı T hüc re le ri on la ra an ti kor
yap ma la rı için işa ret ve rir.

4 
SAVAŞ SONRASI 

Hastalık yenilgiye uğratılınca baskılayıcı
T hücreleri tüm saldırı sistemini durdu-

rurlar. Bellek T ve B hücreleri, eğer
tekrar aynı virüsle karşılaşılırsa he-

men harekete geçmek üzere,
kan ve lenf sisteminde kalırlar.

3 
HASTALIĞIN YENİLMESİ

Bu sı ra da vi rüs le rin bir kıs mı hüc re le rin içi ne gir -
miş ler dir. Vi rüs ler sa de ce hüc re için de ço ğa la bi -

lir. Öl dü rü cü T hüc re le ri sal gı la dık la rı kim ya sal
mad de ler le bu hüc re le rin zar la rı nı de le rek

ölüm le ri ne ne den ol ur, böy le ce hüc re
için de ki vi rü sün ço ğal ma sı nı ön le rler. An ti -

kor lar da doğ ru dan vi rü sün yü ze yi ne bağ la na rak
onu nöt ra li ze eder hüc re le re gi ri şi ni ön ler ve içi ne
sı zı lan hüc re le ri yok ede cek kim ya sal tep ki me ler
baş lat ır lar. 



III. BÖLÜM: "CANLILARDAKİ İBRETLER"

Hud Su re si'nin 6. aye ti ile Al lah, tüm can lı la rın "rı zık"la rı nı ya ni

ya şa ma la rı nı sağ la yan be sin le ri n tü mü nü Ken di si' nin yarattığını bil -

dir mek te dir:

Yer yü zün de hiç bir can lı yok tur ki, rız kı Al lah'a ait ol ma sın.

Onun ka rar ye ri ni de ve ge çi ci bu lun du ğu ye ri de bi lir. (Bun la -

rın) Tü mü apa çık bir ki tap ta dır. (Hud Su re si, 6)

İn san, akıl ve vic dan gö züy le et ra fı na bak tı ğın da, Al lah'ın tüm

can lı la rı na sıl "rı zık lan dır dı ğı nı" ra hat lık la gö re bi lir. Yi yip-iç tik le ri mi -

zin ta ma mı "ya ra tıl mış" mad de ler dir. İçi len su, ye ni len ek mek, seb ze

ve mev ye ler, tü mü özel bir ya ra tı lı şın so nu cu dur. 

Bir mey ve yi, söz ge li mi bir por ta ka lı dü şü nür sek... Bu mey ve, as -

lın da bir tah ta küt le sin den baş ka bir şey ol ma yan bir ağa cın da lın da

oluş muş tur. Ağaç, top rak tan su ve mi ne ral a la cak, bu nu gü neş ten al -

dı ğı ener jiy le bir leş ti re cek tir. So nuç ta or ta ya, yal nız ca in sa nın kul la na -

ca ğı, in san vü cu du için son de re ce ya rar lı, son de re ce lez zet li ve gü zel

ko ku lu bir ürün çı ka cak tır. Hem de çok es te tik ve sağ lık lı bir am ba laj

için de. 

Ağaç, na sıl olup da böy le bir ürün or ta ya çı kar mak ta dır? Bu ürün

ne den in san vü cu du için son de re ce ya rar lı dır? Ne den tüm mey ve ler

tam da ye tiş tik le ri mev sim le re gö re ge rek li vi ta min le ri içer mek te dir -

ler? Ne den son de re ce lez zet li dir, acı da ola maz mıy dı? Ne den gü zel

ko ku lu dur, son de re ce kö tü de ko ka maz mıy dı?

Kuş ku suz ağaç an cak bir tah ta küt le si dir ve "ken di ken di ne" bir

mey ve üret me si, he le bu nu in san için ge rek li özel lik ler le do nat ma sı

söz  ko nu su de ğil dir. 

Ay nı in san gi bi diğer tüm canlıları da Al lah rı zık lan dı rır.

İlerleyen satırlarda ba zı can lı la rın rı zık la rı na ulaş mak için kullandık-

ları çar pı cı ve şa şır tı cı av lan ma sis tem le ri ni in ce le ye ce ğiz. 
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Can lı la rın be sin le ri ne ula şa bil mek için sa hip oldukları sis tem le ri

akıl, man tık ve vic dan öl çü le ri için de de ğer len di ren bir in san için

Al lah'ın güç ve kud re ti ni an la mak son derece kolaydır. Bu bö lüm de

yer ver di ği miz her  bir hay van Al lah'ın yer yü zün de yay dı ğı bü yük de -

lil ler den dir. Ör ne ğin yan da ki re sim ler de gör dü ğü nüz ba lı ğın "av lan -

ma tek ni ği" hay ret ve ri ci dir. Bu ba lık ne avı nı ko va lar ne de ka ya lar

ar dı na giz le nip avı nın üze ri ne atıl ma yı bek ler. Ba lı ğın ilk ba kış ta di -

ğer le rin den bir far kı yok. Ama yüz ge ci ni kal dı rır kal dır maz bir den bi -

re sır tın da bir "sah te ba lık" be li ri r. Di ğer ba lık lar yüz ge cin sa hi bi ni far -

k et me yip, kü çük sah te ba lı ğı av la mak için yak laş tık la rın da ise av cı

ba lı ğa ol duk ça ko lay bir yem olu r lar...

Aca ba bu ba lık yüz ge ci ne ba lık gö rü ntü sü nü ken di  mi ve rmiş tir?

Yok sa rast lan tı lar rast lan tı la ra ek le nip ba lı ğa te sa dü fen böy le bir özel -

lik mi kat mış lar dır? El bet te böy le si ne bi linç li bir ha re ke tin ve pla nın

bir ba lık ta ra fın dan ya pı la bil di ği ni id dia et mek müm kün de ğil dir.

Kuş ku suz can lı la rın sa hip ol du ğu tüm özel lik ler kar şı mı za tek bir ger -

çe ği çı kar mak ta dır: Do ğa da var olan üs tün ak lın ve ta sa rı mın tek sa-

hibi, Rabbimiz olan Allah'tır.
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ATEŞ BA LI ĞI 

Göz alı cı renk le re sa hip bu
ba lık, kü çük ba lık la rı ka ya lık
ve ya ma ğa ra bi çi min de ki
yer ler de sı kış tır dık tan son ra,
gö ğüs yüz geç le ri ni bir ağ gi -
bi kul la na rak ba lık la rın ka çış
yol la rı nı ka pa tı r. Kaç ma ya
ça ba la yan ba lık lar bu kez
ateş ba lı ğı nın ze hir li di ken -
le riy le ta nı şı r lar. Ateş ba lı ğı -
nın son de re ce kuv vet li olan
ze hi ri anın da et ki si ni gös te re rek avının ölü mü ne ne den olur.



SIÇRAYAN ÖRÜMCEK

Bil in di ği gi bi, örüm cek ler, av lan mak için bir ağ örer ve bu na ta kı -

la cak hay va nı bek le me ye ko yu lur lar. Bu na kar şın, sıç ra yan örüm cek,

di ğer le ri nin ter si ne, avı na ken di si git me yi ter cih eder. Avı na ulaş mak

için çok us ta bir sıç ra yış ya par. Ya rım met re öte sin den geç mek te olan

bir si ne ği, sıç ra ya rak ha va da ya ka la ya bi lir.

Örüm cek, şa şır tı cı sıç ra yı şı nı, hid ro lik ba sınç il ke le ri ne da ya nan 8

aya ğı ile ya par ve sal dı rı ala nın da ki avı nın üze ri ne bir an da çö ke rek

güç lü kıs kaç la rı nı avı na ge çi rir. Bu at la yış ço ğu za man bit ki ler ara sın -

da ki kar ma şık or tam lar da ger çek le şir. Hay van, ba şa rı lı bir at la yış için

en uy gun açı yı he sap la mak, ya ka la mak is te di ği avı nın hız ve yö nü nü

de göz önün de bu lun dur mak zo run da dır.

Da ha da il ginç olan, avı nı ya ka la dık tan son ra öl mek ten na sıl kur -

tul du ğu dur. Örüm cek öle bi lir, çün kü avı nı ya ka la mak için at lar ken

do ğal ola rak ken di ni de boş lu ğa at mak ta dır ve bu lun du ğu yük sek

me sa fe den (ço ğun luk la bir ağa cın te pe sin de dir) ye re ça kı la bi lir.

Ama, örüm cek böy le bir son la kar şı laş maz. Çün kü sıç ra ma dan

he men ön ce sal gı la dı ğı ve bu lun -

du ğu da la ya pış tır dı ğı ip lik, onu

ye re düş mek ten kur ta rır, ha va da

ası lı tu tar. Bu ip lik, hem ken di ni,

hem de ya ka la dı ğı avı nı ta şı ya cak

ka dar sağ lam dır. 
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Bu örüm ce ğin di ğer bir il ginç özel li ği kur ba nı na en jek te et ti ği ze -

hi rin, ya ka la dı ğı hay va nın do ku la rı nı sı vı ha le ge tir me si dir. Çün kü

örüm ce ğin be si ni, avı nın sı vı laş mış do ku la rın dan baş ka bir şey de ğil -

dir. 

Kuş ku suz hay va nın sa hip ol du ğu bu özel lik ler, te sa düf le rin ona

bir he di ye si(!) de ğil dir. Çün kü hem sıç ra ma, hem de ken di si ni düş -

mek ten ko ru ya cak bir ağ yap ma ye te ne ği ni ay nı an da ka zan mış ol ma -

sı ge rek mek te dir; eğer sıç ra ya ma say dı, aç ka lır ve ölür dü, ağ ya pa ma -

sa ve ya ağı ye te rin ce sağ lam ol ma sa bu kez de ye re ça kı lır dı. Hay va -

nın hem sıç ra ma ya uy gun bir vü cut ya pı sı ol ma lı, hem de ken di si ni ve

avı nı ta şı ya bi le cek güç te bir ha lat sal gı la ya bi le ce ği sis te mi ol ma lı dır.

Kal dı ki örüm cek sa de ce ip lik üre ten ve sıç ra yan bir me ka niz ma

de ğil, komp le bir can lı dır ve tüm özel lik le riy le ay nı an da var ol mak

zo run da dır. Bi ri son ra ya ka la maz. Ör ne ğin sin di rim sis te mi ta mam -

lan ma mış bir örüm cek dü şü nebilir misiniz?..
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Düşünen İnsanlar İçin

Sıç ra yan örüm ce ğin göz le ri nin bir bi rin den
ba ğım sız gö re bil me ye te ne ği, hay va nın, ci -
sim le ri da ha ça buk al gı la ya bil me si ni sağ lar.
Re sim ler de si yah olan göz ka me ra ya, açık
olan göz baş ka bir ye re bak mak ta dır. Aca ba
ne den di ğer ben zer le ri iki göz lüy ken, sıç ra -
yan örüm cek se kiz göz lü dür ve gö rüş açı sı

360 de re ce dir? 
El bet te hay van, böy le ol ma sı nın ken di si için
da ha fay da lı ola ca ğı nı "dü şün müş" de, ken di -
ne ila ve göz ler imal et me miş tir. Ya da bu
göz ler te sa dü fen mey da na çık ma mış tır.
Örümceği tüm bu özel lik ler le bir lik te Allah
yaratmıştır.

Sıç ra yan örüm ce ğin son de re ce
il ginç bir baş ka özel li ği ise, gör -
me ye te ne ği dir. İn san da da hil
ol mak üze re ço ğu ya ra tık, sa hip
ol duk la rı iki göz ile yal nız ca be -
lir li bir ala nı gö re bi lir, ar ka la rı nı
ise hiç gö re mez ler. Oy sa sıç ra -
yan örüm cek, ka fa sı nın üze rin -
de ki dört çift özel göz le, ar ka sın -
da ki ler da hil et ra fın da ki herşeyi
gö re bi lir. Bu göz le rin iki ta ne si
ka fa nın or ta sın dan test tüp le ri bi -
çim in de ile ri uzan mış tır. Bu iki
bü yük göz, yu va la rı nın için de
sa ğa-so la ve yu ka rı-aşa ğı ha re ket
ede bi lir. Ka fa nın ya nın da ki di ğer
dört göz ise gö rün tü yü tam ola -
rak al gı la ya maz, an cak et raf ta ki
her ha re ke ti far k e de bi lir. Bu,
örüm ce ğe ar ka sı nı gör me im ka nı
ve rir.



ÖLÜ VE YARALI TAKLİDİ 

OPOS SUM isim li bu hay van ken di ni ölü tak li -
di ya pa rak ko ru ya cak şe kil de ya ra tıl mış tır.
Düş ma nı, kar şı sın da ki nin bir leş ol du ğu nu sa -
ndı ğın dan ona iti bar et mez. Ro lü nü öy le gü zel
ya par ki kalp atış la rı dur ma nok ta sı na ka dar
ya vaş la r. Kalp atış la rı nı ya vaş la ta bil me si, kuş -
ku suz hay va nın son ra dan ka zan dı ğı bir ye te -
nek de ğil, ya ra tı lı şın da ona ve ril miş bir ye te -
nek tir.

HOG NO SE YI LA NI da ken di ni ölü nu ma ra sıy -
la ko rur. Sır tüs tü ağ zı nı açar ve ölü bir yı lan gi -
bi hiç kı pır da ma dan bu po zis yon da ka lır.

KAP LAN GÜ VE Sİ de ölü tak li di ya par. Fa kat
onun bir nu ma ra sı da ha var dır. Yan ta ra fa
doğ ru düş tü ğün de por ta kal ren gi göv de si gö -
rü lür. Bu par lak renk, av cı ya gü ve nin ta dı nın
kö tü ol du ğu nu ha ber ve ren bir uya rı dır.
Kuşkusuz, gü ve ne böy le si ne bir "tak tiği" he -
sap la ya cak bir ak la sa hip tir, ne de ken di vü -
cu dunun ren gi ni, kar şı ta ra fa ta dı nın acı ol -
du ğu me sa jı ve re cek bir ren ge so ka bi le cek
be ce ri ye... O, bu il ginç özel lik le bir lik te ya-
ratıl mış tır.

YAĞ MUR KU ŞU, yav ru la rı na göz di ken hay -
van la rı uzak laş tır mak için  ka nat la rın dan bi ri ni
kı rık mış gi bi ye re bı ra kır ve ya ra lı gi bi yer de
sü rü ye rek düş ma nı nı ken di üze ri ne çe ker. Yu -
va gü ven li ğe alı na na ka dar düş ma nın ken di si -
ni ta ki bi ne izin ve rir. Düş ma nı nın yu va dan ye -
te rin ce uzak laş tı ğı na ka na at ge tir di ğin de rol
yap ma yı bı ra kır ve hız la yav ru la rı nın ya nı na
dö ner. 

Bir-iki is tis na dı şın da "av cı" hay van -
lar, yem ola rak can lı hay van la rı ter cih
eder ler. Leş eti ise pek ra ğbet gör -
mez.Bu eği lim, ba zı can lı tür le ri nin sa -
vun ma la rı nın te me li ni oluş tu rur. Re -
sim ler de bir kaç ör ne ği ni gör dü ğü nüz
can lı lar ölü ve ya ya ra lı tak li di ya pa rak
düş man sal dı rı la rın dan kur tu lur lar. Bu
bil gi yi on la ra ve ren, na sıl tak lit ya pa -
cak la rı nı il ham eden Al lah'tır.
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KARINCALARIN KAMUFLAJ TEKNİĞİ

Üst te ki re sim de ne gö rdü ğü nüz so rul sa, do ğal ola rak, "yap ra ğın

al tın da ve üs tün de bir kaç ka rın ca var" der si niz.

Oy sa re sim de kilerden yap ra ğın al tın da olan, canlı karıncaları av-

layabilmek için pusuda bekleyen bir sıç ra yan örüm cektir. Sıç ra yan

örüm ce ğin bu tü rü, ka rın ca la ra o denli benzer ki karıncalar bile onu

kendilerinden sanarlar. 

Ka rın cay la örüm ce ği ayı rt eden tek özellik ba cak sa yı la rı dır.

Örümcek 8 ba cak lı , ka rın ca ise 6 bacaklıdır.

Sıç ra yan örüm cek, ko lay ca ta nın ma sı nı sağ la ya cak bu "açı ğı" gi -

der mek için, ön de ki iki ba ca ğı nı da ha da öne uza tır ve ha va ya kal dı -

rır. Bu sa ye de, bu iki ba ca ğı ay nen ka rın ca la rın an ten le ri ne ben zer.

Ama ka muf laj bun dan iba ret de ğil dir. Hay va nın, bir de ken di si ni

ka rın ca gi bi gös te re cek bir göz mo ti fi ne ih ti ya cı var dır. Çün kü ken di

göz le ri, ka rın ca nın ki gi bi bü yük ve si yah bir nok ta şe klin de de ğil dir.

Ama, ya ra tı lı şın da ki bir özel lik, bu sorunu çözer. Başının iki yanın da

iki büyük siyah benek var dır. Bu iki benek, ay nı karın ca göz lerine ben -

zer. (Üst teki resim de yap rağın al tın da duran örüm ceğin kafasının ya-

nın daki benek lere dikkat ediniz.)



BALI ĞIN SU TA BAN CA SI

Bu ba lık ağ zı na dol dur du ğu su yu, su üze ri ne sark mış olan dal lar da ki bö cek -
le re püs kür tü yor. Bö cek, ba sınç lı su ne de niy le dü şü yor ve ba lı ğa ko lay bir
yem olu yor. 
Bu ra da dik kat edil me si ge re ken nok ta, ba lı ğın bu sal dı rı yı ger çek leş ti rir ken
ba şı nı su dan hiç çı kar ma ma sı ve su al tın dan bö ce ğin ye ri ni doğ ru ola rak tes -
pit ede bil me si dir.
Bi lin di ği gi bi su için den ba kıl dı ğın da dı şa rı da ki ci sim ler -ışı ğın kı rıl ma sı ne de -
niy le- bu lun duk la rı yer den fark lı bir yer de gö zü kür ler. Do la yı sıy la, su için den
dı şa rı yı "vur mak" için, ışı ğın su da han gi açı da kı rıl dı ğı nı bil mek ve "atış"ı da
bu açı far kı na göre yap mak gerekir.
Ama bu balık, yaratılışı gereği, bu sorunun üs tesin den gelir ve her defasın da
tam isabet kay deder. Balığa bu hesaplama yeteneğini veren Yüce Allah'tır.
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ÇIN GI RAK LI YI LAN

Bu yı lan tü rü nün ba şı nın ön kıs mın da ki yüz çu kur la rın da bu lu -

nan ısı al gı la yı cı lar, çev re sin de ki avın vü cut sı cak lı ğı nın ne den ol du -

ğu inf ra red ışı nı nı sap tar. Bu sap ta ma, or tam sı cak lı ğın da ki 1/300'lük

bir de re ce ar tı şı nı tes pit ede bi le cek ka dar has sas tır. Yı lan, ko ku al ma

or ga nı olan ça tal di li nin yar dı mıy la, ko yu ka ran lık ta ya rım met re ile -

ri sin de ye re çö mel miş ha re ket siz bir sin ca bın dur du ğu nu an la ya bi lir.

Avı nın ye ri ni ha ta sız tes pit eden yı lan ön ce ona ses siz ce so ku lur, sal -

dı rı me sa fe si ne gi rer, ar dın dan boy nu nu yay gi bi ge rer ve avı nın üze -

ri ne bü yük bir hız la atı lır. Bu sı ra da 180 de re ce açı la bi le n güç lü çe ne -

sin de ki diş le ri ni avı na ge çir miş tir bi le. 

Tüm bun lar, bir oto mo bi lin ya rım sa ni ye için de sı fır dan 90

km/sa at hı za eriş me si ile eş de ğer bir sü rat te olup bi ter. Yı la nın, avı nı

et ki siz ha le ge tir mek için kul lan dı ğı en bü yük si la hı olan 'ze hir diş le -

ri'nin uzun lu ğu 4 cm ka dar dır. Bu diş le rin içi oyuk tur ve ze hir bez le -

ri ne ba ğ lı dır. Bez kas la rı, yı lan ısır dı ğı an da bü zü lür ve ze hi ri ön ce diş

ka na lı na, ora dan da avın cilt al tı na ba sınç la püs kür tür ler. Yı lan ze hi ri,

ya avın, mer ke zi si nir sis te mi ni fel ce uğ ra tır ya da ka nı nı pıh tı laş tı ra -

rak ölü mü ne ne den olur. Ba zı yı lan la rın 0.028 gram lık ze hi ri, 125.000

fa re yi öl dü re cek ka dar güç lü dür. Ze hir, avın yı la na bir za rar ver me si -

ni en gel le ye cek ka dar ça buk et ki eder. Ar tık yı la nın ya pa ca ğı iş, fel ce

uğ ra mış avı nı son de re ce es nek olan ağ zıy la yut mak tır. 

Yı la nın ze hir li olu şu her kes çe bi li nen bir ko nu ol du ğun dan, he -

men hiç kim se bu nun na sıl ola bil di ği üze rin de dü şün mez. Oy sa, bir

hay va nın baş ka bir hay va nı ze hir le ye rek öl dür me gi bi bir "tek no lo -

ji"ye sa hip ol ma sı, ger çek ten de şa şır tı cı ve ola ğa nüs tü dür.

Al lah'ın var lı ğı nı in kar et mek te di re ten ler, yı la nın na sıl böy le si ne

ola ğan dı şı bir ye te ne ğe sa hip ol du ğu nu açık la ya maz lar el bet te. Çün -

kü yı la nın ağ zın da yer alan ze hir sis te mi, son de re ce kar ma şık ve he -

sap lı bir sis tem dir. Bu sis te min iş le me si için hay va nın iç le ri oyuk özel

"ze hir diş le ri" ol ma sı, bu diş le re bağ lı ze hir bez le ri ol ma sı, bu bez le rin

Düşünen İnsanlar İçin
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için de düş man la rı nı anın da

felç ede cek ka dar güç lü bir

ze hi rin oluş ma sı ve hay van

avı nı sok tu ğu an da bu sis te -

mi ça lış tı ra cak bir ref lek sin

or ta ya çık ma sı ge re kir. Bu

çok par ça lı sis te min tek bir

par ça sı da hi ol ma sa, sis tem

ça lış maz. Bu da yı la nın av la -

mak için seç ti ği hay van la ra

yem ol ma sıy la so nuç la na cak tır. Hay va nın ısı de ği şik lik le ri ni ve ko ku -

la rı al gı la ma da ki ola ğa nüs tü ye te nek le ri de kar şı kar şı ya ol du ğu muz

di zay nın ne den li de tay lı ol du ğu nu gös te rir ler.

Zehir bezi

Burun deliği

Diş kılıfı

Uzun sivri diş
Yedek uzun sivri dişler

Kavrama dişleri

Beslenme sırasında nefes alma deliği

Kavrama dişleri

Koku algılayıcı dilAlt çene kemikleri 
arasındaki esnek doku

Kuvvetli kaslı
kuyruk

Erkek çiftleşme
organları

Deri

Çıngırak

Böbrekler
Bağırsak

Safra kesesi

Yağ tabakası

Mide

Kapaksız göz
Isı algılama çukuru



Or ta da alı şıl mı şın dı şın da ve an cak "mu ci ze" te ri miy le ifa de edi -

le bi le cek ola ğa nüs tü bir olay var dır. Do ğa nın ise, "do ğa üs tü" olan mu -

ci ze yi ya rat ma sı gi bi bir du rum söz  ko nu su ola maz. Do ğa, çev re miz -

de gör dü ğü müz dü ze nin tü mü ne ko nul muş bir isim dir. Bu dü ze ni ku -

ran da el bet te bu dü ze nin ken di si de ğil dir. Do ğa ka nun la rı Al lah'ın

koy du ğu ve ya rat tık la rı ara sın da ki iliş ki le ri dü zen le yen ka nun lar dır.

Kav ram la rı doğ ru ta nım la mak ger çek le ri or ta ya çı ka rır. Kav ram la rı

ka rış tır mak ise in kar eden le rin bir özel li ği dir. Bu nu da ger çek le ri ört -

bas et mek, de ğiş tir mek ama cıy la ya par lar. 
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KUMDA NASIL 
HAREKET EDİYOR?

Çöl de ya şa yan bu yı lan ku mun üze rin de ol duk ça se ri bi çim de ha -
re ket ede bil mek te dir. Yı lan  gö ğüs kas la rı nı aşa ma lı ola rak ka sa rak
vü cu du nu S şek lin de ha re ket et ti rir .
Ha re ke ti nin baş ın da vü cu du nu bir kıv rım ha lin de bü ker ve ka fa sı nı
kal dı ra rak ha va da tu tar. Bu ha re ke ti sağ la yan ka sıl ma kuy ru ğa
doğ ru iler ler ken, hay va nın ka fa sı ile ri de ye re de ğer. Bu ara da ka -
sıl ma ha re ke ti kuy ruk kıs mı na ge lir. Baş la yan ye ni bir dal ga kuy ru -
ğun kum dan kal dı rı la rak ba şın hi za sı na gel me si ni sağ lar. Böy le ce
yı lan or ta la ma 45 de re ce lik eğim e sa hip bir bi ri ne pa ra lel iz ler bı ra -
ka rak öne doğ ru iler ler. Bu ha re ket sı ra sın da yı la nın sa de ce iki
nok ta sı ku ma de ğer. Bu iler le yiş şek liy le yı la nın, kor kunç de re ce de
ısın mış ku ma en az şe kil de te mas ede rek vü cu du nun kav rul ma sı
en gel len miş ol muş olur.



ZEHİR Lİ MIZ RAK
Ak rep le rin ba zen in sa -
nı bi le öl dü re cek de re -
ce de olan kuv vet li ze -
hir le ri vü cut la rı nın ar -
ka ta ra fın da bu lu nan
mız rak la rı va sı ta sıy la
düş man la ra ak ta rı lır.

CİĞERLER
Ka rın la rın da se kiz adet
ne fes de li ği bu lu nur. Bun -
lar dan sa de ce bi ri açık
ol sa bi le hiç zor lan ma dan
ne fes al ma ya de vam
eder. Güç lü ci ğer le ri sa -
ye sin de iki gün suyun al -
tıda rahat lık la kalabilir.

GÜÇ LÜ ZIRH
Vü cu du nu bir zırh gi bi
sa ran ka bu ğu, onu yal -
nız düş man la rın dan de -
ğil, rad yas yon dan bi le
ko ru ya cak ka dar di -
renç li dir. İn san vü cu du -
nun rad yas yo na di re ci
600 rads do la yın da dır.
Oy sa akrep ler de bu di -
renç 40-150 bin  rads'a
ka dar yük se liyor.

KARIN BÖL GE Sİ
Di şi ak re bin kar nı ta rak adı ve ri len çok
du yar lı or gan lar la kap lı dır. Bun lar la top ra -
ğın sert lik dü ze yi ni tes pit eder ve yu mur -
ta la rı bı ra kmak iç in en uy gun ye ri be lir ler .

KIS KA ÇLAR
Ak re bin kıs ka çla rı nın
gö re vi, kur ban la rı nı iğ -
ne siy le sok ma dan ön -
ce et ki siz ha le ge tir -
mek tir. Ay rı ca kıs ka -
çlar va sı ta sıy la ku mu
ka zıp yer al tı na giz le -
ne bi lir ler.

AYAK LAR
Ayak la rın da ki alı cı lar hay va nın her
tür lü ha re ke ti, se si ve tit re şi mi al gı -
la ma sı nı sağ mak ta dır. Bu alı cı lar o
ka dar has sa stır ki, ak rep, ya kı nın -
da ki bir can lı nın  kum da ne den ol -
du ğu tit re şim le ri, sa ni ye nin 1/1000'i
ka dar bir sü re de al gı lı ya bi lir. 

BEYİN
Ba şın dan kuy ru ğu na ka dar uza nan 15 si nir dü ğü mün den
olu şan bir be yin ya pı sı na sa hip tir. Be yi nin bu ya pı sı hay -
va nın sü rat li ka rar al ma, ref leks ve ge rek li emir le rin or -
gan la ra ulaş tı rıl ma sı için büyük bir avan taj sağ lar.

SAVAŞ MAKİNESİ: AKREP
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OL TA BA LI ĞI
Bu ba lık av lan mak is te di ğin de, ka fa sın dan
çı kan uzan tı yı bir ol ta gi bi sa lar ve bek le -
me ye baş lar. Bu uzan tı yı kü çük bir ba lık
zan ne de rek yak la şan di ğer ba lık lar bir den -
bi re or ta ya çı kan av cı ya yem ol mak tan kur -
tu la maz lar. Ba lı ğın ken di ken di ne vü cu -
dun da bir ol ta var ede cek bir ye te ne ğe sa -
hip ol ma dı ğı nı ke sin dir. Böy le bir ola y, "te -
sa dü fen böy le ol muş" gi bi an lam sız bir
açık la ma ile de ge çiş ti ri le mez.



DİL: 
Bu ka le mu nun di li ağ zı nın için de bir akor de on gi bi
kat lan mış tır. Di li nin or ta sın da ucu siv ri bir kı kır dak
var dır. Di lin ucun da ki da ire sel kas lar ka sı lın ca, dil
dı şa rı fır lar. Ayrıca dil, ya pış kan bir sı vı ile kap lı dır.
Avı na ye te ri ka dar yak laş tı ğın da bukalemun ağ zı nı
açar ve di li ni hız la avı nın üze ri ne fır la tır. İç i çe
geç miş kas lar sa ye sin de ya pış kan dil, hay va nın

uzun lu ğu nun 1,5 ka tı me sa fe ye ka dar ula şır.
Bukalemunun di linin avı ya ka la yıp ge ri çe -

kil me sü re si ise sa de ce 0.1 sa ni ye dir.

USTA BİR AVCI: BUKALEMUN
KAMUF LAJ: 
Bu ka le mun ka muf laj ko nu -
sun da kuş ku suz ilk ak la ge -
len hay van dır. Bu ka le mun
üs tün de bu lun du ğu ze mi ne
gö re renk ten ren ge gi rer.
Yan da ki re sim de kı sa bir sü re
için bu ka le mu nun sır tı na bı -
ra kı lan eğ rel ti otu nun, hay va -
nın de ri sin de bı rak tı ğı iz gö -
rü mek te dir Bu na yol açan
tep ki me ler de, hem ışık hem
de ısı de ği şim le ri nin ro lü ol -
du ğu dü şü nül mek te dir. Ger -
çek te bu ka le mun, ken di si ne
bü yük avan taj sağ la yan bu
renk de ğiş tir me ye te ne ği nin
far kın da bi le de ğil dir. Vü cu -
du, o her han gi bir şey yap -
ma dan, ken di li ğin den, do -
kun du ğu or ta mın ren gi ni ala -
cak şe kil de ya ra tıl mış tır.



Ot lar ara sın da mü kem mel de -
re ce ka muf le ol muş bu kap lan,
çe vik li ği, güç lü çe ne si, pen çe le -
ri, sü ra ti ve gü cüy le tam bir av -
cı ola rak ya ra tıl mış tır. Kap la nın
di ğer bir özel li ği de pu su da avı -
nı iz ler ken rüz ga rı ke sin lik le ar -
ka sı na al ma ma sı dır. Çün kü ar -
ka sın dan ese cek rüz gar ken di
ko ku su nu avı na ta şı ya cak ve
far k e dil me si ne se bep ola cak tır. 
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FARK LI BİR AV CI: VE NÜS BİT Kİ Sİ

Bitkiler arasında avlananlar, et ile beslenenler vardır. Birbirinden

şaşırtıcı yöntemlerle avlanan bitkilerden biri ise Venüs bitkisidir. 

"Ve nüs", üze rin de do la şan bö cek le ri ya ka lar ve bun lar la bes le nir.

Bu bit ki nin av lan ma sis te mi son de re ce karmaşıktır. Çe şit li bit ki ler et -

ra fın da ge zi ne rek ken di ne yi ye cek ara yan bir si nek, bir den bi re ol duk -

ça ca zip bir bit ki ile, ya ni ve nüs le kar şı la şır. Bir ça na ğı kav ra mış el le -

re ben ze yen bu bit ki yi ca zip kı lan şey, yap rak la rı nın dik kat çe ki ci kır -

mı zı ren gi ve da ha da önem li si, bu yap rak la rın çev re sin de ki bez ler den

sal gı la nan şe ker ko ku lu sal gı dır. Ko ku nun da ya nıl maz ca zi be si ne ka -

pı lan si nek faz la te red düt et me den bu il ginç bit ki nin üze ri ne ko nar.

Yi ye cek kay na ğı na doğ ru iler ler ken bit ki üze rin de ki za rar sız gö rü -

nüm lü tüy le re de is ter is te mez do ku nur. İş te bu nun üze ri ne bit ki ani -

den ka pa nı ve rir. Si nek, an sı zın üze ri ne sım sı kı ka pa nan bir çift yap ra -

ğın ara sın da sı kı şıp ka lır. Ve nüs bit ki si bi raz son ra "et eri ti ci" sı vı sı nı

sal gı la ma ya baş la ya cak ve kı sa bir sü re için de si ne ği bir tür pel te ye

dö nüş tü re cek, son ra da eme rek tü ke te cek tir.



Bit ki nin si ne ği ya ka la mak ta ki hı zı son de re ce et ki le yi ci dir. Bit ki -

nin ka pan ma hı zı, in san eli nin mak si mum ka pan ma hı zın dan da ha

faz la dır (eli niz açık ken or ta sı na ko nan bir si ne ği ya ka la ma yı de ner se -

niz, bü yük ola sı lık la ba şa ra maz sı nız, ama bit ki bu işi ba şa ra bil mek te -

dir). Pe ki kas la rı, ke mik le ri ol ma yan bir bit ki na sıl olup da böy le ani

bir ha re ket ya pa bil mek te dir?

Araş tır ma lar ve nüs bit ki si nin için de elekt rik sel bir sis tem ol du -

ğu nu or ta ya koy muş tur. Sis tem şöy le ça lı şır: Bit ki nin tüy cük le rin de si -

ne ğin çarp ma sıy la olu şan me ka nik et ki, tü ycük le rin al tın da ki alı cı la ra

ile ti lir. Eğer me ka nik it me ye te rin ce güç lüy se, alı cı lar dan tıp kı bir ha -

vuz da ki dal ga lar gi bi tüm yap rak bo yun ca elekt rik sel sin yal ler yol la -

na cak tır. Sin yal ler yap rak la rı ani bir bi çim de ha re ket et ti ren mo tor

hüc re le re ula şır ve si ne ği yu ta cak me ka niz ma ha re ke te ge çer.

Bit ki nin uya rı sis te mi nin ya nın da, yap rak la rı nın  ka pan ma sı nı

sağ la yan me ka nik sis tem de son de re ce mü kem mel bir ya ra tı lış ta dır.

Bit ki için de ki hüc re ler elekt rik sel uya rı alır al maz bün ye le rin de ki su

den ge le ri ni de ğiş ti rir ler. Yap rak la rın oluş tur du ğu ka pa nın iç ta ra fın -

da ki hüc re ler bün ye le rin de ki su yu bı ra kıp çö ker ler. Bu olay ha va sı

alın mış bir ba lo nun sön me si ne ben zer. Ka pa nın he men dı şın da ki hüc -

re ler ise aşı rı su ala rak şi şer. Böy le ce in sa nın ko lu nu ha re ket et tir me si

için bir ka sın gev şer ken öte ki nin ka sıl ma sı na ben zer şe kil de, ka pan

ka pa nır. İçer de hap so lan si nek ise her çır pın ma sın da tüy le re tek rar
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tek rar de ğe rek, elekt rik sel it me nin tek rar olu şu mu na ve do la yı sıy la da

yap ra ğın da ha sı kı ka pan ma sı na ne den ol mak ta dır. 

Bu ara da ka pa nın yü ze yin de ki ha zım bez le ri de uya rıl mak ta dır.

Uya rı so nu cun da bez ler si ne ği ya vaş ça erit ecek sı vı yı sal gı la ma ya baş -

lar lar. Böy le ce bit ki, pro te in ba kı mın dan hay li zen gin bir çor ba ha li ne

ge len si ne ğin pel te si ni kul la na rak bes le nir. Sin di ri min so nun da ise, tu -

za ğı n ka pan ma sı nı sağ la yan me ka niz ma ter si ne iş le ye rek ka pa nın

açıl ma sı sağ la nır.

Ay rı ca sis te min bir il ginç özel li ği da ha var dır: Tu za ğın ha re ke te

geç me si için tüy le re üst üs te iki kez do ku nul ma sı şart tır. İlk do kun ma

elekt rik po tan si ye li ni oluş tur mak ta fa kat tu zak ka pan ma mak ta dır.

Tu zak an cak ikin ci bir do kun may la elekt rik po tan si ye li nin be lir li bir

bo şal ma dü ze yi ne ulaş ma sı so nu cu ka pan mak ta dır. Si nek tu za ğı bu

çift ha re ket li me ka niz ma sa ye sin de ge rek siz ye re ka pan maz. Ör ne ğin

bit ki nin içi ne bir yağ mur dam la sı nın düş me si du ru mun da ka pan ha -

re ke te geç mez.

Çi çe ğin av lan ma me ka niz ma sı nı ha re ke te ge çi -
ren, yap rak la rı nın iç yü ze yin de bu lu nan bir kaç
tüy dür. 
Sinek tüyleri titreştiriyor
ve reaksiyon başlıyor...
Kim ya sal re ak si yon lar la olu şan elekt rik sel uya rı -
lar yap ra ğa ya yı lı yor...
Ve çiçek sineği avlıyor!



Şim di bu et ki le yi ci av lan ma sis te mi üze rin de dü şü ne lim. Bit ki nin

avı nı ya ka la ya bil me si ve sin di ri le bil me si için tüm sis te min va r ol ma sı

ge re kli dir. Bir parçanın bi le ek sik li ği bit ki için ölüm de mek tir. Ör ne -

ğin; yap rak için de ki tüy ler ol ma sa bö cek içer de gez me si ne rağ men re -

ak si yon hiç bir za man baş la ya ma ya ca ğın dan bit ki ka pa na ma ya cak tır.

Ve ya kap an ma sis te mi ol sa an cak bö ce ği sin di re cek sal gı lar  ol ma sa,

tüm sis tem bo şa gi de cek tir. Bitki sinekleri cezbedecek bir koku salgı-

lamasa, bu kez kapan kendisine av bulamayacaktır. 

Bir fare kapanı gördüğünüzde, bunun bir tasarım örneği olduğu-

nu bilirsiniz. Çünkü hassas mekanizmanın her parçası, fareyi yakala-

mak için özel olarak ayarlanmıştır. Sinek yakalayan bu bitki ise, bir fa-

re kapanından çok daha karmaşık ve ince bir tasarımdır. 

Or ta da öy le bü yük bir ta sa rım ve ku sur suz bir plan la ma var dır

ki, bu nun sa hi bi nin hem ve nüs bit ki si ni, hem de tüm do ğa yı ya rat mış

olan Al lah ol du ğu apa çık bir gerçektir.
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Sun dew'in Tüy le ri
Bu bit ki nin yap rak la rı uzun kır mı zı tüy ler le do lu dur. Bu tüy le rin
ucu, bö cek le ri ken di ne çe ke cek ko ku içe ren bir sı vı ile kap lı dır.
Sı vı nın bir baş ka özel li ği ise son de re ce ya pış kan ol ma sı dır. Ko -
ku nun kay na ğı na yö ne len bö cek, bu ya pış kan tüy le re ta kı lır. Bö cek kur tul mak için de be len -
dik çe, tüy ler hay va nı da ha iyi kav ra ya cak şe kil de bü kül me ye baş lar. Kı pır da ya maz ha le ge -
len bö cek pro te in par ça la yı cı sal gı için de haz me di lir. Bit ki nin ha re ket sis te mi Ve nüs bit ki si -
nin ki ne ben ze mek te dir. Te pe sin de ve sa pın da ki tüy cük ler tit re şir ve dip le rin de olu şan elekt -
rik sel uyarılar reak siyonu baş latır.



Yan da ki re sim de gö rü len hay van yı lan de ğil, sa de ce kü çük bir

tır tıl. Bu hay van yı la na ben zer li ği sa ye sin de düş man la rın dan ko ru nu -

yor. Bu kü çük ya ra tık, düş man sal dı rı sı na uğ ra dı ğın da bü yük bir so -

ğuk kan lı lık la kuy ru ğu nu düş ma nı na çe vi ri yor ve şi şi ri yor. İş te o an da

düş ma nı nın kar şı sı na kor kunç bir yı lan di ki li ve ri yor... Ta bii düş ma nı

için ar tık ka çıp ca nı nı kur tar mak tan baş ka bir se çe nek yok... 

Tır tı lın sa hip ol du ğu bu kuy ruk yı la na o ka dar ben zi yor ki, yı lan

gö zü ye ri ne ge çen ka ra le ke le rin için de ki göz pa rıl tı la rı da hi ek sik bı -

ra kıl ma mış. Son de re ce ya vaş ha re ket eden ve bu ne den le düş man la rı

için çok ko lay bir av olan tır tıl, vü cu dun da ki bu ola ğa nüs tü özel lik sa -

ye sin de ço ğu teh li ke den kur tul ma yı ba şa rı yor.

Pe ki, tır tıl na sıl olup da böy le bir özel li ğe sa hip ol muş? Bu den li

çar pı cı bir "di zayn" el bet te do yu ru cu bir açık la ma ge rek ti ri yor. Şim di

so ru nun ce va bıy la il gi li ola rak, üre ti le bi le cek se nar yo la ra bir göz ata -

lım:

Se nar yo 1: Uzun yıl lar ön ce düş man sal dı rı la rın dan ko run ma nın

ça re si ni ara yan bir 'tır tıl' çev re si ni dik kat le göz lem le me ye baş lar. Bir

gün tüm ha sım la rı nın yı lan dan kork tu ğu nu fark eder. O an da vü cu -

du nu göz den ge çi rir ve ken di ni yı la na "ben zet me ye" ka rar ve rir. (Vü -

cu du nu na sıl olup da yı la na "ben ze te bi le ce ği", dış gö rü nü mü nü, de ri -

si nin ren gi ni ve vü cu du nun şek li ni na sıl ayar la ya ca ğı so ru su na her -

han gi bir açık la ma ge ti re mi yo ruz! "Ken di ni zor lar, bir şey ler ya par" di -

ye lim!...) Ama "de ğiş mek" için vak ti kı sıt lı dır. Ha ya tın kü çük bö lü mü -

nü tır tıl ola rak ge çi re cek son ra ke le bek olup uça cak tır.

Vü cu du nu "de ğiş ti rir ken" ek sik bir şey kal ma ma sı çok önem li dir.

Çün kü ye ni kuy ru ğu nu de ne mek için tek bir im ka nı var dır. İlk de ne -

me ba şa rı lı ola maz ve düş ma nı nı kan dı ra maz sa tüm emek le ri bo şa gi -

de cek, üs te lik ca nın dan da ola cak tır. Ta bii bu ye ni den ya pı lan ma sü -
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Kor kunç bir yı lan gö rü nü mün de ki bu hay van, 
as lın da bir kaç san tim lik bir tır tıl dan baş ka bir şey
de ğil dir.

re ci için de ha ya tı nı da sür dür mek zo run da dır. Düş man la rın dan ko ru -

na rak so nun da zo ru ba şa rır ve kuy ru ğu nu yı la na "ben ze tir".

Se nar yo 2: Ağaç, çi çek, bö cek, gök yü zü, su, yağ mur, gü neş vs.

ya ni dün ya da ha yat sü ren tüm var lık lar or tak la şa ha re ket ede rek ken -

di le ri ne bir sis tem kur muş lar, bu sis tem için de tır tı la da bir kuy ruk ek -

le yi ver miş ler dir!

Te mel de ev rim te ori si ne da ya nan bu se nar yo la rın tu tar lı ol ma dı -

ğı nı an la mak için çok da ze ki ol ma ya ge rek yok! Ne tır tıl uya nık bir

göz lem ci ve ya ta sa rım cı dır, ne de dün ya üze rin de, ta sar la ma ve var

et me ye te ne ği ne sa hip bir sis tem bu lu nur. Di ğer bir de yiş le; ne bir
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can lı is te di ği za man vü cu du na mü da ha le ede rek üs tün özel lik ler ka -

za na bi lir ve ya ken di ni de ğiş ti re rek ye ni bir can lı ya dö nü şe bi lir, ne de

dı şa rı da bu nu ya pa bi le cek bir me ka niz ma var dır.

As lın da do ğa yı bir ba kı ma üs tün ye te nek li bir ma ki na ola rak gö -

rüp "do ğa icat et ti", "do ğa ha ri ka sı", "ta bi at ana" vs. gi bi yo rum la ra yö -

ne len ler de ga yet iyi bi lir ler ki "do ğa" ola rak ad lan dır dık la rı şey, ha va,

su, top rak, ağaç, çi çek, bö cek kı sa ca dün ya yı ve dün ya nın için de bu -

lun du ğu Gü neş Sis te mi' ni ifa de et mek te dir. İn san la ra tüm can lı la rı,

tüm gü zel lik le ri "dün ya yap tı" ve ya bun lar "top ra ğın ese ri" den miş ol -

sa her hal de gü lüp ge çer ler di. Ama "ta bi at-do ğa" gi bi ke li me ler le ya pı -

lan ge niş çap lı pro pa gan da lar, ki şi le rin do ğa yı ne re dey se bi linç sa hi bi

bir güç ola rak gör me ye baş la ma la rı na se bep ola bil mek te dir. Oy sa

unut ma mak ge re kir ki do ğa, gör dü ğü müz ola ğa nüs tü dü zen li ve mü -

kem mel sis te min adı dır, bu sis te mi ku ran ve ona sü rek li ola rak ha yat

ve re nin de ğil! Dün ya üze rin de ha ya tı nı sür dü ren her can lı yı Al lah ya -

rat mış tır ve Al lah ken di le ri ni han gi özel lik ler le ya rat tıy sa, on lar la var -

lık la rı nı sür dür mek te dir ler.

Bu ger çe ğin ışı ğın da, do ğa da ki ba zı can lı la rın sa hip ol duk la rı sa -

vun ma sis tem le ri ni in ce le ye lim. Bu nu ya par ken akıl da tut ma mız ge -

re ken en önem li nok ta, do ğa nın can lı lar ara sın da sü rek li de vam eden

bir av la ma-av lan ma iliş ki si üze ri ne ku ru lu ol du ğu dur. Bu iliş ki öy le

has sas bir den ge ye otur muş tur ki, mil yon lar ca yıl dır, mil yon lar ca tür

can lı bir di ğe ri ni yi ye rek bes len mek te, ama bu can lı lar yok ol ma mak -

ta dır. Eğer av la ma-av lan ma zin ci ri için de ki önem li tür ler den bi ri nin

so yu tü ken se, bü yük bir den ge siz lik or ta ya çı kar. Ör ne ğin dün ya da ki

ka rın ca yi yen le rin so yu tü ken se, ka rın ca lar kı sa sü re de bü yük top rak -

la rı is ti la ede bi lir ler.

Can lı lar ara sın da ki bu av la ma-av lan ma iliş ki si, in sa noğ lu nun za -

rar lı mü da ha le le ri ol ma dı ğı sü re ce, bü yük bir uyum için de de vam et -

mek te dir. Bu den ge nin sür me si ni sağ la yan en önem li sis tem ise, can -

lı la rın sa hip ol duk la rı av la ma ya da sa vun ma sis tem le ri dir. Ön ce ki sa -



tır lar da, ba zı can lı la rın son de re ce ola ğa nüs tü av lan ma sis tem le ri ile

bir lik te ya ra tıl dık la rı nı ve bu sa ye de "rı zık lan dı rıl dık la rı nı" gör dük.

Ama do ğa da yal nız ca bu tür sal dı rı sis tem le ri ne sa hip can lı lar ol say -

dı, yem ol ma ya aday can lı la rı aşı rı bi çim de tü ke tip, soy la rı nın yok ol -

ma sı na ne den olur lar dı. Bu can lı lar yok olun ca, on la rı yi yen ler de aç

ka la cak ve do ğa yo ko lu şa sü rük le ne cek ti.

Ama Al lah'ın kur du ğu bü yük den ge için de bu prob lem de çö zül -

müş tür. Çün kü "av cı" hay van lar mü kem mel sal dı rı sis tem le riy le do na tı -

lır ken, "yem" sta tü sün de ki hay van lar da yi ne mü kem mel sa vun ma sis -

tem le riy le do na tıl mış lar dır. İki ta ra fın ye te nek le ri bir bi ri ni den ge le mek -

te dir. Ve bu ola ğa nüs tü ye te nek ler in sa na, bu ye te nek le ri ya ra tan

Al lah'ın son suz güç, akıl ve bil gi si ni az da ol sa ta nı ma fır sa tı ver mek te -

dir.

Her can lı, ken di si ni sa vun mak için fark lı ye te nek ler le bir lik te var

edil miş tir. Ki mi si çok hız lı ve çe vik tir; ken di ni ka ça rak kur ta rır. Ki mi -

si ye rin den kı mıl da ya maz; ama sağ lam zırh lar la kap lı dır. Ki mi si ön ce -

ki say fa da yer alan tır tıl gi bi ola ğa nüs tü "kor kut ma" be ce ri le ri ne sa -

hip tir. Ba zı la rı, ze hir li, ya kı cı, ya da kö tü ko ku lu gaz lar püs kür tür. Da -

ha baş ka la rı, ölü tak li di ya pa bi le cek ye te nek te ya ra tıl mış lar dır. Vü cut -

la rı ka muf laj için ola ğa nüs tü de re ce de uy gun ola rak var edi len ler de

bu lu nur. Ama unut ma mak ge re kir ki, bun lar yal nız ca bi rer ör nek tir

ve can lı lar bu ra da de ği ne me di ği miz, hat ta in sa noğ lu nun he nüz keş fe -

de me di ği da ha bin ler ce il ginç sis tem le do na tıl mış lar dır. Tüm bu sis -

tem ler, Al lah'ın ya rat tı ğı ev ren de hiç bir 'çe liş ki ve uy gun suz luk' ol ma -

dı ğı nı ve O'nun güç, akıl ve il mi nin son suz ol du ğu nu gös ter mek te dir.

Al lah bu ger çe ği Ku ran'da şöy le ha ber ver mek te dir:

"... Rah man'ın ya rat ma sın da hiç bir 'çe liş ki ve uy gun suz luk' gö -

re mez sin. İş te gö zü(nü) çe vi rip-gez dir; her han gi bir çat lak lık

(bo zuk luk ve çar pık lık) gö rü yor mu sun? Son ra gö zü nü iki ke re

da ha çevirip-gez dir; o göz (uyum suz luk bul mak tan) umudunu

kes miş bir hal de bit kin olarak sana dönecek tir." (Mülk Suresi,

3-4)
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Kimi can lı lar, üre ti mi için çok ile ri tek no lo ji ge re ken ol duk ça kar ma -

şık kim ya sal bi le şim le ri ken di bün ye le rin de la bo ra tuv ar has sas lı ğın da ve

son de re ce ko lay ca üre te bi lir ler. İş te bun lar dan ba zı la rı:

BOMBARDIMAN BÖCEĞİ

Yan da ki re sim de gör dü ğü nüz hay va nın is mi "Bom bar dı man bö ce -

ği"dir. Bu bö ce ğin sa vun ma yön te mi di ğer hay van la ra pek ben ze mez.

Hay van, düş man sal dı rı sı na uğ ra dı ğı an da, vü cu du nun alt ta ra fın da bir -

bi rin den ay rı iki böl me de de po la nan iki kim ya sal mad de yi (hid ro jen pe -

rok sit ve hid ro ki non) 'yak ma oda sı' ola rak ad lan dı rı lan özel bir böl me de

bir leş ti ri r. Ay nı an da bu 'yak ma oda sı'nın du var la rın dan sal gı la nan özel

bir ka ta li zör (pe rok si daz) mad de nin hız lan dı rı cı et ki siy le, ka rı şım

100OC'lik kor kunç bir kim ya sal si la ha dö nü ştü rür. Ba sınç la fış kır tı lan bu

çok sı cak kim ya sal mad de yle haş la nan düş man  ise, pa ni ğe ka pı la rak av -

lan mak tan vaz ge çer.

"Bu son de re ce kar ma şık sa vun ma me ka niz ma sı na sıl var ol muş -

tur?" so ru su na ce vap ara dı ğı mız da ise, bö ce ğin bu me ka niz ma yı "ken di

ken di ne" ge liş tir me si nin im kan sız ol du ğu nu gö rü rüz. 

Bir bö cek, bir bi rin e ka rış tı ğı an da pat la ya cak iki ay rı kim ya sal mad -

de nin for mü lü nü na sıl oluş tu ra bi lir? Far z e de lim oluş tur du, bun la rı na sıl

ken di vü cu dun da sal gı la yıp bi rik ti re bi lir? Sal gı la dı di ye lim, bun lar için

ken di vü cu dun da iki ay rı 'bek le me' ve bir de 'yan ma' oda sı na sıl mey da -

na ge ti re bi lir? Tüm bun la rı 'ba şar sa' bi le, iki mad de nin re ak si yo nu nu hız -

lan dı ra cak bir ka ta li zör mad de nin for mü lü nü na sıl he sap la yıp bun la ra

ek le ye bi lir? Üs te lik tüm bun la rın ar dın dan bir de, ken di ken di ni yak ma -

mak için, 'yan ma oda sı'nın ve ka rı -

şı mı püs kürt tü ğü bo ru nun du var -

la rı nı yan maz bir ala şım la 'izo le' et -

me li dir!

Bö ce ğin 'yap tı ğı' bu iş lem le ri,

kim ya ger ler dı şın da, in san lar da hi

KİMYASAL SİLAHLAR
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ya pa maz lar. Kim ya ger ler de bu

iş le mi ken di vü cut la rı nın için de

de ğil, an cak la bo ra tuv ar da ya pa -

bi lir ler.

Bö ce ğin böy le si ne üs tün bir

kim ya uz ma nı ol du ğu nu ve ken di

vü cu du nu, ya pa ca ğı re ak si yo na

gö re dö nüş tü rüp-dü zen le ye cek

ye te ne ğe sa hip bir mu ci ze vi ta sa rım cı ol du ğu nu ka bul et mek el bet te akıl

dı şı dır. Bel li ki bö cek, bu ina nıl maz iş lem le ri, içe ri ği nin far kın da ol ma -

dan, yal nız ca bir ref leks ola rak yap mak ta dır. Ta bi at ta böy le si ne üs tün bir

gü ce ve ak la sa hip bir varlık yok tur. İn san da böy le bir can lı yı var ede -

mez. Bı ra kın böy le si ne komp leks bir can lı yı var et mek, bi lim adam la rı

can lı lı ğın en ba sit te me li olan pro te ini bi le -el le rin de ör ne ği ol du ğu hal -

de- ya pa bil miş de ğil ler dir. Açık tır ki bu bö ceği, son de re ce üs -

tün bir bil gi ye ve gü ce sa hip olan Al lah ya ra t mış tır. 'Bom bar -

dı man bö ce ği', ya ra tıl mış mil yar lar ca can lı gi bi, Rabbimizin

son suz gü cü nün ve ben zer siz ya rat ma sı nın bir ör neğidir.
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KIZIL YÜZLÜ TIRTIL, ASİTLİ SAVUNMA

KOKARCA VE KABAK BÖCEĞİNİN KOKU BOMBALARI

Kokar ca la rın (yan da) düş man la rı na kar şı püs küt tük -
le ri kim ya sal mad de nin tek özel li ği ol duk ça kö tü
kok ma sı dır. Bu tik sin di ri ci ve ka lı cı ko ku on la rı
düş man la rın dan ko ru ma ya ye ter. Üst te gör dü ğü nüz
"ka bak bö ce ği" da ay nı ko run ma sis te miy le ya ra tıl -
mış hay van lar dan biri dir.

Bom bar dı man bö ce ği ne ben -
zer bir sa vun ma sis te mi ne sa -
hip olan Kı zıl Yüz lü Tır tıl,
ken di si ne sal dı ran düş man la -
rı na kar şı vü cu dun da üre ti len
bir asit püs kür tür. El bet te o
da, ay nı bom bar dı man bö ce ği
gi bi ola ğa nüs tü bir kim ya ger,
si hir li bir  bi yo log ve mu ci ze -
vi bir ta sa rım cı de ğil, Al lah'ın
var lı ğı nın ve gü cü nün ör ne ği
ola rak ya ra tıl mış bir "ayet"tir.
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BENZERLİĞİN KAZANDIRDIKLARI

Üstteki Vi ce roy Ke le be ği'nin
kuş lar için ol duk ça gü zel bir
ta dı var dır. An cak, bu cins
ke le bek le rin kuş la rın ta dı nı
hiç sev me di ği Mo nark ke le -
bek le ri ne (üst te) ben ze r şe kil -
de ya ra tıl mış ol ma la rı, on la rı
kuş la rı n teh di din den bü yük
öl çü de ko ru mak ta dır.

Üst te ki re sim bir arı ya, onun al tın da ki ise bir si ne -
ğe ait. Bu ben zer lik sa ye sin de si ne ğin düş man la rı,
kar şı la rın da ki ni arı sa na rak yak laş ma ya çe kin mek -
te di rler. Si ne ğin, arı ya olan bu gö rü nüm ben zer li ği -
nin ya nın da bir de ay nen arı lar gi bi vı zıl da ma
özel li ği  bu lun mak ta dır. Da ha sı, bu si nek düş man
sal dı rı sı na uğ ra dı ğın da ka nat la rı nı yu ka rı doğ ru
kal dı rıp, göv de si ni öne doğ ru bü ke rek ay nı arı la rın
sal dı rı po zis yo nu nu al mak ta dır. Alt ta ki re sim de ya -
ban arı sı na ben ze yen bir gü ve gö rül mek tedir. 
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Pan go li nin sert zır hı bir ko za la ğı an dı rır.
Kıv rıl dı ğın da üze rin de ki zırh lar di ki lir. Ol -
duk ça kes kin ke nar la ra sa hip bu zır hı, ko -
lay ko lay hiç bir hay van aça maz.
Ar mo dil lo da zır hı nı pan go lin gi bi kul la -
na rak ken dini korur.

Tes bih bö ce ği teh li ke anın da içi ne kıv -
rı la rak top gi bi bir hal alır ve da ya nık lı
ka bu ğu sa ye sin de ko ru nur.

Kir pi, sa vun ma sı nı di ken le sağ la yan hay -
van la rın en ün lü sü dür. Ol duk ça ya vaş
ha re ket ede bi len bu can lı, eğer böy le bir
sis tem le ko run muş ol ma say dı, kuş ku suz
mil yon lar ca yıl ön ce yok olup gi de cek ti.
Ha yat ta kal ma sı nı sağ la yan ko ru nma
yön te mi ise, kuş ku suz ne ken di si nin "ak -
le dip" üret ti ği, ne de te sa düf ler ce oluş tu -
rul muş bir sis tem dir. Allah kir piyi bu üs-
tün özelliklerle yaratmıştır.

Bu sü rün gen bir teh li ke anın da kuy ru ğu nu ağ zı na
alır ve yu var lak bir şe kil alır. Bu şe kil de bü tün vü -
cu du nu kap la yan zır hı onu dı şa rı dan ge le bi le cek
her tür lü teh li ke ye kar şı ko rur.

Bazı hay van lar son de re ce ya vaş ha re ket eder ler, bu yüz den düş man la rın dan kaç ma ya da
giz len me gi bi bir imkanları yok tur. Ama on la ra ve ri len baş ka sa vun ma me ka niz ma la rı var dır:
Zırh la rı ve dik en leri.

ZIRH VE DİKENLER

ArmodilloPan go li n
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KAMUFLAJ
Bazı hay van lar, ya şa dık la rı or ta ma son de re ce uyum lu şe kil de ya ra tı lan vü cut ya pı la rı ile ko -
run ma al tı na al ın mış lar dır. Al lah'ın bu hay van la ra ver di ği "ka muf laj" özel lik le ri bu lun duk la rı
or ta ma o den li uyum lu dur ki, ko nuy la il gi li ba zı re sim le rin bir bit ki ye mi, yok sa bir hay va na
mı ait ol du ğu nu an la mak ve ya or tam için de hay va nı se çe bil mek ne re dey se im kan sız dır. Ka -

muf laj o ka dar et ki li ve us ta ca dır ki,
özel bi çim de plan la nıp "ya ra tıl mış"
bir sa vun ma me ka niz ma sı ol du ğu
açık ça gö rül mek tedir.

Or ki de nin üze ri ne ko nan bir Mantisi çi çek ten
ayırt etmek ol duk ça zor. (aşağıda)

MAN TIS LER, ya şa dı kla rı çev re ye
uyum lu ola rak ya ra tı lan can lı lar dan -
dır. Ba zen bir yap ra ğın, ba zen de bir
da lın ara sın da giz le nir ler. Tek si lah la rı
vü cut la rı nın şek li ve ren gi dir. Bu sa ye -
de düş man la rın dan en iyi bi çim de giz -
le ne bilir ler. 

Bu resimlerdeki Mantisler de bulundukları ortam-
da saklanabilecekleri renk ve şekillere sahipler.
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Düşünen İnsanlar İçin
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"Gerçekten hayvanlarda da

sizin için bir ibret 

vardır." 

(Müminun Suresi, 21)
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Yapraklar arasında
kamufle olmuş 
kelebekler.

İlk ba kış ta ku ru muş bi rer yap rak sa nı la bi le cek bu re sim ler (alt ve üst) as lın da ke le bek le re ait.
Da mar la r dan, çü rü müş böl ge le re ve ton la ma la ra ka dar her tür lü ay rın tı yı üze rin de ta şı yan bu
yap rak ben ze ri ka nat lar, ke le bek ler için çok gü zel bir ko run ma sağ lı yor. Ke le be ğin yap ra ğa
böy le si ne ola ğa nüs tü bir şe kil de (yap ra ğın da mar la rı ve ku ru muş kı sım la rı bi le ih mal edil me -
den) ben ze me si ne "rast lan tı" de yip geç mek el bet te müm kün de ğil. Ke le be ğin ken di ken di ni
"yap rak laş tır dı ğı nı" ka bul et mek se ay nı oran da man tık dı şı bir id di adır. Bu Allah'ın üstün ya-
ratışının bir örneğidir.

KURUMUŞ YAPRAK MI? KELEBEK Mİ?
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Sinek le ri ya ka la mak için sak la nan sa rı örüm ce ği de,
üze rin de bu lun du ğu çi çek ten ayırt etmek pek de
ko lay de ğil.

Kuş pisliği görünümündeki tırtıl.

Diken benzeri yaprak bitleri.

Yaprakların arasında tırtıl

Yap rak la bes le nen çe kir ge le rin
ömürleri do ğal ola rak yap rak la rın
ara sın da ge çer. Sa hip ol duk la rı
renk yap rak la birebir ben zeş ti ğin -
den, en bü yük düş man la rı olan
ker ten ke le ve kuş la rın çe kir ge le ri
fark et me le ri ge nel de müm kün ol -
maz. Böy le ce çe kir ge ler gü ven lik
için de ya şam la rı nı sür dür ür ve
bes le nir ler. Her hal de çe kir ge le rin
yap rak la rın ya nın da du ra du ra
"yap rak laş tı ğı nı" kim se id dia ede -
mez. Ya da ken di ken di le ri ni, her
na sıl sa, "yap rak laş tır dık la rı nı"...
Açık tır ki, yap rak yi yen çe kir ge ler,
ya şam la rı nı sür dür me le ri için böy -
le bir ka muf laj özel li ği ile bir lik te
ya ra tıl mış lar dır.
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Bir baş ka ka muf laj lı ya rat ma ör ne ği: Ağaç
göv de si nin de se nin den fark sız de ri ren gi -
ne sa hip iki kur bağa.

Yeşil yapraklar ve yeşil kurbağa.

Cey la nın ot lar la ay nı olan ren gi ken di si için
çok bü yük bir avan tajdır.

Baykuş

Gelincikler yaşadıkları
ortama tam uyum
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Yan da ki Ba kır baş lı yı lan, or man ın yap rak -
lar la ör tü lü ze mi nin e mü kem mel şe kil de

ka muf le ola bil mek te dir. De ri si nin ren gi ona
sa vun mada ol du ğu ka dar, av lan ma da da

bü yük avan taj sağ la mak ta dır.

Çita

Yapraklarla tam bir uyum içinde olan
çekirgeler
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Üst te ye r a lan ku şun ve alt ta ki tav şa nın or tak özel li ği mev sim le re gö re tüy renk le ri nin de ğiş -
me si dir. Bu hay van lar, kış ay la rın da bem be yaz bir kı ya fet ku şa nır ken, ba har gel di ğin de top -
ra ğın ve bit ki ör tü sü nün ren gi ne birebir uy gun ye pye ni bir gö rü nü me bü rü nür ler.
Or ta ma gö re renk de ğiş tir me ola yı, hay van la rın vü cut la rın da ya ra tıl mış olan ol duk ça kar ma -
şık me ka niz ma lar sa ye sin de ger çek leş mek te dir. Gü neş te ka lan in san de ri si nin kı za rıp-ko yu -
laş ma sı na ben ze ti le bi le cek bu me ka niz ma lar, hay van la rın de ri ve tüy le rin de renk de ği şik lik -
le ri ne yol aç mak ta dır. Vü cu du mu zun gü neş te yan ma sı nı en gel le ye me me miz (özel ko run ma
yön tem le ri ha riç) gi bi hay van lar da vü cut la rın da ki de ği şi mi kont rol ka bi li ye ti ne sa hip de ğil -
ler dir. 
Önem li olan, bu tüy de ği şi mi nin hay van için bü yük bir ko run ma me ka niz ma sı oluş tur ma sı -
dır. Kı şın kar lı gün le rin de be yaz, di ğer mev sim ler de top rak ren gin de olan tüy le ri, ka muf laj
yö nün de bü yük avan taj sağ lar. 
Bu nun ter si de ola bi lir ve hay van kı şın top rak ren gi, ya zın bem be yaz ka la bi lir di. Ya da hiç
renk de ğiş tir me ye bi lir di. Kı sa ca sı renk le rin mev sim le re gö re de ğiş me sin de açık bir akıl ve
he sap var dır. Ve hay van bu nu ken di si he sap la yıp kont rol ede mez. Kuş ku suz hay va nı ya ra -
tan Rab bi miz onu böy le si ne bir ko run ma me ka niz ma sı ile do nat mış tır.

MEV Sİ ME VE ZE Mİ NE GÖ RE DE Ğİ ŞEN 
TÜY REN Gİ
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Yaprağın renklerine bürünmüş bir kurbağalar
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Kumların içinde yaşayan kaya balıkları

Ağaç gövdesinde kertenkele.

Tropidoderus Childrenii

Katydid

Baykuş
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Bazı hay van la rın ko run ma la rı, kır mı zı ren -
gin cay dı rı cı lı ğı na bağ lan mış tır. Ör ne ğin,
ağaç çe kir ge si teh li ke anın da sır tın da ki kır -
mı zı lı ğı düş ma nı na gös te rir ken, yen geç ler
kıs kaç la rın da ki kır mı zı ren gi açı ğa çı ka rır lar.
İl ginç olan, hay va nın vü cu dun da ki kır mı zı lı -
ğın nor mal de gö rün me yen ama teh li ke anın -
da ko lay ca açı lıp gös te ri le bi le cek bir böl ge -
de yer al ma sı dır. Bu sa ye de, sal dır gan üze -
rin de ge rek li "şok et ki si"ni oluş tu ru la bil mek -
tedir.

Bazı kelebekler ve güveler kanatlarındaki
kırmızılığı göstererek düşmanlarını korkutur-
lar.

KIRMIZININ AYRICALIĞI...
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Resimdeki küçük ker ten ke le 
tehlike anında kendisini şişire-
rek vü cu du nu gö rü nen den çok
da ha bü yük bir ha le ge ti riyor.
Hayvan şiştiğinde, ba şı nın çev -
re sin de beliren bir ye le ise gö-
rüntüsünün daha da ürkütücü
olmasına yol açıyor...

OLDUĞUNDAN KORKUNÇ GÖZÜKME

AT KES TA NE Sİ BA LI ĞI, ilginç bir sa vun ma me ka niz ma sıy la do na tıl mış tır. Bu ba lık, teh li ke
anı n da su yu tar ve şi şer. Vü cu du nun her yanından çı kan di ken ler av cı ba lık ları caydırmaya
yeterlidir.



Son de re ce şa şır tı cı ve hay ran lık uyan dı rı cı bir baş ka sa vun ma yön te mi ise, "sah te göz ler"dir.
Ba zı hay van la rın vü cut la rın da "sah te göz ler" de ne bi le cek şe kil ler var dır. Bu "sah te göz ler" o
den li inan dı rı cı dır ki, bu can lı la rı av la mak is te yen di ğer le ri, göz ler ne de niy le, kar şı la rın da çok
da ha de va sa bir hay van ol du ğu nu sa nıp ka ça bi lir ler. "Sah te göz ler"e sa hip hay van lar sa, far -
kın da bi le ol ma dık la rı bu özel lik -
le ri nin ken di le ri ne sağ la dı ğı ra hat -
lı ğı ya şar lar.

SAHTE GÖZLER

Bazı ke le bek ler ka nat la rı nı aç tık -
la rı an da kar şı mı za bir çift göz çı -
kar. Bü tün ay rın tı la rıy la ve si met -
ri siy le ek sik siz iki göz dür bun lar.
Sa de ce bu göz ler bi le, düş man la -
rı nı kar şı la rın da ki can lı nın bir ke -
le bek ol ma dı ğı ko nu sun da ik na
et me ye ye ter de ar tar. Özel lik le
üst te ki Şön ling Ke le be ği gi bi ba zı
ke le bek tür le ri nin sah te yüz le ri;
or ta sın da ki pı rıl tı la rıy la göz le ri,
yüz hat la rı, ça tık kaş la rı, ağ zı ve
bur nuy la öy le si ne mü kem mel dir ki, or -
ta ya çı kan gö rün tü bir çok düş man için
ol duk ça cay dı rı cı dır. Pe ki bu göz ler na -
sıl or ta ya çık mış tır?
Bu ola ğa nüs tü gö rün tü nün, "il ginç bir
rast lan tı" so nu cun da or ta ya çık tı ğı nı id -
dia et mek müm kün de ğil dir. Üst te ki re -
sim de tay lı in ce len di ğin de ku sur suz bir
ta sa rı ma sa hip olan bu yüz şek li nin
rast lan tıy la olu şa ma ya ca ğı ko lay lık la
an la şı la cak tır. Rast lan tı lar si met ri oluş -

tu ra bi lir ler mi? Rast lan tı lar ay nı renk ve tı pa tıp ay nı
de sen le ri fark lı iki yer de oluş tu ra bi lir ler mi? Ta bii ki
oluş tu ra maz lar. Böy le bir id dia bi lim sel lik le ala ka sı
ol ma yan, son de re ce an lam sız bir id di adır. Ke le bek
fay da lı ola ca ğı nı dü şün dü ğü için ken di ken di ne bu
sis te mi oluş tur muş ola bi lir mi? Bu so ru nun ce va bı da

ta bii ki "ha yır"dır.
Bir kaç haf ta lık öm rü olan bir tır tı lın, ken di
renk le riy le, de sen le riy le oy na yıp, res sam la ra
taş çı kar ta cak bir çi zi mi ger çek leş tir me si ve
bu nu sa vun ma için kul lan ma sı söz ko nu su bi -
le de ğil dir. Yer yü zün de ki tüm can lı lar gi bi
"sah te göz le ri" olan bu can lı la rı da   Al lah ya -
ra t mış tır. On lar da ki ku sur suz ta sa rı mın sa hi bi
hiç kuş ku suz ki alem le rin Rab bi olan Al lah'tır.
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Sah te or gan lar, yal nız ca kor kut -
ma ya de ğil, ba zen de kaç ma ya
yar dım cı olur. Üst te ki re sim de -
ki gü ve nin kuy ruk kıs mı, üze -
rin de an ten le ri de olan bir ka fa
gö rü nü mün de dir. Bu şe kil, sal -
dır gan la rın, gü ve nin kuy ru ğu nu
ka fa sı sa na rak ora ya yö nel me si -
ne yol açar. Za ten gü ve de ar -
ka sı nı dö ne rek sal dır ga nın al -
dan ma sı na yar dım cı olur. Bu
he def şa şırt ma ope ras yo nu kü -
çük gü ve ye kaç mak için za man
ka zan dı rır. Ay nı "sah te ka fa" gö -
rün tü sü, sol da ki kelebek te de
var dır.

(Üstte sol da) Bu tır tıl da kuy ruk kıs mın da ki sah te göz ler sa ye sin de düş man la rın dan ko ru nu yor.
(Sağ da) Tro pik or man lar da ya şa yan bu kuş, yu va sın da ki yav ru la rı na ve yu mur ta la rı na ya da ken di si ne bir
düş man sal dır dı ğın da bir den ka nat la rı nı açar. Ka nat lar da ani den be li ren iki par lak renk li şe kil, sal dır ga -
nın üze rin de cay dı rı cı bir et ki  oluş turur.

Dörtgöz kelebek balığı da
kuyruğunda sahte göz ...



Kita bın ön ce ki say fa la rın da, bal a rı la rı nın ola ğa nüs tü özel lik le ri -

ni in ce le miş tik. Arı ko lo ni si nin, bü yük bir mü hen dis lik ha ri ka sı sa yı -

lan ko va nı na sıl in şa et ti ği ni, ko va nın in şa sın da çok in ce ve has sas he -

sap la rın kul la nıl dı ğı nı gör müş ve in san la rın bi le ba şar mak ta zor la na -

ca ğı iş lem le rin arı lar  tarafından oto ma tik ola rak ya pıl dı ğı nı be lir le -

miş tik.

Arı lar, ko nu yu in ce ler ken de vur gu la dı ğı mız gi bi, bu ola ğa nüs tü

zor işi, in san lar dan da ha ze ki ol duk la rın dan de ğil, ken di le ri ne öy le

"vah ye dil di ği" için ya par lar. Ak si hal de, bin ler ce bi linç siz hay va nın,

tek bir mer kez den kont rol ge rek ti ren o den li zor ve kar ma şık bir iş le -

mi ba şar ma la rı müm kün ola maz dı.

Ama do ğa da ki ku sur suz mi mar lar, yal nız ca arı lar de ğil dir. İler le -

yen say fa lar da, yi ne arı la rın ki ka dar zor ve kar ma şık "in şa at" iş le ri ni

bü yük bir us ta lık la ba şa ran hay van la ra göz ata ca ğız. Bu hay van lar da,

ay nı arı lar gi bi ken di le ri ne "vah ye di len" bil gi yi kul la na rak, ya ra tı lış la -

rın da ken di le ri ne ve ri len ba zı il ginç özel lik le rin yar dı mıy la mi ma ri

ha ri ka lar mey da na ge ti rir ler.

Do ğa da ki ku sur suz mi mar lar dan ak la ilk ge len kun duz lar dır. Bu

hay van lar, yu va la rı nı dur gun bir gö le tin için de ya par lar. An cak bu

gö le tin özel li ği, kun duz la rın de re üze rin de in şa et tik le ri bir ba raj ile

su ni ola rak oluş tu rul muş ol ma sı dır.

Kun duz, su yun önü nü kes mek ve ken di si ne yu va ya pa bi le ce ği

dur gun bir gö let oluş tu ra bil mek için bir ba raj in şa et me ye ko yu lur.

Bu nun için, ilk ola rak ka lın dal la rı de re ya ta ğı nın içi ne iter. Ar dın dan

da ha in ce dal la rı, da ha ağır olan la rın üze ri ne yı ğar. Ama kar şı sı na çı -

kan en bü yük so run akan su yun bu kit le yi alıp gö tür me teh li ke si dir.

Eğer ba raj de re ya ta ğı na sağ lam bir şe kil de ke net le ne mez se akan su
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Şaşırtıcı mimarlar



kı sa sü re de onu tah rip ede cek tir. Ba ra jın su ta ra fın dan da ğı tıl ma ma sı

için ya pı la cak en gü zel şey, ön ce de re ya ta ğı na ka zık lar çak mak ve bu

ka zık lar üze ri ne ba ra jı in şa et mek tir. Bu ne den le kun duz lar, ba raj la rı -

nı ya par ken ana ta şı yı cı ola rak bü yük ka zık lar kul la nır lar. Ama bu ka -

zık la rı de re ya ta ğı na çak mak la uğ raş maz lar, on la rın yap tı ğı ka zık ola -

rak kul la na cak la rı par ça la rı taş lar la ağır laş tı ra rak su için de sa bit le -

mek tir. Kun duz lar, en son ola rak yığ dık la rı dal la rı, kil ve ölü yap rak -

lar dan yap tık la rı özel bir harç la bir bir le ri ne ya pış tı rır lar. Bu harç su

ge çir me di ği gi bi, su yun aşın dı rı cı gü cü ne kar şı da çok da ya nık lı dır. 

Kun du zun, in şa et ti ği ba raj, su yun önü nü tam 45 de re ce lik bir

açıy la ke ser. Ya ni hay van ba ra jı nı, dal la rı su yun önü ne rast ge le ata rak

de ğil ta ma men plan lı bir şe kil de in şa et mek te dir. Bu ra da il ginç olan

gü nü müz hid ro elekt rik santrallerinin tü mü nün bu açıy la in şa edil me -

si dir. Kun duz lar, bu nun ya n ı sı ra, su yun önü nü ta ma men kes mek gi-

bi bir hata da yap maz lar. Barajı is tedik leri yük sek lik te su tutabilecek

şekil de in şa eder, faz la suyun ak ması için özel kanal lar bırakır lar. 
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Su altı

Kun du zun ya ra tı lı şı, ya pa ca ğı in şa at
işi için özel ta sa rım lar la do lu dur.

Hay va nın en
önem li ale ti, diş -
le ri dir. Yap tı ğı
ba ra jı, diş le riy le
ke mi rip-kes ti ği
ağaç dal la rıy la in şa eder. Do ğal ola rak da, diş le ri
sü rek li yı pra nır, aşı nır, sık sık da kı rı lır. Eğer bu iş
için özel bir sis tem le do na tıl mış ola rak ya ra tıl ma -
say dı, hay van kı sa sü re de diş le ri ni yi ti re bi lir ve aç
ka la rak öle bi lir di. An cak, de di ği miz gi bi, hay va -
nın bu prob le mi, en baş tan çö zül müş tür. Çün kü
ağaç la rı ke mir mek için kul lan dı ğı dört ta ne ön di -
şi, hay va nın ha ya tı bo yun ca sü rek li bü yür.
Aca ba diş ler na sıl ol muş tur da böy le bir özel li ğe

sa hip ol muş lar dır? Kun duz, diş le ri nin kı -
rıl dı ğı nı gö rün ce, on la rı uzat ma ya mı
ka rar ver miş tir? Yok sa, te sa dü fen, ilk ba -
ra jı ya pan kun du zun diş le ri uza ma ya mı
baş la mış tır? Açık tır ki, hay van, böy le bir
özel lik le ya ra tıl mış tır. Bu nun özel bir
ya ra tı lış ol du ğu, ar ka diş le rin bo yu -
nun sa bit kal ma sın dan da an la şıl -
mak ta dır. Çün kü eğer hay va nın
bü tün diş le ri sü rek li ola -
rak uza say dı, aşın -
may la kar şı laş -
ma yan ar ka



diş ler, aşı rı bü yü ye cek, hay va nın çe ne si ni
zor la ya cak, ağ zı kul la nıl maz ha le ge le cek ti.
Ama yal nız ca ön de ki dört diş uza mak ta dır:
Ya ni ağaç ke mi rir ken kul lan dı ğı diş ler...
Kun du zun diş le rin den baş ka pek çok or ga nı
özel ola rak yap tı ğı işe uy gun şe kil de ya ra tıl -
mış tır. Su al tın da ça lı şır ken gö zün za rar
gör me si ni en gel le yen şef faf
per de ler, bur nu na ve ku lak
iç le ri ne su kaç ma sı en gel le -
yen özel ka pak çık lar, su için -
de bir ba lık gi bi ha re ket et -
me si ni sağ la yan ta rak lı ar ka
ayak lar, ay rı ca yas sı, ge niş ve
sert bir kuy ruk hay va nın ya -
ra tı lış tan sa hip ol duğu ay -
rıcalık lar dır.

Havalandırma deliği

Su seviyesi

Yuva zemini

Akarsu zemini



TER MİT LE RİN GÖK DE LEN LE Rİ

Doğadaki mimarlar arasında termitlerin yeri tartışılmazdır. Gö -

rü nüş ola rak ka rın ca la ra çok ben ze yen bir bö cek tü rü olan ter mit ler,

top rak tan yap tık la rı gör kem li yu va lar da ya şar lar. Bu yu va la rın yük -

sek likleri 6 met re yi, ge niş li ği ise 12 met re yi bu lur. İşin en il ginç ya nı

ise, bu hayvanların kör ol ma la rı dır.

Yu va nın ya pı mal ze me si iş çi le rin sal ya la rı nı top rak la ka rış tı ra rak

yap tık la rı, sert ve da ya nık lı bir harç tır. Ter mit le rin ya pı sa na tı nın en

ola ğanüs tü özel li ği ise, ko lo ni ye dü zen li ha va ve şa şı la cak bir sa bit lik -

te ısı ve nem sağ la ma sı dır. Top rak tan yap tık la rı gök de len le rin ka lın ve

sert du var la rı, yu va nın iç kıs mı nın dı şa rı da ki sı cak tan uzak tu tul ma -

sı na ya rar. Ha va çe vi ri mi için yu va nın iç du var la rı bo yun ca uza nan

özel ko ri dor lar ya par lar. Di ğer ta raf tan gö ze nek ler ha va yı sü rek li filt -

re eder. 

Or ta boy da ki bir yu va nın sa kin le ri nin ih ti yaç duy du ğu ok si jen

için, her gün 1500 lt ha va ge rek li dir. Eğer bu ha va doğ ru dan doğ ru ya

içe ri alı nır sa, yu va da olu şan ısı ter mit ler için son de re ce teh li ke li bo -

yut la ra çı ka cak tır. An cak ter mit ler baş la rı na ge le ce ği bi li yor muş ça sı na

bu nun ted bi ri ni al mış lar dır. 

Aşı rı ısın ma ya kar şı yu va nın al tı na nem li mah zen ler ya par lar.

Bü yük Sah ra'da ya şa yan tür ler ise ze mi ni nin 40 met re ka dar aşa ğı sı na

bir su cet ve li ka zıp, yu ka rı da ki yu va ya su yun bu har la şa rak ulaş ma sı -

nı sağ lar. Gök de le nin

ka lın du var la rı ise

içer de ki ne min ko -

run ma sı na yar dım cı

olur.

Sı cak lık kont ro lü

de nem gi bi bü yük

has sa si yet le ya pı lır.

Dış ta ki ha va, yu va nın
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Boy la rı bir kaç san ti mi geç me yen ter mit ler hiç bir araç-ge reç kul lan ma dan yük sek li ği 4.5 met re ye
ula şan gök de len ler ya pa bi li yor lar. Bu gör kem li yu va, için de ya şa yan ve sa yı la rı bir mil yo nu aşan
ter mit ko lo ni si ni düş man la rın dan ve dı şar ıda ki el ve riş siz ya şam ko şul la rın dan mü kem mel bir bi -
çim de ko ruyor.



Merkez
baca

yan
bacalar

besin
deposu

mantar
bahçeleri

larvaların 
bırakıldığı odalar

yeraltına çıkan
tüneller

Yeraltındaki yuva-
nın üzerine inşa
edildiği destek

kraliçe
odası

Termit yuvasının içi

yü ze yi ne ya pıl mış in ce ka nal lar dan ge çe rek nem li mah zen le re gi rer ve

bu ra dan yu va nın en üs tün de ki bir ho le uza nır; ora da ha va, bö cek le rin

be den le riy le te mas edip ısı na rak yük se lir. Böy le ce ba sit bir fi zik sel il -

ke yo luy la, ko lo ni iş çi le ri nin sü rek li ola rak de net le di ği bir ha va do la -

şı mı sis te mi sağ lan mış olur.

Ay rı ca yu va dı şın da, su bas kın la rı na kar şı eğim li bir dam ve

oluk lar gö ze çar par. Gör me ye tene ğin den yok sun, bir mi li met re küp -

ten bi le kü çük bir beyi ne sa hip olan bu can lı lar, bu ka dar kar ma şık bir

in şa atı na sıl ba şar mak ta dır lar?

Ter mit le rin yap tı ğı bu iş, açık tır ki, hay van lar ara sın da ki kol lek tif

bir ça lış ma nın so nu cu dur. Çün kü "hay van lar bir bir le rin den ba ğım sız
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tü nel ler ka zı yor lar da, bun lar te sa dü fen bir bi ri ne uy gun çı kı yor" de -

mek yal nız ca bir saf sa ta dır. Ama bu nok ta da şöy le bir so ruy la kar şı la -

şı yo ruz: Hay van lar bu kar ma şık işi ya par ken bir bir le riy le na sıl uyum

için de ça lı şa bil mek te dir ler? Bu tür bir in şa at in san lar ta ra fın dan ya pıl -

dı ğın da, in şa atın bir mi mar ta ra fın dan ön ce den çi zil di ği ni, son ra plan -

la rı nın iş çi le re da ğı tıl dı ğı nı ve tüm in şa atın bir şan ti ye de or ga ni ze edi -

lip dü zen len di ği ni bi li yo ruz. Ama ara la rın da bu tür bir ile ti şim ol ma -
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GÖK DE LEN İÇİN DE TA RIM

Ba zı ter mit ler, gök de le nin için de yap tık la rı bah çe ler de, bes len mek ama cıy la man tar ye tiş ti -
rir ler.
An cak, bu man tar lar, nor mal ya şam sal fa ali yet le ri so nu cu, ter mit le rin sağ la dı ğı sı cak lık den -
ge si ni bo za cak şe kil de ısı ya yar lar. Bu aşı rı ısı ar tı şı nı ter mit le rin mut la ka den ge le me le ri ge -
rek mek te dir. Ter mit ler, hem ken di le ri nin mey da na ge tir di ği ısı yı, hem de yu va için de ki bah -
çe de ki man tar la rın me ta bo liz ma la rın dan açı ğa çı kan ısı yı uzak laş tır mak için il ginç yol la ra
baş vu rur lar. Olu şan sı cak lık yu va da ki ana ku le ye (ba ca ya) doğ ru yük se lir. Ha va do la şa rak
du var la ra ya kın kü çük ka nal lar bo yun ca yan ba ca la ra ge çer. Bu ra da ok si jen içe ri alı nıp,
ken di le ri nin ve man tar la rın çı kar dı ğı kar bon di ok sit ge ri ve ri lir. Bun dan do la yı bir ter mit yu -
va sı bü tün ko lo ni için dev bir ci ğer gi bi ça lı şır. Ha va kıl cal ka nal sis te mi bo yun ca iler le dik -
çe se rin ler.
So nuç ta; de vam lı se rin ve ok si jen ce zen gin ha va, da ki ka da yak la şık 12 cm ka dar hız la içe ri
gi rer ve böy le ce içer de ki sı cak lık de vam lı ola rak 30 de re ce de sa bit kalır.

Termit yuvası



yan, üs telik bir de kör olan ter mit ler, na sıl böy le dev bir in şa atı uyum

için de ba şar mış lar dır?

Ko nuy la il gi li ya pıl mış olan bir de ney, yukarıda sorduğumuz so -

ru ya cevap bulunmasını kolaylaştırmıştır. 

De ney de, in şa sı na baş la nan bir ter mit evi, da ha ilk aşa ma da iki ye

ay rıl mış tır. İn şa at bo yun ca iki grup ter mi tin bir bir le riy le te mas la rı en -

gel len miş tir. So nuç ol duk ça şa şır tı cı dır. Or ta ya iki ay rı yu va de ğil, bir

yu va nın iki par ça sı çık mı şır. Par ça lar birara ya ge ti ril di ğin de, ya pı lan

tüm ka nal  ve yol la rın bir bi ri ni tut tu ğu gö rül müş tür.

Bu olay nasıl açıklanabilir? Ön ce lik le, ter mit evi nin, bü tün ola rak

in şa sı hak kın da ge rek li olan bil gi nin bü tün ter mit ler de var ol ma dı ğı

açık tır. Bi rey ola rak bir ter mit da hil edil di ği sü re cin an cak bir kıs mı nı

bi le bi lir. Bu ne den le tüm bil gi le rin ko run du ğu ye rin ter mit ler top lu lu -

ğu ol du ğu so nu cu na va ra bi li riz. Bu du rum da biz bil gi den, da ha doğ -

ru su bü yük bil gi den bah se de bi li riz. Böy le bir bil gi an cak ay nı tü re ait

bi rey ler top lu lu ğu nun söz  ko nu su edil me si ha lin de var olur. Kal dı ki
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bu ör nek tek de ğil dir. Örneğin çe kir ge ler, top lu ca uç tuk la rı za man ço -

ğun luk la be lir len miş bir yö ne uçar lar. Şim di bu top lu luk tan bir çe kir -

ge yi ayı rıp ka pa lı bir ku tu ya koy sak, ha re ket yö nü nü o an da kay be der

ve pa nik için de her ta ra fa uç ma ya ça lı şır. Eğer bu ku tu yu uçan oğu lun

or ta sı na koy sak ku tunun için de ki çe kir ge bir den bi re doğ ru olan is ti -

ka me ti bu lur ve şim di an cak bir yö ne, ya ni oğu lun uç tu ğu yö ne sü rat -

le uç ma ya baş lar!

Kı sa ca sı, ferdi or ga niz ma lar ın toplu olarak meydana getirdikleri

eserlere ve organizasyona ait bilgi, an cak top lu luk dü ze yin de or ta ya

çı kar. Bi rey ler de ay rı ay rı mev cut de ğil dir. Bir baş ka de yiş le, ter mit ve

arı  gi bi kol lek tif "in şa at"lar ya pan hay van lar, bireysel olarak ne yap -

tık la rı nın far kın da değillerdir. An cak hep si nin öte sin de, hep si ni kont -

rol eden ve hep si nin yap tı ğı işi bi ra ra ya getirerek mükem mel sonucu

var eden bir baş ka akıl var dır.

Kuran'da bal yapımının arılara "vah yedil diği"nin bil diril diğini

ön ceki say falar da in celemiş tik. Ay nı şey ter mit ler ve diğer bütün hay -

van lar için de söz  konusudur.

Kuş kusuz, bu mükem mel iş lem ler, hay van lara "öğ retil miş", hay -

van lar, bu işi yapacak şekil de prog ram lan mış lar dır. Çün kü yap tık ları

inanıl maz in şaatı, in san lar an cak yıl lar ca mimari eğitimi gör dük ten

son ra ve pek çok tek nik alet kul lanarak ger çek leş tirebilir ler. İn san gi-

bi akıl ve bilinç sahibi ol mayan bu can lıların, bu işi yapacak şekil de

özel olarak yaratıl dık ları ve böy lece ken dilerini Yaratanın son suz bil -

gi ve gücünü gös ter meye aracı ol duk ları apaçık or tadadır.

Yap tık ları büyük mimari harikaların sonucun da, övül meye ve

hay ran olun maya layık olan, kuş kusuz bu küçük yaratık lar değil, on -

ları bu yetenek le var edip-yaratan Al lah'tır.
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LAR VA DAN Dİ KİŞ MAKİNESİ OLUR MU?
Bir kaç ka rın ca ayak ve ağız la rıy la yap rak la rın ke nar la rı nı tu tar ken di ğer le ri de ku luç ka yu va -
sın dan ya rı ge liş miş lar va lar ge ti rir.
Lar va lar ağız sal gı la rıy la bir lik te me kik va zi fe si gö re cek tir. Ye tiş kin ka rın ca lar lar va la rı yap rak
ke nar la rı na bas tı rın ca lar va la rın ağ sal gı bez le ri ça lış ma ya baş lar. Ka rın ca lar yap rak lar bir bi ri -
ne sım sıkı tutunun caya kadar lar vaları bir dikiş iğ nesi gibi ileri getirip götürür ler. 

Doku ma cı ka rın ca lar Af ri -
ka'nın ya ğış lı or man lar ın da
ya şar lar. Bu ka rın ca la rın
özel li ği yu va la rı nı di ğer
hem cins le ri gi bi top rak al tın -
da de ğil de ağaç la rın te pe le -
rin de yap rak lar ı kul la na rak
yap ma la rı dır. 

DOKUMACI KARINCALAR

Karın ca lar ilk aşa ma da yer leş me yi plan la dık la rı
ağaç üze ri ne da ğı lır lar. (üst te) Ağa cın yu va ya -
pa cak la rı böl ge si ni tes pit et tik ten son ra sü rat le
işe ko yu lur lar. Kul la na cak la rı yap rak la rı ke nar -
la rın dan bü ker ler. Yap rak la rı birara ya ge tir mek
için, bir bir le ri ne ke net le ne rek as ma köp rü ler
oluş tu rur lar (sol da ve alt ta). Zin ci rin en ba şın -
da ki, yap ra ğı ucun dan ya ka lar ve ken di ne ke -
net le nen ikin ci ka rın ca ya uza tır. Bu na kil iş le -
mi, yap rak ucu nun en son ka rın ca ya ulaş ma sı -
na ve iki yap ra ğın üst üs te gel me si ne ka dar sü-
rer.
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Dışar ıdan ge le cek sal dı rı lar da göz önü ne alı na rak ya pı lan yu va ba zen üç ağa ca ya yı la cak
ka dar bü yük olur. Yu va her tür lü ih ti ya ca ce vap ve re bi le cek şe kil de ha zır lan mış tır. Özel ço -
cuk oda la rın dan, gö zet le me ku le le ri ne ka dar bir çok bö lüm var dır.



Can lı la rın ne sil le ri ni sür dü re bil me le ri, sa hip ol duk la rı üre me sis -

tem le ri nin ku sur suz  ol ma sıy la müm kün ol mak ta dır. An cak in san ve

hay van lar da üre me sis tem le ri nin va r ol ma sı ye ter li de ğil dir; üre me yi

ca zip gör me le ri için özel bir dür tü de (cin sel lik dür tü sü) ge rek li dir.

Ak si hal de, üre me imkanları ol ma sı na rağ men, ço ğu bu işe kal kış ama -

ya cak tır. Di ğer ta raf tan do ğum ve ya yu murt la ma  ve ar dın dan ge len

ku luç ka dö ne mi nin zor luk la rı nı far k et tik le rin de bu nla ra ne den olan

gi ri şim den ti tiz lik le ka çı na cak lar dır. 

Bunun yanısıra can lı lar çift le şip dün ya ya ye ni bir can lı ge tir se ler

bi le, eğer ona bak ma, onu ko ru ma is te ği ne sa hip olmaz lar sa tür le ri so -

na ere bi lir. Eğer, can lı tür le ri nin ço ğu nun sa hip ol du ğu an ne-ba ba şef -

ka ti ol ma say dı tür ler yok ola cak tı. Bu ra da ev rim ci man tık ta ki kim se -

ler "ne sil le ri de vam et tir me bi lin ci"n den bah se der ler. On la ra gö re na -

sıl her fert, ken di ni sa vun mak için ola ğa nüs tü ça ba gös te ri yor sa nes li -

nin de va mı için de ça ba har ca mak ta dır. Oy sa bir hay va nın "ben den

son ra so yum de vam et me li, onun için de yap mam ge re ken le ri yap ma -

lı yım" di ye dü şü ne me ye ce ği or ta dır. Hay van bir şey ler uma rak ve ya

ge le cek le il gi li men fa at bek len ti le riy le de ğil, öy le va r ol du ğu için yav -

ru su nu kol la yıp-gö ze tir.

Bu na kar şın ba zı can lı lar  dün ya ya ge tir dik le ri yav ru la rı nı bı ra kıp

gi der ler, ama bu can lı lar bir ke re de çok faz la yav ru dün ya ya ge tir -

mek te ve hiç bir ko ru ma ol mak sı zın da bun la rın ba zı la rı sağ ka la bil -

mek te dir. Eğer bun la rı ko ru ma ya ça lı şa cak şe kil de ya ra tıl mış ol sa lar,

bu kez tür le rin de bü yük bir nü fus pat la ma sı ya şa nır ve do ğa nın den -

ge si bo zu lur du.

Kı sa ca sı can lı lı ğın sür me si nin bi rin ci şar tı olan üre me, can lı lı ğın

sür me si için    Al lah'ın yarattığı bir sis tem dir. Al lah, "ha yat ve ren"dir.

Can lı la rı var eden de O'dur, var et tik le rin den ye ni can lı lar çı ka ran da
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SON DAJ CI ARI
Bu arı cin si yav ru la rı nı si reks adı ve ri len baş ka bir arı nın lar va sı ile bes ler. Ama kar şı laş tı ğı
bir so run var: Si reks lar va dö ne mi ni, ağaç ka bu ğu nun 4 cm. ka dar al tın da ge çi rir. Bu ne den -
le, son daj cı an ne gö re me di ği si reks lar va la rı nın ön ce ye ri ni tes pit et me li dir. Arı, si reks lar va -
sı nın ye ri ni tes bit için vü cu du na yer leş ti ril miş olan çok ha ssas alı cı la rı  kul la nı r ve ilk so run,
ya ni yer tes pi ti böy le ce çö züm len miş olu r. Pe ki ya ikin ci si?... Bu nu da ağaç ka bu ğu nu de le -
rek ya par.
Arı nın ağaç ka bu ğu nu del mek için sa hip ol du ğu or ga na 'Ovi po si tor' adı ve ri lmiş tir. Bu özel
or ga n, arı nın tüm vü cu dun dan da ha faz la bir uzun lu ğa sa hip tir. Bu or gan kuy ruk tan çı kan
iki uzan tı nın bir leş me siy le olu şur ve ucu kes kin bir bı çak gi bi dir. Bı ça ğın ağ zı kul la nım
ama cı na uy gun ola rak tır tık lı ola rak ya ra tıl mış tır.
Son daj cı arı, ka buk al tın da ki si rek sin ye ri ni bu lur  bul maz del me uzan tı la rı nı en kes tir me yo -
lu iz le ye cek bi çim de he de fi ne yö nel ti yor. İki uzan tı, bir tes te re gi bi ile ri ge ri ha re ket ede rek
ka bu ğu de li yor. Arı si rek se isa bet e der et mez, ken di yu mur ta sı nı bo ru su ara cı lı ğıy la lar va nın
içi ne bı ra kı yor. Ve yav ru ya ban arı sı, an ne si nin bu lup ken di si ne hem yem, hem sı ğı nak ola -
rak bı rak tı ğı kurt çu ğun için de bü yü ye rek ha ya ta baş lı yor.
Bu den li mü kem mel bir ta sa rı mın, as la te sa düf le rin ese ri ola maz. Tam ter si ne son suz akıl ve
güç sa hi bi olan Al lah'ın ese ri ol du ğu nu açık ça or ta ya koy mak tadır.
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ÇÖMLEKÇİ ARI
Resimdeki yaban arısı büyük bir maharetle çamurdan yaptığı yuvasında, larva halinde bulunan
yavrularını çok ilginç bir biçimde besliyor:
Önce büyükçe bir tırtıl buluyor ve tırtılın hareket merkezine ait 9 bölgesini 
sokuyor. Bu operasyon sonucu tırtıl ölmüyor ama felç edilerek hareket etmesi engellenmiş olu-
yor. Ardından bir ölü gibi hareketsiz olan tırtılı büyük bir dikkatle yuvaya sokuyor.Bu felçli tırtıl,
yaban arısı yavrularının, erginleşip yuvadan çıkana kadarki et ihtiyaçlarını karşılıyor.



O'dur. Tüm can lı lar Allah'ın dilemesiyle ya şa mak ta dır lar. Ha yat la rı nı,

anne, babalarını ken di le ri ni ve herşeyi ya ra tan Al lah'a borç lu dur lar.

Allah Ku ran'da, bu ko nu da şöy le buyurmaktadır:

"O, si zi yer yü zün de ya ra tıp-tü re ten dir ve he pi niz yal nız ca O'na

top la na cak sı nız." (Mü mi nun Su re si, 79)

İler le yen say fa lar da, Al lah'ın ba zı can lı la ra ver di ği üre me sis tem -

le ri ne de ği ne ce ğiz. Bu can lı lar, tür le ri nin de va mı nı sağ la ya bil mek için

bü yük zor luk la ra kat la nı yor lar. Ve kuş ku suz bun la rı, "tü rü mü zün de -

va mı nı sağ la ma mız ge re ki yor" gi bi bir man tık yü rüt tük le rin den de ğil,

Al lah'ın on la ra ver di ği şef kat ve mer ha met dür tü le riy le ya pı yor lar.

Ba zı çar pı cı sis tem le re sa hip olan bu can lı lar yal nız ca bi rer ör nek -

tir. As lın da her can lı nın üre me si, baş lı ba şı na bir mu ci ze dir.
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KU TUP İK Lİ Mİ NE GÖ RE YA RA TI LAN PEN GU EN

Pen gu en le rin ya şa dı ğı ku tup da ire sin de ha va sı cak lı ğı -40°C'ye

ka dar düş mek te dir. Pen gu en le rin bu den li so ğuk bir or tam da ha yat la -

rı nı sür dü re bil me le ri için vü cut la rı ka lın bir yağ ta ba ka sıy la kap lan -

mış tır. Bu nun dı şın da be sin le ri çok hız lı par ça la yan bir sin di rim sis te -

mi ne sa hip tir ler. Bu iki un sur birara ya gel di ğin de or ta la ma +400C'lik

bir vü cut ısı sı na ka vu şan pen gu en ler için so ğu ğun pek öne mi kal maz.

HER ŞEY YAV RU PEN GU ENLER İÇİN

Pen gu en le rin ku luç ka ya yat tık la rı dö nem ku tup kı şı na rast lar.

Üs te lik ku luç ka ya ya tan da di şi de ğil, er kek pen gu en dir. Pen gu en çif -

ti ni bu za man da -40°C'ye ka dar dü şen so ğu ğun ya nın da bir de bu zul

dağ la rı zor la ya cak tır. Kış bo yun ca bu zul lar git tik çe bü yü ye cek, ku luç -

ka ye ri ile en ya kın be sin kay nak la rı nın bu lun du ğu de niz kı yı sı ara sın -

da ki me sa fe faz la sıy la ar ta cak tır. Bu me sa fe ba zen 100 km'yi ge çe bil -

mek te dir.
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Di şi pen gu en ler sa de ce bir yu mur ta  yu murt lar ve ku luç ka gö re -

vi ni er kek le ri ne dev re dip de ni ze dö ner ler. Er kek ku luç ka ya yat tı ğı

dört ay bo yun ca hı zı za man za man 120 km'yi bu lan ku tup fır tı na la rı -

na kar şı koy mak zo run da dır. Bu sü re için de sü rek li yu mur ta la rın ba -

şın da dır, bu yüz den av lan ma im ka nı da bu la maz. Za ten en ya kın yi -

ye cek kay na ğı bir kaç gün lük me sa fe de dir. Dört ay bo yun ca hiç bir şey

ye me den ya tan er kek bu sü re zar fın da ya rı ya rı ya ki lo kay be der. Ama

as la yu mur ta yı terk et mez. Ay lar ca aç kal ma sı na rağ men ken di si için

av bul ma ya çık maz, aç lı ğa kat la nır.

Dört ay so nun da yu mur ta lar kı rıl ma ya baş la dı ğın da bir den di şi

be li rir. Bu dört ay bo yun ca boş dur ma mış tır, sü rek li yav ru su için ça -

lış mış, kur sa ğın da ye mek bi rik tir miş tir.

An ne yüz ler ce pen gu enin ara sın dan eşi ve yav ru su nu güç lük

çek me den bu lur. An ne ge çen za man içe ri sin de sü rek li ola rak av lan dı -

ğın dan son de re ce do lu bir kur sak la gel miş tir. Kur sa ğın da ki le ri bo şal -

ta rak ba kım işi ni üst le nir. 
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Ba har gel di ğin de bu zul eri me ye baş la mış ve buz ta ba ka sı üze rin -

de de ni zin or ta ya çık tı ğı de lik ler be lir miş tir. Ar tık an ne ve ba ba bu de -

lik ler den ba lık av la ya rak bes le ne cek, yav ru la rı nı  da ay nı yi ye cek le

bes le ye cek ler dir.

Yav ru ya bak mak ol duk ça zah met li bir iş tir; onun bes len me si için

ebe veyn ler ba zen uzun sü re hiç bir şey ye mez ler. Ay rı ca her ye rin buz -

lar la kap lı ol du ğu or tam da yu va yap ma ola na ğı yok tur. An ne ile ba -

ba nın, yav ru yu bu zun so ğu ğun dan ko ru mak için ya pa bi le cek le ri tek

şey, yav ru yu ayak la rı nın üs tün e ko yup, ka rın la rıy la ısıt mak tır.

Hay van la rın yu murt la ma da ki za man la ma la rı da ol duk ça önem li dir.

Aca ba ni çin pen gu en ler ya zın de ğil de kı şın yu murt lar lar? Bu nun

tek se be bi var dır: eğer ya zın yu murt lan mış ol sa, yav ru nun bü yü me si

kı şa rast la ya cak o za man  da et raf ta ki de niz ler don muş ola cak tı. Bu

du rum da hem ha va şart la rı çok ağır ol du ğun dan, hem  de be sin kay -

na ğı olan de niz çok uzak lar da kal dı ğın dan ebe veyn ler yav ru yu bes le -

ye cek be si ni zor bu la cak lar dı. 

Penguenler, son de re ce so ğuk olan ku tup ik li mi nin et ki sin den  ko run mak için birara ya top la -
nır lar. Böy le ce bu top lu lu ğun üye si olan yav ru lar so ğuk rüz gar la rın  da et ki sin den ko ru na rak
top lan ma im ka nı  bu la bi lir ler.
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Ger çek ten de do ğa Dar win'in
de di ği gi bi ol say dı, ya ni her
bi rey yal nız ken di ya şa mı nı
dü şün sey di, hiç bir can lı yav -
ru la rı nı bü yüt mek, bes le mek
ve ko ru mak pa hasına bu ka-
dar ener ji, zaman ve yiyecek
kay bına kat lanmaz dı.
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OLA ĞA NÜS TÜ BİR DO ĞUM Hİ KA YE Sİ NİN 

KAH RA MA NI: KAN GU RU

Kan gu ru la rın üre me sis te mi di ğer me me li ler den ol duk ça fark lı -

dır. Kan gu ru emb ri yo su, nor mal de ra him de ge çir me si ge re ken ev re -

nin bir kıs mı nı rah min dı şın da ta mam lar.

Döl len me den kı sa bir sü re son ra, he nüz bir san ti met re bo yun da

olan kör kan gu ru yav ru su dün ya ya ge lir. Ge nel lik le bir se fer de tek

yav ru do ğar. Bu aşa ma da ki yav ru ya "n eo nat" adı ve ri lir. Bu aşa ma  yı

tüm me me li ler an ne kar nın da ge çi rir ken, kan gu ru yav ru su da ha bir

san ti met re bo yun day ken dün ya ya gel mek te dir. He nüz doğ ru dü rüst

ge liş me miş tir; ön ayak la rı bel li be lir siz bir hal de ve ar ka ayak la rı da

kü çük çı kın tı lar dan iba ret tir. 

El bet te bu hal dey ken an ne sin den ay rıl ma sı müm kün de ğil dir.

Ra him den çı kan ne onat ön ayak la rıy la ken di si ni çe ke rek an ne si nin

kür kü nün için de ha re ket et me ye baş lar ve yak la şık üç da ki ka lık yol -

cu luk so nun da an ne si nin ke se si ne va rır. Di ğer me me li ler  için an ne

rah mi ney se, kü çük kan gu ru için de bu ke se odur. Ama önem li bir

fark var dır. Di ğer le ri dün ya ya be bek ola rak ge lir ken, kan gu ru yav ru -

su, ra him den çık tı ğın da şe kil iti ba riy le tam bir emb ri yo dur. Ayak la rı,

yü zü ve da ha pek çok uz vu he nüz son ha li ni al ma mış tır.

An ne ke se si ne ula şan yav ru dört me me ucun dan bi ri ne tu tu nur

ve süt em me ye baş lar.

İş te tam bu dö nem de an ne ye ni den çift leş me sü re ci ne gir miş, rah -

mi n de ye ni bir yu mur ta oluş muş tur. Di şi ye ni den çift le şir ve ye ni yu -

mur ta döl le nir.

An cak bu se fer yu mur ta he men ge liş me ye baş la maz. Bu es na da

Or ta A vus t ral ya'da ço ğu kez ol du ğu gi bi ku rak lık var sa, ra him de ki

döl len miş yu mur ta ku rak lık at la tı la na ka dar yi ne ge liş me miş ola rak

du rur. Ama tam ter si ne ya ğış lar yo ğun sa ve iyi ye tiş miş ot lak lar bu lu -

nu yor sa yu mur ta nın ge li şi mi ye ni den baş lar. 

Ta bi bu ra da kar şı mı za, bu he sa bı ki min yap tı ğı, yu mur ta nın ge li -

şi mi ni, dı şar da ki şart la ra gö re ki min ayar la dı ğı so ru su çık mak ta dır.
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Bu ayar la ma yı, el bet te yu mur -

ta nın ken di si ya pa maz; o za ten

he nüz tam bir can lı de ğil dir, bi -

lin ci yok tur, dı şar da ki ha va du -

ru mun dan ise hiç ha be ri yok -

tur. Bu ayar la ma yı, an ne nin

ken di si de ya pa maz, çün kü o

da di ğer can lı lar gi bi, vü cu du -

nun için de ki ge liş me le ri kont rol

et me im ka nı na sa hip de ğil dir.

Bu ola ğa nüs tü olayı, kuş ku suz yu mur ta yı da, an ne yi de ya ra tan  Al lah

de net le mek te dir.

Ha va şart la rı uy gun ol du ğun da, döl len me den 33 gün son ra fa sul -

ye bü yük lü ğün de ki ye ni ne onat, an ne nin ra him ağ zın dan kıv rı la rak

çı kar ve ay nı kar de şi gi bi sü rü ne rek ke se ye ula şır.

Bu ara da ke se de  bu lu nan ilk ne onat da bir hay li bü yü müş tür. Ke -

se de ki 1 cm.lik kar de şi ne hiç bir za rar ver me den ha ya tı nı sür dü rür.

190 gün lük ol du ğun da, ke se nin dı şı na ilk yol cu lu ğu nu ya pa cak er gin -

li ğe eri şmiş tir. Bun dan son ra za ma nı nı da ha çok ke se dı şın da ge çi re -

cek, do ğu mu nun 235. gü nün de ise ke se yi ta ma men terk ede cek tir.

Di şi ikin ci yav ru nun do ğu mun dan kı sa sü re son ra bir de fa da ha

çift le şir. Böy le ce di şi ken di si ne ba ğım lı üç be be ğe sa hip  olur. Bi rin ci si,

genç, ayak ta ot ke mi re bi len an cak ara da süt em me ye ge ri dö nen, ikin -

ci si me me den süt e me rek ge li şen kü çük yav ru, üçün cü sü on dan çok

da ha kü çük olan ne onat.

De ği şik ge li şim sü re cin de ki üç yav ru nun an ne ye ba ğım lı ol ma -

sın dan da ha da il ginç olan, 3 yav ru nun da bü yük lük le ri ne gö re fark lı

ni te lik te ki süt le bes len me si dir.

Bir yav ru ke se için de ki me me ye var dı ğın da em me ye baş la dı ğı

süt renk siz ve ber rak iken, gi de rek be yaz laş ma ya ve ger çek süt gö rü -

nü mü nü al ma ya baş lar. Sü tün bir le şi min de ki yağ ve di ğer bi le şik ler
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O'nun bil gi si ol mak sı -
zın, hiçbir di şi ge be kal -
maz ve do ğur maz da.
Ömür sü re ne, ömür ve -
ril me si ve onun öm rün -
den kı sal tıl ma sı da
mut la ka bir ki tap ta dır.
Ger çek ten bu, Al lah'a
göre kolay dır.

F A T I R  S U R E S İ ,  1 1
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yav ru nun bü yü me si ne pa ra lel ola rak

za man la iyi ce ar tar.

Bu yav ru ken di  bün ye si ne gö re

ha zır lan mış sü tü em me ye de vam

eder ken he men ar dın dan do ğan ikin ci

yav ru nun ulaş tı ğı me me den de haz mı

ko lay olan süt ve ril me ye baş la nır.

Böy le ce an ne vü cu du ay nı an da iki de ği şik ni te lik te süt üret me ye baş -

lar. Üçün cü yav ru dün ya gel di ğin de ise, fark lı ni te lik te üre ti len süt le -

rin sa yı sı üçe çı kar. Bü yük ler için yük sek be sin de ğer li, kü çük ler için

dü şük yağ ve be sin ora nı na sa hip üç de ği şik süt üre ti lir. Bu ra da dik -

kat çe ki ci bir di ğer nok ta  da her do ğan yav ru nun ken di ne ha zır la nan

me me yi bu la bil me si dir. Ak si tak dir de vü cu du na za rar lı ola cak bir le -

şim de ki sü tü eme cek ve al dı ğı süt ken di si ne za rar ve re cek tir.

Bu bes len me sis te mi de ola ğa nüs tü dür ve özel bir ya ra tı lı şın ese -

ri ol du ğu çok açık tır. An ne nin bu işi bi linç li ola rak dü zen le me im ka nı

yok tur. Bir hay van, na sıl olur da, fark lı bü yük lük ler de ki yav ru la rın ih -

ti ya cı olan sü tün bi le şi mi ni he sap lar? He sap la sa bi le, bu nu na sıl ken -

di vü cu dun da üre te bi lir? Bu üç ay rı sü tü, üç ay rı ka nal dan na sıl ve re -

bi lir?

Kuş ku suz kang ru bun la rın hiç bi ri ni yap ma mak ta dır, onun, vü -

cu dun dan çı kan sü tün üç ay rı tü rü ol du ğun dan ha be ri bi le yok tur. Bu,

ola ğa nüs tü iş lem, kuş ku suz Allah'ın üstün yaratışından kay nak lan -

mak ta dır.



TİM SAH NA SIL BİR AN NEDİR?

Ne hir le rin vah şi ya ra tı ğı tim sa hın yav ru su na gös te rdi ği özen ol -

duk ça şa şır tı cı dır.

Hay van, yu mur ta la rı nın ge li şi mi için bir çu kur ka zar. An cak bu

çu kur da ısı hiç bir za man 30 0C'yi geç me me li dir. Çün kü bu sı cak lı ğın

bi raz art ma sı yu mur ta için de ki yav ru la rın ha ya tı nı teh dit ede cek tir.

Tim sah, bu iş için ön ce den bir ted bir al mış ve yu mur ta la rı nı yer leş tir -

di ği çu kur la rın ye ri ni faz la gü neş al ma ya cak şe kil de ayar la mış tır. An -

cak bu tek ba şı na ye ter li bir ön lem ol ma ya bi lir. An ne tim sah bu ihti-

malden haberdarmışçasına yu mur ta la rı nı sa bit sı cak lık ta tu ta bil mek

için ola ğa nüs tü bir ça ba har car.

Ba zı tim sah tür le ri ise çu kur kaz mak ye ri ne (yan say fa da ki re sim -

de ki gi bi) se rin su yun üze rin e  ot tan bir yu va in şa ederler. Bu na önle-

me rağ men eğer yu va da ki ısı yük se lir se bu de fa üze ri ne üre ser pe rek

or ta mı se rin le tirler. Yu mur ta la rın kı rıl ma aşa ma sın da yu va dan ol duk -
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An ne tim sah son de re ce han tal ve vah şi gö rü nü mü ne rağ men, yav ru la rı nın üze ri ne ade ta tit -
rer. Ko ru ma sız yav ru la rı nı ağ zın da ki özel ke se de top la ya rak on lar için gü ven li bir or tam
oluş turur. 



ça kuv vet li ses ler gel me ye

baş lar. Bu ses ler an ne için

kri tik anın gel di ği ni bil di ren

uya rı dır. An ne tim sah he -

men yu mur ta la rı açı ğa çı -

kar tır. Yav ru la rın dı şa rı çık -

ma ça ba sı na diş le ri ni ade ta bir cım bız gi bi kul la na rak yar dım eder.

Do ğan yav ru lar için en gü ven li yer, an ne le ri nin ağ zın da bu lu nan ve

özel ola rak bu iş için ya ra tıl mış olan ve yak la şık ya rım dü zi ne yav ru -

yu ba rın dı ra bi le cek ka pa si te de ki ko ru yu cu ke se dir.

Buraya kadar verilen birkaç örnekte de gö rül dü ğü gi bi tüm can -

lı lar ara sın da bir yar dım laş ma ve bir fe da kar lık söz ko nu su dur. Bi linç -

li bir in san için do ğa da gö rü len mü kem mel uyum, üs tün bir Ya ra tı -

cının var lı ğı nın de li lle ri ni açık ça or ta ya ko yar. Ya ni gök ler de ki ve yer -

de ki her şe yin Ya ra tı cı sı olan All ah'ın apaçık var lı ğı nın de lil le ri ni...
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ME GA POD KU ŞU' NUN ISI TEK NO LO Jİ Sİ

Pa si fik ada la rın da ya şa yan me ga pod isim li kuş, yav ru la rı için il -

ginç bir "ku luç ka ma ki ne si" ha zır lar. 

Di şi me ga pod, yaz mev si mi bo yun ca her 6 gün de bir ta ne yu mur -

ta yu murt lar. An cak me ga po dun yu mur ta la rı ken di bo yu tu na gö re ol -

duk ça bü yük, ne re dey se de ve ku şu yu mur ta sı ka dar dır. Bu ne den le de

an ne me ga pod, an cak bi ri nin üze rin de ku luç ka ya otu ra bi lir. Bu du -

rum da, iler le yen her 6 gün de bir an ne nin yu murt la ya ca ğı ye ni yu mur -

ta lar, açık ta kal ma, do la yı sıy la da ısı ye ter siz li ğin den öl me teh li ke siy -

le kar şı kar şı ya ka lır. Oy sa me ga pod için bu bir so run de ğil dir. Çün kü

az ön ce de be lirt ti ği miz gi bi, bu so run, bir tür ku luç ka ma ki ne si sa ye -

sin de çö zü lür. Ba ba me ga pod, do ğa da en ko lay bu lu nan ma ter yal le ri

ya ni kum ve top ra ğı kul la na rak, ku luç ka ma ki ne si üre te cek ye te nek te

ya ra tıl mış tır.

Bu nun için ba ba me -

ga pod, da ha yu murt la ma

dev re si baş la ma dan 6 ay

ön ce, dev pen çe le riy le 5

m. ça pın da ve 1 m. de rin -

li ğin de bir çu kur ka zma -

ya baş lar. Ar dın dan çu -

ku ru yaş ot lar ve yap rak -

lar la dol du rur. Bu nda ki

amaç, çü rü yen bit ki ler de -

ki bak te ri le rin üret ti ği sı -

cak lı ğı, yu mur ta lar için

kul lan mak tır.

An cak bu iş le min

ger çek leş me si için ek dü -

zen le me ler de ge rek mek -

te dir. Çün kü bit ki le rin
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çü rü me le ri nin ve ısı açı ğa çı kar ma la rı nın asıl ne de ni, me ga po dun bit -

ki yı ğı nı içi ne yap tı ğı hu ni bi çi min de ki de lik tir. Bu de lik kış bo yun ca

yağ mu run içe ri sız ma sı nı ve or ga nik mad de le rin nem li tu tul ma sı nı

sağ lar. Böy le ce nem ne de niy le üze ri kum la ör tül müş olan bit ki ler de

çü rü me baş lar ve ısı açı ğa çı kar.

İlk ba ha rın, ya ni Avust ral ya için ku rak mev si min baş la ma sın dan

az ön ce er kek, çü rü müş bit ki ta ba ka sı nı ha va lan dır ma ya baş lar. Bu ısı

den ge si nin ko run ma sı için dir. Di şi kuş da ara sı ra çu ku run ya nı na ge -

le rek er ke ğin ça lı şıp ça lış ma dı ğı nı kont rol eder. So nun da di şi, çü rü -

yen bit ki le rin üze rin de ki ku ma yu murt lar.

Baba me ga pod, yu mur ta lar için çu kur ka zar -
ken, di şi bu işe hiç mü da ha le et me den yan lız ca
de net çi lik ya par. Yumur ta lar, çat la ma vak ti gel -
di ğin de, kum yı ğı nı için den çıkarılır lar.
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HAS SAS BİR TER MO MET RE; ER KEK ME GA POD

"Ku luç ka ma ki ne si"nin üs tün de ki yav ru la rın ge li şe bil me si için,

ısı nın (+) 33oC'de sa bit tu tul ma sı ge rek mek te dir. Er kek, bu nu sağ la ya -

bil mek için, bir ter mo met re ka dar has sas ga ga sı ile sık  sık kum la rın ısı -

sı nı öl çer. Ge re kir se yük se len ısı yı dü şür mek için ha va lan dır ma de lik -

le ri açar. Öy le ki dı şa rı dan kum öbe ği nin üze ri ne 1-2 avuç top rak atı la -

cak ol sa, er kek me ga pod he men faz la  ku mu ayak la rıy la dı şa rı ata rak,

ısı da ki en kü çük bir de ğiş imi bi le en gel ler. Bu ko ru ma al tın da yav ru lar

dün ya ya ge lir. Dün ya ya ye ni ge len yav ru lar o ka dar ge liş miş tir ki, yu -

mur ta dan çık tık tan birkaç sa at son ra uça bil ir ler.

İn sa noğ lu nun bi le yap mak ta zor la na ca ğı böy le bir işi, bu hay -

van lar mil yon lar ca yıl dır na sıl ba şar mak ta dır? Hay van lar da, in san gi -

bi bir bi linç ol ma dı ğı nı bil di ği mi ze gö re, bu ola yın tek açık la ma sı,

hay va nın bu iş için "prog ram lan mış", ön ce den bu işi ya pa cak şe kil de

ya ra tıl mış ol du ğu dur. Ak si hal de, ne bu iş için 6 ay ön ce den ha zır lık

yap ma sı, ne de kar ma şık kim ya sal iş le min ya pı sı nı bil me si nin açık -

lan ma sı müm kün de ğil dir. Ne den yu mur ta la rı ko ru mak için böy le bir

zah me te gi riş ti ği ise baş lı ba şı na bir so ru dur. Tek ce va bı ise, Al lah'ın

can lı la ra ver di ği ço ğal ma ve yav ru la rı ko ru ma is te ğin de giz lidir.
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GUGUK KU ŞU

Gu guk ku şu nun, baş ka kuş la rın yu va la rı na yu murt la yıp, yav ru -

la rı nı bu yu va lar da ki ebe veyn le re bak tır dı ğı nı bil iyor muy du nuz?...

Di şi gu guk, yu murt la ma vak ti gel di ğin de ade ta za man la ya rı şır.

De vam lı uya nık ve dik kat li olan kuş, yap rak lar ara sın da giz le ne rek,

yu va ya pan çift le ri göz ler. Da ha ön ce den iyi ta nı dı ğı bir kuş tü rü nün

yu va yap tı ğı nı gö rün ce ne za man yu murt la ma sı ge rek ti ği ne ka rar ve -

rir. Ar tık, yav ru ya ba ka cak kuş be lir len miş tir.

Gu guk, ba kı cı ku şun yu murt la ma ya baş la dı ğı nı gö rür gör mez

ha re ke te ge çer. Kuş yu mur tla dık tan son ra yu va dan ay rı lır ay rıl maz,

hiç va kit kay bet me den yu va ya gi der ve ken di yu mur ta sı nı bı ra kır.

Ama bu ra da çok akıl lı ca bir şey da ha ya pa rak, yu va nın ger çek yu mur -

ta la rın dan bi ri ni aşa ğı atar. Bu, yu va nın sa hi bi olan ku şun şüp he len -

me si ni en gel le ye cek tir.

Düşünen İnsanlar İçin



An ne gu guk ku şu,

yav ru su nun gü ve ni lir bir

ha ya ta atıl ma sı için şa şı la -

cak ka dar mü kem mel bir

stra te ji ve za man la ma yap -

mak ta dır. Çün kü di şi gu -

guk bir mev sim de 1 de ğil

tam 20 ta ne yu mur ta ya -

par. Bu na uy gun ola rak,

çok sa yı da ba kı cı ebe veyn

sap ta yıp, bun la rı gö zet le -

me si ve yu murt la ma za -

man la rı nı iyi ayar la ma sı

ge rek mek te dir. An ne gu -

guk la rın iki gün de bir yu -

murt la ma la rı ve her yu -

mur ta nın yu mur ta lık ta beş

gün de oluş ma sı do la yı sıy -

la, ku şun kay be de cek bir

da ki ka sı yok tur.

12 gün lük bir ku luç ka

dev re si ge çi rip yu mur ta -

dan çı kan gu guk yav ru su,

4 gün son ra göz le ri ni ilk

kez aç tı ğın da, ona çok

müş fik dav ra nan -ama as -

lın da ken di si nin ol ma yan-

ebe veyn le ri ile kar şı la şır.

Yu mur ta sın dan çı kar çık -

maz ilk işi de, ebe veyn le rin

ol ma dı ğı bir za man da, yu -
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Dişi gu guk ku şu, yu mur ta la rı nı baş ka bir ku şun yu -
mur ta la rı nın ya nı na bı ra kır. Bu nun için seç ti ği bir
yu va yı uzun sü re gö zet ler. Yu va nın sa hi bi uzak la -
şın ca, he men yu va ya giz li ce bir yu mur ta bı ra kır. Bu
ara da yu va da ki yu mur ta lar dan bi ri ni de aşa ğı ata -
rak, du ru mun far k edil me si ni ön ler.
Yav ru gu guk ku şu nun yu mur ta dan çı kar çık maz
yap tı ğı ilk iş yu va da ki di ğer yu mur ta la rı sırt la ya rak
yu va dan aşa ğı at mak tır. Böy le ce yu va da ki ba kı cı
ebe veyn ler yal nız ca ken di si ni bes le ye cek tir.



va da ki di ğer yu mur ta la rı

aşa ğı at mak tır. Ba kı cı ebe -

veyn ler ken di le ri nin san -

dık la rı yav ru yu bü yük bir

özen le bes ler ler. Yav ru nun

yu va dan ay rı la ca ğı 6. haf -

ta ya doğ ru kar şı mı za ufak

iki ku şun (ebe vey nin) do -

yur du ğu ko ca bir ku şun,

ya ni gu gu ğun il ginç gö -

rün tü sü çı kar. 

Gu guk ku şu nun, yav -

ru la rı nı baş ka kuş la rın hi -

ma ye si ne terk et me si üze -

rin de dü şü ne lim. Aca ba

an ne gu guk, yav ru la rı na

bak ma ya üşen di ğin den ve -

ya yu va yap ma yı bir tür lü

be ce re me di ğin den mi böy -

le bir yo la baş vur muş tur?

Yok sa, da ha ön ce le ri yu va

ya pıp yav ru su na bak tı ğı

hal de, bu nun ol duk ça zah met li bir iş ol du ğu nu far k e tmiş, ar dın dan

bu yön te mi mi keş fet miş tir? Siz ce bir kuş ken di ba şı na böy le bir plan

ya pa bi lir mi? El bet te ki bu var sa yım la rın hiç bi ri doğ ru de ğil dir. Bu

can lı ya ne ler ya pa ca ğı il ham edil mek te dir. Gu guk kuş la rı da di ğer bü -

tün var lık lar gi bi Al lah'ın ken di le ri ne em ret tik le ri ni yap mak ta dır lar.
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YAVRU HANGİSİ?
Ba kı cı kuş, 6 haf ta geç me si ne ve gu guk ku şu yav -
ru su ken di si nin bir kaç mis li bü yük lü ğe ulaş ma sı na
rağ men an ne lik vazifesini özen le sür dürür.



YA BAN ARI SI  "PEP SİS"İN TA RAN TU LA İLE SA VA ŞI

Dev ya ban arı sı "pep sis" üre me mev si mi bo yun ca, di ğer bir çok

hay va nın ak si ne, yu va yap mak, ku luç ka ya yat mak gi bi iş ler le uğ raş -

maz. Çün kü ya ra tı lı şın da ona ve ri len üre me me ka niz ma sı  çok fark lı -

dır. Ya ban arı sı, dün ya nın en iri ve en ze hir li örüm ce ği olan ta ran tu la -

yı kul la na rak yu mur ta la rı nı bes le yip-ko ru ya cak tır.

Ta ran tu la lar ge nel lik le top rak al tın da kaz dık la rı tü nel ler de sak la -

nır lar. An cak ya ban arı sı, ta ran tu la nın ko ku su na has sas özel al gı la yı -

cı lar la do na tıl mış tır ve bu ne den le avı nı bul ma sı pek de zor ol maz.

An cak ta ran tu la sık rast la na cak tür den bir hay van de ğil dir. Bu yüz den

ya ban arı sı nın tek bir ta ran tu la bul mak için sa at ler ce top rak üze rin de

yü rü dü ğü olur. Bu yol cu luk sı ra sın da du yar ga la rı nın has sa si ye tle ri ni

kay bet me me si için on la rı sık  sık te miz le me yi de ih mal et mez.

Ta ran tu la bu lun du ğun da ise bü yük bir sa vaş baş lar. Ta ran tu la -

nın asıl si la hı öl dü rü cü olan kor kunç ze hi ri dir. Mü ca de le nin ilk ba şın -

da ta ran tu la he men arı yı so kar. Ama bu ya ba n a rı la rı (pep sis) ta ran tu -

la nın ze hi ri ne kar şı özel bir pan ze hir le ko run muş tur. Vü cut la rın da ki

özel bir sal gı sa ye sin de örüm ce ğin kuv vet li ze hi rin den et ki len mez ler. 
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Pepsis tarantulayı karnının sol üst tarafından sokar (altta). Bu
bölge tarantulanın felç olması için en uygun noktadır.



Bu du rum da örüm ce -

ğin arı ya kar şı ya pa bi le ce -

ği pek bir şey yok tur. Sok -

ma sı ra sı arı ya gel miş tir.

Örüm ce ği kar nı nın sol üst

ta ra fı ndan so kan arı ze hi -

ri ni bu ra ya bo şal tır.

Örüm ce ğin vü cu du nun

bu kıs mı nın se çil me si son de re ce il ginç tir; çün kü örüm ce ğin en has sas

ye ri bu böl ge dir. Ola yın en il gi çe ki ci ya nı bu aşa ma dan son ra baş lar:

Arı nın ze hi ri, ta ran tu la yı öl dür mek için de ğil onu felç et mek için vü -

cu du na ko nul muş tur. 

Ha re ket siz ka lan ta ran tu la yı sü rük le ye rek uy gun bir ye re ta şı yan

ya ban arı sı, bu ra da bir çu kur ka zar ve ta ran tu la yı çu ku run içi ne ta şır.

Bun dan son ra ta ran tu la nın ka rnın da bir de lik açan ya ban arı sı bu ra ya

tek bir yu mur ta bı ra kır.

Bir kaç gün için de yu mur ta dan pep si sin yav ru su çı kar. Yav ru de -

ği şim ge çi re ce ği ko za dö ne mi ne ka dar ta ran tu la nın eti ni yi ye rek bes -

le ne cek  ve onun vü cu du için de ko ru na cak tır. 

Ya ban arı sı, üre me mev si mi bo yun ca bı ra ka ca ğı 20 yu mur ta nın her

bi ri için, bir ta ran tu la bul mak zo run da dır.

Bu ina nıl maz yön te me bak tı ğı mız da gö rü nen, arı nın üre me sis te mi -

nin özel ola rak ta ran tu la ya ayar lan mış bi çim de ya ra tıl dı ğı dır. Ak si hal -

de, arı nın vü cu dun da ta ran tu la zeh ri ne kar şı pan ze hir bu lun ma sı, ya da

ta ran tu la yı felç ede cek ni te lik te bir sı vı sal gı la ma sı hiç bir şe kil de açık la -

na maz.
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Eğer ak lı nı zı kul la na -
bi li yor sa nız, O, do ğu -
nun da, ba tı nın da ve
bun lar ara sın da olan
herşeyin de Rab bidir.

Ş U A R A  S U R E S İ ,  2 8





Kuran'da Al lah, "On lar, üst le rin de di zi di zi ka nat açıp ka pa ya -

rak uçan kuş la rı gör mü yor lar mı? On la rı Rah man (olan Al lah)'dan

baş ka sı tut mu yor. Şüp he siz O, herşeyi hak kıy la gö ren dir." (Mülk

Su re si, 19) aye tiy le, kuş la rın uçuşlarına dik kat çek mek te dir. Bu bö -

lüm de, özel lik le göç men kuş lar ele alın mış, bun la rın gök ler de ne den -

li mü kem mel den ge ler le yol cu luk et tik le ri ve vü cut la rı nın sa hip ol du -

ğu sis tem ler an la tı la rak, Al lah'ın on la rı "gök te tut ma sı" ile il gi li sır la rı -

nın ana hat la rı na yer  ve ril miş tir.

GÖÇ ZA MA NI NI NA SIL BE LİR Lİ YOR LAR?

Kuş la rın na sıl ve ne den göç et me ye baş la dık la rı, "göç ka ra rı"nı

ne ye da ya na rak al dık la rı yüz yıl lar dır me rak edi len bir ko nu dur. Ki mi

bi lim adam la rı gö çün ne de ni ni mev sim de ği şik lik le ri ne, ki mi le ri de

yi ye cek ara yı şı na bağ lar lar. Önem li olan, bu uzun me sa fe li uçuş la rın

ken di be den le rin den baş ka hiç bir ko run ma ya, tek nik do na nı ma ve gü -

ven li ğe sa hip ol ma yan bu hay van lar ta ra fın dan na sıl ger çek leş ti ril di -

ği dir. Çün kü göç ola yı yön bul ma, gı da de po la ma, uzun sü re uça bil -

me gi bi be ce ri ler ge rek tir mek te dir. Bu özel lik le re sa hip ol ma yan bir

hay va nın bir den bi re göç eden bir hay va na dö nüş me si müm kün de ğil -

dir.

Bu ko nu ya ce vap ver mek için ya pı lan de ney ler den bi ri şöy le dir:

Bah çe bül bül le ri, ısı ve ışık gi bi iç ko şul la rı de ğiş ti ri le bi len bir la bo ra -

tu var da de ney le re ta bi tu tul muş tur. İçe ri de ki ko şul lar dı şa rı da ki ler -

den fark lı ola rak dü zen len miş tir. Ör ne ğin dı şa rı da kış mev si mi ya şa -

nır ken, la bo ra tu var da ba har or ta mı sağ lan mış tır, bu nun üze ri ne kuş -

lar içe ri de ki şart la ra gö re vü cut la rın da ki dü zen le me le ri yap mış lar dır.

Ay nı göç vak ti nin yak laş tı ğı za man lar da yap tık la rı gi bi, ya kıt için yağ
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de po la mış lar dır. Fa kat kuş lar, ya pay mev si me gö re ken di le ri ni ayar -

la yıp, er ken den göç ede cek miş gi bi ha zır lan sa lar da, göç ha re ke ti ne

vak tin den ön ce gi riş me miş ler dir. Kuş lar dı şa rı da ki mev si me uy muş -

lar dır. Bu so nuç kuş la rın gö çe baş la ma ka ra rı nı mev sim şart la rı nı göz -

lem le ye rek al ma dık la rı nın bir is pa tı dır. 

Pe ki kuş lar göç vak ti ni ne ye da ya na rak be lir ler ler? Bi lim adam la -

rı bu so ru nun ce va bı nı ha la bu la ma mış lar dır. Bu ne den le, can lı lar da,

ka pa lı bir or tam da za man la ma ya pa bil me yi ve mev sim de ği şik lik le ri -

ni ayırt ede bil me yi sağ la yan bir "iç sa at"in var ol du ğu nu dü şü nü yor -

lar. Ama, "kuş la rın bir iç sa ati var, bu sa ye de göç vak ti ni an lı yor lar"

ce va bı bi lim dı şı bir ce vap tır. Bu na sıl bir sa at tir, vü cu dun han gi or ga -

nı na bağ lı ola rak ça lış mak ta dır ve na sıl oluş muş tur? Bu sa atin bo zul -

ma sı, ge ri kal ma sı du ru mun da ne olur? 

Ay nı sis te min sa de ce tek bir göç men kuş için de ğil, bü tün göç

eden can lı lar için ge çer li ol du ğu nu dü şü nür sek bu so ru la rın ce vap la rı

da ha da önem ka za nır.

Bi lin di ği gi bi göç men kuş lar ay nı yer den gö çe baş la maz lar, çün -

kü her bi ri ay nı yer de bu lun ma mak ta dır. Ço ğu tür, ön ce be lir li bir yer -

de top la nır, son ra hep bir lik te gö çe baş lar lar. Pe ki bu za man la ma yı na -

sıl yap mak ta dır lar? Na sıl olup da, kuş la rın sa hip ol duk la rı ka bul edi -

len "sa at"ler, bir bi riy le bu den li uyum lu dur? Bu den li dü zen li bir sis -

te min ken di ken di ne oluş ma sı dü şü nü le bi lir mi?

Göç gi bi plan lı bir ha re ke tin ken di ken di ne oluş ma sı im kan sız dır.

Ay rı ca kuş lar da ve göç eden di ğer tüm can lı lar da ne çe şit te olur sa ol -

sun bir sa at yok tur. Göç eden bü tün can lı lar bu nu her se ne ken di be -

lir le dik le ri za man lar da ya par lar, ama bu nu bir iç sa ate uya rak yam za -

lar. Ba zı ki şi le rin iç sa at ola rak ni te len dir dik le ri şey; Al lah'ın bu can lı -

lar üze rin de ki kont ro lü dür. Ev ren de ki her şey gi bi göç eden can lı lar da

Al lah'ın emir le ri ne uy mak ta dır lar.



ENER Jİ KUL LA NI MI

Kuş lar uç mak için bü yük bir ener ji sar -

fe der ler. Bu yüz den de ka ra ve de niz de ki

tüm can lı lar dan da ha çok ya kı ta ih ti yaç du -

yar lar. Ör ne ğin, 3.000 km.'lik Ha wai-Alas -

ka me sa fe si ni ka te de bil mek için bir kaç

gram lık "sa rı sal kım ku şu", yol -

cu lu ğu bo yun ca 2.5 mil yon kez

ka nat çırp mak zo run da dır. Bu -

na rağ men 36 sa at gi bi uzun bir

sü re ha va da ka la bil mek te dir.

Bu yol cu lu ğu sı ra sın da ki sü ra ti

ise sa at te or ta la ma 80 km.dir.

Bu ka dar yo ru cu bir uçuş sı ra -

sın da, kuş la rın ka nın da ki asit

mik ta rı aşı rı de re ce de ar tar ve

yük se len vü cut ısı sı ne de niy le

de kuş ba yıl ma teh li ke siy le kar -

şı kar şı ya ka lır. Ba zı kuş lar bu

teh li ke yi ka ra ya ine rek en gel -

Görmedin mi ki, göklerde ve
yerde olanlar ve dizi dizi uçan
kuşlar, gerçekten Allah'ı tes-
bih etmektedir. Her biri, kendi
duasını ve tesbihini şüphesiz
bilmiştir. Allah, onların
işlediklerini bilendir. 
(Nur Suresi, 41)

Sarı salkım kuşunun
göç yolları

Sarı salkım kuşu
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ler ler. Pe ki en gin de niz le rin üze rin de göç et mek te olan lar na sıl kur tu -

la cak tır? Kuş bi lim ci ler  bu du rum da kuş la rın ka nat la rı nı müm kün ol -

du ğu ka dar açıp, ken di le ri ni bı ra ka rak se rin le dik le ri ni göz lem le miş -

ler dir.

Göç men kuş la rın me ta bo liz ma la rı da, bu işi kal dı ra cak ka dar

güç lü dür. Ör ne ğin göç eden en kü çük kuş olan "ko lib ri"nin vü cu dun -

da ki me ta bo liz ma ha re ke ti, bir fi lin kin den 20 kat da ha faz la dır. Ku şun

vü cut sı cak lı ğı 62°C'ye ula şır.

UÇUŞ TEK NİK LE Rİ

Kuş lar, böy le zor lu uçuş lar için uy gun bir tarz da ya ra tıl mış ol ma -

la rı nın ya nın da, bir de el ve riş li rüz gar lar dan fay da lan ma la rı nı sağ la -

ya cak ye te nek ler le do na tıl mış lar dır.

Ör ne ğin ley lek, yük sel mek te olan ılık ha va akım la rıy la 2.000 m.ye

ka dar çı kar, ar dın dan ka nat çırp mak sı zın bir son ra ki ılık ha va akı mı -

na doğ ru sü zü lür.

Kuş  sü rü le ri nin bir baş ka uçuş tek ni ği ise "V" şek lin de ki uçuş tur.

Bu sa ye de, ön de gi den kuv vet li ve bü yük kuş lar, kar şı ha va akı mı na

kar şı bir çe şit kal kan oluş tu ra rak, da ha za yıf olan la rın iş le ri ni ko lay -

laş tı rır lar. Uçak mü hen di si Di et rich Hum mel bu şe kil de bir or ga ni zas -

yo nun sü rü ge ne lin de %23 ta sar ruf sağ la dı ğı nı is pat la mış tır.

YÜK SEK İR Tİ FA DA UÇUŞ

Göç men kuş la rın bir bö lü mü çok yük sek ir ti fa da uçar lar. Ör ne ğin

kaz lar 8.000 m. yük sek ler de uça bi lir ler. At mos fe rin, 5.000 m.'de bi le

de niz se vi ye si ne kı yas la %63 da ha az yo ğun ol du ğu ha tır lan dı ğın da

kaz la rın uç tu ğu yük sek li ğin ne den li akı lal maz ol du ğu an la şıl mak ta -

dır. Çün kü, at mos fe rin bu den li sey rek ol du ğu bir yük sek lik te uçan

kuş, da ha hız lı ka nat çırp mak ve do la yı sıy la da ha faz la ok si jen bul -

mak zo run da dır.



An cak bu hay van la rın ci ğer le ri, yük sek ler de ki ok si jen den mak si -

mum oran da fay da la na bi le cek şe kil de ya ra tıl mış tır. Me me li hay van la -

rın kin den fark lı bir şe kil de ça lı şan ak ci ğer ler, kuş la rın sey rek ha va dan

nor mal den faz la ener ji al ma la rı nı sağ lar.

MÜ KEM MEL DUY MA YE TE NE Ğİ 

Kuş lar göç le ri sı ra sın da ha va olay la rı na da dik kat eder ler. Ör ne -

ğin yak la şan bir fır tı na nın oda ğı na gir me mek için yol la rı nı de ğiş ti rir -

ler. Kuş la rın bu özel li ği ni araş tı ran lar dan or ni to log Mel vin L. Kre it -

hen ba zı kuş la rın at mos fer de çok uzak me sa fe le re ya yı lan son de re ce

kü çük fre kans lı ses le ri işit tik le ri ni sap ta mış tır. Bu sa ye de göç men kuş,

bu lun du ğu yer den çok uzak ta ki bir da ğın üze rin de pat la yan fır tı na yı

ve ya yüz ler ce ki lo met re ile ri de, de ni zin üze rin de ki gök gü rül tü sü nü

işi te bil mek te dir. Ay rı ca, kuş la rın göç yol la rı nı, ha va şart la rı nın ge nel -

de teh li ke li ol du ğu böl ge ler den uzak tut tuk la rı da bi lin mek te dir.
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YÖN AL GI LA MA

Kuş lar, bin ler ce ki lo met re lik uçuş la rı sı ra sın da, pu su la, ha ri ta ya

da ben ze ri yön be lir le yi ci ler den yok sun ola rak, na sıl doğ ru yö nü bul -

mak ta dır lar?...

Bu nun la il gi li ola rak ilk öne sü rü len te ori, kuş la rın yer şe kil le ri ni

ez ber le dik le ri ve böy le ce yo lu şa şır ma dan ka te de bil dik le ri şek lin dey -

di. Ama ya pı lan de ney ler, bu te ori nin yan lış ol du ğu nu gös ter miş tir. 

Ko nuy la il gi li ola rak gü ver cin ler üze rin de ya pı lan bir de ney de,

hay van la rın göz le ri ne et ra fı gör me le ri ni  en gel le yen do nuk lens ler ta -

kıl mış tır. An cak, böy le ce yer yü zü şe kil le ri ni gör me le ri en gel len miş

gü ver cin ler, sü rü le rin den bir kaç ki lo met re öte de bı ra kıl sa lar bi le, yi ne

gi de cek le ri yo lu bu la bil miş ler dir. 

Da ha son ra ya pı lan araş tır ma lar da, dün ya nın man ye tik ala nı nın

özel lik le kuş tür le ri üze rin de et ki li ol du ğu an la şıl mış tır. Ya pı lan çe şit -

li ça lış ma lar la, kuş la rın ye rin man ye tik ala nın dan ya rar la na rak yön le -

ri ni bul ma la rı nı sağ la yan ol duk ça ge liş miş bir "man ye re sep tör" (man -
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ye tik alan al gı la yı cı sı) sis te mi ne sa hip ol duk la rı or ta ya kon muş tur. Bu

sis tem sa ye sin de, kuş lar, göç sı ra sın da dün ya nın de ği şen man ye tik

ala nı nı his se de rek, yön le ri ni be lir le mek te dir ler. De ney ler, göç men

kuş la rın, man ye tik alan da ki %2'lik bir de ği şi mi bi le al gı la dık la rı nı

gös ter miş tir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Aşağıdaki il lust ras yon, kuş la rın uçar ken fay da lan dık la rı 12 un su ru gös ter mek te dir.
1- Gü neş, 2- Za man la ma his si, 3- Yıl dız la rın ko num la rı, 4- Ult ra vi yo le ışın la rı, 5- Po la ri ze
ışık, 6- Çok dü şük fre kans lı ses ler, 7- Çok uzak lar dan ge len dal ga, gök gü rül tü sü gi bi ses ler,
8- Dün ya nın man ye tik ala nı, 9- Yer çe ki mi, 10- Me te oroloji değer len dir mesi, 11- Uy gun
rüz gar lar, 12- Yer yüzü şekil leri.

1

2

3
4

5

667 7

8

9

10
10

12

11



Ba zı la rı, kuş la rın vü cu dun da bir tür pu su la ol du ğu nu söy le ye rek,

ko nu yu açık la dık la rı nı zan net mek te dir ler. An cak, asıl bü yük so ru bu

nok ta dan doğ mak ta dır.

So ru şu dur: Kuş lar. na sıl ol muş da bi rer "do ğal pu su la" ile do na -

tıl mış lar dır? Pu su la nın, "icad" edi len bir şey ol du ğu nu, in san ak lı ta -

ra fın dan ya pıl dı ğı nı bi li yo ruz. Pe ki in sa nın bil gi bi ri ki miy le or ta ya çı -

kar dı ğı bir ay gıt olan pu su la, kuş la rın vü cu dun da na sıl var ol muş tur?

Aca ba yıl lar ön ce, bir kuş tü rü, yön bu lur ken dün ya nın man ye tik ala -

nın dan ya rar lan ma nın fay da sı nı dü şün müş ve ken di vü cu du için bir

"man ye re sep tör" mü icad et miş tir? Yok sa yi ne yıl lar ön ce, bir kuş tü -

rü "te sa dü fen" böy le bir me ka niz ma ile mi do nan mış tır? Kuş ku suz

ha yır... 

Ne ku şun ken di si, ne de bir te sa düf, vü cu da son de re ce ge liş miş

bir pu su la ek le ye mez. Ku şun vü cut ya pı sı, ak ci ğe ri, ka nat la rı, sin di -

rim sis te mi vb. gi bi, yön bul ma ye te nek le ri de Al lah'ın ku sur suz ya ra -

tı şı nın ör ne ği dir:

De di ler ki: "Al lah oğul edin di." O, (bu ya kış tır ma dan) yü ce dir.

Ha yır, gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur, tü mü O'na gö -

nül den bo yun eğ miş ler dir. (Ba ka ra Su re si, 116)
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MO NARK KE LE BEK LE Rİ NİN HAY RET VE Rİ Cİ 

YOL CU LU ĞU

Gü ney do ğu Ka na da'da ya şa yan Mo nark ke le bek le ri nin göç öy -

kü sü ise, kuş la rın kin den da ha da kar ma şık tır.

Mo nark ke le bek le ri, nor mal de, tır tıl lık tan kur tu lup tam bir ke le -

bek ol duk tan son ra an cak 5-6 haf ta ya şa r lar. Bir yıl için de, 4 Mo nark

nes li ya şar. Bu dört nes lin üçü, ilk ba har ve yaz ay la rın da ya şar.

Son ba har gel di ğin de du rum de ği şir. Çün kü son ba har la bir lik te,

göç baş la ya cak tır ve bu gö çü üst le ne cek olan Mo nark nes li, ay nı yıl

için de ge lip-geç miş olan di ğer ne sil ler den çok da ha uzun ya şa ya cak -

tır. Göç ede cek olan Mo nark lar, mev si min dör dün cü ku şak ke le bek le -

ri dir.

Göç, çok il ginç bir bi çim de, tam son ba har da ge ce nin gün dü ze eşit -

len di ği ge ce de baş lar. Gü ne ye gö çen bu ke le bek ler, ön ce ki di ğer üç ku -

şak tan al tı ay da ha faz la ya şa ya cak lar dır. Çün kü çık tık la rı yol cu lu ğu

ta mam la yıp ge ri dö ne bil me le ri için bu ka dar sü re ya şa ma la rı şart tır.

Gü ne ye inen ke le bek le r, Yen geç Dö nen ce si 'ni ge çip so ğuk la rı ge -

ri de bı rak tık la rın da da ğıl maz lar. Kı ta nın ya rı sı nı aşan bir göç ten son -

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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ra mil yon lar ca ke le bek Mek si ka 'nın or ta sın da ko nak lar. Bu ra sı üze ri

zen gin bit ki ör tü sü ile kap lı vol ka nik dağ la rın sırt la rı dır. 3000 m. yük -

sek lik te ki bu yer ke le bek le rin ya şa ya bi le ce ği ka dar sı cak tır. Bu ra da

Ara lık 'tan Mart'a ka dar 4 ay bo yun ca hiçbir şey ye mez ler. Ya şam la rı -

nı vü cut la rın da ki yağ stok la rıy la sür dü rür ken, yal nız ca su içer ler.

İlk ba har da aç ma ya baş la yan çi çek ler Mo nark lar için önem li dir. 4

ay lık bir bek le yiş ten son ra ilk de fa ken di le ri ne bir bal özü zi ya fe ti çe -

ker ler. Ar tık Ku zey Ame ri ka'ya dö nüş için ge rek li ener ji yi de po la mış -

lar dır. 2 ay lık ya şam sü re si ni se kiz aya ge niş le til miş ola rak ya şa yan bu

ku şa ğın baş ka yön ler den di ğer le rin den hiçbir far kı yok tur. Mart so -

nun da yo la ko yul ma dan ön ce çift le şir ler. Tam ge ce ile gün dü z eşit len -

di ği gün ko lo ni ku ze ye uç ma ya baş lar. Yol cu luk la rı nı ta mam la yıp Ka -

na da'ya var dık tan az son ra da ölür ler. An cak, öl me den ön ce, soy la rı -

nın de va mı için ge rek li olan ku şa ğı  da dün ya ya ge ti rir ler.

213



Ye ni do ğan ku şak, yı lın ilk

nes li dir ve yak la şık bir bu çuk ay

ya şa ya cak tır. Da ha son ra ikin ci ve

üçün cü ku şak lar... Dör dün cü ku -

şa ğa ge lin di ğin de göç yi ne baş la -

ya cak, bu ku şak yi ne di ğer le rin -

den al tı ay da ha faz la ya şa ya cak tır

ve zin cir böy le sü rüp gi de cek tir...

Bu il ginç sis tem, ak la birçok

so ru ge tir mek te dir: Na sıl ol mak ta -

dır da, her dört ne sil den bi ri al tı ay

da ha uzun ya şa ya cak şe kil de doğ -

mak ta dır? Na sıl ol mak ta dır da, bu uzun ya şa yan ne sil bin ler ce yıl dır

tam kış ay la rı na denk gel mek te dir? Na sıl ol mak ta dır da, ke le bek ler

gö çe tam ge ce ile gün dü zün eşit ol du ğu gün de baş la mak ta, bu in ce he -

sa bı tut tu ra bil mek te dir, yok sa tak vim mi kul lan mak ta dır lar?
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Monarkların binlercesi bir ağaca kondukla-
rında, ağaç neredeyse görünmez olur.



Sözünüzü ister gizleyin, 
ister açığa vurun. Şüphesiz O,
sinelerin özünde saklı duranı 
bilendir. O, yarattığını bilmez
mi? O, Latif'tir; Habir'dir. 
(Mülk Suresi, 13-14)

Kuş ku suz bu so ru la rın ev rim ya da ben ze ri te ori le rin için de hiç-

bir ce va bı bu lu na maz. Çün kü, ke le bek ler bu il ginç özel lik le ri var ol -

duk la rı an dan be ri ta şı yor ol ma lı dır lar. Eğer dün ya üze rin de ki ilk dör -

dün cü Mo nark nes li uzun ya şa ma özel li ği ne sa hip ol ma say dı, bü tün

ke le bek ler o kış için de ölür dü ve hay van la rın nes li tü ke nir di.

Mo nark lar, var edil dik le ri an dan iti ba ren bu ola ğa nüs tü özel li ği

ta şı yor ol ma lı dır lar. "Te sa düf"ler, hay va nın nes li ni gö çe gö re ayar la -

ma gi bi bir ye te ne ğe şüp he siz sa hip de ğil dir. Ke le bek ler, şöy le bir dü -

şü nüp, dör dün cü ne sil le ri ni uzun ya şat ma ya ka rar ver miş, son ra da

me ta bo liz ma la rı nı, DNA'la rı nı, gen le ri ni bu na gö re ayar la mış da ola -

maz lar. 

Açık tır ki, Mo nark lar, böy le bir özel li ğe sa hip ola rak  ya ra tıl mış -

lar dır. Herşeyden haberdar olan Allah yaratma sanatının benzersizli-

ğini Monarkların yaşamlarında bir kere daha bize göstermektedir.
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İn sa noğ lu her ge çen gün tek no lo ji de iler le me ler kay det mek te, ta -

sa rım ve üre tim de ha ri ka lar mey da na ge tir mek te dir. İn san, ken di si ne

Al lah'ın ver di ği ye te nek ler le ye ni ürün ler ta sar la ya bil mek te ve üre te -

bil mek te dir. Fa kat bu nok ta çok önem li dir; çün kü bu ye te ne ği ken di -

si ne Al lah ver miş tir. Bu ne den le ki şi nin gu rur lan ma ya ya da bü yük -

len me ye hak kı yok tur. 

Bu nun böy le ol du ğu nun bir de li li de do ğa dır. Çev re si ne dik kat li

bir göz le ba kan her in san Al lah'ın do ğa yı sa yı sız ha ri ka lık lar la do nat -

tı ğı nı gö re cek tir. Bit ki ler den, hay van la ra, ka ra lar dan de niz le re ka dar

her yer ve her can lı şa şır tı cı özel lik ler le do na tıl mış tır. İş te tek no lo ji ye

ör nek olan can lı la rın ta nı tıl dı ğı bu bö lü mün bir ama cı da, in sa nın ken -

di be ce ri siy le ulaş tı ğı nı san dı ğı şey le rin, do ğa da za ten var ol du ğu nu

gös ter mek ve in sa nın ken di ken di siy le övün me si -

nin ne den li bü yük bir ha ta ola ca ğı nı ha tır lat -

mak tır. 

İn san lı ğın bü yük bir bil gi bi ri ki mi, yıl -

lar sü ren araş tır ma lar, uğ ra şı lar ve tek no lo -

jik ge liş me ler so nu cu üret ti ği ba zı şey ler

Doğa ve Teknoloji

GEMİ PRU VA SI - YU NUS
Yu nus la rı n bu run çı kın tı sı, mo dern
bü yük ge mi le rin pru va sı na mo del
ol muş tur.
Gü nü müz de in şa edi len bü yük ge -
mi ler de "V" şek lin de ki pru va lar ye -
ri ne yu nus la rın bu run çı kın tı sı na
ben zer bir ya pı kul la nıl mak ta dır.
Bu bi çim de ki pru va su yü ze yi ni
da ha iyi yar mak ta, böy le ce da ha
az ener ji har ca ma sıy la da ha sü rat li
yol alın ma sı sağ lan mak ta dır. Yu -
nus bur nu şek lin de ki bu tip pru va -
lar dan %25’e ula şan oran da ya kıt
ta sar ru fu sağ lan mak ta dır.
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do ğa da mil yon lar ca yıl dır bu lun mak ta dır. Bu nu fark eden bi lim

adam la rı çok uzun ca bir sü re dir do ğa yı göz lem le mek te ve bu luş la rın -

da do ğa dan ya rar lan mak ta dır lar. Yi ne do ğa da ki ör nek le re ba ka rak

ye ni mo del ler ge liş tir me ye baş la mış lar dır. Ken di kul lan dık la rı tek nik -

ler le do ğa da ki mü kem mel tek nik ler ara sın da çok bü yük bir fark ol du -

ğu nu da hay ret le fark et miş ler dir. Bu da on la rı do ğa ya ha kim olan üs -

tün bir akıl sa hi bi nin var lı ğı na gö tür müş tür. Çün kü tüm bu in ce lik le -

rin te sa düf ler le oluş ma sı nın im kan sız lı ğı nı gör mek te dir ler. Bi lim yo -

luy la kav ra dık la rı bu üs tün ak lın sa hi bi, kuş ku suz gök le rin ve ye rin

Rab bi olan Al lah'tır.

CON COR DE - YU NUS
Yu nus pru va sı ay nı za man da Con cor de’un  ta sa rım cı la rı na da mo del ol muş tur. "Mü hen dis -
ler, ha va nın Con cor de'un dış yü ze yin de yap tı ğı sür tün me yi en gel le mek için yap tık la rı ça lış -
ma da, yu nus ba lı ğı nın iğ bi çi min de ki bur nun dan et ki len di ler. Bu ba lı ğın kuy ruk yüz ge ci su -
yun için de ade ta bir mo tor gö re vi gö rü yor. Con cor de'un da mo tor la rı yu nus ta ki gi bi ar ka ya
yer leş ti ril miş ve mü kem mel bir so nuç el de edil miş tir." 



Söz ge li mi, ön ce le ri "V" bi çim li ya pı lan ge mi pru va la rı na, yu nus lar

in ce len dik ten son ra, "yu nus bur nu" adı ve ri len bir çı kın tı yer leş ti ril miş -

tir. Çün kü, yu nus la rın bu run ta sa rım la rı nın, su yun en mü kem mel bi -

çim de ya rıl ma sı için ide al ol du ğu an la şıl mış tır. El bet te yu nu sun sa de -

ce bu run ya pı sı de ğil, ta şı dı ğı tüm özel lik ler ken di si için ide al dir çün -

kü her bi ri "ku sur suz ca ya ra tan" (Haşr Su re si, 24) Al lah'ın ese ri dir.

Bu bö lüm de, yu nus ör ne ğin de ol du ğu gi bi do ğa dan tak lit edi le -

rek ya pı lan mo del le re yer ve re cek ve Al lah'ın ya ra tı şın da ki üs tün lü ğe

dik kat çe ke ce ğiz. Can lı lar da ki her  bi ri ta sa rım ha ri ka sı olan bu özel -

lik ler, Al lah'ın bü yük lü ğü nü tak dir et mek ba kı mın dan önem li dir. Bu -
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SONAR - YU NUS
Yu nus lar baş la rı nın önün de ki özel bir or gan dan sa ni ye de 200.000 tit re şi me sa hip ses dal ga -
la rı yol lar lar. Bu tit re şim le rin yar dı mıy la sa de ce yol la rın da ki en gel le ri his set mek le kal maz
ay nı za man da, yan kı nın özel lik le rin den söz ko nu su cis min yö nü nü, uzak lı ğı nı, hı zı nı, bü -
yük lü ğü nü ve şek li ni de ay rın tı la rıy la he sap la ya bi lir ler. So na rın ça lış ma pren si bi yu nus la rın
bu al gısıy la ay nıdır.



ra da yer ve ri len can lı la rın özel lik le ri mil yon lar ca yıl dır ya ni ya ra tıl -

dık la rı an dan be ri var dır. Oy sa in sa noğ lu bun la rı an cak son bir-iki

yüz yıl dır tak lit ede bil mek te dir. Al lah'ın yü ce li ği ni gö re bi len ler için,

do ğa da ki her şey böy le özel lik ler le do na tıl mış tır. Bu du ru mu Al lah bir

ayet te şöy le ha ber ver mek te dir:

"(Bun lar,) 'İç ten Al lah'a yö ne len' her kul için 'hik met le ba kan

bir iç göz' ve bir zi kir dir." (Kaf Suresi, 8)
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

DE Nİ ZAL TI LAR - YU NUS
Yu nus la rın me kik bi çi min de ki vü cut ya pı la rı on la ra bü yük bir hız da ha re ket ye te ne ği ka zan -
dı rmak ta dır. An cak bi lim adam la rı ba lı ğın bu ka dar hız lı git me sin de bü yük bir rol oy na yan
baş ka bir ya pı da ha keş fet ti ler:
Yu nus de ri si üç kat man dan olu şur. Dış ta ki kat man in ce ve çok es nek tir; iç te ki kat man ka lın -
dır ve bu kat ma na plas tik kıl lı bir fır ça gö rü nü mü nü sağ la yan es nek kıl lar dan ku ru lu dur.
Kat man la rın üçün cü sü olan or ta da ki ise sün ge rim si bir mad de den ya pıl mış tır. 
Son hız la yü zen yu nus ba lı ğı na et ki ede bi le cek ani bir  ba sınç iç kat man la ra ile ti le rek sön -
dü rü lür.
Al man de ni zal tı mü hen dis le ri, dört yıl lık bir araş tır ma dan son ra bu özel li ğe sa hip sen te tik
bir kap la ma yap ma yı ba şar dı lar. Söz  ko nu su kap la ma iki ka uçuk ta ba ka dan ol şu yor ve ta ba -
ka lar ara sın da yu nu sun de ri hüc re le ri ne ben ze yen ka bar cık lar bu lu nu yor du. Bu kap la ma la -
rın kul la nıl dı ğı de ni zal tı la rın hız la rın da %250 ora nın da bir ar tış görül dü.

Kavun

Beyin



Uçak tasarımcıları kuş kanatlarını örnek alıyor

Kuş lar uçar ken ka nat la rı nı ma ruz kal dık la rı şart la ra gö re en iyi

bi çim de kul la nır lar. Sı cak lık ve rüz gar gi bi de ğiş ken le re gö re ge rek li

de ği şik lik le ri oto ma tik ola rak ya pa cak bir şe kil de ya ra tıl mış ol duk la rı

için de en iyi uçu cu ola rak ka bul edi lir ler. Şu an da uçak tek no lo ji si ne

yön ve ren fir ma lar kuş la rın bu ya ra tı lış özel lik le rin den fay da la na rak

pro je ler yap mak ta dır lar.

NA SA, Bo eing şir ke ti ve ABD Ha va Kuv vet le ri, uça ğa yer leş ti ril -

miş bir bil gi sa yar dan ge len bil gi le re gö re bi çim de ğiş tir me ye te ne ği ta -

şı yan, cam lif ler den ya pıl mış es nek bir ka nat ta sar la mış lar dır. Söz ko -

nu su bil gi sa yar ay nı za man da uçuş ko şul la rı nı (sı cak lık, rüz gar kuv -

ve ti) bil di ren öl çü ay gıt la rı nın ver di ği bil gi le ri iş le me ye te ne ği ne de

sa hip ola cak tır. Bil gi sa yar bu şe kil de al dı ğı bil gi le re gö re, ka nat la rın

eğ ri li ği ni en uy gun bi çim de de ğiş ti re bi le cek tir. 

Kuş la rın ka nat ya pı la rı bir ta sa -
rım ha ri ka sı dır. Bu canlılar sı-
cak, soğuk, rüz gar lı, dur gun ha -
va da kısacası de ği şen tüm şart -
la ra kar şı ka na dı nı en ba şa rı lı
bi çim de kul la na rak uça bi lirler.
Kuş la rın bu üs tün özel li ği bi lim
adam la rı nın dik ka ti ni çek miş ve
de ği şen şart la ra gö re bi çim de -
ğiş ti re bi len ka nat lar yap mayı
amaç lamış lar dır. Soldaki çizim
resimlerde bu amaç la tasar -
lanan bir kanadın kesitleri ve
fonksiyonları görülüyor.

Kanadın tırmanma, seyir ya da iniş anındaki 
en etkin konumu

Kuşun kalkış ve ilk tırmanma anındaki genişleyen ka-
nat alanı

Kuş kanadının maksimum kaldırma ve yüksek
hava direnci

Kanadın pistte iken fren amaçlı maksimum
hava direnci ve azaltılmış kaldırma özelliği

Düşünen İnsanlar İçin



Ger çek ten hay -
van lar da da si zin
için bir ders (ib -
ret) var dır; ka rın -
la rı nın için de
olan lar dan si ze
içir mek te yiz ve
on lar da si zin için
da ha bir çok   ya -
rar lar var…

M Ü M İ N U N  S U R E S İ ,  2 1

Bu ko nu da ça lı şan bir baş ka fir ma da

Air bus'tır. Air bus da uça ğın ka nat la rı na,

tıp kı kuş la rın ki gi bi uçuş ko şul la rı na gö re

şe kil ala bil me özel li ği ka zan dı ra cak uyar la -

na bi len ka nat lar (adap ti ve wings) yap ma ya

ça lış mak ta dır. Amaç la rı ise ya kıt sar fi ya tı nı

en aza in dir mek tir.

Kı sa ca sı kuş la rın uçuş şe kil le ri ve ka -

nat ya pı la rı tam an la mıy la bir ta sa rım ha ri -

ka sı dır. Kuş lar da ki bu eş siz ta sa rım yıl lar -

dan be ri uçak mü hen dis le ri nin il ham kay -

na ğı ol muş tur. Al lah bu can lı la rı uç ma ya

en el ve riş li sis tem ler le do nat mış tır.

Harun Yahya (Adnan Oktar)



Düşünen İnsanlar İçin

Kö pek  Ba lığı De ri sin den Ör nek Alı na rak Ha zır la nan

Ma yo lar ve Su yun Yü zey Diren ci

1/100 sa ni ye nin al tın ma dal ya yı be lir le di ği olim pi yat ya rış ma la -

rın da, ya rış ma cı lar açı sın dan su yun vü cut la rı nın üze rin de oluş tur du -

ğu sür tün me di ren ci ol duk ça önem li dir. Bu ne den le bir çok yü zü cü,

sür tün me di ren ci ni en aza in di re cek ye ni ma yo la rı ter cih et mek te dir. 

Bu ma yo lar yü zü cü de ola bil di ğin ce ge niş bir yü ze yi kap lar ve vü -

cu da sım sı kı ya pı şır. Ma yo nun ku ma şı, di key re çi ne şe rit le ri üs tü ne

kö pek  ba lı ğı de ri si nin özel lik le ri ni ta şı yan bir do ku ma dan iba ret tir.

Kö pek  ba lı ğı nın de ri si nde ki pul lar da U bi çi mi ka nal lar bu lu nur. Bu ka nal lar gir dap lar oluş -
tu ra rak su yu vü cu da yak laş tı rır ve su yun yü zü cü ye kar şı oluş tur du ğu di ren ci de azal tır. Yu -
ka rı da ki sağ alttaki re sim de kö pek ba lı ğı nın de ri si nin ta ra ma lı elekt ron mik ros ko bun da ki gö -
rü nü şü yer alı yor. Sid ney Olim pi yat la rın da Avus tral ya lı Ian Thor pe gi bi al tın ma dal ya lı tüm
yü zü cü ler kö pek ba lı ğı de ri si nin özel li ği ni ta şı yan ma yo lar giy di ler. Bu, ye ni bir iş sa ha sı nın
açıl ma sı nı sağ la ya cak ka dar önem li bir ge liş mey di. Ma yo üre ti min de dün ya nın en ün lü
isim le ri ara sın da yer alan Spe edo, Ni ke ve Adi das gi bi fir ma lar bi yo me ka nik ve hid ro di na -
mik ko nu sun da bir çok uz ma nı işe al dı lar.



Kö pek  ba lık la rı üze rin de ta ra ma lı elekt ron mik ros ko buy la ya pı -

lan in ce le me ler de, ba lı ğın de ri si nin şe rit ler içer di ği gö rül müş tür. Şe -

rit ler, di key su gir dap la rı ve ya su spi ral le ri oluş tu ra rak su yu ba lı ğın

vü cu du na da ha çok ya pış tı rır ve su yun yüz me ye kar şı di ren ci ni azal -

tır. Şe rit le rin bu et ki si "Ribb let et ki si" ola rak bi li nir ve bu ko nu ile il gi -

li NA SA'nın Lang ley Araş tır ma Mer ke zi'nde Ribb let de ri araş tır ma la -

rı ya pıl mak ta dır. Son on yıl dır da bu et ki ma yo lar üze rin de uy gu lan -

mak ta dır.

Ye ni lif ler ve ye ni do ku ma tek nik le ri ile ya pı lan ma yo lar, yü zü -

cü nün vü cu du nu sa ra rak su ya en az di renç gös te re cek şe kil de üre til -

mek te dir. Ni te kim ya pı lan araş tır ma lar  bu ma yo la rın di ğer ma yo tip -

le ri ne oran la sür tün me di ren ci ni %8 oranında azalt tı ğı nı gös ter miş tir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

EIFFEL KULESİ-
İNSAN KEMİĞİ

Ku le nin mi ma rı Eif fe l'in yar dım cı sı Ma uri ce Ko -
ech lin, ün lü ku le nin pro je si ni çi zer ken vü cu dun
en ha fif ve en di renç li ke mi ği olan uy luk ke mi -
ğin den et ki len miş. So nuç: ken din den ha va lan -
dır ma lı  ve sar sıl maz bir mi ma ri. Ku le ye il ham
kay na ğı olan ke mik, bo ru şek lin de an cak içi iğ li
bir ya pı ya sa hip tir. Bu ya pı ke mik le re es nek lik
ve ha fif lik ka zan dı rır ken sağ lam lık la rın dan da
hiçbir şey kay bet tir mez. Ay nı şe kil de ya pı lan bi -
na lar da hem mal ze me  ta sar ru fu sağ lan mak ta
hem de ya pı nın is ke le ti, ke mik te ki gi bi sağ lam -
lık ve es nek lik ka zan mak ta dır.
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HELİKOPTER-YUSUFÇUK
Sa vaş araç la rı ve ro ket ler üre ten MBB fir ma sı, BO
105 ti pi he li kop te ri üre tir ken, Yu suf çu ğun ya pı sı nı
ve uçuş sti li ni ken di ne ör nek al mış. 
He li kop ter üre ten Ame ri kan Skorsky fir ma sı da yu -
suf çu ğu doğ ru dan he li kop te re adap te ede rek ye ni
bir ta sa rım yap mış tır. Yu kar ıda he li kop te rin ta sa rı mı
sı ra sın da, bu işin na sıl ya pıl dı ğını gösteren ara ba sa -
mak la r yer alıyor.

DENİZALTILAR NAUTILUS
Na uti lus isim li de niz can lı sı dal mak is te di ğin de vü cu dun da bu lu -
nan içi boş oda cık la rı su ile dol du rur. Yü ze ye çık mak is te di ğin de
ise, üret ti ği özel bir ga zı bu da lış hüc re le ri ne pom pa lar ve su yun
bo şal ma sı nı sağ lar. De ni zal tı lar da da Na uti lus'ta ki gi bi da lış oda la -
rı ya pıl mak ta, içe ri alı nan suyun boşal tıl masın da ise su motor ların -
dan fay dalanıl mak tadır. 



RADAR-YARASA
Gör me du yu la rı 'kör' de ne bi le cek ka dar
za yıf olan ya ra sa lar ult ra son de ni len çok
yük sek tit re şim li ses dal ga la rı ya yar lar. Bu
ses ler sa ni ye de 20.000 tit re şi min üze rin de
ol du ğun dan, in san ta ra fın dan du yu la maz.
Ya ra sı nın yay dı ğı ses dal ga la rı ha va da ki ve
yer de ki hay van la ra ve ya hay va nın önün de -
ki di ğer en gel le re çar pa rak yan sır. Ya ra sa,
yan sı yan ve ken di ne ge len bu tit re şim le re
gö re yö nü nü ve ha re ket tar zı nı be lir ler. Ra -
da rın ça lış ma pren si bi de ay nı dır.

%100 VE RIM LE IŞIK 
ÜRE TEN ATEŞ BÖ CEK LE Rİ

Ateş bö cek le ri ka rın kı sım la rın da ye şil-sa rı ışık üre -

tir. Ateş bö cek le rin de ışık üre ten hüc re ler, ok si jen

ve "lu si fe raz" ad lı bir kim ya sal la re ak si yo na gi ren

"lu si fe rin" ad lı bir kim ya sal içe rir. Bö cek, hüc re le ri -

ne ne fes al ma tüp le riy le sağ la dı ğı ha va mik ta rı nı

ayar la ya rak ışı ğı nın ya nıp sön me si ni kont rol eder.

Nor mal elekt rik am pul le ri %10 ve rim le ça lı şır lar,

%90'ı ise ısı ola rak açı ğa çı kar. Bu na kar şın ateş bö -

cek le ri %100'lük bir ve rim le ışık üre tir ler. Ateş bö -

cek le ri nin bu ba şa rı lı elekt rik üre ti mi bi lim adam la -

rı na ör nek teş kil et mek te dir.

Pe ki ama ateş bö cek le ri ni bu ka dar ve rim li bir üre -

tim yap ma ya yö nel ten güç ne dir? Ev rim ci le re gö re

bu güç şu ur suz atom lar, te sa düf ler ya da hiç bir zor -

la yı cı gü cü ol ma yan dış et ken ler dir. An cak bu say -

dık la rı mı zın hiç bi ri bu ve rim li ça lış ma yı baş la ta cak

gü ce sa hip de ğil dir. Al lah'ın sa na tı ben zer siz dir ve

son suz dur. Al lah Ku ran'da ki pek çok ayet te ak lı nı

kul la nan in san la rın ya ra tıl mış olan var lık la rı dü şü -

ne rek öğüt al ma la rı ge rek ti ğin den bah se der. Do la yı -

sıy la in sa na dü şen ya ra tı lış mu ci ze le ri üze rin de dü -

şün mek ve sa de ce   Al lah'a yö nel mek tir.



MİMARİ-ÖRÜMCEK AĞI
Gü nü müz de bu pren sip in şa at mü hen dis -
le ri ta ra fın dan far k e dil miş ve tel ör gü ler
yar dı mıy la kul la nıl ma ya baş lan mış tır. Ör -
neğin Cid de Ha va ala nı Hac Ter mi na li ve
Mü nih'te ki hay va nat bah çe si bu pren sip -
ten ya rar la nı la rak ya pı lan bi na lar dan dır.

MÜNİH OLİMPİYAT STADI, YUSUFÇU-
ĞUN KANATLARI VE ÖRÜMCEK AĞLARI
Yu suf çuk bö ce ği nin ka nat la rı, mi li met re nin
1/3000'i ka lın lı ğın da dır. Bu den li in ce ol -
ma sı na rağ men ol duk ça da ya nık lı dır. Bu nun se be bi böceğin ka nat la rı nın sa yı la rı 1000'e va ran
böl me ler den oluş ma sı dır. Bu böl me li ya pı sa ye sin de hay va nın ka nat la rı yır tıl ma mak ta, uçar ken
olu şan ba sın ca da ya na bil mek te dir. Mü nih Olim pi yat Sta dı'nın ça tı sı da (kü çük fo toğ raf) ay nı
pren sip kul la nı la rak yapıl mış tır.
Mü nih Olim pi yat Sta dı'nda ki ta van kap la ma alan la rı nın in şa sın da, "te pe li toy gar örüm ce ği "nin ot
ve ça lı la rın üze ri ne ağ ge re rek yap tı ğı yu va sı nın ya pı sı (yanda) ör nek alın mış tır.
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Bonn Üni ver si te si'nden Dr. Wil helm Barth lott, mik ros kop al tın da yap tı ğı in ce le me ler de, en
az te miz lik ge rek ti ren yap rak la rın en pü rüz lü yü zey le re sa hip ol du ğu nu far k et miş tir. Dr.
Barth lott, bun la rın en te mi zi olan Lo tus bit ki si üze rin de, bir çi vi ya ta ğı gi bi mi nik nok ta lar

ol du ğu nu bul du. Bir toz ya da kir zer re si yap rak üze ri ne düş tü -
ğün de, bel li be lir siz bi çim de bu nok ta lar üze rin de iki ya na
sal la nır. Bir dam la su, bu mi nik nok ta lar üze rin de yu var la -
nın ca za yıf şe kil de tu tun muş olan ki ri alıp gö tü rür. Di ğer
bir de yiş le, ni lü fer çi çe ği, ken di ken di ni te miz le yen bir

yap ra ğa sa hip tir. (Jim Robbins, Engineers Ask Nature for
Design Advice", New York Times, 11 December 2001) Ni lü -
fer çi çe ği nin bu özel li ği araş tır ma cı la ra il ham kay na ğı ol muş
ve LO TU SAN adı ve ri len, 5 yıl ken di si ni te miz tu ta ca ğı ga -
ran ti si ve ri len dış cep he mal ze me si üre til miş tir.

Üzerinde sıvı bulunan Lotus bitkisinin
yaprağı

LOTUS BİTKİSİ VE DIŞ CEPHE KAPLAMA MAL-

Yağmur
damlasının

lotus yaprağı
üzerindeki
temizleyici

etkisi

Su damlası-
nın normal
bir yüzey-
deki etkisi

Lotusanla kaplı
bir bina cephe-
sinde su dam-
lalarının temiz-

leyici etkisi
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İnsan için yaratılan gezegen

IV. BÖLÜM: "DÜNYA"

Mater ya list fel se fe, ev ren de ki dü zen ve den ge kar şı sın da tek bir

açık la ma öne sü rer: Te sa düf... 

Bu id di aya gö re tüm ev ren te sa düf ler le şe kil al mış tır.

Oy sa ev re ni bi raz in ce le di ği miz de bi le bu id di anın ta ma men ger -

çek dı şı ol du ğu nu gö rü rüz. Çün kü te sa düf ler or ta ya sa de ce kar ma şa

çı ka rır, ev ren de ise kar ma şa de ğil dü zen var dır. Bu dü zen de bi ze, ev -

re ni yok tan var et miş ve son ra da şe kil len dir miş olan Al lah'ın var lı ğı -

nı ve son suz gü cü nü is pat lar.

Ev re ni in ce le me ye kalk tı ğı mız da sa yı sız dü zen ör nek le riy le kar -

şı la şı rız. Ya şa dı ğı mız Dün ya da bun lar dan bi ri dir. Dün ya sa hip ol du -

ğu tüm özel lik ler le, can lı lı ğın sür dü rü le bil me si ne uy gun ola cak şe kil -

de son de re ce has sas den ge ler üze rin de ya ra tıl mış tır. 

Dün ya 'nın Gü ne ş'e olan uzak lı ğı, ek se ni nin yö rün ge si ne olan eği -

mi, at mos fer de ki den ge ler, Dün ya' nın ken di et ra fın da ve Gü neş et ra -

fın da ki dö nüş hız la rı, Dün ya üze rin de ki ok ya nus la rın, dağ la rın fonk si -

yon la rı, can lı la rın sa hip ol duk la rı özel lik ler ve bun la rın bir bir le riy le

olan bağ lan tı la rı bu eko lo jik den ge nin par ça la rın dan sa de ce bir ka çı dır.

Ev ren de ki di ğer ge ze gen ler ve Dün ya kar şı laş tı rıl dı ğın da Dün -

ya' nın in san için özel ola rak ta sar lan dı ğı da ha da be lir gin le şir. Ör ne -

ğin su uzay da çok na dir rast la nan bir bi le şim dir. Sı vı ha lin de ki su Gü -

neş Sis te mi'n de sa de ce bi zim ge ze ge ni miz de var dır. Üs te lik Dün -

ya'nın %70'lik bir bö lü mü su lar la kap lı dır. Mil yon lar ca çe şit can lı bu

or tam da ha yat la rı nı sür dü rür. Su yun don ma sı, ısı yı çek me ve tut ma

ka pa si te si nin bu lun ma sı, ok ya nus lar gi bi son de re ce ge niş su küt le le -

ri nin var lı ğı ve ısı nın bu sa ye de Dünya üze rin de den ge li bir şe kil de

da ğıl ma sı, hep si Dünya' ya öz gü özel lik ler dir. Baş ka hiç bir ge ze gen de

böy le sü rek li dö nü şüm ha lin de bu lu nan bir sı vı küt le si yok tur. 
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Dün ya 'nın ek se ni yö rün ge si ne 23 de re ce lik bir açıy la eğim ya par.

Mev sim ler bu eğim sa ye sin de olu şur. Bu eğim şim di ki de ğe rin den da -

ha faz la ya da da ha az ol say dı, mev sim ler ara sın da ki sı cak lık far kı aşı -

rı bo yut la ra ula şa ca ğın dan yer yü zü üze rin de da ya nıl maz sı cak lık ta

yaz lar ve aşı rı so ğuk kış lar ya şa nır dı.

Dün ya' nın ken di et ra fın da ki dö nü şü de can lı lar için en uy gun

hız da dır. Gü neş Sis te mi'n de ki di ğer ge ze gen le re bak tı ğı mız da bun la -

rın da ge ce yi ve gün dü zü ya şa dık la rı nı gö rü rüz. An cak za man fark la -

rı Dün ya' nın kin den çok da ha uzun ol du ğu için gün düz ve ge ce ara sın -

da ki sı cak lık fark lı lık la rı da çok faz la dır. Di ğer ge ze gen le rin at mos fe -

rin de ki şid det li rüz gar ha re ket le ri, bu den ge li dö nüş sa ye sin de Dün ya

at mos fe rin de ya şan maz.

At mos fe ri oluş tu ran gaz la rın cins le ri ve at mos fer için de ki mik tar -

la rı da yal nız ca in sa nın de ğil, yer yü zün de ki tüm can lı la rın var lı ğı için

son de re ce önem li dir. At mos fer de ki gaz la rın Dünya üze rin de tam ge -

rek ti ği oran lar da oluş ma sı ve bu oran la rın sa bit kal ma sı da pek çok

has sas den ge nin bi ra ra da bu lun ma sıy la ger çek le şir.

Bu say dı ğı mız özel lik le rin dı şın da da ha yüz ler ce mad de çı ka rı la -

bi lir. An cak bu ra ya ka dar ve ri len ör nek ler bi le, biz le re ke sin bir ger çe -

ği gös ter mek te dir.

Üze rin de ya şa dı ğı mız Dünya, can lı ha ya tı için çok özel bir bi çim -

de in şa edil miş tir. Te sa düf le rin de ğil, ta ma men bi linç li bir dü zen le me -

nin ürü nü dür.

Tüm ev re ne de ha kim olan bu ku sur suz dü zen bi zi tek bir so nu -

ca gö tü rür. Ev re ni son suz bir güç ve akıl sa hi bi olan bir Ya ra tı cı ya ni

alem le rin Rab bi olan Al lah yaratmıştır.

AT MOS FER DE Kİ BÜ YÜK DEN GE

Dün ya' nın at mos fe rin de dört te mel gaz bu lu nur. Bun lar azot

(%78), ok si jen (%21), ar gon (%1'den az) ve kar bon di ok sit tir (%0.03).

At mos fer de bu lu nan gaz lar "re ak si yo na gi ren" ve "re ak si yo na gir me -
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yen" ola rak iki ana sı nı fa ay rı lır lar. Re ak si yo na gi ren gaz la rı in ce le di -

ği miz de bun la rın yap tık la rı re ak si yon la rın ha yat için vaz ge çil mez ol -

du ğu nu, di ğer gaz la rın ise re ak si yo na gir me le ri du ru mun da can lı lı ğı

yok ede cek bi le şik ler oluş tur duk la rı nı sap ta ya bi li riz. Ör ne ğin ar gon

ve azot pa sif gaz lar dır, bun lar çok çok az kim ya sal re ak si yo na da hil

ola bi lir ler. An cak bun lar ör ne ğin ok si jen gi bi ko lay lık la re ak si yo na gi -

re bil se ler di, ok ya nus lar nit rik asit ha li ne ge lir ler di.

Öte yan dan ok si jen di ğer atom lar la, or ga nik bi le şik ler le ve hat ta

ka ya lar la bi le re ak si yo na gi rer. Bu re ak si yon lar su gi bi, kar bon di ok sit

gi bi ha ya tın var lı ğı için en te mel mo le kül le ri oluş tu rur lar.

Gaz la rın re ak si yo na gir me-gir me me özel lik le ri nin ya nı sı ra, mev -

cut oran la rı da can lı ha ya tı için son de re ce kri tik tir.

Ör ne ğin ok si je ni ele ala lım. Ok si jen at mos fe ri miz de en yo ğun bu -

lu nan re ak tif gaz dır. At mos fe ri miz de ki bol ok si jen bi zi di ğer ge ze gen -

ler den de ayı ran bir özel lik tir, çün kü Gü neş Sis te mi'n de ki di ğer ge ze -

gen ler de ok si je nin zer re si ne bi le rast lan ma mış tır.

At mos fer de şim di kin den da ha faz la ok si jen ol say dı, yan ma re ak -

si yon la rı da ha sü rat li ola rak ger çek le şe cek, ka ya lar ve me tal ler çok da -

ha ça buk aşı na cak tı. Bu yüz den yer yü zü hız la aşı nıp eri ye cek ve can lı

ya şamı için bü yük bir teh dit olu şa cak tı. Eğer bi raz da ha az ok si je ni miz

ol say dı, so lu num zor la şa cak, da ha az ozon ga zı üre ti le cek ti. Ozon

mik ta rın da ki de ğiş me ler de can lı lık için öl dü rü cü ola cak tı. Şim di kin -

den da ha az ozon, Gü ne ş'in mo rö te si ışın la rı nın Dün ya' ya da ha şid -

det li ulaş ma sı na ve can lı la rın yo k ol ma sı na se be bi yet ve re cek ti. Şim -

di kin den da ha faz la ozon ise gü neş ısı sı nın Dünya 'ya ulaş ma sı nı en -

gel le ye ce ğin den öl dü rü cü et ki ye sa hip olur du. 

Kar bon di ok sit de ben ze ri has sas den ge le re sa hip tir. Bit ki ler bu

gaz sa ye sin de Güneş'in rad yas yo nu nu alır, onu suy la ka rış tı rır, bu nun

so nu cun da da ka ya la rı eri ten bi kar bo na tı oluş tu rur ve onu ok ya nus la -

ra bı ra kır lar. Yi ne bu ga zı ay rış tı ra rak ok si je ni at mos fe re ge ri ve rir ler.

Can lı la rın vaz ge çil mez ih ti ya cı olan ok si jen bu sa ye de at mos fe re sü -
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rek li ola rak ve ri lir. Öte yan dan yi ne bu gaz sa ye sin de Dün ya bir "se ra

et ki si" ya şa ya rak şim di ki ısı sı nı mu ha fa za eder.

Eğer da ha az kar bon di ok sit ol say dı, ka ra da ki ve de niz de ki bit ki -

le rin mik ta rı aza la cak tı, böy le ce hay van lar için da ha az be sin üre til miş

ola cak tı.  Ok ya nus lar da ise da ha az bi kar bo nat ola cak, bu nun so nu -

cun da da asit ora nı ar ta cak tı. At mos fer de ki kar bon di ok si tin art ma sı

ise kı ta la rın kim ya sal ola rak aşın ma sı nı hız lan dı ra cak, ok ya nus lar da

za rar lı al ka li bir or tam olu şa cak tı. Öte yan dan se ra et ki si ar ta ca ğın dan

Dün ya' nın yü zey ısı sı yük se le cek ve ha yat yok ola cak tı. Gö rül dü ğü gi -

bi Dün ya' da ki ya şa mın sü rek li li ği açı sın dan at mos fe rin var lı ğı son de -

re ce önem ta şı mak ta dır. At mos fe rin var lı ğı nın ger çek leş me si için ba zı

ast ro fi zik şart la rın bi ra ra da bu lun ma sı ge re kir.

A ) Dün ya yü ze yi be lir li bir sı cak lık ta, de vam lı ve ılım lı öl çü -

ler için de kal ma lı dır: Bu nun sağ lan ma sı için:

1- Dün ya Gü neş'e bel li bir uzak lık ta ol ma lı dır. Çün kü bu uzak lık

Gü neş'ten Dünya' ya ula şan ısı ener ji si nin mik ta rın da rol oy na ya cak tır.

Dün ya nın bu gün Gü neş et ra fın da iz le di ği yö rün ge den, bi raz ya kın -

laş ma ya da uzak laş ma şek lin de ki bir sap ma, Gü neş'ten Dün ya'ya ula -

şan ısı ener ji si nin mik ta rın da bü yük de ğiş me le re ne den ola cak tır. He -

sap la ra gö re Dün ya'ya ula şan gü neş ener ji sin de ki %13'lük bir azal ma

yer yü zü nün 1000 met re ka lın lı ğın da bir bu zul ta ba ka sıy la ör tül me siy -

le so nuç la nır. Ener ji nin bi raz art ma sı ha lin de ise tüm can lı lar kav ru la -

rak öle cek ler dir.

2- Yer kü renin bü tü nün de ki ısı nın ho mo jen ol ma sı ge rek li dir. Bu

amaç la Dün ya'nın ken di et ra fın da be lir li bir hız da (Ek va tor da 1670

km/sa at) dön me si ge re kir. Eğer Dün ya' nın dö nü şü be lir li hız dan da -

ha faz la olur sa, at mos fer faz la ca ısı na ca ğın dan gaz mo le kül le ri nin

Dün ya' dan ka çış hız la rı ar ta cak, bu ne den le de at mos fer uza ya da ğı la -

rak yok ola cak tı. Dün ya' nın dö nüş hı zı ge re ken den da ha az ol say dı,
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bu se fer Dün ya' dan ka çış hız la rı aza lan gaz mo le kül le ri, yer çe ki mi nin

et ki siy le top rak ta ra fın dan emi le rek yok ola cak tı.

3- Dün ya' nın ek se ni nin 230 27´lik eği mi, ku tup lar la ek va tor ara -

sın da ki at mos fe rin oluş ma sın da en gel oluş tu ra bi le cek aşı rı sı cak lı ğı

ön ler. Eğer bu eğim ol ma say dı, ku tup böl ge le riy le ek va tor ara sın da ki

sı cak lık far kı çok da ha ar ta cak ve ya şa na bi lir bir at mos fe rin var ol ma -

sı im kan sız la şa cak tı. 

B ) Olu şan ısı nın da ğıl ma sı nı ön le ye cek bir ta ba ka ya ih ti yaç

var dır: 

Dün ya 'nın yü zey ısı sı nın ka rar lı kal ma sı için özel lik le ge ce le ri ısı

kay bı nın ön len me si ge re kir. Bu nun için at mos fer de ısı yan sı ma sı nı en -

gel le yen bir bi le şi ğe ih ti yaç var dır. Bu ih ti yaç, at mos fe re kar bon di ok -

sit ila ve edi le rek gi de ril miş tir. Bu gaz, yer yü zü nü ade ta bir yor gan gi -

bi ör te rek ısı nın uza ya da ğı lıp yok ol ma sı nı en gel ler. 

C ) Yer yü zün de, ku tup lar ile ek va tor ara sın da ki ısı far kı nın

den ge len me si ni sağ la yan ya pı lar var dır:

Bi lin di ği gi bi Dün ya'nın ek va to ru ile ku tup la rı ara sın da 120°C'lik

bir ısı far kı var dır. Eğer böy le bir ısı far kı faz la en ge be si ol ma yan bir

yü zey de ger çek leş miş ol say dı, bu ra da öy le şid det li bir at mos fer ha re -

ke ti olur du ki, hı zı sa at te 1000 km'ye va ran fır tı na lar Dünya' yı al lak

bul lak eder di. Bu fır tı na lar so nu cun da, kı sa sü re de at mos fer de ki sta -

tik den ge yok olur ve at mos fer da ğı lır dı.

Hal bu ki yer yü zü, ısı far kın dan do la yı or ta ya çık ma sı muh te mel

kuv vet li ha va akım la rı nı blo ke ede cek en ge be ler le do na tıl mış tır. Bu

en ge be ler, Çin'de Hi ma la ya lar la baş lar, Ana do lu'da To ros lar la de vam

eder ve Av ru pa'da Alp le re ka dar sı ra dağ lar ha lin de uza na rak ba tı da

At las Ok ya nu su, do ğu da Bü yük Ok ya nus'la bir le şir. Ok ya nus lar da ise

ek va tor da olu şan faz la ısı, sı vı la rın ısı far kı nı de re ce li bir şe kil de den -

ge le me si sa ye sin de ku ze ye ve gü ne ye doğ ru ak ta rı lır. 
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Gö rül dü ğü gi bi ya şa mın en önem li te mel le rin den bi ri olan ha va -

nın var lı ğı bin ler ce fi zik ve eko lo jik den ge nin ku rul ma sı sa ye sin de

sağ lan mış tır. Üs te lik Dün ya üze rin de can lı lı ğın de va mı için ge ze ge ni -

miz de ki şart la rın tek ba şı na ger çek leş miş ol ma sı da ye ter li de ğil dir.

Dün ya, je ofi zik ya pı sın dan uzay da ki ha re ket şe kil le ri ne ka dar bu gün -

kü ha liy le var ol sa, an cak bu lun du ğu ga lak si de ki ko nu mu fark lı lık

gös ter se, ge rek li den ge ler yi ne alt-üst ola cak tı.

Ör ne ğin Gü neş'in ye rin de da ha kü çük bir yıl dı zın var ol ma sı,

Dün ya'nın aşı rı de re ce de so ğu ma sı na, bü yük bir yıl dı zın var ol ma sı

ise Dün ya'nın sı cak tan kav rul ma sı na ne den olur du.

Dün ya'nın bir ta kım te sa düf lerin eseri ol madığını an lamak için

uzay daki mil yon lar ca ölü gezegene bak mak bile yeter lidir. Yaşam için

gerek li koşul lar, as la ve as la "ken diliğin den" oluşamayacak kadar kar -

maşık tır ve yal nız ca Dünya, yaşam için özel bir yaratılış la yaratıl mış tır.

AZOT DEN GESİ VE BAK TERİLER

Dün ya'nın in san yaşamı için yaratıl dığının bir baş ka gös ter gesi

de, yer yüzün deki azot çev rimidir. Azot tüm can lıların dokuların da

bulunan en temel element ler den biridir. At mos ferin %78'ini oluş tur -

duğu hal de havadaki azot, in san lar ve hay van lar tarafın dan doğ rudan

doğ ruya alınamaz. Azot ih tiyacının kar şılan masın da en önem li görev

bak terilere veril miş tir.

Azot çev rimi havadaki azot gazı (N2) ile baş lar. Bazı bit kiler de ya-

şayan bak teriler, havadaki azotu amon yağa (NH3) dönüş türür ler. Baş -

ka cins bak teriler ise amon ya ğı nit ra ta (NO3) çe vi rir ler. (Ha va da ki az-

o tun amon ya ğa çe vi ri min de yıl dı rım lar da önem li rol oy na mak ta dır.)

Bir son ra ki aşa ma da nit rat, ye şil bit ki ler gi bi be si ni ni ken di üre -

ten can lı lar ta ra fın dan emi lir. Ken di be sin le ri ni üre te me yen in san ve

hay van lar an cak bu bit ki le ri yi ye rek azot ih ti yaç la rı nı kar şı lar lar. 

İn san lar ve hay van lar da ki azo tun ye ni den do ğa ya dön me si ise,

bu can lı la rın atık la rı ve ölü le ri ni n yi ne bak te ri ler ce par ça lan ma sı ile
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ger çek le şir. Bak te ri ler bu işi ya par ken sa de ce te miz lik işi yap mak la

kal maz, azo tun te mel kay na ğı olan amon ya ğı da tek rar or ta ya çı ka rır -

lar. Amon ya ğın bir kıs mı baş ka bak te ri ler ce kar bo na dö nüş tü rü le rek

tek rar ha va ya ka rı şır ken, di ğer bir kıs mı da yi ne baş ka çe şit bak te ri ler -

ce nit rat a dö nüş tü rü lür. Bun lar dan bit ki ler fay da la nır ve çev rim böy -

le sü rüp gi der.

Dik kat edi lir se, bu çev rim için de sa de ce bak te ri le rin bu lun ma ma -

sı nın bi le ha ya tın so nu nu ge ti re ce ği an la şı la cak tır. Çün kü bak te ri ler

ol ma dan bit ki ler kar bon ih tiyaç larını kar şılayamayacak ve yok olacak -

lar dır. Bit kilerin ol madığı bir or tam da ise el bet te hayat söz konusu

olamayacak tır.

235



DÜN YA' NIN KO RUN MUŞ TA VA NI: AT MOS FER

Biz ço ğun luk la pek far kın da ol ma yız, ama her ge ze ge ne ol du ğu

gi bi Dünya 'ya da çok sa yı da gök ta şı düş mek te dir. Di ğer ge ze gen le re

düş tük le rin de dev kra ter ler açan bu gök taş la rı nın Dünya' ya za rar ver -

me me le ri nin ne de ni, ge ze ge ni mi zi sa ran at mos fe rin düş mek te olan

gök taş la rı na kar şı bü yük bir di renç gös ter me si dir. Gök ta şı bu di ren ce

faz la da ya na maz ve sür tün me den do la yı ya na rak bü yük bir küt le kay -

bı na uğ rar. Böy le ce, bü yük fe la ket le re yol aça bi le cek bu teh li ke, at -

mos fer sa ye sin de sa vuş tu rul muş olur. Ku ran'da, at mos fe rin ya ra tı lı -

şın da ki bu özel li ği Allah şöy le bil di r mek te dir: 

"Gök yü zü nü ko run muş bir ta van kıl dık, on lar ise bu nun ayet -

le rin den yüz çe vir mek te dir ler." (En bi ya Su re si, 32) 

Gök yü zü nün "ko run muş bir ta van" olu şu nun en önem li ör nek le -

rin den bi ri Dünya' yı sa ran man ye tik alan dır. At mos fe rin en üst ta ba -

ka sı "Van Al len" adı ve ri len bir man ye tik ku şak tan olu şur. Bu ku şak

Dünya' nın çe kir de ği nin sa hip ol du ğu özel lik ler ne de niy le or ta ya çık -

mış tır.
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Çe kir dek, de mir ve ni kel gi bi man ye tik özel li ği olan ağır ele ment -

le ri içe rir. An cak bun lar dan da ha önem li si çe kir de ğin iki fark lı ya pı dan

oluş muş ol ma sı dır: İç çe kir dek ka tı, dış çe kir dek ise sı vı hal de dir. Çe -

kir de ğin bu iki kat ma nı bir bi ri et ra fın da ha re ket eder. Bu ha re ket ağır

me tal ler üze rin de bir çe şit mık na tıs lan ma et ki si ya pa rak bir man ye tik

alan oluş tu rur. İş te Van Al len Ku şak la rı bu man ye tik ala nın, at mos fe -

rin en dı şı na ka dar ula şan bir uzan tı sı dır. Bu man ye tik alan sa ye sin de

Dünya, uzay dan ge le bi le cek olan teh li ke le re kar şı ko run muş olur.

Bu teh li ke le rin en önem li le rin den bi ri, "Gü neş rüz gar la rı"dır. Gü -

neş, Dün ya' ya ısı ve ışık tan baş ka, rad yas yon ile be ra ber sa at te ki hı zı

1.5 mil yar ki lo met re yi bu lan, pro ton ve elekt ron lar dan olu şan bir rüz -

gar da gön de rir. Gü neş rüz gar la rı, Dünya' nın 40.000 mil uza ğın da

man ye tik hal ka lar çi zen Van Al len Ku şak la rı'ndan ge çe mez ler. Par ça -

cık yağ mu ru şek lin de ki gü neş rüz ga rı, bu man ye tik alan la kar şı la şır

ve ay rı la rak bu ala nın çev re sin den akar. Güneş' ten ge len X ve ult ra vi -

yo le ışın la rı nın bü yük bö lü mü ise at mos fer ta ra fın dan emil mek te dir.

Bu emil me ol ma dan, yer yü zün de ha yat ol ma sı ise müm kün de ğil dir.

Et ra fı mı zı sa ran at mos fe rik ku şak lar, sa de ce za rar sız oran da ki

ışın lar, rad yo dal ga la rı ve gö rü nür ışı ğın Dünyamı za ulaş ma sı na im -

kan ve re cek bir ge çir gen li ğe sa hip tir ler. Eğer at mos fe ri miz bu ge çir -

gen lik özel li ğin den yok sun ol say dı, ne ha ber leş me dal ga la rı nı kul la -

na bi lir, ne de can lı lı ğın te me li olan gün ışı ğı nı bu la bi lir dik. 

Dün ya' yı sa ran ozon ta ba ka sı da Gü neş'ten ge len ve can lı lar için

za rar lı olan mo rö te si ışın la rın ye re ka dar ulaş ma sı nı ön le mek te dir.

Gü neş'ten ge len ult ra viy ole ışın la rı yer yü zün de ki tüm can lı la rı öl dü -

re cek ka dar faz la ener ji yük lü dür ler. Bu ne den le, Dünya' da ya şa mın

var ola bil me si için, gök yü zü nün "ko run muş ta van"ına bir de ozon ta -

ba ka sı ek len miş tir.

Ozon, ok si jen den üre ti lir. Ok si jen ga zı nın (O
2
) mo le kül le rin de 2

ok si jen ato mu bu lu nur ken, ozon ga zı nın (O
3
) mo le kül le rin de 3 ok si jen

ato mu bu lu nur. Gü neş'ten ge len ult ra viy ole ışın la rı, ok si jen ga zı na bir
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atom da ha ek le ye rek ozo nu oluş tu rur lar. Ve ult ra vi yo le sa ye sin de

olu şan ozon ta ba ka sı, öl dü rü cü ult ra vi yo le ışın la rı tu ta rak yer yü zün -

de ya şa mın en te mel şart la rın dan bi ri ni oluş tu rur.

Kı sa ca sı; eğer Dün ya çe kir de ği nin man ye tik alan oluş tu ra cak bir

özel li ği ol ma say dı, at mos fer za rar lı ışın la rı sü ze cek ya pı ve yo ğun luk -

ta ol ma say dı, kuş ku suz Dün ya üze rin de ya şam söz konusu ola maz dı.

Ve kuş ku suz hiç bir in sa nın ya da baş ka bir can lı nın bun la rı dü zen le -

me si de müm kün de ğil dir. Açık tır ki, in sa nın ya şa mı için "ol maz sa ol -

maz" şart lar olan bu ko ru yu cu özel lik le rin tü mü nü Al lah var et miş ve

gök yü zü nü, "ko run muş bir ta van" ola rak ya rat mış tır.

Baş ka ge ze gen le rin bu tür "ko run muş ta van"lar dan yok sun ol ma -

sı, Dünya' nın in san ya şa mı için özel ola rak ya ra tıl dı ğı nın bir baş ka

gös ter ge si dir. Ör ne ğin, Mars ge ze ge ni nin çe kir de ği ka tı dır ve bu ne -

den le et ra fın da da man ye tik bir ko ru ma söz ko nu su de ğil dir. Mars'ın

Gezegenimize düşen göktaşları atmosferden geçerken sür tün meden kaynaklanan bü yük
küt le kay bı na uğ rar. Böy le ce dünyamız bü yük felaketlerden korunmuş olur.



bü yük lü ğü Dünya' nın ki ka dar ol ma dı ğı için çe kir dek te sı vı kıs mı

oluş tu ra cak ka dar bir ba sınç do ğu ra ma mış tır. Ay rı ca ge ze ge nin uy -

gun bü yük lük te ol ma sı da man ye tik alan için ye ter li de ğil dir. Ör ne -

ğin, Ve nüs'ün ça pı yak la şık Dün ya' nın ki ka dar dır. Küt le si Dün ya' nın -

kin den an cak %2 da ha az dır ve ağır lı ğı da he men he men Dünya' nın -

ki ne eşit tir. Do la yı sıy la hem ba sınç açı sın dan, hem de di ğer ne den ler -

le Ve nüs'te de me ta lik bir sı vı çe kir dek kıs mı nın oluş ma sı ka çı nıl maz -

dır. Bu na rağ men Ve nüs'te de man ye tik alan yok tur. Bu nun se be bi Ve -

nüs'ün Dün ya'ya gö re ol duk ça ya vaş dön me si dir. Dün ya ken di et ra -

fın da ki tu ru nu 1 gün de ta mam lar ken Ve nüs bir tu ru 243 gün de ta -

mam lar.

Dün ya 'nın "ko run muş ta van"ını oluş tu ran man ye tik ala nın var

ol ma sı için, Ay'ın ve  kom şu ge ze gen le rin bü yük lük le ri ve Dün ya' ya

uzak lık la rı da önem li dir. Kom şu ge ze gen ler den bi ri nin şim di kin den

bü yük ol ma sı, o ge ze ge ne bü yük bir çe kim kuv ve ti ka zan dı ra cak tı.

Kom şu ge ze ge nin sa hip ola ca ğı bu bü yük çe kim kuv ve ti, Dün ya' nın

çe kir de ğin de ki ka tı ve sı vı kı sım lar da ki ha re ket hı zı nı de ğiş ti re cek,

bu gün kü şe kil de bir man ye tik ala nın oluş ma sı na en gel ola cak tı. Kı sa -

ca sı Dün ya gö ğü nün "ko run muş ta van" özel li ği ne sa hip ol ma sı,

Dünya' nın çe kir de ği nin ya pı sı, dö nüş hı zı, ge ze gen ler ara sı uzak lık ve

ge ze gen le rin küt le le ri gi bi pek çok de ğiş ke nin en uy gun nok ta da bir -

leş me si ni  ge rek tir mek te dir.

SU DÖ NÜ ŞÜ MÜ VE HA YAT 

Her an mil yon lar ca met re küp su, ok ya nus lar dan at mos fe re, ora -

dan da ka ra la ra ta şı nır. İn san ya şa mı, an cak bu dev su do la şı mı sa ye -

sin de sü re bil mek te dir. Eğer bu do la şı mı biz or ga ni ze et me ye kalk say -

dık, kuş ku suz Dünya' nın tüm tek no lo ji si ni birara ya ge tir sek da hi ba -

şa ra maz dık. An cak bu har laş ma yo luy la, ha ya tı mı zın bi rin ci şar tı olan

su, bi ze mas raf sız ve zah met siz bir bi çim de ve ril mek te dir. Her yıl ok -

ya nus lar dan 45 mil yon met re küp su bu har la şır. Bu har la şan su bu lut -
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lar ha li ne so ku lup rüz gar lar va sı ta sıy la ka ra la ra ta şı nır. Ve böy le ce

her yıl 3-4 mil yon ki lo met re küp su, ok ya nus lar dan ka ra la ra, ya ni bi -

ze ulaş mış olur.

Kı sa ca sı, bi zim hiçbir şe kil de do la şı mı nı kont rol ede me di ği miz

ve on suz bir kaç gün den faz la ya şa ya ma ya ca ğı mız su, biz le re özel ola -

rak gön de ril mek te dir. Ku ran'da, bu nun in sa nın "şük ret me si" için en

açık işa ret ler den bi ri ol du ğunu Allah şöyle haber vermektedir:

"Şim di siz, iç mek te ol du ğu nuz su yu gör dü nüz mü? Onu siz ler

mi bu lut tan in di ri yor su nuz, yok sa in di ren Biz mi yiz? Eğer di le -

miş ol say dık onu tuz lu kı lar dık; şük ret me niz ge rek mez mi?"

(Va kıa Su re si, 68-70)

YAĞ MURDAKİ ÖLÇÜ

Kuran'da yağmur hakkında verilen bir diğer bilgi ise, yağmurun

belli bir ölçü ile indirildiğidir. Zuhruf Suresi'nde şöyle buyurulur:

Ki O, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir

memleketi 'diriltti (ve her yanına hayat) yaydı'; siz de böyle (ka-

birlerinizden diriltilip) çıkarılacaksınız.  (Zuhruf Suresi, 11)

Yağ mur da ki bu öl çü de, yi ne ça ğı mız da ki araş tır ma lar la tes pit

edil miş tir. Öl çüm le re gö re, yer yü zün den bir sa ni ye de 16 mil yon ton

su bu har laş mak ta dır. Bir yıl da bu mik tar 505 tril yon to na ula şır. Bu,

ay nı za man da bir yıl da Dün ya'ya ya ğan yağ mur mik ta rı dır. Ya ni su,

sü rek li bir den ge için de, "bir öl çü ye gö re" dö nüp dur mak ta dır. Yer yü -

zün de ki ha ya tın de va mı da, bu su dön gü sü sa ye sin de sağ la nır. İn san

sa hip ol du ğu tüm tek no lo jik im kan la rı kul lan sa da hi bu dön gü yü as -

la ya pay ola rak ger çek leş ti re mez.

Eğer bu miktarda çok küçük bir değişiklik olsa bile, kısa bir za-

man sonra büyük bir ekolojik dengesizlik ortaya çıkacak ve bu da ha-

yatın sonunu getirecektir. Fakat hiçbir zaman böyle olmaz; yağmur,
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"Görmüyor musun; gerçekten Allah, gökyüzünden su indirdi de onu yerin

içindeki kaynaklara yürütüp-geçirdi. Sonra onunla çeşitli renklerde ekinler 

çıkarıyor. Sonra kurumaya başlar, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da

onu kurumuş kırıntılar kılıyor. Şüphesiz bunda, temiz akıl sahipleri için 

gerçekten öğüt alınacak bir ders (zikr) vardır." 

(Zümer Suresi, 21)

Kuran'da bildirildiği gibi, yeryüzüne her sene aynı miktarda inmeye

devam eder.

Yağmurdaki ölçü sadece miktarında değil, aynı zamanda yağmur

damlalarının düşüş hızında da söz konusudur. Yağmur damlası ne

kadar büyük olursa olsun, yeryüzüne düşme hızları belli bir limitin

üzerine çıkmaz. 

No bel ödül lü Al man fi zik çi Phi lipp Le nard, ça lış ma la rı so nu cun -

da yağ mur dam la la rı nın çap la rı ge niş le dik çe, düş me hız la rı nın art tı ğı -

nı tes pit et miş tir. An cak düş me hı zın da ki bu ar tış, yağ mur dam la sı nın

ça pı 4.5 mm ola na ka dar de vam et mek tey di. Da ha bü yük yağ mur

dam la la rın da ise, düş me hız la rı sa ni ye de 8 m'yi geç me mek te dir.

(http://www.is land net.com/~see/we at her/his tory/le nard.htm) Bu -



Ok ya nus la rın yü ze yin de, her an, kö -
pük len me den do la yı olu şan sa yı sız
kü çük ha va ka bar cı ğı pat la mak ta ve
de niz tuz la rın ca zen gin pek çok su
dam la cı ğı at mos fe re fır la tıl mak ta dır.
At mos fer, bu dam la cık la rın rüz gar la
ta şın ma sı sa ye sin de, gün de 27 mil -
yon ton tuz ka za nır. Bu tuz lar son ra -
dan olu şa cak yağ mur dam la sı nın çe -
kir de ği ni oluş tu racak tır.

Su parçacıkları, okyanuslardan bulutlara kadar ta-
şınan tuz kristallerinin etrafında biraraya gelerek,
yağmur damlalarını oluştururlar. Böylece havadan
daha ağır bir konuma gelen damlalar buluttan ay-
rılır ve yağmur şeklinde düşmeye başlarlar.

nun se be bi dam la la rın dü şer ken al dık la rı şe kil dir. Yağ mur dam la la rı -

nın bu özel şek li, at mos fe rin sür tün me et ki si ni ar tı rır ve dam la la rın

bel li bir hız li mi ti ni aş ma la rı nı ön ler.

Görüldüğü gibi Kuran'da, yağmurun indirilişi ile ilgili, 1400 sene

önce bilinmesi mümkün olmayan hassas bir ayara dikkat çekilmektedir. 

YAĞ MU RUN OLU ŞU MU

Yağ mur la rın oluş ma sı için ge rek li ev re le rin ne ler ol du ğu an cak

ha va ra dar la rı nın keş fiy le or ta ya çı ka rıl dı. Bu na gö re yağ mur 3 ev re -

den ge çe rek olu şu yor du: Bi rin ci si rüz ga rın oluş ma sı, ikin ci si bu lut la -

rın mey da na gel me si, üçün cü sü yağ mur dam la cık la rı nın or ta ya çı kı şı.

Ku ran'da yağ mu run oluş ma sı ile il gi li ola rak ak ta rı lan lar da, söz  ko -

nu su bul gu lar la bü yük bir pa ra lel lik gös te rmek te dir:
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"Al lah rüz gar la rı gön de rir (1. ev re), böy le ce bir bu lut kal dı rır da

onu na sıl di ler se gök te ya yıp da ğı tır ve onu par ça par ça kı lar (2.

ev re); ni ha yet onun ara sın dan yağ mu run akıp çık tı ğı nı gö rür -

sün (3. ev re). So nun da Ken di kul la rın dan di le di ği ne ve rin ce he -

men se vin ce ka pı lı ve rir ler." (Rum Su re si, 48)

Bİ RİN Cİ EV RE: "Al lah rüz gar la rı gön de rir..."

Ok ya nus la rda ki kö pük len me  ile olu şan sa yı sız ha va ka bar cı ğı sü -

rek li pat la mak ta ve su dam la cı kla rı sü rek li gök yü zü ne fır la mak ta dır.

Tuz ca zen gin bu dam la cık lar da ha son ra rüz gar lar la ta şı nır ve at mos -

fer de yu ka rı doğ ru yol alır lar. Ae ro sol adı ve ri len bu kü çük par ça cık -

lar, su tu za ğı iş le vi gö rür  ve yi ne de niz ler den yük se len su bu ha rı nı

ken di çev re le rin de mi nik dam la lar ha lin de top la ya rak bu lut dam la la -

rı nı oluş tu rur lar. 

İKİN Cİ EV RE: "...böy le ce bir bu lut kal dı rır da onu na sıl di ler se

gök te ya yıp da ğı tır ve onu par ça par ça kı lar..."

Tuz kris tal le ri nin ya da ha va da ki toz zer re cik le ri nin et ra fın da yo -

ğun la şan su bu ha rı sa ye sin de bu lut lar olu şur. Bu bu lut lar içe ri sin de ki

su dam la cık la rı çok kü çük ol -

duk la rın dan (0.01 ila 0.02 mm

ça pın da) ha va da ası lı ka lır lar

ve gö ğe ya yı lır lar. Böy le ce gök

bu lut lar la kap la nır.

ÜÇÜN CÜ EV RE: "...ni ha -

yet onun ara sın dan yağ mu run

akıp çık tı ğı nı gö rür sün."

Tuz kris tal le ri nin ve ya toz

zer re cik le ri nin et ra fın da bi ra -

ra ya ge len su par ça cık la rı iyi ce

yo ğun la şır yağ mur dam la la rı -
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Sizin için gök ten su
in di ren O'dur; içe cek
on dan, ağaç on dan -
dır (ki) hay van la rı nı -
zı on da ot lat mak ta -
sı nız. Onun la si zin
için ekin, zey tin, hur -
ma lık lar, üzüm ler ve
mey ve le rin her tür lü -
sün den bi ti rir. Şüp -
he siz bun da, dü şü -
ne bi len bir top lu luk
için ayet ler var dır.

N A H L  S U R E S İ ,  1 0 - 1 1



nı oluş tu rur lar. Böy le ce ha va dan da ha ağır bir ko nu ma ge len dam la -

lar bu lut tan ay rı lır ve yağ mur şek lin de düş me ye baş lar lar.

YAĞ MU RUN TAT LI KI LIN MA SI

Ku ran'da, yağ mu run "tat lı" olu şu na da Allah şöyle dik kat çe k -

mek te dir:

"Şim di siz, iç mek te ol du ğu nuz su yu gör dü nüz mü? Onu siz ler

mi bu lut tan in di ri yor su nuz, yok sa in di ren Biz mi yiz? Eğer di le -

miş ol say dık onu tuz lu kı lar dık; şük ret me niz ge rek mez mi?"

(Va kıa Su re si, 68-70)

"... Si ze tat lı bir su içir me dik mi?" (Mür se lat Su re si, 27)

"Si zin için gök ten su in di ren O'dur; içe cek on dan, ağaç on dan -

dır (ki) hay van la rı nı zı on da ot lat mak ta sı nız." (Nahl Su re si, 10)

Bi lin di ği gi bi, yağ mur su yu nun kay na ğı bu har laş ma dır ve bu har -
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laş ma nın %97'si "tuz lu" ok ya nus lar dan ol mak ta dır. Oy sa yağ mur su -

yu tat lı dır. Yağ mu run tat lı ol ma sı nın se be bi Al lah'ın koy du ğu baş ka

bir ka nun dur. Bu ka nu na gö re, su, is ter tuz lu de niz ler den, is ter mi ne -

ral li göl ler den, ya da ça mur la rın için den bu har laş sın ya nın da baş ka

hiç bir ya ban cı mad de ta şı maz. 

"Biz, gök ten ter te miz su in dir dik..." (Fur kan Su re si, 48) hük mü

ge re ği, du ru ve ter te miz bir bi çim de ye re iner. 

ÖLÜ BİR BEL DE Yİ CAN LAN DI RAN YAĞ MUR LAR

Ku ran'da Al lah, yağ mu run "ölü bir bel de yi di rilt me" iş le vi ne bir -

çok ayet te dik kat çe ker:

"... Biz gök ten ter te miz bir su in dir mek te yiz. Onun la ölü bir

bel de yi (top ra ğı) can lan dır mak ve ya rat tı ğı mız hay van lar dan

ve in san lar dan bir ço ğu nu onun la su la mak için." (Fur kan Su re -

si, 48-49)

Yağ mu run, can lı lar için ka çı nıl maz bir ih ti yaç olan su yu yer yü zü -

ne bı rak ma sı nın ya nın da bir de güb re le me özel li ği var dır.

De niz ler den bu har la şa rak bu lut la ra ula şan yağ mur dam la la rı,

ölü top ra ğı "can lan dı ra cak" ba zı mad de ler içe rir ler. Bu "can lan dı rı cı"

özel lik li yağ mur dam la la rı na 'yü zey ge ri lim dam la la rı' adı  ve ri li r. Yü -

zey ge ri lim dam la la rı, bi yo log la rın de niz yü ze yi nin mik ro kat ma nı

de dik le ri üst kı sım da olu şur lar; mi li met re nin on da bi rin den da ha in ce

olan bu yü zey sel zar da, mik ros ko bik alg le rin ve zo op lank to nun bo -

zul ma sın dan ge len pek çok or ga nik ar tık var dır. Bu ar tık la rın ba zı la rı,

de niz su yun da çok az bu lu nan fos for, mag nez yum, po tas yum gi bi ele -

ment le ri ve ay rı ca ba kır çin ko, ko balt, ve kur şun gi bi ağır me tal le ri se -

çip ayı ra rak, ken di iç le rin de top la nır lar. Yer yü zün de ki to hum ve bit -

ki ler ye tiş me le ri için ge rek si nim duy duk la rı çok sa yı da ki ma den sel

tuz la rı ve ele ment le ri iş te bu yağ mur dam la la rın da bu lur lar. 

Ku ran'da, bir baş ka ayet te Al lah bu ola yı bi ze şöy le bildirir:
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"Ve gök ten mü ba rek (be re ket ve rah met yük lü) su in dir dik;

böy le ce onun la bah çe ler ve bi çi le cek ta ne ler bi tir dik." (Kaf Su -

re si, 9)

Ya ğış lar la top ra ğa inen bu tuz lar, ve ri mi ar tır mak için kul la nı lan

ge le nek sel güb re le rin ba zı la rı nın (kal si yum, mag nez yum, po tas yum

v.b.) kü çük ör nek le ri dir. Bu tür ae ro sel ler de bu lu nan ağır me tal ler ise,

bit ki le rin ge li şi min de ve üre ti min de ve rim li lik ar tı rı cı ele ment le ri

oluş tu rur lar. 

Kı sa ca sı, yağ mur önem li bir güb re dir. Fa kir bir top rak, yal nız ca

yağ mur ara cı lı ğıy la ge len bu güb re ler le bi le, yüz yıl lık bir sü re için de

bit ki ler için ge re ken tüm ele ment le ri ka za na bi lir. Or man lar da, yi ne

bu de niz kö ken li ae ro sol ler yar dı mıy la ge li şir ve bes le nir ler. Bu yol la,

her yıl ka ra par ça la rı nın top lam yü ze yi üze ri ne 150 mil yon ton güb re

düş mek te dir. Bu do ğal güb re le me iş le yi şi ol ma say dı, Dün ya üze rin de

çok da ha az bit ki ola cak, ha yat den ge si bo zu la cak tı.
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"O'nun ayet le rin den bi ri de,
se nin ger çek ten yer yü zü nü
hu şu için de (sol muş, boy nu
bü kül müş ve kup ku ru) gör -
men dir. Ama Biz onun üze ri -
ne su yu in dir di ği miz za man,
dep re nir ve ka ba rır. Şüp he -
siz onu di ril ten, ölü le ri de el -
bet te di ril ti ci dir. Çün kü O,
her şeye güç yetiren dir."
(Fus silet Suresi, 39)



ÜST TEN DON MA NIN FAY DA SI

Su yun en il ginç ve önem li özel lik le rin den bi ri, di ğer tüm mad de -

le rin ak si ne, ka tı ha li nin sı vı ha lin den -ya ni bu zun su dan- da ha ha fif

ol ma sı dır. Bu ne den le, de niz ler de don ma üst ta raf tan baş lar, çün kü

do nan ta ba ka, su yun di ğer sı vı ke si min den da ha ha fif tir. Bu sa ye de,

de ni zin tü mü nün don ma sı ve can lı lı ğın yok ol ma sı teh li ke si or ta dan

kal kar. Çün kü do nan ve üs te çı kan ta ba ka, de ni zin alt ta ka lan sı vı kıs -

mı nı dı şar da ki so ğuk ha va dan izo le eder.

Eğer buz, su dan ağır ol say dı (ki nor mal de ol ma sı bek le ne cek du -

rum da bu dur) bu kez de niz ler  de alt tan don ma ya baş la ya cak tı. Bu

du rum da, söz konusu izo las yon ger çek leş me di ği için de niz le rin tü mü

ko lay ca do na bi lir ve su da ki ya şam yok ola bi lir di. Do nan su, sı vı su -

dan da ha çok yer kap la dı ğı için, do nan de niz ler es ki si ne gö re da ha

çok yer kap la ya cak ve di ğer de niz le rin yük se lip taş ma sı na ne den ola -

cak tı.
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Bu nun ya nı sı ra, su yun en ağır ha li nin, +4°C'de ki ha li ol ma sı da

ya şam için bü yük önem ta şır. De niz ler de +4°C ısı ya ula şan su en ağır

ko nu mun da ol du ğun dan di be çö ker. Bu ne den le yü ze yi buz dağ la rı

ile kap lı de niz le rin di bi da ima sı vı hal de dir ve can lı la rın ya şa ya bi le ce -

ği +4°C'lik bir ısı da dır. Ay nı şe kil de kı ş ay la rın da buz ta ba ka sı ile kap -

la nan göl ve ne hir le rin de alt kı sım la rı ya şa ma el ve riş li dir.

SU YUN GEÇ ISI NIP GEÇ SO ĞU MA ÖZEL Lİ Ğİ 

Su yun di ğer bir özel li ği de bu har laş ma ve don ma hı zı nın çok ya -

vaş ol ma sı dır. Yaz ay la rın da gün düz sı ca ğı ile çok ça buk ısı nan ku -

mun, ge ce ile bir lik te çok ça buk so ğu du ğu bi li nir. Bu na kar şın, de niz

su yu sı cak lı ğı ge ce ile gün düz ara sın da an cak 2-3 de re ce fark et mek te -

dir. Bu nun ne de ni su yun ani ısın ma lar da ve ya so ğu ma lar da sa hip ol -

du ğu sı cak lı ğı bir öl çü de ko ru ya rak bu har laş ma ve don ma ola yı nı ge -
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cik tir me si dir. Su yun bu et ki si ni yer yü zü nün ta ma mı için dü şü ne cek

olur sak, ok ya nus lar da ve at mos fer de sı vı ve ya bu har hal de bu lu nan

su yun Dünya' nın sı cak lı ğın da en önem li ro lü oy na dı ğı gö rü lür. Yer -

yü zü nü kap la yan su lar, Dün ya' nın gü neş ışın la rı na ma ruz ka lan kıs -

mın da sı cak lı ğı eme rek faz la ısın ma yı en gel ler. Ay nı şe kil de gü neş ışı -

nı ala ma yan kı sım lar da ise ok ya nus lar ve di ğer su lar sa hip ol duk la rı

ısı sa ye sin de ka lo ri fer gö re vi gö re rek sı cak lı ğın faz la azal ma sı nı ön ler -

ler. Böy le ce ge ce ile gün düz ara sın da ki sı cak lık far kı da ima in san la rın

ve di ğer can lı la rın da ya na bi le ce ği bir sı nır da kal mak ta dır. Dün ya üze -

rin de ki su mik ta rı nın ka ra la ra ora nı da ha az ol muş ol say dı, ge ce ile

gün düz sı cak lık la rı ara sın da ki fark çok ar ta cak, Dünya çö le dö ne cek

ve ya şam im kan sız la şa cak ya da en azın dan çok zor la şa cak tı.

BU LUT LA RIN AĞIR LI ĞI

Bu lut lar ina nıl ma ya cak ka dar ağır ola bil mek te dir. Ör ne ğin, "Cu -

mu lo-nim bus" tü rü fır tı na bu lu tun da 300.000 ton ağır lı ğa ula şan mik -

tar lar da su top lan mak ta dır. Gök yü zün de 300.000 ton luk bir küt le nin

du ra bi le ce ği bir dü ze nin "ku rul muş" ol ma sı kuş ku suz hay ret ve ri ci -

dir. Bir Ku ran aye tin de bu lut la rın ağır lı ğı na Allah şu şe kil de dik kat

çe k mek te dir: 

"Rah me ti nin önün de rüz gar la rı bir müj de ola rak gön de ren

O'dur. Bun lar ağır ca bu lut la rı kal dı rıp yük len di ğin de, on la rı

(ku rak lık tan) öl müş bir şeh re sü rük le yi ve ri riz ve bu nun la ora -

ya su in di ri riz de böy le lik le bü tün ürün ler den çı ka rı rız. İş te

Biz, ölü le ri de böy le di ril tip-çı ka rı rız. Ki ib ret ala sı nız." (Araf

Su re si, 57)

RÜZ GAR LAR

" Ve rüz gar la rı (bel li bir dü zen için de) yö net me sin de ak lı nı

kul la nan bir ka vim için ayet ler var dır." (Ca si ye Su re si, 5)
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Rüz gar, fark lı ısı mer -

kez le ri ara sın da olu şan ha va

akı mı dır. At mos fer de ki fark lı

ısı lar, fark lı ha va ba sınç la rı

oluş tur du ğun dan, ha va sü -

rek li ola rak yük sek ba sınç tan

al çak ba sın ca doğ ru akar. Ba -

sınç mer kez le ri, ya ni at mos -

fer de ki ısı lar ara sın da ki fark

eğer bü yük olur sa, ha va akı -

mı ya ni rüz gar şid det li olur

ki, bü yük yı kım la ra yol açan

ka sır ga lar böy le oluş mak ta -

dır.

İl ginç olan, ek va tor ve

ku tup lar gi bi  ara la rın da çok

bü yük fark olan ısı ve ba sınç

ku şak la rı na rağ men, ba zı en -

gel ve "ayar la ma"lar sa ye sin -

de, Dün ya mı zın çok sert rüz -

gar lar a ma ruz kal ma ma sı dır.

Eğer ku tup lar ve ek va tor ara sın da ger çek le şe cek dev ha va akı mı bi -

raz dan sa ya ca ğı mız ne den ler le yu mu şa tıl mış ol ma say dı, Dün ya yü ze -

yi sü rek li ola rak şid det li ka sır ga la rın ya şan dı ğı bir ölü ge ze ge ne dö -

nü şür dü. 

Ön ce lik le Dünya' da ki yük sel ti fark la rı rüz gar la rı yu mu şa tır. Bü -

yük yük sel ti far kı bu lu nan yer ler, sı cak ve so ğuk cep he sis tem le ri do -

ğu rur. Dağ etek le rin de gö rü len bu sis tem ler, ye ni rüz gar la rı do ğu rur.

Böy le ce ek va tor-ku tup ara sın da ki iki mer kez li sis tem, yük sel ti ler sa -

ye sin de çok mer kez li sis te me dö nü şür ve rüz gar lar fark lı açı la ra da ğı -

la rak yu mu şar. Yer ka bu ğu üze rin de ki sı ra dağ lar ise dev ha va ko ri -
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dor la rı ni te li ğin de dir. Ko ri dor lar sa ye sin de ha va, rüz gar lar la Dünya' -

ya eşit ola rak ya yı lır.

Rüz gar la rın yu mu şa tıl ma sın da Dünya' nın eği mi nin de bü yük ro -

lü var dır. Eğer, Dün ya uzay da dim dik dur say dı, bir uç tan di ğe ri ne,

şid det li rüz gar la kav ru lan bir ge ze gen olur du. Hal bu ki ge ze ge ni mi zin

ek va to ru, bi lin di ği gi bi ha re ket düz le mi ne gö re 23°27´ eğik tir. Böy le ce

iki ku tup ara sın da ki böl ge ler de ısı her za man ay nı kal maz, mev sim le -

re gö re de ği şir. Bu, ha va ba sın cı nın den ge len me si ve do la yı sıy la rüz -

ga rın şid de ti nin de kı rıl ma sı de mek tir. Ek va tor la her iki ku tup ara sın -

da ki ısı far kı azal dık ça rüz gar lar ılım lı eser.Isı fark lı lı ğı nı den ge le mek

için bir de ge ze ge nin et ra fın da iki gaz ta ba ka sı oluş tu rul muş tur. Ozon

ve kar bon di ok sit ta ba ka la rı at mos fe rin ısı sı nı den ge ler. Ozon ta ba ka -

sı, "ih ti yaç faz la sı" gü neş ışın la rı nı emer. Kar bon di ok sit ise ter si ne bir

et ki gös te rip, ka za nı lan ısı yı ko ru ya rak so ğu ma yı ön ler.

Bü tün bu bil gi le rin bi ze gös ter di ği, ha ya tı mı zın bir bi rin den kar -

ma şık alt-sis tem ler içe ren bir bü yük sis te min sa ye sin de sür dü ğü dür.

Tüm yer yü zü, in san ya şa mı nı sağ la mak için yaratıl mış tır.
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Darwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek

amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsata-

dan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen

oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir dü-

zen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiç-

bir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 450 milyona yakın fosilin bu-

lunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları ya-

ratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün ev-

rim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propagan-

da, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanması-

na, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlık-

lara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisi-

nin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim

dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen

yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı ta-

rafından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, pa-

leontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı,

Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış

gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok

çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vardır.
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Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi

eski Yunan'a kadar uza-

nan pagan bir öğreti ol-

makla birlikte, kapsamlı

olarak 19. yüzyılda or-

taya atıldı. Teoriyi bi-

lim dünyasının gün-

demine sokan en

önemli gelişme,

Charles Darwin'in 1859

yılında yayınlanan

Türlerin Kökeni adlı kita-

bıydı. Darwin bu kitapta

dünya üzerindeki farklı

canlı türlerini Allah'ın

ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in

yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman

içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du;

ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi. Hat ta

Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun bö lüm de iti -

raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan

aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu -

yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar -

win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer

da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce -

le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la

açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev -
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rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu

yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir

tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl

önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hüc-

reden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da

milyonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu

tür bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında

bulunamadığı, teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm

bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde

durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin,

hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesa-

düflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye gö-

re, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış

olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir

iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti.

Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir

ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan

"spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen

bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu

dö nem de bö cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan

oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de -

ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş

ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği -
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ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze rin -

de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık -

la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı. Dar win'in Tür le rin Kö -

ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak te ri le rin can sız mad de den

olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü

Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin

ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da

var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: "Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra -

bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak ta ri he gö mül müş tür." (Sidney Fox,

Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York:

Marcel Dekker, 1977, s. 2.)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun

sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya pı sı -

nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di ası nın

ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu

ele alan ilk ev rim ci, ün lü Rus bi yo log Ale -

xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl -

lar da or ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı

hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le -

ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça -

lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak

ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run -

da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin

kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü

içi ne alan en ka ran lık nok ta yı

oluş tur mak ta dır." (Alexander I.

Oparin, Origin of Life, (1936) New

York, Dover Publications, 1953

(Reprint), s. 196.)
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Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu

çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en

ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü -

zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz -

la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye -

rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no -

asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin

ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko -

şul la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı.

("New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin

of the American Meteorological Society, c. 63, Kasım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı

at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stanley Miller,

Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of

Small Molecules, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü -

rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego

Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth

der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy -

le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20.

yüz yı la gir di ği miz de sa hip ol du ğu muz en bü yük

çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha yat

yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeffrey Bada, Earth,

Şubat 1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda

bu denli büyük bir açmaza girmelerinin

başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit

zannettikleri canlı yapıların bile olağan-

üstü derecede kompleks özelliklere sahip
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olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun

yaptığı bütün teknolojik ürünlerden da-

ha   komplekstir. Öyle ki, bugün dün-

yanın en gelişmiş laboratuvarlarında

bile cansız maddeler biraraya getirile-

rek canlı bir hücre, hatta hücreye ait

tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi

için gereken şartlar, asla rastlantılarla

açıklanamayacak kadar fazladır.

Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya

bile gerek yoktur. Evrimciler daha

hücre aşamasına gelmeden çıkmaza

girerler. Çünkü hücrenin yapı taşla-

rından biri olan proteinlerin tek bir

tanesinin dahi tesadüfen meydana

gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka

proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen

oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu

gerçek bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için ye-

terlidir. Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de bi-

rer proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın proteinin

hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı

için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan

protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için

DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin

önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksik-

siz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerek-

mektedir.
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En son ev rim ci kay nak la rın da
ka bul et ti ği gi bi, ha ya tın kö ke ni,
ha la ev rim te ori si için son derece
bü yük bir aç maz dır. 



Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger çek ler den bir
ta ne si, can lı lı ğın ina nıl maz de re ce de ki komp -
leks ya pı sı dır. Can lı hüc re le ri nin çe kir de ğin de
yer alan DNA mo le kü lü, bu nun bir ör ne ği dir.
DNA, dört ay rı mo le kü lün fark lı di zi li min den
olu şan bir tür bil gi ban ka sı dır. Bu bil gi ban ka -
sın da can lıy la il gi li bü tün fi zik sel özel lik le rin
şif re le ri yer alır. İn san DNA'sı ka ğı da dö kül dü -
ğün de, or ta ya yak la şık 900 cilt lik bir an sik lo -
pe di çı ka ca ğı he sap lan mak ta dır. El bet te böy le -
si ne ola ğa nüs tü bir bil gi, te sa düf kav ra mı nı ke -
sin bi çim de ge çer siz kıl mak ta dır.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA

mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği

bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu şan 900

cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta -

kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama

bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger -

çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le -

bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın

ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di -

ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci -

en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy -

le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik asit le rin

(RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola rak oluş ma -

la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri ni

el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın kim ya sal

yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo -

run da kal mak ta dır. (Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth,

Scientific American, c. 271, Ekim 1994, s. 78.)
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Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine

ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul

etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan

evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin

"ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te

hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon"

me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın

is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo -

luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca -

de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca -

ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit

edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la -

cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır.

Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir

can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci

gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin



Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal

se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Charles

Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard

University Press, 1964, s. 184.)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di

dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak

ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo -

log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel

de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu

özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a

gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı -

nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı

ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li -

na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (B. G. Ranganathan, Origins?,

Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988.)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy -

le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le -

re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon

"tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal -

mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın

son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-

Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı -

na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen -

le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun -

da olu şan bo zul ma la rı ek le di. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz

olduğunu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-

Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türü-
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nün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks or-

ganlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç

sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan

açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler,

aksine her zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahip-

tir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar

verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey da na

ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas yon la rın ev -

rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir. Za ten yük sek de -

re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir

de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge -

le cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti -

mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir

şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir. (Charles Darwin, The Origin of

Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press,

1964, s. 179.)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti -

ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol -

du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola -

rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa -
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anten

gözler

ağız

bacak Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın dan
be ri si nek le ri mu tas yo na uğ -
ra ta rak, fay da lı mu tas yon ör -
ne ği oluş tur ma ya ça lış tı lar.
An cak on  yıl lar ca sü ren bu
ça ba la rın so nu cun da el de
edi len tek so nuç, sa kat, has ta -
lık lı ve ku sur lu si nek ler ol du.
En solda, nor mal bir mey ve
si ne ği nin ka fa sı ve sağ da mu -
tas yo na uğ ra mış di ğer bir
mey ve si ne ği.



kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len

et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka -

niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi,

"tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev -

rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol -

ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun

en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirle-

rinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir di-

ğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır.

Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman

dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız

"ara türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir

yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sü-

rüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşır-

ken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar or-

taya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sa-

kat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış ol-

duklarına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını ve-

rirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sa-

yılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir.

Ve bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlan-

ması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe şit -

le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın ka nıt la -

rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Charles Darwin, The

Origin of Species, s. 172, 280.)
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Kretase dönemine ait bu
timsah fosili 65 milyon yıl-
lıktır. Günümüzde yaşayan
timsahlardan hiçbir farkı
yoktur.

İtalya'da çıkarılmış bu Mene
balığı fosili 54 - 37 milyon
yıllıktır.

Bu 50 milyon yıllık çınar yap-
rağı fosili ABD çıkarılmıştır. 50
milyon yıldır çınar yaprakları
hiç değişmemiş, evrim geçir-
memiştir.
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Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir

açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabı-

nın "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöy-

le yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, ne-

den sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir kar-

maşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız

ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok

katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her

tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? (Charles Darwin, The Origin of

Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın -

da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na

rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü -

tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün -

de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös -

ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim -

ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de, tür -

ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı la -

şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup lar

gö rü rüz. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record",

Proceedings of the British Geological Association, c. 87, 1976, s. 133.)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş

for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar.

Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin

ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü -

nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur -

suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma -
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sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da

ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek ye -

ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem mel

ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol ma mış tır. Eğer

böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di le rin den ön ce var

olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar.

Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de

son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir.

(Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books,

1983. s. 197.)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir

bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni",

Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil Ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,

insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın söz-

de maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon

yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasın-

da bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali

olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may -

mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar

ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir şey de ğil dir.

Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve

ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze -

rin de yap tık la rı çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so -

yu tü ken miş bir may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir
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ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş tir. (Charles E. Oxnard, "The Place

of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, c.

258, s. 389. )

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni

in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar,

Aust ra lo pit he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı -

la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur -

lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev -

rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20.

yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo

sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J.

Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American,

Aralık 1992)
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İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil ka lın tı -
sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı in san lar ile may mun lar
ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu gös ter me kte dir.
Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler, ger çek dı şı bir ta kım
çi zim ve ma ket le re umut bağ la mış lar dır. Fo sil ka lın tı la -
rı nın üze ri ne di le dik le ri mas ke le ri ge çi rir ve ha ya li ya rı
may mun ya rı in san yüz ler oluş turur lar. 

S A
H T E



Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo

sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin

ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son bul gu la -

rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl -

ge le rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Walker,

Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskı,

New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge,

c. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok

mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve

Ho mo sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar -

dır. (Time, Kasım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası -

nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa -

le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na

kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa nım -

sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki, bun la -

rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı laş tı rıl dı -

ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler. (S. J. Gould,

Natural History, c. 85, 1976, s. 30.)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta -

kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa -

gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su,

hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. Bu ko nu yu uzun

yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş -

tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim adam la rın dan Lord

Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su

can lı lar dan in sa na uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na

var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola -

rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi

dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su -
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na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim -

ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da

sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı -

lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum

öte si al gı la ma" kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker -

man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa yı lan

bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri hi nin yo -

rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir kim se için her -

şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne ke sin lik le ina nan

bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm -

kün dür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York:

Toplinger Publications, 1970, s. 19.)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir -

ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum -

la ma la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter -

se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço -

cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir.

Do la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra -

ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar

bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü -

şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi

ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı,

han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se -

niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun -

duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri id di ayı on lar adı na

"Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu -

lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment -
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Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha yır. Bu nu da ha
iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Üsttekine ben zer bir va ri le can lı la rın olu şu mu için ge -
rek li olan bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in le ri kı sa ca sı ev rim ci le rin is te dik le ri, ge -
rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım. Ola bi le cek her tür lü kim ya sal ve fi zik sel yön te mi kul -
la na rak bu ele ment le ri ka rış tı ra lım ve is te dik le ri ka dar bek le ye lim. Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ne ka -
dar bek le nir se bek len sin bu va ril den can lı tek bir var lık bi le çı ka ra ma ya cak lar dır. 
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ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan

an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le -

ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar  ami -

no asit, is te dik le ri ka dar da pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te -

dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz -

lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim

adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa

ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le -

rin ba şın da bek le sin ler. 

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne

ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa

yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı,

as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı,

gül le ri, or ki de le ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el -

ma la rı, hur ma la rı, do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin -

le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek -

le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz -

lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek

bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra -

maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art

ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di

hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz -

lar. Mad de, an cak Yüce        Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir

saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü -

şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko -

nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı -

sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola -



rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri -

ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len

kü çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den

son ra be yin de ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den

son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin

bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka -

ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka -

ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün -

ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek -

no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör -

ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra

ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik ve ka -

li te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir

gö rün tü yü si ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en

ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis

bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler

ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril -

mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu -

nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re -

cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa

siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya, gö -

zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu bir

te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç bo -

yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta -

raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man

gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da

da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz -

ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda -

nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya
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gel di ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di de se ne dü şü nür -

sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar

na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet

te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te -

sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer li -

dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or -

ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku -

la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re -

rek bey ne gön de rir. Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be -

yin de ki duy ma mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se

de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de

ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de

al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din -
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ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an -

da has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da

kes kin bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı -

yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka -

yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik

sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu

tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın

oluş tur du ğu net lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü -

zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si

kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut -

la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la -

ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek -

no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san

ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li

al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum, in -

san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı,

göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. An -

cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir

ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri,

kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya

ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de -

tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir

yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses,

ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir? 

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la -

rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?
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El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc -

re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du -

ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve -

re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur.

Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç

duy maz. Bun la rın da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç

san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk -

li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor -

kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 
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Bir ci sim den ge len uya rı lar elekt rik sin -
ya li ne dö nü şe rek be yin de bir et ki oluş -

tu rur lar. Gö rü yo rum der ken, as lın da
zih ni miz de ki elekt rik sin yal le ri nin
et ki si ni sey re de riz. Beyin ışığa ka-
palıdır. Yani beynin içi kapkaran-
lıktır, ışık beynin bulunduğu yere
kadar giremez. Görüntü merkezi
denilen yer kapkaranlık, ışığın asla
ulaşmadığı, belki de hiç karşılaş-
madığınız kadar karanlık bir
yerdir. Ancak siz bu zifiri ka-

ranlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir
dünyayı seyredersiniz.



Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar -

la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın

kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka -

niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge -

rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da,

el bet te, ev rim te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra

atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li

gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim

te ori si ıs rar la bi li min gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar

te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış -

mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin -

den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler,

ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa -

ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se -

mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden

ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric -

hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le

iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil miş,

doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma

ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma -

ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir

açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz.

Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah -

ne ye gir me si ne izin ve re me yiz. (Richard Lewontin, "The Demon-

Haunted World", The New York Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna ya-

şatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden

başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinç-
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siz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türü-

nün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin,

ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içinde-

ki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız madde-

nin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bi-

lime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apa-

çık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü ce-

haletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insan-

lar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve

akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan

var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şe-

killendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin 

En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin

et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san,

bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te -

ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve

bunların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar ya-

pan profesörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bi-

lim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bu-

nun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına

inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları,

profesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi

için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullan-

mak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece

aklını başından alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan tanıma-

yan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri

görmelerine engel olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur. Bu,
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Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tapmasın-

dan, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz.

Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yaptıkları bu-

zağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür.

Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır.

Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri gör-

mekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu

ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için

fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı

mü hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük

azap on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır

bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar

hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil

olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah, Hicr Suresi'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le

inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı

yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü -

yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in -

san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü -

yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve -

ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo -

la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la -

bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız

atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon,

di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni,

can lı lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni -
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ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di -

ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı

kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa (as)

ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa

(as), Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di

"bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı

söy ler. Hz. Mu sa (as), bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce

on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı

ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le -

ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü -

yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları

"aldatmacalar"la -Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların
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hepsini büyüleyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz.

Musa (as)'ın ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildi-

rildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı -

ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to -

par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap -

mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü -

çük düş müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek et-

kileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşıl-

ması ile, söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir

büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara

inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialar-

dan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "bü-

yü bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60

yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha

sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın

gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da,
ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den
bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz

bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la ya -

cak tır. (Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids:

Eerdmans, 1980, s. 43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san -

lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si

dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta -

nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya -

nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat -

ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı -

nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.

279

Harun Yahya (Adnan Oktar)




