


Çocuk lar! Si zin için ha zır lan mış olan ve hi ka ye ler den olu şan bu ki -

tap ta çok önem li bil gi ler oku ya cak sı nız. Al lah'ın ya rat tı ğı can lı lar da ki

ha ri ka lık la rın pek çok ör ne ği ni bu ki tap ta bu la cak, Rab bi miz'in gü cü -

nün ben zer siz li ği ne bir ke re da ha şa hit ola cak sı nız. Al lah'ın ya rat tı ğı

her ola yı sa bır ve te vek kül le kar şı la ma nız ge rek ti ği ni, Rab bi miz'e her

an şük ret me niz ge rek ti ği ni bir ke re da ha ha tır la ya cak sı nız. 

Çev re niz de ki in san la ra iyi dav ran ma nı zın ne den çok önem li ol du -

ğu nu, te miz li ğin bir mü min özel li ği ol du ğu nu, gü zel söz söy le me nin

Allah'ın hoş nut ola ca ğı gü zel bir ah lak ol du ğu nu öğ re ne cek si niz. 

Ki tap ta yer alan ba zı hi ka ye le rin baş lık la rı ise şöyle: Tu fan ve Kap -

lum ba ğa, Abi si nin Tol ga’ya Öğ ret tik le ri, Ömer ve Pen gu en, Er sin ile

Pa pa ğan, Her şey de Bir Ha yır Var dır, Gü zel Sö ze Uy ma nın Öne mi, Mü -

min le rin Te miz li ği, Çe tin ile Süs lü Ta vuş Ku şu, Can ile Mi nik Kuş, Mu -

rat ile Ke di, Cü neyt ile Mü rek kep Ba lı ğı, Or han ile Ha san De de...

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.









Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan

Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğreni-

mini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniver-

sitesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim gördü. 1980'li yıllardan bu

yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser hazır-

ladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını,

iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle

olan karanlık bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eserleri

bulunmaktadır. 

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldı-

ğı toplam 55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 73 farklı

dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele

eden iki peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek

için Harun ve Yahya isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafın-

dan kitapların kapağında Resulullah (sav)'in mührünün kullanılmış

olmasının sembolik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu

mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son sözü,

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

zetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmalarında,

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

edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm

temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yönel-

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

meyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal

sahibi olan Resulullah (sav)'in mührü, bu son sözü söy-

leme niyetinin bir duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın

tebliğini dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları

Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret gibi temel imani konular

üzerinde düşünmeye sevk etmek ve inkarcı sistemle-

rin çürük temellerini ve sapkın uygulama-

larını gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'nın eser-

leri Hindistan'dan Amerika'ya, İngil-

tere'den Endonezya'ya, Polonya'dan



Bosna Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a

ve Rusya'ya kadar dünyanın daha pek çok ülkesinde beğeniyle okunmaktadır. İngilizce,

Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça,

Rusça, Boşnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca, Çince,

Kishwahili (Tanzanya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor),

Dhivehi (Maldivlerde kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen

eserler, yurt dışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insanın

iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapları

okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi üslu-

bun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin ne-

tice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan

ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve di-

ğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün değil-

dir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklardır, çünkü fikri

dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya Külliyatı

karşısında fikren mağlup olmuşlardır. 

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklan-

maktadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca

Allah'ın hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve yayın-

lanmasında herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. 

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmele-

rini sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin de, çok

önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri karmaşa

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

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

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

lamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu olan-

lar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran ahlakı-

nı yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açıkça görüldüğünü oku-

yucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikle-

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

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

nın, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden güne

daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate alındığında bu

hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde yapılması gerektiği açıktır. Aksi hal-

de çok geç kalınabilir.

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

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

adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.



OKUYUCUYA
• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne -

de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do -
la yı sıy la 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'ın 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 ğını um duğumuz bu kitap la ay nı vasıf lara sahip daha bir çok eser ol duğunu
görecek tir. İmani ve siyasi konular da yarar lanabileceği zen gin bir kay nak birikiminin bu-
lun duğuna şahit olacak tır.

• Bu eser ler de, diğer bazı eser ler de görülen, yazarın şah si kanaat lerine, şüp heli kay nak lara
dayalı izah lara, mukad desata kar şı gereken adaba ve say gıya dik kat edil meyen üs lup lara,
bur kun tu veren ümit siz, şüp heci ve ye'se sürük leyen an latım lara rast layamaz sınız. 

Bu kitapta kullanılan ayetler Ali Bulaç'ın hazırladığı 
"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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Tufan en sev di ği hi ka ye ler den bi ri olan “Tav şan ile Kap lum -

ba ğa”yı oku yor du.Tav şa nın du ru mu na çok gül müş ve kap lum ba -

ğa dan “akıl lı ol ma nın” ne ka dar önem li ol du ğu nu, akıl la bü tün fi -

zik sel üs tün lük le rin alt edi le bi le ce ği ni öğ ren miş ti. Der ken, bir den -

bi re ki tap ta ki kap lum ba ğa Tu fan’a ses len di:

Kap lum ba ğa: Mer ha ba Tu fan! Bu kü çük ya şın da bu ka dar akıl lı

olup tav şan la hi ka yem den ders al man çok gü zel.

Tu fan: Sen kaç ya şın da sın?

Kap lum ba ğa: Böy le kü çük gö rün dü ğü me bak ma, ben 45 ya şın -

da yım. Kap lum ba ğa lar or ta la ma 60 yıl ya şar lar. Hat ta Tes tus da

isim li bir cins kap lum ba ğa 189 ya şı na ka dar ya şa ya bi li yor.

Tu fan: En çok han gi mev si mi se ver sin?

Kap lum ba ğa: Ha va ısı sı nın ha ya tı mız da ki öne mi bü yük tür. Çün -

kü vü cut ısı mız çev re ısı sı na gö re de ği şir ve ge nel de çev re ısı sı -

nın 0,1-0,2 de re ce al tın da dır. Sin di rim iş le mi miz de ısı art tık ça

hız la nır. Her şe yi ya ra tan Yü ce Al lah kü çük be de ni mi zi dü şü ne -

rek bi ze sı cak lar da ko lay lık sağ la mak için böy le bir özel lik ver -

miş tir. Biz Al lah'tan ge le cek her ni me te muh ta cız, O ise hiç -

bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan dır. 
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Tu fan: En sev di ği niz yi ye cek ne dir?

Kap lum ba ğa: Sa rı renk li "kap lan di şi çi çe ği ne" ba yı lı rız. Bi li yor

mu sun göz le ri mi zin çok kes kin ol ma sı nın ya nı sı ra biz özel lik le sa -

rı ren gi çok iyi al gı la rız. En sev di ği miz yi ye ce ği ko lay ca bu la bi -

li riz.

Tu fan: Kış uy ku su na ya tar mı sı nız pe ki?

Kap lum ba ğa: Evet, Ekim ayın dan iti -

ba ren ha va lar so ğu duk ça ve yi ye cek -

ler azal dık ça bi zim de be den sel ak ti -

vi te le ri miz aza lır, ken di mi zi ko ru mak

için uy ku ha li ne ge çe riz. Kalp atış la rı -

mız ve so lu nu mu muz da ya vaş lar.

Ekim’le Mart ara sı kış uy ku suy la ge çer.

Al lah bi zi bu şe kil de ya rat tı ğı için kı şın uya -

nık ka la rak ye mek yi ye me yip, öl mek ten kur tu lu -

yo ruz. Oy sa Al lah en uy gun za man da bi zi uyu -

ta rak nes li mi zi  ko ru muş tur.



Tu fan: Sen ka ra da ya şı yor sun, bir de su da ya şa yan la rı nız var

ga li ba. Ba na on lar hak kın da da bil gi ve rir mi sin?

Kap lum ba ğa: Hak lı sın Tu fan’cı ğım. Ka ra, tat lı su ve de niz kap -

lum ba ğa sı ol mak üze re fark lı çe şit le ri miz var. Ben ka ra da ya şa -

rım, da ha çok tar la la rı, yu mu şak top rak la rı, üzüm bağ la rı nı se ve -

rim. Tat lı su kap lum ba ğa la rı ya ni ak var yum da bes le dik le ri niz, on -

lar göl le ri, de re kı yı la rı nı se ver ler. De niz kap lum ba ğa la rı ise sı -

cak de niz ler de ya şar ve yu murt la ma za ma nı yer de ğiş ti rir ler. Sa -

na Ca ret ta isim li de niz kap lum ba ğa la rıy la il gi li il ginç bir bil gi ve -

re yim:

Ca ret ta lar yu mur ta la rı nı bı rak mak için sı cak de niz sa hil le ri ne

gi der ler. Yu mur ta dan çı kan yav ru lar Al lah’ın il ham et me siy le de -

niz den yan sı yan ışı ğa doğ ru ha re ket ede rek, ya şa ya cak la rı or ta -

ma ya ni de ni ze yö ne lir ler. Bu kü çük yav ru lar da ha do ğar doğ -

maz ya şa ya cak la rı en uy gun or ta mın de niz ol du ğu nu na sıl bil sin -

ler ki? İş te bu şüp he siz Yü ce Rab bi miz’in il ham et me siy le dir. 

Tu fan: Hak lı sın, dü şü ne rek ya şa yan her in san için yer yü zü

Al lah’ın ayet le riy le do lu. Se nin, di ğer tüm hay van la rın, be nim,

ağaç la rın... Her şe yin O’nun te cel li si ol du ğu nu hiç unut ma dan ya -

şa ma lı yız. Bu gü zel soh bet için te şek kür ede rim. Hoş ça kal.

Kap lum ba ğa: Hoş ça kal akıl lı ço cuk!
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Ley lek ler, 1-1,5 m boy la -

rın da, bü yük be yaz ka nat la rı olan

iri, göç men kuş lar dır. Ga ga la rı nın ve

uzun ba cak la rı nın kır mı zı ol ma sı ley lek le re se -

vim li bir ha va ka zan dı rır. Ley lek ler her yıl ka la ba -

lık sü rü ler ha lin de göç eder ler. Çün kü so ğuk böl ge -

ler de ya şa ya ma z la r. Ley lek ler bi ze ya zın sı cak gün -

le ri nin müj de si ni ve rir ler. Ha va la rın ne za man ısı na -

ca ğı nı bil me le ri bir mu ci ze dir. Ara dan bir yıl ge çip

tek rar ba har gel di ğin de ley lek le r bin ler ce ki lo met -

re yo lu ge ri dö nüp es ki yu va la rı nı bul ur lar. Ta -

bii ki bu den li güç lü bir ha fı za ve böy le

muh te şem bir yön bul ma duy gu su nu

ley lek le re Rab bi miz olan Al lah

il ham et mek te dir.



Haf ta so nu an ne si Se dat’ı hay va nat bah çe si ne gö tür müş tü. İlk

kez bu ka dar fark lı hay va nı bi ra ra da gö rü yor du. Se dat, fil le rin bu -

lun du ğu bö lü me doğ ru iler le di. Yav ru fil hor tu mu na do la nıp dü şü yor

ve her se fe rin de an ne si yar dı mı na ko şu yor du. 

An ne fil: Gör dü ğün gi bi yav rum he nüz çok kü çük

ol du ğun dan hor tu mu nu na sıl kul la na ca ğı nı bil -

mi yor. Onu tam 12 yıl hiç ya nım dan ayır ma -

ya ca ğım ve ilk 6 ay bo yun ca  hor tu mu -

nu na sıl kul la na ca ğı nı öğ re te ce ğim.

Se dat: Hep me rak et mi şim dir, siz

hor tum la rı nı zı han gi iş ler de kul la nır -

sı nız, bu ra dan mı ne fes alı yor su nuz?

An ne fil: Hor tum la rı mız bi zi di ğer hay van lar dan ayı ran en  bü yük

özel li ği miz dir. Bu run de lik le ri miz bu hor tum la rın ucun da dır. Hor tu -

mu mu zu yi ye cek le ri ve su yu ağ zı mı za gö tür mek, eş ya la rı kal dır -

mak, ko ku al mak için kul la nı rız, için de  tam 4 lit re su yu tu ta bi li yo -

ruz. Hem bi li yor mu sun, mi ni cik bir be zel ye ta ne si ni bi le hor tu mu -

muz la ko pa ra bi li riz. Ta bii ki bu hor tu ma te sa düf ler so nu cu sa hip ol -

ma dık. Bu her şe yi ya ra tan yü ce Al lah’ın bi ze bir lüt fu dur. 

Se dat: Kar nı nı zı na sıl do yu ru yor su nuz?

An ne fil: Biz  ka ra da ya şa yan hay van la rın en

bü yük le ri yiz. Bir fil gün de yak la şık 330 ki lo bit -

ki yer. Bir gü nün 16 sa ati ni ye mek ye me ye har -

ca mak zo run da yız.

Se dat: Pe ki ya diş le ri niz?

14
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An ne fil: Ağ zı mın ke na rın da da gör dü ğün gi bi iki siv ri uzun di şi miz

var. Bu diş ler le hem ken di mi zi sa vu nur hem de su bul mak için yer -

de de lik aça rız. Ta bii diş le ri miz tüm bu iş ler de çok faz la aşı nır. İş -

te yü ce Rab bi miz bu yüz den bi ze çok önem li bir özel lik ver miş tir.

Aşı nan her di şi mi zin ye ri ne ar ka sı ra da ki diş ler den bir ye ni si ge lir.

Al lah bi zi böy le ya rat tı ğı için ye ni diş çı kar ma ya ve bu nu ge re ği gi -

bi kul lan ma ya güç ye ti re bi li riz. 

Se dat: Acık tın her hal de kar nın dan ses ler ge li yor?

An ne fil: Bu ses le ri ken di ara mız da ha ber leş mek için biz çı ka rı rız.

Böy le ce 4 km uzak lık tan bi le ha ber le şe bi li riz.

Se dat: Pe ki ken di ara nız da na sıl ko nu şu yor su nuz?

An ne fil: Al lah al nı mız da, in san la rın du ya ma ya ca ğı bir ses çı ka ran

özel bir or gan ya rat mış tır. Bu sa ye de di ğer can lı la rın an la ya ma ya -

ca ğı şif re li bir dil le ko nu şur, çok uzak me sa fe ler den da hi bir bi ri mi -

zi du ya bi li riz. Gör dü ğün gi bi Al lah’ın üs tün ya rat ma sı biz fil ler de

de en gü zel şek liy le te cel li edi yor. Bun la rı dü şü nüp Al lah'a her an

şük ret me miz ge rek ti ği ni hiç unut ma. 

Se dat: An lat tık la rın için te şek kür ede rim.

Şim di an ne min ya nı na dön me li yim.

An ne fil: Hoş ça kal Se dat!

Se dat an ne si nin

ya nı na gi der ken,

“kim bi lir di ğer hay -

van lar da da Al lah’ın

ne bü yük mu ci ze le ri

var” di ye dü şün dü...
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Tol ga, okul dan çı kın ca eve git mek için oto büs du ra ğı na yü -

rü dü. Du rak ta oto bü sü nü bek ler ken bir kaç ço cu ğun ko nuş ma sı nı

işit ti. İç le rin den bi ri sü rek li yük sek ses le ko nu şu yor, bir yan dan

da el bi se le ri ni ve elin de ki elekt ro nik ara ba sı nı işa ret edi yor du.

Bi raz dik kat li din le yin ce, Tol ga ko nu şu lan la rı da ha iyi an la dı. 

Yük sek ses le ko nu şan ço cu ğun adı Can’dı. Can ar ka daş la rı -

na pa ha lı kı ya fet le rin den, son mo del oyun cak la rı nın gü zel li ğin -

den bah se di yor du. Tol ga eve git ti ğin de de o ço cu ğun ko nuş ma -

la rı nı ak lın dan çı ka ra ma dı. Abi si Sa lih, Tol ga’yı dü şün ce li gö rün -

ce ya nı na otur du. 

Sa lih: Ne ol du

Tol ga, ne yi dü şü -

nü yor sun böy le?

Tol ga: Yol da ge -

lir ken bir ço cuk

gör düm. Ar ka -

daş la rı nın ya nın -

da giy si le ri nin,

oyun cak la r ı  n ın

gü zel li ğin den söz

edi yor du. Ar ka -

daş la rı nın ara sın -

da bun la ra sa hip



ola ma ya cak bi ri le ri nin ol ma sı nı önem se mi yor, ka ba bir ta vır gös -

te ri yor du. Onun bu dav ra nış la rı ba na çok yan lış gel di. 

Sa lih: Hak lı sın Tol ga, onun yap tık la rı gü zel bir ta vır de ğil. Al lah

he pi mi ze fark lı ni met ler ver miş tir. Bi ri si nin da ha faz la eş ya ya,

gü zel li ğe, ba şa rı ya sa hip ol ma sı o ki şi nin üs tün lü ğün den kay nak -

lan maz. Al lah bun la rı bi ze, bi zi de ne mek, bu ni met ler kar şı sın da

na sıl bir ta vır ser gi le ye ce ği mi zi gör mek için ver miş tir. 

Al lah’ın en hoş nut ola ca ğı ta vır, in sa nın sa hip ol du ğu her şe -

yi ken di si ne ve re nin Al lah ol du ğu nu unut ma ma sı dır. İn sa nın,

Al lah’ın ona ver di ği ni met ler le övün me me si, şı mar ma ma sı ve da -

ima al çak gö nül lü dav ran ma sı ge re kir. Za ten bü yük len mek şey ta -

nın bir özel li ği dir. Ha tır lar san dün oku du ğu muz ayet bu ko nuy la

il gi liy di. Ayet te Al lah şöy le bu yur mak ta dır:

“Öy le ki, eli niz den ç ı ka na kar şı üzün tü duy ma ya sı nız ve si ze

(Al lah'ın) ver dik le ri do la yı sıy la se vi nip-şı mar ma ya sı nız. Al lah, bü -

yük lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez.” (Ha did Su re si, 23)

Tol ga: Ya ni Al lah’ın bi ze ver dik le riy le şı mar ma ma lı yız ve kay bet -

tik le ri miz kar şı sın da da üzün tü lü

ve sı kın tı lı bir ruh ha li ne gir me -

me li yiz, de ğil mi abi?

Sa lih: Çok doğ ru Tol ga. Al lah

her şe yin sa hi bi dir. Bi ze bu ni -

met ler den di le di ği ka dar ve rir.

Bu nun çok ol ma sı da az ol ma sı

da dünyadaki im ti ha nı mı zın

bir par ça sı dır. 
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Tol ga: Bir ayet te, Al lah, “On lar dan ba zı grup la ra, ken -

di le ri ni de ne mek için ya rar lan dır dı ğı mız dün ya ha -

ya tı nın sü sü ne gö zü nü dik me. Se nin Rab bi nin rız kı

da ha ha yır lı ve da ha sü rek li dir.” (Ta ha Su re si, 131) di -

ye bu yur mak ta dır. Can’ın dav ra nış la rı doğ ru de ğil ama ar ka -

daş la rı nın da ona öze nip, Al lah’ın hoş gör me ye ce ği bir tu tum -

da bu lun ma ma la rı ge rek mez mi? Hem giy si le ri mi zi, yi ye cek le -

ri mi zi, evi mi zi, ara ba mı zı bi ze ve ren

Al lah ol du ğu hal de, şı mar ma mız bi zi

çok kü çük dü şü rür, de ğil mi?

Sa lih: Ta bii ki. Gü zel açık la dın. Bak

sa na Ku ran’dan bu ko nu ya ör nek oluş -

tu ra cak bir kıs sa an la ta yım: 

Al lah Ku ran’da iki ada mı

ör nek ve rir. Adam lar dan bi ri nin

iki ta ne üzüm ba ğı var dır.

Al lah her iki ba ğı da hur ma lar

ve çe şit li ekin ler le do nat mış tır. Za ma -

nı gel miş ve ekin ler bü yük bir ve rim le ye -

miş le ri ni ver miş tir. İki bağ ara sın da bir de ır -

mak bu lun mak ta dır. Zen gin olan ada mın ba -

Allah sizi annelerinizin 

karnından hiçbir şey bilmezken

çıkardı ve umulur ki şükredersiniz

diye işitme, görme (duyularını) 

ve gönüller verdi.

(Nahl Suresi, 78)



ğı öy le si ne gör kem li dir ki, bağ la rın dan bi ri nin de ği şik ürün

ve ren yer le ri bi le var dır. Bağ sa hi bi ar ka da şıy la ko nu şur -

ken: “Ben, mal ba kı mın dan sen den da ha zen -

gi nim, in san sa yı sı ba kı mın dan da da ha güç -

lü yüm.” (Kehf Su re si, 34) di ye rek onu kü çüm ser.

Ma lıy la gös te riş ya pa rak ba ğı na gi rer ve ar ka da şı na

et ra fı gös te re rek şöy le ko nu şur: 

“Bu nun son su za ka dar ku ru yup-yok ola ca ğı nı san mı yo rum" de -

di. Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı nı da san mı yo rum. Bu na rağ men

Rab bi me dön dü rü le cek olur sam, şüp he siz bun dan da ha ha yır lı

bir so nuç bu la ca ğım." (Kehf Su re si, 35-36)

Di ğer adam ise onu şöy le uya rır: 

“... Ba ğı na gir di ğin za man, 'Ma şa Al lah, Al lah'tan baş ka kuv vet

yok tur' de men ge rek mez miy di? Eğer be ni mal ve ço cuk ba kı -

mın dan sen den da ha az (güç te) gö rü yor san. Bel ki Rab bim se nin

ba ğın dan da ha ha yır lı sı nı ba na ve rir...” (Kehf Su re si, 39-40) 

Al lah, bu uya rı la rı dik ka te al ma yan bağ sa hi bi ni so nun da

ce za lan dı rır. Bir ge ce de bü tün ürün le ri ni ka sıp ka vu ran bir fır tı -

na gön de rir. 

Sa bah kalk tı ğın da övün dü ğü ürün le ri ni kay bet ti ği ni gö ren

bağ sa hi bi, Al lah’ın son suz gü cü nü ve her şe yin kont ro lü nü elin -

de bu lun dur du ğu nu an la mış tır. Biz de bu kıs sa yı hiç unut ma dan

ha re ket et me li yiz. 
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Ömer, ak şam uyu ma dan ön ce ba ba sıy la bir bel ge sel film iz -

le miş ti. Bir çok can lı nın zor şart lar da na sıl ya şam la rı nı sür dür dük -

le ri ni gör müş ve çok şa şır mış tı. Ya ta ğı na yat tı ğın da da iz le di ği

bel ge se li dü şün dü. Ken di si ni o can lı lar la ay nı or tam da ha yal et ti

ve bir den ken di si ni kar lar la kap lı bir yer de bul du. De niz de ko ca -

man buz par ça la rı yü zü yor du. Et raf ta do laş ma ya baş la dı. 

PEN GU EN: Hoş gel din Ömer.

ÖMER: Sen de kim sin?

PEN GU EN: Ben bir pen gu enim.

Se sin sa hi bi san ki üze ri ne bir smo kin giy miş gi -

bi du ran bir can lıy dı. Ömer onu he men ha tır la dı.

Ak şam iz le di ği bel ge sel de pen gu en ler le il gi li bir

bö lüm de var dı. 

ÖMER: Evet si zin ya şa mı nı zı te -

le viz yon da sey ret miş tim. Bu ra sı

ol duk ça so ğuk, siz hiç üşü mü -

yor mu su nuz?

PEN GU EN: Bu ra sı Gü ney Kut -

bu ve bu ra da ısı nın –88 de -

re ce ye ka dar düş tü ğü don du -

ru cu so ğuk lar olur. Bu or tam bir çok can lı için öl dü rü cü ola bi lir.

Oy sa biz hiç bir zor luk la kar şı laş ma dan ya şa mı mı zı sür dü re bi li yo -

ruz. Bu da an cak Al lah’ın bi ze ver di ği çe şit li özel lik ler sa ye sin de

müm kün ol mak ta dır. 

De ri mi zin al tın da ki ka lın yağ ta ba ka sı sa ye sin de so ğuk tan di -

ğer can lı lar ka dar et ki len mi yo ruz. Ay rı ca kış gel di ği za man de niz

ke na rın dan da ha gü ne ye doğ ru  gi de riz. 
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ÖMER: De mek bir lik te göç edi yor su nuz, baş ka bil me di ğim ne gi -

bi özel lik le ri niz var? Me se la iz le di ğim bel ge sel de yav ru la rı nız yu -

mur ta dan çı kın ca ya ka dar yu mur ta la ra çok özen le bak tı ğı nız dan

söz edil miş ti. Ba na bi raz an la ta bi lir mi sin?

PEN GU EN: Ta bii. Me se la bir çok can lı nın ak si ne pen gu en ler de er -

kek ku luç ka ya ya tar. Hem de bu gö re vi yak la şık –30 de re ce de,

65 gün hiç kı pır da ma dan ye ri ne ge ti rir ler. Bu sı ra da an ne pen gu -

en de  do ğa cak yav ru için uzak lar da ye mek arar. Yav ru doğ duk -

tan son ra da ilk ayı an ne ve ba ba sı nın ayak la rı ara sın da ge çi rir.

Çün kü yan lış lık la 2 da ki ka bi le bu ra dan çık ma sı do na rak öl me si -

ne se bep olur. 

ÖMER: Ya ni ol duk ça dik kat li dav ran ma nız ge re ki yor. 

PEN GU EN: Her can lı ya na sıl dav ran ma sı nı Al lah öğ ret miş tir. Biz

de Al lah’ın bi ze il ham et ti ği şe kil de ha re ket ede riz. 

ÖMER: Rab bi miz her can lı nın ne za man ne re de yer le şe ce ği ni, yi -

ye ce ği ni na sıl bu lu ca ğı nı öğ ret miş. Siz  pen gu en le rin ha ya tı da

bu na çok gü zel bir ör nek. 

PEN GU EN: Baş ka can lı lar da da fark lı ör nek ler bu la bi lir sin. Ai lem

be ni bek li yor dur, ar tık git mem ge re ki yor. 

Ömer bir den bir zil se si duy du. Sa bah ol muş tu ve sa ati ça lı -

yor du. Kü çük se ya ha ti nin gü zel bir rü ya ol du ğu nu an la dı.
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Er sin her za man ev de bir kuş bes le me yi ar zu et miş ti.

O gün ka pı dan gi ren ba ba sı nın elin de bü yük çe bir ka fes

gö rün ce göz le ri ne ina na ma dı. Ka fe sin ör tü sü nü kal dır dı:

Sa rı, la ci vert, ren ga renk bir pa pa ğan dı bu! Er sin çok se vin miş ti.

İlk gü nün ak şa mı Er sin’le pa pa ğan ko yu bir soh be te dal dı lar:

Er sin: Se ni en iyi şe kil de bes le ye bil mem için se nin hak kın da her -

şe yi öğ ren mek is ti yo rum gü zel pa pa ğan. Ön ce en sev di ğin ye me -

ği söy le ba na.

Pa pa ğan: En sev di ğim yi ye cek ‘çe kir dek’!

Er sin: Na sıl olur, na sıl yi ye cek sin sen onu?

Pa pa ğan: Ben yi ye cek le ri mi tıp kı bir sand viç gi bi iki aya ğım la tu -

ta rak yi ye bi li rim. Çe kir de ğin ka bu ğu nu da di lim le us ta lık la iki ye

ayı rı rım. Bu şe kil de kar nı mı do yu ra bil mem ba na Yü ce Al lah’ın bir

lüt fu dur, ni me ti dir.

Er sin: Çok me rak edi yo rum, bu  ren ga renk ina nıl maz gü zel lik te ki

tüy le rin na sıl oluş tu se nin?

Pa pa ğan: Bü tün kuş lar da ol du ğu gi bi, be nim de zen gin renk çe -

şit li li ğim, tüy le ri min içe ri sin de yer alan ve tüy ilk oluş ma ya baş la -

dı ğı sı ra da de po la nan renk mad de si nin var lı ğı na ve ya tüy le rin ya -

pı sal özel li ği ne de niy le ışık ha re ket le ri ne bağ lı ola rak olu şur. Tüy -

le ri min, yıp ran dık la rın da ye ni le riy le de ği şen can sız ya pı lar ol du -

ğu nu bi li yor muy dun? Her ye ni len me de ay nı renk ler tek rar çı kar.

Bu Al lah’ın ya rat ma sın da ki ku sur suz lu ğun de lil le rin den bi ri dir. 
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Er sin: Ger çek ten muh te şem! Pe ki duy du ğun ses le ri tak lit ede bi li -

yor sun? Bu na sıl olu yor?

Pa pa ğan: Ben duy du ğum bu ses le ri sa de ce tak lit ede bi li rim, an -

lam la rı nı  bil mem. Bu da şüp he siz  Al lah’ın di le me siy le dir. Yok sa

be nim gi bi hiç bir ak la ve ira de ye sa hip ol ma yan bir var lık, na sıl

ses tak li di ye te ne ği ge liş tir sin ki? Be nim gi bi hem ko nu şa bi len

hem ren ga renk bir ku şu varetmeye şüp he siz yü ce Rab bim -

den baş ka hiç kim se güç ye ti re mez. O, ben zer siz ve

ku sur suz var eden dir. 

Er sin: Sa na ba kın ca yü ce

Al lah’a olan hay ran lı ğım

kat kat ar tı yor. Bu ra da en

gü zel şe kil de ba rın man

için ben de elim den ge le ni

ya pa ca ğım. Evi mi ze tek rar

hoş gel din gü zel pa pa ğan!

Pa pa ğan: Unut ma yü ce Rab bi -

miz’in bü tün bu ku sur suz ev re ni

ya rat ma sı kar şı lı ğın da ya pa ca -

ğı mız en gü zel şey, gör dü ğü -

müz her gü zel lik te Al lah’ın bü -

yük lü ğü nü ha tır la yıp, O’na

şük ret mek ve O’nu ak lı mız dan

hiç çı kar ma mak tır.
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O Al lah ki ya ra tan dır, 

(en gü zel bi çim de) ku sur suz ca var eden dir,

şe kil ve su ret ve ren dir... 

(Haşr Su re si, 24)
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Ali, il ko kul da oku yan çok ba şa rı lı bir öğ ren ciy di. Öğ ret me -

ni ve ar ka daş la rı ta ra fın dan çok se vi li yor du. Her za man dü zen -

liy di. An ne, ba ba sı na ve bü yük le ri ne kar şı say gı lı bir ço cuk tu.

An cak Ali, ya şa dı ğı olay lar kar şı sın da çok faz la he ye can la nı yor,

ol ma dık şey ler için en di şe le ni yor du. Ör ne ğin okul da sı nav ola -

cak la rı za man der si ne ça lış mış ol ma sı na rağ men için de kor ku

du yu yor, “ya kö tü not alır sam?” di ye dü şü ne rek ken di ni üzü yor -

du. Ço ğu za man bu en di şe si yü zün den dik ka ti da ğı lı yor, hat ta

bil di ği bir so ru ya yan lış  ce vap ver di ği de olu yor du. Ali ya pa ma -

dı ğı bir şey ol du ğun da ve ya ol ma sı nı is te di ği bir şey ol ma dı ğın -

da he men üzün tü ye ve umut suz lu ğa ka pı lı yor, ne den ya pa ma dı -

ğı nı, ne den ol ma dı ğı nı dü şü ne rek ken di ken di ne kı zı yor du. 

Ali o gün okul dan eve dön dü ğün de çok se vinç li ve her za -

man ki gi bi he ye can lıy dı. An ne si mut fak ta ye mek ha zır lı yor du.

Ali okul da olan la rı he men an ne si ne an lat ma ya baş la dı:

Ali: An ne ci ğim, haf ta so nun da oku lu mu zun dü zen le di ği pik ni ğe

gi de ce ğiz. Ora da gü zel ye mek ler yi ye cek, top oy na ya cak, yü rü -

yüş ya pa cak, şar kı lar söy le yip oyun lar oy na ya ca ğız. Ne gü zel

de ğil mi?

An ne: Evet Ali ci ğim, ger çek ten çok gü zel bir ha ber -

miş. Ha di şim di el le ri ni yı ka ve ödev le ri ni yap ma ya

baş la ba ka lım.

Ali an ne si nin sö zü nü din le di. Eli ni yü zü nü yı ka -

dı, ön lü ğü nü çı kar dı ve ödev le ri ni yap ma ya baş la dı.

An cak he ye ca nı ha la geç me miş ti. Pik nik te ne ka dar
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çok eğ le ne cek le ri ni dü şü nü yor du. Bir an ak lı na bir şey gel di. İçin -

den "Ya haf ta so nu gel me den has ta la nır sam? O za man pik ni ğe

gi de mem. Ar ka daş la rım oyun lar oy nar lar ken ben ev de has ta ya -

ta ğım da yat mak zo run da ka lı rım" di ye dü şün dü. Bir an içi ni bir

sı kın tı kap la dı. Bü tün ne şe si kaç mış tı. Ödev le ri ni ya par ken bir

yan dan da bu nu dü şün me ye baş la dı.

Ak şam ye me ği vak ti gel di ğin de Ali’nin ba ba sı da eve gel -

miş ti. An ne si Ali’yi ye me ğe ça ğır dı. Hep be ra ber sof ra ya otur du -

lar. Ali, ak lı na ge len kö tü dü şün ce se be biy le çok ses siz ve ke yif -

siz di. On da ki bu de ği şik lik an ne si ni çok şa şırt tı. Ali’nin bu dur -

gun ha li ba ba sı nın da dik ka ti ni çek miş ti. Her za man ol du ğu gi -

bi soh bet et me ye baş la dı lar.

Ba ba: Ali ci ğim bu gün okul da ne ler yap tın an lat ba ka lım?

Ali: Ye ni bil gi ler öğ ren dik ba ba -

cı ğım. Ma te ma tik der sin de tah ta -

ya kalk tım ve öğ ret me nin sor du ğu

prob le mi doğ ru ola rak çöz düm.



An ne: Bu gün okul da al dı ğın gü zel ha be ri ba ba na da

söy le me ye cek mi sin Ali?

Ali: Haf ta so nu pik ni ğe gi de ce ğiz.

Ba ba: Ne ka dar gü zel bir ha ber bu Ali, ama sen bu ha be re pek

se vin me miş sin ga li ba?

An ne: As lın da okul dan gel di ğin de çok se vinç liy din, ne den üz -

gün gö rü nü yor sun?

Ali: Evet çok se vinç liy dim ama ak lı ma ge len bir dü şün ce yü zün -

den ca nım sı kıl dı. 

Ba ba: Ne den ca nın sı kıl dı Ali?

Ali: Ya haf ta so nu na ka dar has ta la nır da pik ni ğe gi de mez sem,

o za man çok üzü lü rüm.

An ne: Ali ci ğim şu an da böy le bir

şey yok ve da ha son ra olup ola -

ma ya ca ğı nı da şim di den bi le me -

yiz. Ya olur sa di ye ol ma dık bir şe -

ye üzül men doğ ru mu?

Ba ba: Bak

Ali. Şey tan

ak lı na böy -

le kö tü dü -

şün ce ler ge ti -

re rek, ol ma dık

şey ler le içi nin sı -

kıl ma sı na se bep
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olur. Bu na ves ve se yap mak de nir. İn sa nın ak lı na ge len bü tün kö -

tü dü şün ce ler, kal bin de his set ti ği sı kın tı lar, şey ta nın in san la ra fı -

sıl da dı ğı ves ve se ler dir. Böy le bir du rum da ne yap ma mız ge rek ti -

ği ni yü ce Al lah Ku ran’da bi ze şöy le bil dir miş tir: 

“Eğer sa na şey tan dan ya na bir kış kırt ma (ves ve se) ge lir se he men

Al lah’a sı ğın. Çün kü O işi ten dir, bi len dir.” (Araf Su re si, 200)

An ne: Ali ci ğim sen de ak lı na böy le kö tü dü şün celer gel diğin de

hemen Al lah’a sığın ve O'na dua et.

Ba ba: Hayatımız da başımıza gelen her olay Al lah’ın kaderimiz -

de ön ceden belir lemiş ol duğu olay lar dır. Al lah bizim için her

olay da en hayır lısını dilemiş tir. Eğer sen pik niğe gidemez sen

mut laka bu daha hayır lıdır. Bazı in san lar her şey de bir hayır ol -

duğunu unutup, baş larına gelen bir olay kar şısın da üzün tüye

kapılır lar. Oy sa Al lah o kişiyi bel ki de daha kötü bir olay dan

korumuş tur. An cak böy le düşün medik leri için her zaman üzün tü

ve sıkın tı için de yaşar lar. 

Ali: Evet çok iyi an ladım. Bun dan son ra ak lıma gelen kötü düşün -

celer den hemen Al lah'a sığına-

cağım ve bana her şeyin en

hayır lısını ver diği için Al lah’a

şük redeceğim.

27



Ah met haf ta so nu ai le siy le bir lik te de de si ni zi ya re te gel miş -

ti. Ak şam ye me ği ne ka dar de de si, Ah met’i her za man ki gi bi par -

ka gö tür dü. Ora da Ah met’i bir sürp riz bek li yor du. Par ka gel dik -

le rin de Ah met ha vuz da yü zen ör dek le ri gö rün ce çok se vin di. De -

de si de Ah met’in ör dek le ri çok sev di ği ni bil di ği için ya nın da ör -

dek le rin yi ye bi le ce ği yi ye cek ler ge tir miş ti. On la rı Ah met’e ver di

ve ora da ki bir ban ka otur du. Ah met he men ör dek le rin ya nı na

koş tu.

Ah met: Mer ha ba be nim adım Ah met. Si ze yi ye cek ge tir dim.

Ör dek: Mer ha ba Ah met, çok te şek kür ede riz.
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Ah met: Me rak edi yo rum, aca ba si -

ze bu ra da yi ye cek ver me se ler di ya

da in san la rın ol ma dı ğı baş ka bir

yer de ya şı yor ol say dı nız na sıl bes le -

nir di niz?

Ör dek: Biz ör dek ler do ğa da ki ya şan tı mız da su dan pek faz la çık -

ma yız. Be sin le ri mi zi su dan sağ la rız. 

Ah met: Ama ben ör dek le rin yüz dü ğü su lar da da yi ye cek hiç bir

şey gö re mi yo rum.

Ör dek: Biz ler be sin le ri mi zi su dan çe şit li şe kil ler de alı rız. Ba zı tür -

le ri miz yü zer ken di be dal ma dan bö cek ler ve bit ki ler le bes le ni riz.

Ba zı tür le ri miz sık sık ba şı mı zı ve göv de mi zin ön kıs mı nı su ya gö -

me rek kuy ru ğu muz kal kık bir bi çim de be sin ara rız. Ba zı tür le ri -

miz se ta ma men su ya da la rak be sin le ri mi zin tü mü nü su yun al tın -

da ara rız.

Ah met: Pe ki ne den sü rek li su da du ru yor su nuz? Ne den ka ra da

da do laş mı yor su nuz?

Ör dek: Çün kü ayak par mak la rı mı zın ara sın da ki per de ler su ya

dal ma mı za ve hız lı yüz me mi ze yar dım cı olur ama ka ra da yü rü -

me mi zi zor laş tı rır.

Ah met: Ben de ni ze gir di ğim za man su yun üs tün de kal mak için

sü rek li ha re ket et mek zo run da ka lı yo rum. Bu yüz den su yun üs tün -

de ra hat ça ka la bil mek için de ni ze si mit le gi ri yo rum. Siz ler na sıl

bu ka dar uzun sü re su yun üs tün de ka la bi li yor su nuz?

Ör dek: De ni ze si mit le gir di ğin za man na sıl ha re -

ket et me den su yun üs tün de ka la bi li yor san, bi zim

de vü cu du mu zun için de ta şı dı ğı mız ha va su yun üs -

tün de ka la bil me mi zi sağ lı yor.
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Ah met: Ama ben üze rim de si mit var ken su yun içi ne da la mı yo -

rum. Pe ki siz na sıl da la bi li yor su nuz?

Ör dek: Bi zim vü cu du muz da kü çük ba lon la ra ben ze yen ha va

ke se cik le ri var. Bu ke se cik ler ha va ile dol du ğun da su yun

üs tün de ka la bi li yo ruz. Su yun içi ne dal mak is te di ği miz de

ise ha va ke se cik le rin de ki ha va yı dı şa rı pom pa lı yo ruz.

Vü cu du mu zun için de da ha az ha va kal dı ğı için ko lay lık la su yun

içi ne ba ta bi li yo ruz. 

Ah met: Hem su yun üs tün de ka la bi li yor, hem su ya da la bi li yor,

hem de çok gü zel yü ze bi li yor su nuz.

Ör dek: Ayak par mak la rı mı zın ara sın da ki per de ler sa ye sin de yü -

ze bi li yo ruz. Ayak la rı mı zı su yun için de ile ri ge ri ha re ket et tir di ği -

miz de bu per de ler iyi ce ge niş li yor ve su yu da ha kuv vet li it me mi -

zi sağ lı yor. 

Ah met: Tıp kı ya zın bü yük le rin de ni ze gi rer ken da ha ra hat ve

hız lı yüz mek için ayak la rı na tak tık la rı pa let ler gi bi.

30



Ör dek: Evet Ah met.

Eğer siz le rin ayak la rı

öy le ol say dı hiç ra hat

yü rü ye mez di niz. Ama

biz su kuş la rı ol du ğu -

muz için ayak la rı mı zın

bu şek li sa ye sin de çok

ra hat yü ze bi li yor, bes le ne -

bi li yo ruz.

Ah met: Bü tün ör dek ler bir bi ri -

ne çok ben zi yor ama ara nız da

ne gi bi fark lar var?

Ör dek: Biz ler bir bi ri mi ze çok ben zi yo ruz

ama ör dek tür le ri ara sın da fark lı lık lar var ta bii. Er kek ör dek ler,

di şi ör dek ler den da ha par lak tüy le re sa hip tir ler. Yu va sın da ku luç -

ka ya yat mış di şi ler için bu önem li bir ko ru ma dır. Çün kü so luk

renk le ri sa ye sin de düş man la rı on la rı gör me di ği için di şi ler yu va -

la rın da da ha gü ven lik te olur lar. Di şi ör dek le rin, bu lun duk la rı ye -

re uy gun so luk renk le ri on la rı ya kın me sa fe den bi le gö re bil me yi

ol duk ça zor laş tı rır. 

Ah met: Pe ki yu va la rı na bir düş man yak la şır sa o za -

man ne olur?

Ör dek: Er kek ör dek ler yu va da ki di şi le ri ni ko ru -

mak için par lak renk li tüy le ri ni kul la na rak düş -

man la rın dik ka ti ni üze ri ne çe ker ler. Bir düş man

yu va nın ya kı nı na gel di ğin de er kek he men ha va la -

na rak çok faz la gü rül tü ya par ve düş ma nı yu va dan uzak laş -

tır mak için elin den ge len tüm ça ba yı sarf eder.
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Tam o sı ra da Ah met su da yü zen ör dek

yav ru la rı nı gör dü. Kü çü cük ken bi le yav ru la rın

su da yü ze bil me le ri ne çok şa şır dı ve he men

sor du:

Ah met: Bu kü çü cük yav ru la rı nız na sıl bu ka dar

kı sa za man da yüz me yi öğ re ne bi li yor lar?

Ör dek: Yav ru lar yu mur ta dan çık tık tan bir kaç

sa at son ra su ya ko şup yüz me ye ve ken di

baş la rı na bes len me ye baş lar lar.

Ah met ken di si ni doğ duk tan bir kaç sa at son ra su ya bı rak sa lar dı

ne olur du di ye dü şün dü. Ta bii ki yü ze mez, su yu tup bo ğu lur du.

Yü ce Al lah’ın ör dek le ri su da ya şa ma la rı, yü ze bil me le ri, bes le ne -

bil me le ri için ku sur suz bir bi çim de ya rat tı ğı nı dü şün dü. O sı ra da

de de si de otur du ğu bank tan kalk mış, Ah met’in ya nı na gel miş ti.

Ah met: De de ci ğim ör dek ler ne ka dar gü zel yü zü yor lar, öy le de -

ğil mi? Hem de çok se vim li ler.

De de: Evet Ah met ci ğim. Tek bir özel lik le ri bi le bi ze Al lah’ın her

var lı ğı ne ka dar ku sur suz bir bi çim de ya rat tı ğı nı gös te ri yor. Ör -

dek le rin ay nı za man da uça bil dik le ri ni de bi li yor muy dun? Ör -

dek ler uçar ken vah şi hay van la ra yem ol ma mak için dur ma dan

yön de ğiş ti rir ler.

Ah met: Ör dek ler bu nun için yön

de ğiş tir me le ri ge rek ti ği ni ne re den

bi li yor lar de de ci ğim?

De de: Ta bii ki bu, Al lah’ın di ğer

can lı la ra ver di ği özel lik ler gi bi,

se vim li ör dek le re ken di le ri ni ko ru -
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ma la rı için ver miş ol du ğu bir özel lik tir. Al lah di le di ği ni ya ra tır.

Bu nun la il gi li Ku ran’da ki ayet ler den bi ri şöy le dir:

“Al lah, her can lı yı su dan ya rat tı. iş te bun lar dan ki mi kar nı üze rin -

de yü rü mek te, ki mi iki aya ğı üze rin de yü rü mek te, ki mi de dört

(aya ğı) üze rin de yü rü mek te dir. Al lah, di le di ği ni ya ra tır. Hiç şüp -

he siz  Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir.” (Nur Su re si, 45)

Ha di ar tık ye mek vak ti iyi ce yak laş tı ya vaş ya vaş eve dön -

sek iyi olur.

Ah met: Pe ki de de ci ğim ben de sa na yol da ör dek ler hak kın da

öğ ren dik le ri mi an la ta ca ğım.

De de: Öy le mi? Ne re den öğ ren din ba ka lım sen bu bil gi le ri?

Ah met su da ki ör dek le re göz kırp tı ve on lar la ve da laş tı:

Ah met: Hoş ça ka lın se vim li ör dek ler! 
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ÖR DEK LER

Ör dek ler uçar ken tıp kı çi ta lar gi bi ara ba la rın hız la rı na
ula şa bi lir ler. Ay rı ca yır tı cı hay van la ra yem ol ma mak için
de uçar lar ken sü rek li yön le ri ni de ğiş ti rir ler. Su ya dal -
ma la rı ge rek ti ğin de bu nu o ka dar hız lı bir şe kil de ya -
par lar ki, av cı lar on la rı av la mak ta çok zor la nır lar. 



Ah met ör dek ler den ay rı lır ken de de si nin elin den tut tu,

be ra ber hem eve doğ ru yü rü dü ler hem de Al lah’ın her şe yi en mü -

kem mel bi çim de ya rat tı ğı nı ko nu şa rak Al lah’a şük ret ti ler.

Fa tih ve Er dem çok iyi an la şan iki ar ka daş tı. Hay van la rın ya -

şam la rıy la il gi li ye ni bir ki tap oku muş ve çok et ki len miş ler di. Bu hay -

van la rı ya kın dan ta nı mak kim bi lir ne ka dar da he ye can lı olur du.

Ak şam ai le le riy le ko nuş tu lar ve haf ta so nu or ma na ge zi ye git mek

için on la rı ik na et ti ler. Yol bo yun ca bir bir le ri ne ora da gö re bi le cek -

le ri can lı lar hak kın da so ru lar sor du lar. Ara ba dan iner in mez ağaç -

la rın ara sın da koş ma ya baş la dı lar. Ai le le ri bank la ra otur muş soh -

bet edi yor lar dı. Fa tih ve Er dem et ra fı do laş mak için izin is te di ler.

Bir kaç hay van gö re bil mek için sa bır sız la nı yor lar dı. 

Bi raz yü rü dük ten son ra dal la rın ara sın da bir kı pır tı his set ti ler.

Fa tih: Er dem, bak iş te ora da bir sin cap var ga li ba, gör dün mü?

Er dem: Gel, bi raz da ha ya -

kın dan ba ka lım. 

Fa tih: Ne den bu ka dar

uzun bir kuy ru ğu var

aca ba?

Sin cap: İki niz de çok me -

rak lı ço cuk la ra ben zi yor -

su nuz. Öğ ren mek is te dik le -

ri ni zi si ze an la ta bi li rim.
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Fa tih: Evet çok is te riz, an la tır mı sın?

Sin cap: Az ön ce kuy ru ğu mun ne den uzun ol du ğu nu me rak et miş ti -

niz. Ağaç la rın üze rin de çok çe şit li ha re ket ler ya pa bi -

li rim. Me se la siv ri tır nak la rım sa ye sin de ra hat lık la

ağaç la ra tır ma na bi li rim. Ay rı ca bir da lın üze rin -

de ko şa bi li rim, ba şa şa ğı sal la na bi li rim, hat ta

bu şe kil de iler le ye bi li rim. Özel lik le “gri sin cap -

lar” ola rak bi li nen ak ra ba la rı mız bir ağa cın

en ucun da ki da lın dan 4 met re uzak ta ki baş ka

bir ağa cın da lı na ra hat lık la at la ya bi lir ler. Ha -

va da ade ta uçar gi bi sıç rar ken, kol la rı nı ve ba -

cak la rı nı aça rak bir pla nör gi bi ha re ket eder -

ler. Bu sı ra da yas sı la şan kuy ruk la rı ise hem den -

ge le ri ni sağ lar, hem de yön le ri ni ayar la yan bir

dü men gö re vi gö rür. 

Er dem: Bir ki tap ta ba zı sin cap la rın uça bil dik -

le ri ni oku muş tum. Pe ki uçan sin cap la rın sa de ce

kuy ruk la rı nın uzun ol ma sı ye ter li mi?

Sin cap: Evet, Avust ral ya’da ya şa yan ve boy la rı 45

cm ile 90 cm ara sın da de ği şen ba zı sin cap tür le ri uça -

bi lir ler. As lın da yap tık la rı tam ola rak uç mak de ğil dir. Bir

ağaç tan di ğe ri ne uzun at la yış lar ya pa rak ha re ket eder ler.
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Ağaç lar ara sın da bir pla nör gi bi ha re ket eden bu can lı la rın ka nat -

la rı yok tur ama uç ma zar la rı var dır. Me se la “şe ker uçan sin cap la -

rı”nın uç ma za rı, ön ba cak lar dan ar ka ba cak la ra doğ ru uza nır.

Uçan sin cap, bir ağa cın göv de sin den fır lar ve ge ril miş de ri nin pla -

nö re ben ze yen et ki siy le bir se fer de or ta la ma 30 met re lik bir uzak -

lık aşa bi lir. Hat ta ba zen ar ka ar ka ya 6 kay may la 530 met re lik bir

me sa fe ala bil dik le ri göz len miş tir.

Fa tih: Bu ka dar uzun me sa fe le ri at lar ken ağaç lar ara sın da ki me sa -

fe le ri na sıl he sap lı yor lar. Doğ ru ye re ko na bil me le ri için ken di le ri ni

çok iyi ayar la ma la rı ge re kir di ye dü şü nü yo rum. Kü çük bir ha ta düş -

me ni ze se bep ola bi lir.

Sin cap: Çok doğ ru. At lar ken in ce cik dal la rı he def le yip, tam üs tü ne

tu tu na bil mek için çok dik kat li ha re ket et me li yiz. Bu nun için ar ka

ayak la rı mı zı, me sa fe le ri çok iyi ayar la yan kes kin göz le ri mi zi, güç -

lü pen çe le ri mi zi ve den ge kur ma mı za ya ra yan kuy ru ğu mu zu  kul la -

nı rız. Bi ze bu özel lik le ri ve ren de, on la rı na sıl kul la na ca ğı mı zı öğ -

re ten de yü ce Rab bi miz’dir. Yok sa bi zim, ai le ce el le ri mi ze cet vel le -

ri alıp, ağaç la rın boy la rı nı, dal la rın ara sın da ki me sa fe le ri ölç me miz

müm kün de ğil dir.

Er dem: Kuy ru ğu nu zun baş ka fay da la rı da var mı?
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Fa tih: Ben bel ge sel bir film de iz le miş tim. Bo yut ola rak kü çük olan

hay van lar ha re ket et me dik le ri za man ısı kay be der ler miş. So ğuk ha -

va lar da don ma teh li ke siy le kar şı kar şı ya ka lır lar mış. Özel lik le uy ku -

da ol duk la rı va kit ler de bu teh li ke da ha da ar tar mış. Fa kat Al lah her

can lı tü rün de ol du ğu gi bi sin cap la rın da olum suz dış şart lar dan et -

ki len me me le ri için ko run ma yön tem le ri ya rat mış tır. Bu nun için sin -

cap lar ka lın kür ke ben ze yen kuy ruk la rı nı vü cut la rı nın et ra fı na sar -

ma la yıp, bir top gi bi kıv rı la rak uyu yor lar mış. Bir pal to gi bi ka lın

olan kuy ruk la rı böy le ce so ğuk ha va lar da uyu duk la rın da on la rı don -

mak tan kur ta rı yor muş.

Sin cap: Evet, ger çek ten so ğuk ha va lar da kuy ru ğu muz bi zi ısı tır.

Ama tüm bun la rın dı şın da kuy ru ğu mu zun bir fay da sı da ha var dır.

Pek çok can lı da ol du ğu gi bi biz sin cap lar ara sın da da çe şit li ha ber -

leş me yön tem le ri var dır. Ör ne ğin “kır mı zı sin -

cap lar” düş man gö rün ce kuy ruk la rı nı

sal lar ve he ye can lı ses ler çı ka rır lar.

Er dem: Ne ka dar çok ce viz

top la mış sı nız. Acık tı nız ga li -

ba...

Sin cap: Kı şın ye mek bul mak ta

zor luk çek ti ği miz için yaz ay la rın -

da yi ye cek bi rik ti rip, kı şa ha zır lık
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ya pa rız. Yi ye cek le ri mi zi de po eder ken çok dik kat et me miz ge re kir.

Mey ve ler ve et ler kı sa za man da bo zu la ca ğı için on la rı de po la ma -

yız. Kı şın aç kal ma mak için yal nız ca ce viz, fın dık, ko za lak gi bi da -

ya nık lı ye miş le ri top la ma mız ge re kir. İş te bu ce viz le ri de kı şın ye -

mek için sak la ya ca ğım.

Er dem: Al lah bü tün can lı la ra yi ye cek le ri ni na sıl bu la cak la rı nı ve

sak la ya cak la rı nı öğ re ten, ya rat tı ğı her can lı nın rız kı nı da ve ren dir.

Al lah’ın sı fat la rın dan bi ri de “rı zık ve ren” ya ni “ya rat tı ğı her can lı -

ya yi ye cek ve ren”dir. Al lah ne ka dar lü tuf sa hi bi ve mer ha met li ol -

du ğu nu Ku ran’da biz le re bir ayet te şöy le bil di ri yor:

“Ken di rız kı nı ta şı ya ma yan ni ce can lı var dır ki, onu ve si zi Al lah

rı zık lan dı rır. O, işi ten dir, bi len dir.” (An ke but Su re si, 60)

Sin cap: Al lah ya rat tı ğı her can lı ya ya şa dı ğı or ta ma uy gun özel lik -

ler ver miş tir. Yi ye cek le ri bu lup de po la ma mız yet mez, kış ge lin ce on -

la rı sak la dı ğı mız ye ri bul ma mız da ge re kir. Bu nu da Rab bi miz’in bi -

ze ver di ği mü kem mel ko ku du yu su nu kul la na rak bu lu ruz. Öy le ki,

30 cm’lik ka rın al tın da giz len miş fın dık la rın bi le ko ku su nu ala bi li riz.

Top la dı ğı mız yi ye cek le ri bir den faz la yer de de po la rız. Fa kat

ço ğu nun ye ri ni de son ra dan

unu tu ruz. Bu nun da Al lah

ka tın da be lir len miş bir se -

be bi var. Çün kü bi zim yer

al tın da bı rak tı ğı mız ye miş -

ler za man la or ma nın için de

fi liz le nip ge li şe cek ve tek rar

ye ni ağaç lar oluş tu ra cak lar dır.
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Fa tih: Ce viz, fın dık, kes ta ne bun lar ka bu ğu çok sert olan yi ye cek -

ler. Biz bun la rı ye mek için de mir den ya pıl mış kı ra cak alet ler kul la -

nı yo ruz. Siz bir ale ti niz ol ma dan bun la rı na sıl kı ra bi li yor su nuz?

Sin cap: Bi zim bir in sa nın as la sa hip ola ma ya ca ğı kes kin lik te ve

sağ lam lık ta diş le ri miz var dır. Ağ zı mı zın ön ta ra fın da, sert mad de -

le rin kı rıl ma sı nı sağ la yan ke si ci diş ler, ar ka uzun boş luk ta ise azı

diş le ri miz bu lu nur. Ağ zı mız da ki bu kes kin diş ler sa ye sin de ne ka -

dar sert olur sa ol sun is te di ği miz ye mi şin ka bu ğu nu par ça la ya bi li riz.

Er dem: Diş le ri niz za rar gör mü yor mu?

Sin cap: Her şe yi bir uyum için de ya ra tan Rab bi miz’in üs tün sa na tı -

nı bu ra da da gö re bi lir si niz. Bi zim diş le ri miz kı rı lıp, aşın sa bi le ye -

ri ne he men ye ni si çı kar. Aşı nan diş le ri miz sü rek li uza ya rak alt tan

ye ni le nir. Al lah bu özel li ği bi zim gi bi yi ye cek le ri ni ke mir mek zo run -

da olan bü tün can lı la ra ver miş tir.

Fa tih: Al lah ya rat tı ğı can lı lar da ki gü zel lik ve ku sur suz ya pı lar la il gi -

li ola rak Ku ran'da şöy le bil dir miş tir:

“Si zin ya ra tı lı şı nız da ve tü re tip-yay dı ğı can lı lar da ke sin bil giy le

ina nan bir ka vim için ayet ler var dır.” (Ca si ye Su re si, 4)

Er dem: Al lah’ın her şe yi her an kont ro lü al tın da tut tu ğu nu unut ma -

ma lı yız. Bi ze ver di ği her ni met için O’na şük ret me li, sev di ği kul la -

rın dan ol mak için dua edip, O’ndan ba ğış lan ma di le me li yiz.

Fa tih: Evet doğ ru söy lü yor sun. Çok geç ol muş, ar tık ge ri dö ne lim Er -

dem. Bi ze an lat tık la rın için te şek kür ede rim sev gi li sin cap.

Sin cap: Gü le gü le kü çük dost la rım.
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Şe ner se vim li, gü zel ah lak lı ve çok ça lış kan bir ço cuk tu. Ba -

ba sı nın işi se be biy le baş ka bir şeh ire ta şın mış lar dı. Bu yüz den

Şe ner, çok sev di ği ar ka daş la rın dan ay rıl mak zo run da kal mış tı. 

Ye ni ev le ri ne ta şın dık tan bir sü re son ra apart man la rın da

otu ran kom şu la rı, Şe ner le ri zi ya re te gel di ler. Şe ner çok mut lu ol -

du, çün kü apart man la rın da onun ya şın da bir çok ço cuk var dı.

Şe ner ye ni ta nış tı ğı ar ka daş la rı nı çok sev di ve za man la ar ka daş -

la rıy la iyi ce kay naş tı. An cak iç le rin den Gök han is min de yaş ça

di ğer le rin den kü çük olan bir ço cuk her za man oy na dık la rı oyun -

la rı bo zu yor, hep ken di is te di ği oyun lar oy nan sın is ti yor, is te di -
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ği bir şey ol ma yın ca da on la ra kü sü yor du. 

Bir gün bah çe de bü tün ço cuk lar top lan mış oy nar lar ken Gök -

han yan la rı na gel di. Ço cuk lar o sı ra da Şe ner’in ye ni alın mış

oyun ca ğı ile oy nu yor lar dı. Gök han’ın gel me si bü tün ço cuk la rı

hu zur suz et ti. Çün kü Gök han oyun la rı na ka tıl dı ğın da mut la ka

bir tar tış ma çı ka ca ğı nı bi li yor lar dı. Bu yüz den ço cuk lar Gök -

han’ı bu se fer ara la rı na al ma dı lar. Bu du ru ma çok kı zan Gök -

han da Şe ner’in ye ni oyun ca ğı nı al dı ve ye re ata rak kır dı. Bu

du ru ma çok üzü len Şe ner ve ar ka daş la rı Gök han’la tar tış ma ya

baş la dı lar. Ço cuk la rın ses le ri ni du yan Sa lih De de he men pen ce -

re ye gi dip dı şa rı bak tı. Sa lih De de ço cuk la rı çok se vi yor du, on -

lar la her za man il gi le ni yor, sık sık ço cuk lar la Al lah’ın var lı ğı,

ver di ği ni met le r, Al lah'ın ya pıl ma sı nı em ret ti ği iba det ler gi bi ko -

nu lar da soh bet edi yor du. Ço cuk la rın tar tış tık la rı nı gö rün ce he -

men yan la rı na gel di. Gök han ağ lı yor du. Ço cuk lar olan la rı Sa lih

De de’ye an lat tı lar, son ra hep be ra ber bah çe de otu rup soh bet et -

me ye baş la dı lar.

Şe ner: Sa lih De de. Ben ve ar ka daş la rım her za man çok iyi ge -

çi ni yor, bir bi ri miz le kav ga et me den oyun la rı mı zı oy nu yo ruz.

Ama Gök han her za man oyu nu mu zu bo zu yor, biz de ar tık

onun la ar ka daş ol mak is te mi yo ruz.

Gök han: Ama on lar be nim is te di ğim şey le ri yap mı yor lar.

Sa lih De de: Sev gi li Ço cuk lar! He pi miz her an hu zur lu ol mak,

gü ven için de ya şa mak; ar ka daş lık, dost luk ve ne şe nin ol du ğu

yer ler de bu lun mak is te riz. An cak, bun la rın ol ma sı için yal nız ca

is te mek yet mez. Ay rı ca bun la rı hep kar şı ta raf tan bek le mek de

ol maz. Hu zur lu, gü ven li or tam lar sağ la mak, gü zel dost luk lar kur -

mak özel bir ça ba ve fe da kar lık is ter. Eğer her kes, yal nız ca ken -

di is te ği nin ol ma sı nı is ter, ken di ra ha tı nı dü şü nür, fe da kar lık ta
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bu lun maz sa, in san lar ara sın da kav ga lar ve hu zur suz luk lar olur.

An cak Al lah'tan kor kan mü min ler fark lı dav ra nır lar. On lar, hem

fe da kar, hem af fe di ci, hem de sa bır lı dır lar. Ken di le ri ne hak sız -

lık ya pıl dı ğın da da hi, af fe di ci dav ra na rak, or ta mın hu zur ve gü -

ven li ği ni, in san la rın ne şe si ni ken di is tek le rin den üs tün tu tar, en

gü zel tav rı gös te rir ler. Bu, Al lah'ın mü min le re em ret ti ği üs tün bir

ah lak özel li ği dir.

Şe ner: Pe ki Sa lih De de kar şı mı za bi ze kö tü söz söy le yen, düş -

man ca ta vır lar gös te ren bi ri çık tı ğın da ne yap ma lı yız?

Sa lih De de: Ta bii ki biz Al lah’ın em ret ti ği şe kil de dav ran ma lı -

yız. Bu nu yü ce Al lah bi ze Ku ran’ı Ke rim’de Fus si let Su re si' nin

34. aye tin de şöy le bil dir miş tir:

“iyi lik le kö tü lük eşit ol maz. Sen, en gü zel olan bir tarz da (kö tü lü -

ğü) uzak laş tır; o za man, se nin le onun ara sın da düş man lık bu lu -

nan kim se, san ki sı cak bir dost(un) olu ver miş tir."

Ço cuk lar Sa lih De de’ye te şek kür et ti ler ve bun dan son ra bir -

bir le ri ne en gü zel şe kil de dav ra na cak la rı na söz ver di ler.
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MÜM‹NLER‹N ALÇAK GÖNÜLLÜLÜ⁄Ü NASIL OLUR?

Al lah Ku ran’da mü min le re al çak  gö nül lü ol ma la rı nı em ret miş tir. 

Mü min ler, Al lah'ın herşe yi ya rat tı ğı nı, herşe yin tek sa hi bi nin Al lah ol du -

ğunu ve in san la ra tüm ni met le ri ve re nin O ol du ğu nu bi len in san lar dır.

Bu yüz den ne ka dar gü zel, ne ka dar zen gin, ne ka dar ze ki, ne ka dar iti -

bar lı olur lar sa ol sun lar bü yük len mez ler. Al lah mü min le rin al çak  gö nül lü

ol duk la rı nı Ku ran’da şöy le bil dir miş tir:
“O Rah man (olan Al lah)ın kul la rı, yer yü zü üze rin de al çak gö nül lü

ola rak yü rür ler ve ca hil ler ken di le riy le mu ha tap ol duk la rı za man

"Se lam" der ler.” (Fur kan Su re si, 63)
Bu ah lak la rı nın so nu cun da Al lah mü min le ri müj de le miş tir:

“... İş te si zin İla hı nız bir tek İlah tır, ar tık yal nız ca

O'na tes lim olun. Sen al çak gö nül lü olan la ra müj de

ver.” (Hac Su re si, 34)

ALLAH’I ANMAK NASIL OLUR?

Mü min ler, Al lah'ın her an ken di le ri ni gör dü ğü nü ve işit ti ği ni, kar şı laş -

tık la rı her ola yı Al lah'ın ya rat tı ğı nı bi lir ler. Ya şam la rı nın her anın da

ken di ken di le ri ne Al lah'ı dü şü nüp anar lar. Al lah'ı an mak, kar şı la şı lan

her şe yi, mey da na ge len her ola yı Al lah'ın ya rat tı ğı nı bil mek, Al lah ba -

na bu nun la ne gös ter mek is ti yor di ye dü şün mek, Al lah'ın ya ra tı şın da ki

hik met le ri an la ma ya ça lış mak, her an Al lah'ın yü ce li ği ni kav ra ya bil mek

için ça ba gös ter mek ve tüm bun la rı di ğer in san la ra da an lat mak la

olur. Mü min le rin her an Kendisi'ni an dık la rı nı Al lah Ku ran'da şöy le

bil dir mek te dir:

“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, 191)



Ali o gün çok he ye can lıy dı. Öğ ret men le ri on la ra “Te miz ol -

mak” ko nu lu bir ödev ver miş ti. Bu ko nu hak kın da is te dik le ri kay -

nak lar dan bil gi ler top la yıp, son ra da on la rı bir ka ğı da ya za rak sı -

nıf ta an lat ma la rı nı is te miş ti. Ali bu gü ne ka dar te miz lik ko nu sun da

bil dik le ri ni ye ri ne ge ti ri yor du. Ama bun la rı na sıl an la ta ca ğı na bir

tür lü ka rar ve re mi yor du. El bet te ki bu ko nu hak kın da bil me di ği da -

ha pek çok şey var dı. Ali’nin ak lı na gü zel bir fi kir gel di. Öğ ret men -

le ri her tür lü kay nak tan bil gi top la ya bi le cek le ri ni söy le di ği ne gö re

apart man la rın da otu ran Ah met De de’den pe ka la bil gi ler ala bi lir di.

He men def te ri ni ve ka le mi ni al dı, an ne sin den izin is te ye rek Ah met

De de’nin evi ne git ti. Ah met De de, Ali’nin bu dav ra nı şın dan do la yı

çok mem nun ol du. Be ra ber soh bet et me ye baş la dı lar:

Ali: Ah met De de. Her in san te miz ol ma lı ama okul da ba zı ar ka daş -

la rı mı gö rü yo rum sa bah oku la gel dik le rin de yüz le ri ni bi le yı ka ma -

mış olu yor lar.
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Ah met De de: Ali ci ğim; Al lah Ku ran’da mü min le re te miz ol ma la rı -

nı, pis lik ten uzak laş ma la rı nı em ret miş tir. Ku ran ah la kı nı ya şa ma -

yan in san lar her ko nu da ol du ğu gi bi te miz lik ko nu sun da da Ku ran

ah la kı nı ya şa ma dık la rı için bu gi bi kö tü du rum la ra dü şer ler. Mü -

min ler fi zik sel ola rak ter te miz in san lar dır. Be den le ri, ye dik le ri yi ye -

cek ler, giy dik le ri giy si ler, ya şa dık la rı or tam lar her za man te miz li ği

ve dü ze niy le gö ze çar par. Bu lun duk la rı her ye ri Ku ran'da ta rif edi -

len, ter te miz cen net or tam la rı na ben zet me ye ça lı şır lar. Al lah mü -

min le rin te miz lik an la yı şı nın na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni Ku ran’da şu

ayet ler le bil dir miş tir:

“… Ba na hiç bir şe yi or tak koş ma, ta vaf eden ler, kı yam eden ler, rü -

kua ve sü cu da va ran lar için Evi mi ter te miz tut.”  (Hac Su re si, 26)

“Ey iman eden ler si ze rı zık ola rak ver dik le ri mi zin te miz

olan la rın dan yi yin...” (Ba ka ra Su re si, 172)

“El bi se ni te miz le. Pis lik ten ka çı -

nıp-uzak laş.” (Müd des sir Su -

re si, 4-5)

Ali: Pe ki Al lah’ın Ku ran’da

bil dir di ği te miz li ği ya şa ya bil -

mek için mü min le rin ne ler

yap ma la rı ge re kir?

Ah met De de: Al lah in san -

la ra te miz len me le ri için

su yu ya rat mış tır. Su, bü yük
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bir ni met tir, in san la rın Al lah’a şük ret me le ri için bir ve si le dir. Sa bah

kal kar kalk maz eli ni yü zü nü yı ka mak, duş alıp gü ne ter te miz baş -

la mak ya pıl ma sı ge re ken le rin en ba şın da ge lir. Al lah in san la ra te -

miz len me le ri için gök ten su in dir di ği ni Ku ran'da şöy le bil dir miş tir:

“... Si zi ken di siy le ter te miz kıl mak, siz den şey ta nın pis lik le ri ni gi der -

mek, kalp le ri ni zin üs tün de (gü ven ve ka rar lı lık duy gu su nu) pe kiş tir -

mek ve bu nun la ayak la rı nı zı (arz üze rin de) sağ lam laş tır mak için si -

ze gök ten su in di ri yor du.” (En fal Su re si, 11)

Ali: Ah met De de, bu ayet ten şey ta nın in san la ra pis lik ver di ği ni an -

la ya bi li riz, öy le de ğil mi? Ya ni pis olan in san lar şey ta na uy muş

olu yor lar.

Ah met De de: Al lah bu ayet te, şey ta nın pis li ği hoş gös ter me ye ve

te miz len mek ten alı koy ma ya ça lış tı ğı nı bil di re rek in san la rı uyar mış -

tır. İn sa nı Al lah'ın yo lun dan sap tır ma ya ça lı şan şey tan, te miz len -

me ko nu sun da da in sa na sü rek li tel kin de bu lu nur. Ör ne ğin, ye mek -

ler den son ra diş fır ça la ma yı ya da müm kün ol du ğu ka dar dü zen li

bir şe kil de duş al ma yı in san la ra zor gös te re rek er te let me ye, da ha

son ra da ta ma men unut tur ma ya ça lı şır. Bir kaç de fa bu ko nu da

gev şek lik gös ter mek çok önem li so nuç lar do ğur ma sa da, za man la

in sa nın gö rü nü şün de ve sağ lı ğın da bo zul ma la ra se bep olur. Şey -

ta nın ama cı da za ten bu dur. Bü yük bir kin duy du ğu ve ce hen ne -

me sü rük le me ye ça lış tı ğı in sa nın pis lik için de ya şa ma sı, cil di nin

bo zul ma sı, diş le ri nin çü rü me si, kö tü bir gö rün tü ye sa hip ol ma sı ve

sağ lı ğı nın bo zul ma sı onun en bü yük ar zu su dur. An cak Ku ran ah -

la kı nı ya şa yan bir in san şey ta nın bu tel kin le ri ne kar şı uya nık ve
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dik kat li dir. Te miz len me ko nu sun da da en ufak bir gev şek lik gös ter -

mez. İm ka nı ol du ğu ka dar her ko şul da te miz li ği ne dik kat eder. 

Ali: İn san la rın ba zı la rı te miz ve dü zen li ol sa lar da  her za man ay -

nı şe kil de gö rün mü yor lar. Me se la sa de ce bay ram lar da ve ya be lir -

li gün ler de te miz ve dü zen li, di ğer za man lar da ise ba kım sız gö rü -

nü yor lar. On la rın te miz lik an la yış la rı ne dir?

Ah met De de: Ku ran ah la kı nı ya şa ma dık la rı hal de ba zı in san lar

da te miz lik le ri ne çok dik kat eder ve önem ve rir ler. An cak, amaç -

la rı ve ni yet le ri ne de niy le iman eden ler den ke sin ola rak ay rı lır lar.

Bu in san la rın ama cı, in san lar ta ra fın dan eleş ti ril me mek, on la ra gü -

zel gö rün mek, kö tü kok ma mak tır. Te miz le nir ken Al lah'ın rı za sı nı

dü şün me dik le ri için yal nız ol duk la rın da ya da önem se me dik le ri in -

san la rın ya nın da bu lun duk la rın da gö rü nüş le ri ne ve te miz lik le ri ne

dik kat et mez ler. An cak bir mü min, in san lar ta ra fın dan be ğe ni ka -

zan mak için de ğil, Al lah'ın hoş nut lu ğu nu ka zan mak, O'nun em ri -

ni ye ri ne ge tir mek için te miz li ği ne önem ve rir; gün ler ce kim se ile

gö rüş me se de her za man te miz ve ba kım lı dır. 

Ali: Ver di ğin bil gi ler için çok te şek kür ede rim Ah met De de ci ğim.

An lat tık la rı nı dü şü ne rek hem ya zı mı ya za ca ğım, hem de bun dan

son ra te miz lik ko nu sun da da ha dik kat li ola ca ğım.

Ali he men eve git ti ve öde vi ni yaz ma ya baş la dı. Yaz dık la rı nı

bir an ön ce okul da ar ka daş la rı na ve her ke se an lat mak için bü yük

bir he ye can du yu yor du. Onun Ku ran ah la kı nı an lat ma k için duy -

du ğu bu şevk ve he ye can, iman eden her in sa nda ol ma sı ge re ken,

mü min ala met le rin den bi ri dir.
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Haf ta so nu Çe tin, ab la sı ve an ne si  hay va nat bah çe si ne git -

miş ler di. Bir bi rin den se vim li, bir bi rin den gü zel hay van la rı şaş kın -

lık la iz li yor, ki mi le ri ne yem ve ri yor, ki mi le ri ni uzak tan sey re di yor -

lar dı. Ya ra maz bir fil yav ru su Çe tin’in ab la sı nın el bi se si ne su püs -

kürt tü. Çe tin ve an ne si gü le rek yol la rı na de vam et ti ler:

Çe tin’in an ne si: Ba kın şu süs lü ta vus ku şu na.

Çe tin ve ab la sı ger çek ten de ta vus ku şu nun gü zel li ği kar şı sın -

da çok et ki len miş ler di. Çe tin da ha ya kın dan ba ka bil mek için ta -

vus ku şu na bi raz da ha yak laş tı.

Ta vus ku şu: Mer ha ba sev gi li Çe tin. Ben ger çek ten de hay van lar

ale mi nin en süs lü can lı sı ola rak bi li ni rim.

Çe tin: Kuy ru ğun çok gü zel. Bü tün ta vus kuş la rı nın kuy ruk la rı böy -

le mi dir?
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Ta vus ku şu: Ha yır mi nik dos tum. Bu kuy ruk sa de ce biz er kek ta -

vus kuş la rın da var dır. Biz bu gü zel kuy ru ğu mu zu eşi miz ol ma sı nı

is te di ği miz di şi ta vus kuş la rı nı et ki le mek için kul la nı rız.

Çe tin: Ken di ni gö re me yen bir ta vus ku şu kuy ru ğu nu açın ca bu

ka dar gü zel ve çe ki ci gö rün dü ğün den na sıl emin ola bi lir ki? Bu -

nun bi ri ta ra fın dan si ze öğ re til me si ge rek li de ğil mi dir? İn san lar

bi le an cak ay na ya ba kın ca na sıl gö rün dük le rin den tam emin

ola bi lir ler.

Ta vus ku şu: Hak lı sın! Biz ay na ya ba kıp bu gü zel li ği mi zi gör mü -

yo ruz. Kuy ru ğu mu zu bu şe kil de açar ken alım lı ha le ge le ce ği mi zi

bi ze Al lah öğ re ti yor.

Çe tin ta vus ku şu na ya kın dan ba kın ca  açı lan kuy ru ğun da ki

muh te şem renk ler ve de sen ler kar şı sın da şa şır dı. 

Çe tin: San ki ha ri ka bir res me ba kar gi bi yim. Renk ler o ka dar gü -

zel ki…

Ta vus ku şu: Kuy ru ğum da ki  bu gü zel de sen le ri ben çiz miş ola bi -

lir mi yim? El bet te bun lar im kan sız, kü çük ar ka da şım. O hal de biz

ta vus kuş la rı nın ola ğa nüs tü gü zel olan kuy ru ğu ken di li ğin den

oluş ma mış tır. Bi zim bu gü zel renk le ri mi ze her kes hay ran olu yor.

Çün kü bü tün can lı lar gi bi bi zi de bu gü zel lik te ya ra tan Al lah’tır.

Çe tin: Şim di can lı la rı bu ka dar gü zel ya ra ta nın Al lah ol du ğu nu

bir kez da ha an la dım. Hoş ça kal, gü zel ar ka da şım!

Çe tin Al lah’ın üs tün gü cü ne bü yük bir hay ran lık du ya rak, ab -

la sı nın ve an nesinin yanına geri dön dü. On lara da tavus kuşunun

bu güzel liğini Al lah’ın yarat tığını hatır latacak tı.

Tavus kuşu, Çetin’in ar dın dan ses len di.

Tavus kuşu: Hoş çakal!
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Can okul dan eve

gel di ği sı ra da dı şa rı da

şid det li bir yağ mur baş -

la mış tı. Ye me ği ni ye dik -

ten son ra ödev le ri ni

yap ma ya baş la ma dan

ön ce an ne sin den yağ -

mu ru sey ret mek için bi -

raz izin is te di. An ne si

Can’a kı sa bir sü re izin

ver di. Can da  pen ce re -

nin ke na rı na ge lip ya -

ğan yağ mu ru sey ret me -

ye baş la dı. So kak ta

şem si ye siy le yü rü yen ler -

den baş ka, şem si ye si ol -

ma dı ğı için apart man la -
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rın ke na rı na sı ğı nan in san lar var dı. Bir sü re son ra et raf -

ta yağ mur bi ri kin ti le ri oluş ma ya baş la dı. Yol dan ge çen ara ba lar

su la rı et ra fa sıç ra tı yor, in san lar ıs lan ma mak için ke na ra ka çı şı yor -

lar dı. Can he men ev de ol ma sı nın ne ka dar iyi ol du ğu nu, Al lah’ın

on la ra ver di ği sı cak ev ve yi ye cek ler için da ha çok şük ret me si ge -

rek ti ği ni dü şün dü. Tam o sı ra da pen ce re nin önü ne bir ser çe kon -

du. Za val lı kuş yağ mur da sı ğı na cak bir yer arı yor her hal de di ye

dü şü ne rek he men pen ce re yi aç tı. 

Can: Mer ha ba, be nim adım Can. İs ter sen içe ri ge le bi lir sin.

Kuş: Te şek kür ede rim Can. Yağ mur di ne ne ka dar içe ri de bek le -

ye bi li rim.

Can: Dı şa rı da çok üşü müş ol ma lı sın. Da ha ön ce hiç bu ka dar ya -

kın dan bir kuş gör me miş tim. Ba cak la rı nız ne ka dar da in cey miş.

Bu in ce cik ba cak lar la vü cu du nu zu na sıl ta şı ya bi li yor su nuz?

Kuş: Evet Can, biz kuş la rın ba cak la rı vü cu du mu za gö re in ce dir.

Ama  bu na rağ men vü cu du mu zun ağır lı ğı nı ko lay lık la ta şı ya bi li -

yo ruz. İn ce cik ba cak la rı mı zın için de pek çok kas, da mar ve si nir

var. Eğer biz kuş la rın ba cak la rı da ha ka lın ve han tal ol say dı uç -

ma mız ol duk ça zor la şır dı.

Can: Uç mak kim bi lir ne ka dar gü zel bir duy gu dur. Ka nat la rı nız

da in ce cik ama on la rı kul la nıp uça bi li yor su nuz. Pe ki na sıl olu yor

da yo rul ma dan çok uzak la ra uça bi li yor su nuz?

Kuş: Uç mak için ilk ha va lan dı ğı mız da çok ener ji har ca rız, çün kü

bü tün vü cut ağır lı ğı mı zı in ce cik ka nat la rı mız la kal dır ma mız ge re -

kir. Ama bir ke re uç ma ya baş la dı ğı mız da din le ne bil me miz için

ha va da ken di mi zi rüz ga ra bı ra kı rız. Bu şe kil de da ha az ener ji

har ca dı ğı mız için ko lay ko lay yo rul ma yız. Rüz ga rın et ki si ge çin -

ce ise tek rar ka nat çırp ma ya baş la rız. Al lah’ın bi zim için ya rat tı -

ğı ko lay lık lar sa ye sin de çok uzun me sa fe le ri uça bi li riz. 

51



Can: Pe ki uçar ken et ra fı nı zı na sıl gö re bi li yor su nuz? 

Kuş: Bi zim en iyi du yu or gan la rı mız dan bi ri göz le ri -

miz dir. Yü ce Al lah biz kuş la ra, uç ma ye te ne ği mi zin

ya nı sı ra üs tün bir gör me ka bi li ye ti de ver miş tir. Eğer

baş lı ba şı na bir mu ci ze olan uç ma ye te ne ği miz, üs tün

bir gör me ye te ne ği miz ol ma say dı son de re ce teh li ke li

olur du. Çok uzak ta ki nes ne le ri in san lar dan çok da ha net gör -

me gü cü ne ve da ha ge niş bir gör me açı sı na sa hi biz. Böy le ce teh -

li ke le ri ön ce den fark ede rek uçuş la rı mı zın yö nü nü ve hı zı nı ayar la -

ya bi li riz. İn san lar gi bi göz le ri mi zi ha re ket et ti re me yiz. Çün kü göz -

le ri miz yu va la rın da sa bit tir. Ama  ba şı mı zı ve boy nu mu zu hız la çe -

vi re rek gö rüş ala nı mı zı bü yü te bi li riz.

Can: De mek bu yüz den kuş lar hep baş la rı nı oy na tı yor lar. Ya ni et ra -

fı nı zı da ha ra hat gö re bil mek için. Bü tün kuş la rın göz le ri ay nı mı dır?

Kuş: Bay kuş gi bi ge ce kuş la rı nın çok bü yük göz le ri var dır. Göz le -

rin de ki ba zı özel hüc re ler loş ışı ğa kar şı

du yar lı dır. Bu özel lik le ri sa ye sin de

bay kuş lar, ge ce le ri çok iyi gö rüp

av la na bi lir ler. Al lah, su kuş la rı de -

ni len tür le ri mi zin göz le ri ni ise su -

yun için de çok net gö re bi le cek bir

şe kil de ya rat mış tır. Su kuş la rı ka fa -

la rı nı su ya dal dı rıp çı ka ra rak su da -

ki bö cek ve ba lık la rı ko lay ca ya ka -

lar lar. Al lah su kuş la rı nın göz le rin -

de su al tın da gör me ye uy gun bir

ya pı ya rat mış tır. Bu sa ye de su -

yun al tı nı ber rak gö rür ve he -

men av la rı na doğ ru yü zer ler.
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Can: Bü tün kuş la rın ga ga la rı

bir bi riy le ay nı de ğil. Bu nun

se be bi ne dir?

Kuş: Al lah ga ga la rı mı zı, tür le -

ri mi ze gö re fark lı fark lı olan

çok önem li gö rev le ri ye ri ne

ge ti re bi le cek şe kil de ya rat mış -

tır. Biz kuş la rın ga ga la rı, ya -

şa dı ğı mız or tam da bes len me -

mi ze en uy gun ola cak bi çim de dir. Tır tıl ve so lu can gi bi bö cek ler,

bö cek yi yen biz kuş lar için çok lez zet li can lı lar dır. İn ce ve siv ri ga -

ga mız la tır tıl la rı ve top ra ğın al tın da ki so lu can la rı ko lay lık la çı ka ra -

bi li riz. Ba lık la bes le nen tür le ri mi zin ga ga la rı ge nel de ba lık la rı ko lay

av la ya bil me le ri için uzun ve kep çe şek lin de -

dir. Bit kiy le bes le nen tür le ri mi zin ga ga la rı

ise bes len dik le ri bit ki çe şi di ne gö re o bit -

ki le re en ra hat ula şa bi le cek le ri bi çim de -

dir. Rab bi miz yer yü zün de ya şa yan tüm

can lı la ra ih ti yaç duy duk la rı özel lik le ri

ek sik siz ve ku sur suz ola rak ver miş tir. 

Can: Be nim gi bi ku lak la rın yok ama be ni

ra hat lık la du ya bi li yor sun.

Kuş: Duy mak da biz kuş lar için çok

önem li dir. Bu şe kil de av la na bi lir,

et ra fı mız da ki teh li ke le re kar şı ko ru -

na bi lir ve ha ber le şe bi li riz. Ba zı

kuş lar da çok al çak ses le ri çok ra -

hat duy ma la rı nı sağ la yan ku lak

zar la rı var dır. Bay kuş la rın ise ku lak -
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O Allah ki, yaratandır, 

(en güzel bir biçimde)

kusursuzca var

edendir, ‘şekil ve

suret' verendir...

(Haşr Suresi, 24)



la rı se se kar şı çok has sas tır. Duy ma oran la rı in san lar dan çok da -

ha faz la dır.

Can: Siz kuş lar çok gü zel ötü yor su nuz. Si zin se si ni zi din le mek

çok ho şu ma gi di yor. Se si ni zi  ne amaç lar la kul la nı yor su nuz?

Kuş: Ba zı tür le ri miz düş man la rı nı ya nılt mak için ses le ri ni çe şit li

şe kil ler de kul la nır lar. Ağaç de lik le rin de yap tı ğı mız yu va la rı mı zı

düş man lar dan ko ru mak için bir yı lan gi bi tıs la rız. Yu va ya sal dı -

ran yır tı cı hay van yu va da bir yı lan ol du ğu nu dü şü nür böy le ce biz

de yu va mı zı ko ru muş olu ruz.

Can: Yu va la rı nı zı düş man lar dan ko ru mak için baş ka ne ler ya par -

sı nız?

Kuş: Yu va la rı mı zı düş man lar dan ko ru mak için çok sa yı da sah te

yu va lar ku ra rız. Böy le ce ara la rı na giz le di ği miz ger çek yu va mı zı

ve yu mur ta la rı mı zı düş man la rı şa şır ta rak ko ru muş olu ruz. Yu va la -

rı mı zı ze hir li yı lan lar dan ko ru mak için gi riş le ri ni giz li ve kar ma şık

ya pa rız. Baş ka bir ön lem ola rak da dal la rı di ken li ağaç la ra yu va

ya pa rız.

Can: Ba zı kuş lar su da na sıl yü ze bi li yor lar. Ne den bü tün kuş lar

su da yü ze mez?

Kuş: Ya ra tı cı mız olan Al lah ba zı tür le ri mi ze su da yü ze bi le cek

özel lik ler ver miş tir. Su ya gir dik le rin de yüz me le ri ni sağ la mak için

ayak par mak la rı nın ara sı nı per de li ya rat mış tır. Di ğer tür le ri mi zin

ayak par mak la rı ise in ce ve per de siz dir. Bu yüz den su kuş la rı nın

dı şın da ki kuş lar su da yü ze mez ler. 

Can: Tıp kı bir pa let gi bi. Yü zer ken aya ğı ma pa let tak tı ğım da çok

da ha hız lı yü ze bi li yo rum. 

Kuş: İş te ba zı tür le ri miz de do ğuş tan bu pa let le re sa hip tir.
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Can ile kuş soh bet le ri ne de vam eder ler ken an ne si Can’ı ödev le ri -

ni yap ma sı için oda sı na ça ğır dı. Bu sı ra da yağ mur da din miş ti.

Can: Ben ar tık oda ma gi dip ödev le ri mi yap mak zo run da yım. Ya -

rın okul da siz kuş la rın özel lik le ri ni ve yü ce Al lah’ın tüm var lık lar gi -

bi siz le ri de üs tün ya rat ma sa na tıy la ne ka dar ku sur suz ya rat tı ğı nı

ar ka daş la rı ma an la ta ca ğım.

Kuş: Yağ mur din di ği ne gö re ben de ar tık yu va ma dö ne bi li rim. Be -

ni içe ri al dı ğın için çok te şek kür ede rim Can. Ar ka daş la rı na biz

kuş la rı an la tır ken tüm can lı la ra ol du ğu gi bi biz kuş la ra da çok iyi

bak ma la rı ve on la ra taş at ma ma la rı ge rek ti ği ni de an la tır mı sın? 

Can: Ta bii ki an la tı rım. Al lah’a ema net ol.

Can pen ce re yi aç tı ve kuş da he men uç tu ve gök yü zün de sü -

zül me ye baş la dı. Can da Al lah’ın ya ra tı şın da ki üs tün lü ğü dü şü ne -

rek ödev le ri nin ba şı na otur du.
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Ali ve ai le si pa zar gü nü pik nik yap mak için er ken den or ma -

na gel miş ler di. An ne si pik nik mal ze me le ri ni yer leş ti ri yor du. 

An ne si ge lir ken se pe ti Ali’nin çok sev di ği ha vuç lar la dol dur -

muş tu. Ali he men bir ağa cın al tı na otur du. Bir yan dan ki tap oku -

yor, bir yan dan ha vuç la rı nı yi yi yor du. Bir tav şa nın se pe te doğ ru

yak laş tı ğı nı gör dü. Mi nik tav şa nı kor kut ma ma ya özen gös te re rek

Ali ya vaş ça doğ rul du.

Ali: De mek kar nın acık tı mi nik

tav şan!

Tav şan: Şeyy... Evet,

ha vu cu çok se vi yo rum. 
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Ali: Gel be ra ber yi ye lim, hem bi raz soh bet ede riz,

se nin hak kın da me rak et ti ğim çok şey var... 

Tav şan: Biz tav şan lar top rak al tı na kaz dı ğı mız yu va -

lar da ya şa rız. Ve ha vuç lar da tam bi zim bu yer al tın da -

ki ya şan tı mı za uy gun ola rak ye rin al tı na doğ ru bü yür ler. Böy le -

ce on la ra ko lay ca ula şa bi li riz. En sev di ği miz yi ye cek olan ha vu -

ca  ko lay ca ula şa bil me miz için yü ce Al lah on la rı en uy gun şe kil -

de ya rat mış tır. Al lah böy le di le di ği için, biz yi ye ce ği mi zi  ko lay -

ca bu la bi li riz. Bu Al lah’ın ya rat ma mu ci ze le rin den bi ri dir. 

Ali, Al lah’ın her şe yi can lı la rın kul la nı mı na na sıl da uy gun ya -

rat mış ol du ğu nu dü şün dü. Kı şın ye di ği por ta kal gel di ak lı na. Bu

mey ve nin ko lay ca yi ye bil me miz için özel ola rak ka bu ğun dan di -

lim len miş hal de çık ma sı na şaş tı. Eğer böy le ol ma say dı, su lu ha -

liy le onu ye me miz çok zor ola cak tı. İçin de sağ lı ğı mız için çok

fay da lı olan C vi ta mi ni nin bu lun du ğu bu mey ve yi, Al lah’ın bi zim

ko lay ca ye me miz için di lim len miş ve pa ket len miş bir şe kil de ya -

rat mış ol ma sı na şük ret ti. Ve ta bii onu ko lay ca ye me si için diş le ri

ol ma sı da ay rı bir ni met ti. Tıp kı tav şa nın ha vu cu ko lay ca ke mir -

me si ni sağ la yan ön diş le ri gi bi, Al lah ona da ye mek yi ye bil me si

için diş le ri ni ver miş ti.

Ali: Pe ki, yü ce Al lah baş ka ne gi bi özel lik ler ver miş si ze?

Tav şan: Al lah her can lı ya ya şam la rı nı ko lay laş tı ra cak bir çok

özel lik ver miş tir. Yer yü zün de fark lı özel lik le re sa hip çe şit çe şit

tav şan lar var dır. Ör ne ğin so ğuk böl ge ler de ya şa yan tav -

şan lar ge nel de be yaz renk li dir. Çün kü bu on la -

rın kar lar üze rin de fark edil me le ri ni en gel ler

ve böy le ce ko lay ca sak la na bi lir ler. Be nim gi bi

ya ba ni tav şan la rın ba cak la rı ve ku lak la rı da ha



uzun dur. Çöl ler de ya şa yan Ame ri kan tav şa nı nın ise iri ku lak la rı

var dır. Bu ku lak lar tav şa nın sı cak çöl ler de se rin le me si ne yar dım -

cı olur.

Ali: Se nin kap lum ba ğay la olan hi ka ye ni bil me yen yok. Sa nı rım

hız lı bir ko şu cu sun, doğ ru mu?

Tav şan: Evet, ar ka ba cak la rım ön ba cak la rım dan da ha uzun ve

güç lü. Bu sa ye de, sa at te 60-70 km hız la ko şa bi li yor ve bir se fer -

de 6 met re ile ri ye sıç ra ya bi li yo rum. 

Ali: Pe ki ye rin al tın da ki evi ni na sıl bu lu yor sun, ya sen yok ken

ora ya baş ka bir tav şan yer le şir se?

Tav şan: Ba zı hay van lar ev le ri ni be lir le mek için “ko ku  bı rak ma”

yön te mi ni kul la nır lar. Me se la cey lan lar göz le ri nin al tın da ki bez -

ler den sal gı la nan bir mad de bı ra kır lar. Bu sal gı dan ya yı lan ko -

kuy la ya şam böl ge le ri ni işa ret le miş olur lar. Biz de çe ne miz de ki

bez ler ile bir ko ku bı ra ka rak ev le ri mi zi işa ret le riz. Böy le ce ora -

ya baş ka bir hay van yer leş mez, biz de yu va mı zı ko lay -

ca bu lu ruz. Ta bii bu nu ken di ira de miz le de ğil, an -

cak Al lah’ın il ham et me siy le ya pa rız. 

Ali: Kar deş le rin var mı?
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Şüp he siz, mü min ler için gök ler de 

ve yer de ayet ler var dır. Si zin 

ya ra tı lı şı nız da ve tü re tip yay dı ğı

can lı lar da ke sin bil giy le ina nan 

bir ka vim için ayet ler var dır.  

(Ca si ye Su re si, 3-4)



Tav şan: Biz tav şan la rın hız lı bir üre me dö ne mi var dır. An ne le ri -

mi zin ge be lik sü re si kı sa ya ni yak la şık 28-33 gün ka dar dır. Bir

de fa da bir çok yav ru do ğu rur lar. Me se la be nim 15 ta ne kar de -

şim var... Yav ru lar yak la şık bir ay  an ne le ri nin ya nın da ka lır lar.

Tav şan la rın bir baş ka  özel lik le ri de do ğum dan 3-4 gün son ra

son ra çift le şe bil me le ri dir.

Bu sı ra da Ali’nin ba ba sı, yan la rı na gel di ve

soh be te ka tıl dı.

Ali’nin ba ba sı: Bü tün bun la rı ben bi le bil -

mi yor dum mi nik tav şan. Al lah ra zı ol -

sun. Al lah tüm ka ina tı, için de ki can lı

can sız her şe yi na sıl da ek sik siz ola rak

ya rat mış. Ku ran’da yü ce Rab bi miz şöy le

bu yu ru yor: 

“iş te Rab bi niz olan Al lah bu dur.

O’ndan baş ka ilah 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.”

(En’am Su re si, 102) 
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Bü tün bu ver di ği ni met ler son suz ahi ret ha ya tı mı za ha zır lık

yap tı ğı mız ve im ti han ol du ğu muz dün ya ha ya tın da O’na şük ret -

me miz, O’nun rı za sı nı ka za na rak ya şa ma mız için dir. Bi li yor su -

nuz Al lah Ku ran'da, “in san la rı an cak Ken di si'ne iba det et me le ri

için” ya rat tı ğı nı bi ze bil di ri yor. Bi zim de ya pa ca ğı mız en gü zel

şey, tüm bu ni met le re şük ret mek, ha ya tı mı zı Ku ran’a gö re dü zen -

le mek ve “Al lah için” ya şa mak ol ma lı. Ku ran’da Al lah şöy le bu -

yu rur: 

“Sen de sa bah ak şam O’nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne dua eden -

ler le bir lik te sab ret. Dün ya ha ya tı nın (al da tı cı) sü sü nü is te ye rek

göz le ri ni on lar dan kay dır ma. Kal bi ni bi zi zik ret mek ten gaf le te dü -

şür dü ğü müz, ken di is tek ve tut ku la rı na (he va sı na) uyan ve işin de

aşı rı lı ğa gi de ne ita at et me.” (Kehf Su re si, 28)

Ali: Ba ba cı ğım, in san et ra fı na bi raz dü şü ne rek ba kın ca ne ka dar

çok şük re de cek şey gö rü yor, de ğil mi? Her gün gör me -

ye alış tı ğı mız bir ağaç, uçan bir kuş, bu mi nik tav -

şan... Bi raz dü şü nüp in ce le yin ce hep sin de ku sur suz

bi rer ta sa rım ol du ğu nu gö rü yo ruz. Bu -

nu yap ma ya an cak her şe yi ör -

nek siz ya ra tan yü ce Al lah güç

ye ti re bi lir de ğil mi? Yok sa bir

tav şan tüm bu özel lik le ri ken din -

de top la ma yı na sıl akıl ede bi lir di ki?

Tav şan: Çok hak lı sın Ali ci ğim. Al lah

bi ze ya ra tı lı şı mı za uy gun özel lik le ri

ver me se hiç bi ri miz on la ra sa hip ol -

ma ya güç ye ti re mez dik. 
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Ali’nin ba ba sı: Ali ci ğim,  pik ni ğe gel me miz ne ka dar ha yır lı ol -

du. İlk ba kış ta bi zim le pik ni ğe gel mek hiç de ca zip gel me miş ti

ama bu ra da mi nik tav şan la ta nı şıp bu soh be ti yap man bir çok ko -

nu da tek rar dü şün me ni sağ la dı.

Ali: Hak lı sın ba ba cı ğım, bu soh bet be nim her şey de Al lah’ı gör me -

me çok yar dım cı ol du. Çok te şek kür ede rim mi nik tav şan. Be nim

ba bam la git mem ge re ki yor. An ne me so ra yım, da ha ha vu cu muz

var sa sa na ge ti rirm. Tek rar gö rüş mek üze re şim di lik hoş ça kal.

Tav şan: Te şek kür ler Ali, Al lah’a ema net olun.
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Okul dan eve dön dü ğün de Mu rat’ı bü yük bir sürp riz bek li yor -

du. Ba ba sı ona mi nik bir ke di yav ru su al mış tı!

Mu rat ders ler den ar ta ka lan vak ti ni bu se vim li ke diy le oy na -

ya rak ge çir me ye baş la mış tı. Bir ge ce uyur ken ke di nin oda dan çı -

kıp, kap ka ran lık olan sa lon da süt ka bı nı he men bu lu şu nu gö rün ce

Mu rat hay re te düş tü.

MU RAT: Bu ka ran lık ta na sıl da ko lay ca bu la bil din ba ka lım süt ka -

bı nı?

KE Di:: Mu rat cı ğım, bi zim gör me miz için azı cık ışık ye ter li dir. Göz -

le ri miz in san la rın kin den fark lı ya ra tıl mış tır.

Göz be bek le ri miz ka ran lık ta ola bil di ğin -

ce çok ışık al mak için bü yü ye rek yu var -

lak la şır lar. Ay rı ca biz ke di le rin göz le -

rin de siz in san la rın kin de bu lun ma -

yan bir ta ba ka var dır. Re ti na nın he -

men ar ka sın da bu lu nan bu ta ba ka -

dan ışık ge ri yan sır. Böy le ce ışık

re ti na mız dan iki kez geç miş olur.

Biz de bu sa ye de ka ran lık ta  ra -

hat ça gö re bi li riz ve göz le ri miz
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de da ha par lak olur. Şüp he siz Al lah bi zi her tür lü ko şul için en

uy gun şe kil de ya rat mış, bi ze ih ti ya cı mız olan özel lik le ri ver miş -

tir. Bu özel lik le re ev rim te ori si nin id dia et ti ği gi bi za man la ve te -

sa düf ler so nu cun da sa hip ol ma mız ta bii ki im kan sız dır. Al lah ke -

di ler gi bi bü tün can lı la rı bir an da ku sur suz ca ya rat mış tır. 

MURAT: İn san lar si zi bir de yük sek bir yer den “hep dört ayak

üze ri ne düş me” be ce ri niz le ta nır -

lar. Bu nu na sıl be ce ri yor su -

nuz?
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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 la rın 

ara sın da olan her şe yin de Rab bi dir.

(Şu ara Su re si, 28)



KE Di: Hak lı sın. Biz ke di ler ağaç la -

rın üze rin de, yük sek yer ler de do -

laş ma ya ba yı lı rız. An cak bu ra -

lar dan düş me teh li ke si ne kar -

şı Al lah, biz le re bu özel ye -

te ne ği ver miş tir. Dü şer ken

den ge mi zi sağ la mak için

kuy ru ğu mu zu kul la nır ve

göv de mi zin ağır lık mer ke zi -

ni bu sa ye de de ğiş ti rip, pa -

ti le ri mi zin üze ri ne düş me yi

ba şa rı rız. Bu ko ru yu cu özel li -

ğiy le Al lah son suz şef kat ve

mer ha me ti ni gös ter mek te dir. 

Murat minik kediyi şef kat le

kucağına al dı. Her gün kar şılaş tığı

bu sevim li yaratık ların as lın da Al lah’ın

üs tün yaratışının ne kadar önem li birer delili ol duğunu düşün dü.

Kedilere olan sev gisi ve şef kati böy lece daha da art tı. Tüy leri ok -

şanan yav ru kedi de mırıl danarak Murat’a sev gisini belirt ti.
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Gör me din

mi, Al lah, yer de -

ki le ri ve de niz de

O’nun em riy le akıp 

gi den ge mi le ri, si zin

ya ra rı nı za ver di. 

Ve iz ni ol ma dık ça, 

gö ğü ye rin üs tüne 

düş mek ten alıkoyar. 

Şüp hesiz Al lah, in san -

lara kar şı şef kat lidir,

çok mer hamet lidir. 

(Hac Suresi,

65)
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Cüneyt yaz tatilini bol bol yüzerek değer-

lendiriyordu. Babası yüzerken suyun altını göre-

bilmesi için ona  bir deniz gözlüğü hediye et-

mişti. Cüneyt deniz altında gördüğü muhteşem

güzellik karşısında adeta büyülenmişti. Yine

gözlüklerle deniz altını seyretmeye dalmışken

balığa benzemeyen bir canlı gördü.

Cüneyt: Hey! Sen  kimsin? 

Mürekkepbalığı: Şaşırmakta haklısın Cüneyt.

Her ne kadar “balık” adını taşısak da biz mürek-

kep balıkları diğer balıklardan çok farklıyız.

Mesela bizim vücudumuzda  hiç kemik yoktur.

Cüneyt: Vücudunuzda kemik yoksa nasıl hareket

ediyorsunuz?

Mürekkepbalığı: Aslını istersen  bizim çok şaşırtıcı

bir hareket yeteneğimiz var! Bizim vücudu-

muz çok yumuşaktır ve derimiz de çok

kalındır. Derimizin altında da bazı kas-

lar vardır. Bu kasları kullanarak vücu-

dumuza su çekeriz  ve daha sonra bu

suyu kuvvetlice geri püskürtürüz. Bu

da bizim yüzmemizi sağlar. 
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Cüneyt: Bunu nasıl yaptığını tam olarak anla-

tır mısın?

Mürekkepbalığı: Başımızın iki yanında cebe

benzeyen birer açıklık bulunur. Bu açıklıktan

aldığımız suyu vücudumuzun içinde bulunan bir

boşluğa çekeriz. Daha sonra içerideki bu suyu,

başımızın hemen altında bulunan ince bir bo-

rudan çok hızlı bir biçimde püskürtürüz. Bu sa-

yede meydana gelen güç ile ters yöne doğru

hızla hareket ederiz. Ayrıca bizi avlamak iste-

yen düşmanlarımızdan da ani bir hızla kaçarız.

Cüneyt: Peki diyelim bu kaçış hızı yeterli olmadı,

o zaman ne yaparsınız?
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Mürekkepbalığı: Eğer kaçış hızı yeterli gel-

mezse vücudumuzda ürettiğimiz koyu renkli

boyayı bir bulut şeklinde düşmanlarımıza doğ-

ru püskürtürüz. Bu bulut düşmanda  büyük bir

şaşkınlığa yol açar. Bu birkaç saniyelik şaş-

kınlık da bizim için yeterlidir. Çıkardığımız

renkli bulut sayesinde arkasında görünmez

olur ve hızla bölgeden uzaklaşırız.

Cüneyt: Allah sizi de karşılaşacağınız her

zorluğa karşı özel olarak donanımlı yarat-

mış. Düşünüyorum da bu özelliklerimizi ne

biz insanlar ne siz canlılar kendi kendimize

asla bulamazdık.

Mürekkepbalığı: Haklısın Cüneyt. İşte bu

yüce Allah’ın üstün yaratma bilgisinden kay-

naklanır. Gördüğün bütün canlıları bu bilgiyle

ve mükemmel özelliklerle Allah yaratmıştır.

Hiçbir canlı bu özelliklerine kendi kendine sahip

olamaz. Allah'ın gücü ve bilgisi her yeri kapla-

mıştır. O'ndan başka güç yoktur. 

Cüneyt: Seni tanıdığıma çok sevindim mürekkep

balığı. Verdiğin bilgiler için teşekkür ederim.
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“Allah... O'ndan

başka İlah yoktur.

Diridir, kaimdir. O'nu uyukla-

ma ve uyku tutmaz. Göklerde ve

yerde ne varsa hepsi O'nundur.

izni olmaksızın O'nun katında şe-

faatte bulunacak kimdir? 

O, önlerindekini ve arkalarındakini

bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının

dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi

kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun

kürsüsü, bütün gökleri ve yeri

kaplayıp-kuşatmıştır. Onların 

korunması O'na güç gelmez. 

O, pek yücedir, pek büyük-

tür.” (Bakara Suresi,

255)



Kerem, yaz ta ti li için ai le siy le gü ney de de niz ke na rın da ki bir ta -

til bel de si ne git miş ti. Mi nik bir dük ka nın önün de ki bir ak var yum da

il ginç de niz can lı la rı ser gi len mek tey di. Ke rem ak var yu ma yak laş tı.

İçin de ya vaş ya vaş do la şan bir de ni za tı gör dü.

Ke rem: De ni zat la rı nı da ha bü yük sa nır dım, ne ka dar da kü çük müş -

sün!

De ni za tı: Evet, bi zi ki tap lar dan ve te le viz yon dan ta nı yan lar da ha

bü yük can lı lar ol du ğu mu zu dü şü nür ler. Oy sa boy la rı mız 4 cm ile

30 cm ara sın da de ği şir.

Ke rem: Si zin göz le ri niz her yö ne ha re ket ede bi li yor de ğil mi? Ve

bu sa ye de çev re niz de ki bü tün olay lar dan ha ber dar ola bi li yor su nuz.

De ni za tı: Hak lı sın, Al lah bi zim ba şı mı zı vü cu du mu za dik açı ile ya -

rat mış tır. Baş ka hiç bir de niz can lı sın da bu özel -

lik yok tur. Bu ne den le vü cut la rı mız dik ola -
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rak yü zer, ba şı mı zı sa de ce  yu ka rı ve aşa ğı ha re ket et ti re bi li riz. As -

lın da  bu özel lik di ğer can lı lar da ol sa, baş la rı nı sa ğa-so la çe vi re -

me dik le ri için prob lem ya şa ya bi lir ler di ve her tür lü teh li ke ye kar şı

sa vun ma sız ola bi lir ler di. Fa kat biz sa hip ol du ğu muz özel vü cut ta -

sa rı mı sa ye sin de böy le bir prob lem ya şa ma yız. 

Yü ce Al lah göz le ri mi zi bir bi rin den ba ğım sız, her yö ne ser best -

çe ha re ket ede bi le cek ve dö ne rek her ta ra fı ra hat lık la sey re de bi le -

cek şe kil de ya rat mış tır. Bu ne den le ka fa mı zı iki ya na çe vi re me sek

de et ra fı mı zı gö re bi li riz. 

Yü ce Al lah, ya rat tı ğı çe şit çe şit can lı lar da ki ör nek siz ta sa rım -

lar, hay ret uyan dı ran özel lik ler ile in san la ra son suz sa na tı nı ve sı -

nır sız il mi ni gös ter mek te dir. 

Ke rem: Bir şey me rak edi yo rum. Se nin ne ka na dın var, ne de kuy -

ru ğun var. Su yun için de na sıl al ça lıp yük se le bi li yor sun?

De ni za tı: Yüz me miz  çok özel bir sis tem sa ye sin de ger çek le şir. Bi -

zim yüz me ke se le ri miz var dır ve bu ke se de bu lu nan bir tür ga zın

mik ta rın da ge re ken de ği şik lik le ri ya pa rak su da yük se lip al ça la bi li -

riz. Eğer bu ha va ke se si za rar gö rür se ve az mik tar da ol sa gaz

kay be der se biz de de ni zin di bi ne ba ta rız! 

Ya ni yüz me ke se sin de ki ga zın mik ta rın da her han gi bir de ği şik -

lik bi zim ölü mü mü ze ne den olur. Rab bi miz bu mik ta rı çok has sas

bir şe kil de ya rat mış tır. 

Ke rem: Bu muh te şem bir ta sa rım.

De ni za tı: Gör dü ğün gi bi kü çük dos tum, ev ren de ki her var lık gi bi

de ni zat la rı nı da bü tün özel lik le riy le bir lik te ek sik siz ola rak Al lah ya -

rat mış tır. De niz al tın da ki çok sa yı da ki can lı tü rün den bir ta ne si olan

biz de ni zat la rın da ki ta sa rım Al lah'ın sı nır sız gü cü nün, son suz il mi -

nin ör nek le rin den dir. 

Ke rem de ni za tıy la soh be ti bi tin ce an ne si nin ya nı na dön dü. Bu

mi nik hay van da ki muh te şem özellikler, Ke rem’in Al lah’ın ya rat ma

sa na tı na duy du ğu hay ran lı ğı da ha da ar tır mış tı.
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Or han pen ce re den dı şa rı ya ba kı yor, de de si nin gel me si ni

he ye can la bek li yor du. De de siy le va kit ge çir mek çok eğ len ce li ve

gü zel di. So nun da de de si gel miş ti. Or han he ye can la ka pı ya koş -

tu ve de de si nin boy nu na sa rıl dı. Tam bek le di ği gi bi de de si ona

he di ye ler ge tir miş ti. Çok sev di ği çi ko la tar ve ba zı re sim li ki tap -

lar. Ha san De de to ru nu nun bu ne şe li ha li ni çok se vi yor du. Şöy le

de di;

Ha san De de: Bu gün şe hir dı şın da kü çük bir işim var, be nim le bir -

lik te gel mek is ter mi sin? Hem sen de gez miş olur sun? Or han se -

vinç le ka bul et ti ve he men yo la çık tı lar. Şe hir den uzak laş ma ya

baş la mış lar dı. Bu sürp riz yol cu luk Or han’ın çok ho şu na git miş ti.

Or han: Oh, ne gü zel ter te miz ha va, ci ğer le ri miz bu gün bu mis
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gi bi ha va ile do la cak. Keş ke otur -

du ğu muz şeh rin ha va sı da hep

böy le gü zel ol sa!

Ha san De de: Bu bi raz zor Or -

han, çün kü ara ba lar dan çı kan eg -

zos du ma nı, özel lik le kı şın ba -

ca lar dan çı kan du man lar, bir

de ağaç la rın, bit ki le rin az ol -

ma sı şeh rin ha va sı nın te miz kal -

ma sı na en gel olan ne den ler dir.

Or han: Du man la rı an la dım ama bit ki le rin ko -

nuy la il gi si ni pek an la ya ma dım. Ağaç lar mey ve

ve ren ya da şeh ri gü zel leş ti ren bit ki ler de ğil mi?

Ha san De de: Evet tüm bu söy le dik le ri ni ağaç lar ya pı yor, ama

on la rın bel ki de bun lar dan da ha önem li olan özel lik le ri ha va yı

te miz le me le ri dir. Bit ki ler di ğer can lı la rın tam ter si bir bi çim de ne -

fes alır lar. İn san lar ve hay van lar ha va da ki ok si je ni alır lar, bu nu

vü cut la rın da kul lan dık tan son ra kir le nen ha va kar bon di ok sit ola -

rak dı şa rı ya ge ri ve ri lir. İş te bit ki ler bu nun ter si ni ya par, ha -

va da ki kar bon di ok si ti alıp, ok si je ni ha va ya ge ri ve rir ler.

Böy le ce te miz lik iş le mi ger çek leş miş olur.

Bit ki le rin baş ka mu ci ze vi özel lik le ri de var ve

bun la rın hep si ni ya ra tan, üs tün akıl sa hi bi Al lah’tır

Or han. İs ter sen sa na bit ki ler hak kın da bil dik le -

ri mi an la ta bi li rim.

Or han: Ta bi ki de de cim, ku lak la rı mı aç -

tım, se ni din li yo rum!

Ha san De de: Bit ki le rin ne fes al ma sı

fo to sen tez iş le miy le ger çek le şir.
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Or han: Fo to sen tez ne de mek?

Ha san De de: Se nin me ra kı nı gi der me ye ça lı -

şa ca ğım ama bu o ka dar ko lay ol ma ya cak, çün kü

bu ko nu çok zor ve kar ma şık tır. Bi lim adam la rı ha la

fo to sen tez iş le mi ni tam an la mıy la çöz me ye ça lı şı yor lar.

Or han: Bi lim adam la rı nın ha len çöz me ye ça lış tı ğı bir iş lem -

le bit ki ler ha yat la rı nı sür dü rü yor lar. Da ha sı iş lem de yin ce in sa nın

ak lı na ma te ma tik sel iş lem ler, for mül ler ge li yor. Biz bi le ma te ma -

tik der sin de ba zen zor la nır ken, bi zim gi bi bir ze ka ve be de ne

sa hip ol ma yan bit ki le rin bu nu yap ma sı

bir mu ci ze!

Ha san De de: Evet, bu ke sin lik le bir

mu ci ze dir. Bu kim ya sal iş lem, bit ki ler

ta ra fın dan ilk ya ra tıl dık la rı gün den
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be ri hiç ak sa ma ya uğ ra ma dan ger çek leş ti -

ril mek te dir. Ye şil lik olan her yer de, gü neş

ener ji si kul la na rak, kar bon di ok sit ve su dan,

şe ker oluş tu ran bir fab ri ka ça lı şı yor de mek tir.

Ye di ği miz ıs pa nak, sa la ta mız da ki may da noz,

bal ko nu muz da ki sar ma şık, biz far kın da ol ma dan,

bi zim için sü rek li üre tim yap mak ta dır lar. Bu, üs tün ilim sa hi -

bi Al lah’ın tüm in san la ra olan şef ka ti nin bir so nu cu dur.

Al lah, bit ki le ri in san la rın ve tüm can lı la rın ya ra rı na

hiz met ede bi le cek le ri şe kil de ya rat mış tır. İn sa -

nın, bu gün kü tek no lo jiy le bi le kav ra ya -

ma dı ğı bu ku sur suz sis te mi yap rak lar

mil yon lar ca yıl dır iş let mek te dir ler.

Al lah, Ku ran’ın bir aye tin de,

in san la rın bir tek ağa cı bi le

yok tan var et me le ri nin

im kan sız ol du ğu nu

şöy le bil di rir:
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“(On lar mı) Yok sa, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve si ze gök ten su in di -

ren mi? Ki onun la (o suy la) gö nül alı cı bah çe ler bi tir dik, si zin için -

se bir ağa cı nı bi tir mek (bi le) müm kün de ğil dir…” (Neml Su re si, 60) 

Or han, bit ki le rin fo to sen tez de ni len özel bir kim ya sal iş lem -

le ne fes ala bil dik le ri ne çok şa şır mış tı. Pe ki bu iş lem na sıl ya pı lı -

yor du? O bun la rı dü şü nür ken de de si an lat ma ya de vam et ti:

Ha san De de: Şu ur suz bit ki hüc re le ri, top ra ğı, su yu, ha va yı ve

Gü neş’i kul la na rak, top ra ğın için den be lir li oran lar da mi ne ral le -

ri ve su yu ala rak, in san için be sin üre tir ler. Gü neş ışı ğın dan al -

dık la rı ener ji ile bu mal ze me le ri par ça lar, son ra par ça la dık la rı

mal ze me le ri be sin le ri oluş tu ra cak şe kil de bi ra ra ya ge ti rir ler. Bu -

ra da kı sa ca özet le nen bu iş le min her aşa ma sın da ay rı bir akıl,

şu ur ve plan la ma gö rü lür. Bit ki ler de ki bu hay ran lık uyan dı ran sis -

tem, or ta ya koy du ğu so nuç la rıy la, çok açık tır ki in sa nın fay da sı

için özel ola rak ta sar lan mış bir ya şam kay na ğı dır. 

Or han: Pe ki yap rak lar ne ya pı yor?
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Ha san De de: Ha ni okul da labora-

tuvarda in ce le me ya par ken kul lan -

dı ğı nız mik ros kop lar var ya iş te on -

la rın çok ge liş miş olan la rıy la bir

yap ra ğı ya kın dan in ce le ye cek olur -

sak, Al lah’ın ya rat ma sa na tı bü tün

ih ti şa mıy la bir kez da ha kar şı mı za

çı kar! Tek bir yap ra ğın için de ku -

sur suz bir üre tim sis te mi ku rul muş -

tur. Bu sis te mi da ha iyi an la ya bil -

mek için yap rak için de gö rev alan

ya pı la rı gün lük ha yat ta kul lan dı ğı mız alet le re ben ze te bi li riz.

Yap ra ğın de tay la rı nı bü yü te rek in ce le di ği miz de her an fa ali yet te

olan tüp ler, özel iş lem ler için in şa edil miş oda lar, dev bir dü dük -

lü ten ce re gi bi ça lı şan su bap lar, bin ler ce iş le mi kont rol eden sa -

yı sız düğ me ve hiç dur ma dan ko şuş tu ran iş çi ler le do lu oto ma tik

bir be sin fab ri ka sı ile kar şı la şı rız. Da ha dik kat li ba ka cak olur sak,

be lir li nok ta la ra yer leş ti ril miş za man ayar la yı cı la rı nı, ter mos tat la -

rı, nem öl çer le ri, ge ri bil di ri sis tem le ri ni ve ısı kont rol me ka niz ma -

la rı nı da gö re bi li riz. 
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Or han: Bun la rın hep si nin mi ni cik bir yap rak ta bi ra ra ya gel me -

si ve hiç bir ak sak lık ol ma dan ça lış ma sı ha ri ka!

Ha san De de: Bu mü kem mel sis te mi en gü zel şe kil de yaratan

Yüce Rab bi miz Al lah’tır Or han. Yer yü zün de ki her yap rak

Allah’ın iz niy le bu mü kem mel sis tem ler le or ta ya çı kar. Bu nu sa -

kın unut ma!

Or han de de si nin an lat tık la rı nı din ler ken çok bü yük bir ağaç

gör dü ve ak lı na bir so ru gel di. Ağaç la rın bu so ru nu na sıl gi der -

di ği ve ya şa mı nı sür dür dü ğü nü me rak et me ye baş la dı. He men

bu so ru nu de de si ne sor du;

Or han: De de ci ğim, ağaç la rın bo yu çok yük sek, top rak ta ki su ve

be sin ler na sıl olu yor da, yu ka rı çı ka bi li yor? Bak sa na şu ağaç ne

ka dar da yük sek ama en ucun da ki yap -

rak yem ye şil?

Ha san De de: Ha ni az ön ce

yap rak la rı bir fab ri ka ya ben -

ze te rek an lat mış tım, yi ne ay nı

ben zet mey le de vam ede lim.

Her ta ra fı bir ağ gi bi kap la mış

olan bo ru hat tı ham mad de nin

üre tim bi rim le ri ne ulaş tı rıl ma sı -

nı ve üre tim bi rim le rin de el de

edi len ürü nün bit ki nin

do ku la rı na da ğı tıl ma sı -

nı sağ lar. Bu bo ru hat tı

bit ki nin al dı ğı be si ni ve

su yu yu ka rı doğ ru çı kar -

tır ken, bir ta raf tan da

yap rak lar da üre ti len şu ru -
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bu bü tün ağa cın bes len -

me si için iç böl ge le re doğ -

ru gön de rir. Bu ka nal la rın

hep si yal nız ca ha ya ti sı vı -

la rı ta şı mak la kal maz, ay -

nı za man da ağaç ta ve

yap rak ta is ke let gö re vi

gö rür ler. Bu ha ri ka bir ta -

sa rım dır. Çün kü in san lar

ta ra fın dan in şa edi len

ya pı lar da, bi na la rın

ta şı yı cı ele man la rı

(ko lon lar, ki riş -

ler vs) ve bi na -

nın su te si sa tı ay rı

ay rı in şa edi lir ler.

Bit ki ler de bu iki ih -

ti ya cın bir ke re de

çö zül dü ğü ha ri ka

bir ta sa rım var dır. 

Or han: Bu ger çek -

ten muh te şem sis -

tem! Ak lı ma bir şey

gel di. San ki bit ki le -
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rin için de  giz li bir tak vim ya da sa at var mış gi bi hiç şa şır ma dan

hep ay nı şe kil de dav ra nı yor lar. Ör ne ğin hep ilk ba har da çi çek

açı yor, son ba har da yap rak dö kü yor lar. Bu na sıl olur?

Ha san De de: Bi lim adam la rı bu na bi yo lo jik sa at adı nı ve rir ler.

Bit ki le rin bu za man ayar la ma la rı nı ya pan sa at le ri, gü neş ışı ğı nın

yap rak la ra düş me sü re si ni de he sap lar. Her bit ki nin bi yo lo jik sa -

ati bu sü re yi bit ki nin ken di ya pı sal özel li ği ne gö re he sap lar. Ör -

ne ğin so ya fa sul ye si üze rin de ya pı lan araş tır ma lar so nu cun da,

bu bit ki le rin ne za man eki lir ler se ekil sin ler her za man yı lın ay nı

za man la rın da çi çek aç tık la rı gö rül müş. Bit ki le rin için de ki sa ati

ayar la yan el bet te üs tün güç sa hi bi Al lah'tır.

Ha san De de ve se vim li to ru nu Or han yol da gör dük le ri bir

erik ağa cı nın ya nın da du rup, ta ze mey va ye mek is te miş ler di.

Bah çe sa hi bin den izin alıp, erik top la dı lar, iyi ce yı ka yıp ye me ğe

baş la dı lar. Ger çek ten çok lez zet li ler di. Ha san De de şöy le de di:
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Ha san De de: Bi li yor mu sun Or han, bit ki le -

rin bi ze sağ la dı ğı ener ji Gü neş’ten al dı ğı -

mız ener ji dir.

Or han: Na sıl, biz şim di bu erik le ri yer ken

Gü neş mi yi yo ruz?

Ha san De de: As lın da Gü neş'i yi yo ruz ama doğ -

ru dan de ğil do lay lı ola rak. Bi lin di ği gi bi yer yü zün -

de ki ya şa mın ana ener ji kay na ğı Gü neş’tir. An cak in san -

lar ve hay van lar, gü neş ener ji si ni doğ ru dan kul la na maz lar, çün -

kü bün ye le rin de bu nun için ge rek li sis tem ler yok tur. Pe ki na sıl kul -

la nır lar bi li yor mu su nuz? Gü neş ener ji si an cak bit ki le rin üret ti ği

be sin ler ara cı lı ğıy la, kul la nı la bi lir ener ji ola rak in san la ra ve hay -

van la ra ula şır. Kul lan dı ğı mız ener ji, ger çek te bit ki ler ara cı lı ğıy la

bi ze ta şı nan gü neş ener ji si dir. Ör ne ğin ça yı mı zı yu dum lar ken as -

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

sın da bir mik tar gü neş ener ji si var dır. Kas la rı mız da ki kuv vet ger -

çek te gü neş ener ji si nin de ğiş miş ha li dir. Biz de

bu ener ji sa ye sin de ko şup oy na ya bi li riz.

Pe ki bit ki ler bu nu na sıl ba şa rır?

Bit ki ler gü neş ener ji si ni bi zim için

kar ma şık iş lem ler ya pa rak bün ye le ri ne

de po la mış lar dır. Bit ki le rin ken di be sin le -

ri ni ken di le ri nin üre te bil me le ri ni ve di ğer

can lı lar dan ay rı ca lık lı ol ma la rı nı sağ la -

yan ise, hüc re le rin de in -

san ve hay van hüc re -

le rin den fark lı ola -

rak gü neş ener ji si ni

doğ ru dan kul la na bi -

81



len ya pı la rın bu lun ma sı dır. Bit ki ler bu ya pı la rın yar dı mıy la, Gü -

neş'ten ge len ener ji yi, in san lar ve hay van lar ta ra fın dan be sin yo -

luy la alı na cak ener ji ye çe vi rir ler ve for mü lü  sak lı olan çok özel

iş lem ler le, be sin le re bu ener ji yi de po lar lar.

Or han: Al lah her şe yi in san la rın ya ra rı na ya rat mış, ne gü zel!

Ha san De de: İş te bü tün bun la rı dü şü nüp bi ze bu ka dar çok ni -

me ti ve ren Rab bi miz’e şük ret me li yiz. Al lah bi ze şük ret me miz ge -

rek ti ği ni şöy le bil dir miş tir:

“Onun ürün le rin den ve ken di el le ri nin yap tık la rın dan ye me le ri

için. Yi ne de şük ret mi yor lar mı?” (Ya sin Su re si, 35 )

Or han’ın en sev di ği ders fen bil gi siy di. Bir den ak lı na yap tık -

la rı bir de ney gel di, de de si ne dö nüp;

Or han: De de bi li yor mu sun, okul da bir de ney yap tık.

Öğ ret me ni miz bi ze bir ödev ver di. Bu ödev de bir pa -

muk par ça sı nın içi ne bir fa sul ye sak la dık, gü neş

gö re bi le ce ği bir ye re ko yup bir kaç gün su la dık.

Ne ol du bil ba ka lım?

Ha san De de: İçin den fa sul ye bit ki si çık tı, de ğil

mi? Okul da çok ba sit bir do ğa ola -

yı ola rak an la tı lan bu ko nu yu bi -

raz dü şü ne lim. As lın da bu ra da

bir mu ci ze ile kar şı kar şı ya yız.

Si hir baz lık gös te ri le rin de boş bir
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şap ka nın için den tav şan çı kar ya,  pa mu ğun ya da top ra ğın için -

den bir bit ki nin çık ma sı da bu na ben zer. Si hir baz göz le ri mi zi al -

da tır ama mi ni cik bir to hu mun için den çı kan bit ki kim se yi al da ta -

maz. Bü tün bit ki le ri mi ni cik ku tu la rın dan çı ka ran üs tün ilim sa hi bi

Rab bi miz bi ze böy le bir mu ci ze ile, hiçbir can lı nın te sa dü fen va-

rolmadığını açık ça gös ter mek te dir. Can lı la rın te sa dü fen varoldu-

ğunu söy le yen ler de an cak ken di le ri ni al da tır lar de ğil mi Or han?

Or han: Evet de de ci ğim.

Ha san De de: Mi nik to hu mun fi liz le rin den bir kıs mı top ra ğın de -

rin lik le ri ne iner, bir kıs mı da yu ka rı ya doğ ru çı kar. Top rak ol duk -

ça sert ve sı kı dır, her iki yö ne de ha re ket et me si çok zor dur. Bi -

zim gi bi akıl ve şu ur sa hi bi ol ma yan mi ni cik fi liz le rin bun la rı na -

sıl ba şar dı ğı ger çek ten bir mu ci ze dir.

Or han: Eğer tam ter si ol say dı, ya ni top ra ğın al tı na koy du ğu muz

bir to hum fi liz ver me sey di ne olur du bir dü şün se ni ze! O za man

he pi miz çok bü yük bir yi ye cek sı kın tı sı çe ker dik. İn san lar ve hay -

van lar yi ye cek bir şey bu la ma dık la rı için ya vaş ya vaş ölür ler di!

Ha san De de: Al lah bi zi şöy le uya rı yor Or han:

“Şim di ek mek te ol du ğu nuz (to hum)u gör dü nüz mü? Onu siz ler mi

bi ti ri yor su nuz, yok sa bi ti ren Biz mi yiz? Eğer dilemiş ol say dık, ger -

çek ten onu bir ot kırın tısı kılar dık; böy lelik le şaşar-kalır dınız.”

(Vakıa Suresi, 63-65)

Or han dedesinin yol buyun ca ken disine an lat tık larını düşün -

meye baş lamış tı. Dedesine düşün celerini an lat tı:

Or han: Bit kiler hayatımızın devamı için ne kadar da önem liy miş.

Soluduğumuz havayı temiz liyor lar, kar nımızı doyurup ener ji

veriyor lar, hep si bir birin den lez zet li seb ze ve mey veleri bizim

83



için üretiyor lar, çev remizi güzel leş tiriyor lar. Bak sana dışarıda ne

kadar çok çeşit te ağaç lar, çiçek ler, mey veler, ekin ler var. 

Hasan Dede: Bit kilerin yarar larıy la il gili senin unut tuğun bir ni-

metini Kuran’da Al lah şöy le haber ver mek tedir;

“Ki O, size yeşil ağaç tan bir ateş kılan dır; siz de on dan yakıyor -

sunuz.” (Yasin Suresi, 80) 

Or han: Evet nasıl da unut muşum, ağaç lar odun haline getirilip

yakılıyor, biz de ısınıyoruz. Kitap lar, def ter ler, gazeteler kısaca

kağıdın ham mad desi ağaç lar, ateş yak mamızı sağ layan kib rit -

ler, üzerin de otur duğumuz kol tuk, çalış ma masamız, kapılar,

pen cereler...

Hasan Dede: Bit kilerin yarar larının yanı sıra çok il ginç özel lik leri

de var dır. Or ta ve Güney Amerika’da yetişen bir as ma bit kisi, si-

yah ve yeşil tır tıl lar ile kır mızı kelebek ler için çok ideal ve çekici

bir yiyecek türüdür. Bu böcek ler, yav rularının yumur tadan çıkar

çık maz bu lez zet li yiyecek le bes lenebil meleri için, yumur talarını

as ma bit kisinin yap rak ları üzerine bırakır lar. Yal nız burada çok
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önem li bir nok ta var dır. Bu kelebek ler yumur talarını bırak madan

ön ce as manın yap rak larını iyice kont rol eder ler. Eğer bir baş ka

hay van yumur talarını yer leş tir miş se, ay nı bit kinin yap rak ların dan

bir den faz la ailenin birey lerinin bes len mesi zor olacağın dan,

orayı ter cih et mez ve boş olan baş ka yap rak ları arar lar.

As ma bit kisi de, yap rak larının üst kısım ların da, yeşil yum -

rucuk lar oluş turur lar. Bazı tür leri ise, yap rağın al tın da bulunan,

dal ile bir leş me yeri üzerin de, kelebek lerin yumur talarına ben zer

renk te lekecik ler mey dana getirir ler. Bunu gören tır tıl ve kelebek -

ler, baş ka böcek lerin ken dilerin den ev vel bu yap rak ların üzerine

yumurt ladık larını zan neder ler ve bit kiye yumurt lamak tan vaz -

geçerek, ken dilerine yeni yap rak lar aramaya baş lar lar. 

Or han: Mükem mel bir savun ma!

Hasan Dede: Evet, bu bit kiye ken disini nasıl savunacağını öğ -

reten üs tün ilim sahibi Al lah’tır Or han, bunu sakın unut ma olur

mu?
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Tahsin okuldan eve dönünce hemen dedesinin yanına koştu ve

aklına takılan soruyu sordu.

Tahsin: Dedeciğim, sana bir şey soracağım.

Osman Dede: Sor bakalım Tahsin.

Tahsin: Dedeciğim, otobüste gelirken bir teyze yanındaki arkadaşı-

na sabrın çok önemli olduğunu, gerçek sabrın Kuran'a göre olması

gerektiğini anlatıyordu. Bu ne demek acaba dede, anlatabilir misin?

Osman Dede: İnsanların çoğu sabrın gerçek anlamını, gerçekten sa-

bırlı bir insanın nasıl davranması gerektiğini bilmez yavrum. Bu kim-

seler arasında sabır, daha çok insanın hayatı boyunca karşılaştığı

zorluk ve sıkıntılara göğüs germesi, bunlara katlanması ve tahammül

etmesi olarak algılanır. Oysa Allah’ın Kuran'da öğrettiği gerçek sa-

bır bu tahammül anlayışından çok farklıdır.

Tahsin: Peki Kuran’daki sabrın kaynağı nedir dede?

Osman Dede: Tahsinciğim biliyorsun, Allah'ın rızasını, sevgisini ve

hoşnutluğunu kazanmanın yolu, Allah’ın Kuran'da bildirdiği emir ve

yasakları eksiksizce uygulamaktır. Allah kullarından, hayatlarının so-

nuna kadar hiçbir gevşeklik göstermeden Kuran ahlakını yaşamala-

rını istemiştir. İşte müminlerin Allah'ın bu emrini her ne olursa olsun

taviz vermeden yerine getirebilmelerinin sırrı da, imanın kazandırdı-
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ğı üstün bir özellik olan "sabır"da gizlidir. Sabrın gerçek anlamını öğ-

renen bir insan Allah'ın kendisinden istediği her tavırda ve her iba-

dette süreklilik gösterebilir. İman eden bir insan Allah'ın ilminin ve ak-

lının tüm varlıkları sarıp kuşattığını, tek bir şeyin dahi Allah'ın izni ol-

maksızın gerçekleşmediğini ve tüm olayların ardında Allah'ın yarattı-

ğı sayısız hayır ve hikmetin olduğunu bilir.

Tahsin: O halde insanın başına gelen hiçbir şeye üzülmemesi ve hep

sabretmesi gerekir? 

Osman Dede: Çok doğru Tahsin. Allah iman edenlerin dostu, velisi

ve yardımcısıdır. Dolayısıyla ilk bakışta farklı görünse bile gerçekle-

şen tüm olaylar inananların iyiliği içindir. Bu nedenle sabır göstermek,

mümin için zorlanarak yaşanan bir ahlak özelliği değil, aksine gönül

rızasıyla ve hoşnutlukla yaşanan, zevk alınan bir ibadettir. Müminler,

başlarına  ne gelirse gelsin bunu yaratanın Allah olduğunu ve bunun

mutlaka kendileri için bir hayra vesile olacağını bilirler. Allah'ın ken-

dileri için en güzel kaderi belirlediğini bildikleri için karşılaştıkları her

olaya gönülden razı olur ve hoşnutlukla tevekkül ederler. Allah bir

ayette şöyle buyurur:  "Ki onlar, sabredenler ve Rablerine tevek-
kül edenlerdir." (Ankebut Suresi, 59) 

Tahsin: O halde iman eden kimsenin sabrının tükenmesi

mümkün değildir. Otobüste gördüğüm teyzenin söy-

lediklerini şimdi daha iyi anlıyorum.

Osman Dede: Evet yavrum. İnananlar,

sabrı Allah'ın bir emri olarak yaşarlar ve

bu nedenle de hiçbir zaman onların sa-

bırlarında tükenme gibi bir durum söz

konusu olmaz. Hayatlarının sonuna ka-

dar bu ibadeti şevk ve heyecanla yeri-

ne getirirler. 

Tahsin: Şimdi sabrın önemini ve ina-

nanların sabrının Allah’ın izniyle hiç

tükenmeyeceğini çok iyi anladım

dedeciğim, teşekkür ederim.
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Öğ ret men: Gü nay dın ço cuk lar.

Öğ ren ci ler: Gü nay dın öğ ret me nim.

Öğ ret men: Ta ti li niz na sıl geç ti ço cuk lar?

Öğ ren ci ler: Çok iyi geç ti öğ ret me nim. Bol bol kar to pu oy na dık,

kar dan adam yap tık.

Öğ ret men: Haf ta so nu ta ti lin de ka rın ta dı nı çı kar dı nız an la şı lan.

Öğ ren ci ler: Evet öğ ret me nim, çok eğ len dik

Öğ ret men: Ço cuk lar, bu gün gel me yen ar ka daş la rı nız var gör -

dü ğüm ka da rıy la.
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Öğ ren ci ler: Evet öğ ret me nim,

Ali ile Ay şe bu gün gel me di ler. 

Öğ ret men: Pe ki ne den gel -

me dik le ri ni bi li yor mu su nuz?

Öğ ren ci ler: Has ta ol muş lar

öğ ret me nim, ev de ya tı yor lar -

mış.

Öğ ret men: De mek ki kar da faz la oy na dı lar.

Öğ ren ci ler: Öğ ret me nim biz de kar da oy na dık, biz de has ta

ola cak mı yız?

Öğ ret men: Ço cuk lar, eğer ken di ni ze dik kat et mez, uzun sü re

so ğuk ta ka lır sa nız siz de her an has ta ola bi lir si niz.

Öğ ren ci ler: Öğ ret me nim, pe ki kar ne den in sa nı has ta edi yor?

Hal bu ki biz kar yağ dı ğın da çok se vi ni yo ruz. Kar da oy na mak

çok ho şu mu za gi di yor.
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Öğ ret men: Ço cuk lar, in sa nın has ta ol ma sı nın se be bi vü cu da gi -

ren mik rop lar dır. Bil di ği niz gi bi mik rop lar göz le gö rü le me yen

can lı lar dır. Bun lar vü cu du mu za gi rip bi ze za rar ver me ye ça lı şır -

lar. Eğer te miz li ği mi ze dik kat et mez, el le ri mi zi yı ka ma dan ye -

mek yer sek bun lar vü cu du mu za gi rip yer le şir ler. 

Öğ ren ci ler: Öğ ret me nim mik rop vü cu du mu za gi rin ce he men

has ta la nır  mı yız? 

Öğ ret men: Ha yır ço cuk lar her za man has ta lan ma yız. Al lah bi -

zi ya ra tır ken mik rop la ra kar şı sa vaş ma sı için vü cu du mu za mü -

kem mel bir sa vun ma sis te mi yer leş tir miş tir. Biz hiç far kın da ola -

ma dan sa vun ma sis te mi nin ele man la rı tıp kı bir or du gi bi vü cu -

du mu zu ko rur lar. Ol duk ça kar ma şık olan sa vun ma sis te mi nin

her ele ma nı ken di si ne dü şen gö re vi mü kem mel şe kil de ye ri ne

ge ti rir.
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Öğ ren ci ler: Pe ki öğ ret me -

nim biz ni çin has ta la nı rız?

Sa vun ma sis te mi miz gö re -

vi ni yap ma dı ğı için mi?

Öğ ret men: Ha yır ço cuk -

lar nor mal bir in san da sa -

vun ma sis te mi her za man

fa ali yet ha lin de dir. Biz hiç

far kın da ol ma dan sa vun -

ma sis te mi miz mik rop la ra

kar şı bü yük bir sa vaş ve rir. Ön ce lik le mik rop la rın vü cu du mu za gi -

rip yer leş me si ni en gel le me ye ça lı şır. Eğer mik rop lar vü cu du mu za

gir miş ler se bun la rı he men yok eder.

Öğ ren ci ler: Pe ki o za man ne den has ta olu ruz öğ ret me nim?

Öğ ret men: İş te ço cuk lar, eğer so ğuk ta uzun sü re ka lır sak, bes -

len me mi ze dik kat et mez sek vü cu du muz güç süz dü şer. Böy le olun -

ca sa vun ma sis te mi miz de güç süz le şir. Yok edi le me yen mik rop lar
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ço ğa la rak he men vü cu du muz da ya yıl ma ya baş lar lar.

Öğ ren ci ler: Pe ki öğ ret me nim, böy le olun ca mik rop lar he men

bü tün vü cu du mu zu ele ge çi rir ler mi?

Öğ ret men: Ha yır ço cuk lar. Bu du rum da sa vun ma sis te mi miz

mik rop la ra kar şı da ha bü yük bir sa vaş baş la tır. İş te vü cu du muz -

da ger çek le şen bu bü yük sa vaş ne de niy le ate şi miz yük se lir, hal -

siz le şi riz, ek lem yer le ri miz ağ rı ma ya baş lar.

Öğ ren ci ler: Evet öğ ret me nim, böy le olun ca ya tak tan kal ka ma -

ya cak ha le ge li riz.

Öğ ret men: Ta bii bu du rum da yap ma mız ge re ken en önem li

şey ya tıp din len mek tir. Eğer böy le ya par sak ve ay nı za man da

ilaç la rımızı alıp bes len memize dik kat eder sek savun ma sis -
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temimizi güç len direrek ona yar dım cı ol muş oluruz. Böy lece on lar

mik rop lara kar şı savaş ta güç lü duruma gelir ler ve kısa sürede on -

ları yenerek vücudumuz dan atar lar. Böy lece biz de sağ lığımıza

kavuş muş oluruz.

Öğ ren ciler: Öğ ret menim, niye has talan dığımızı şim di çok daha

iyi an ladık. Bun dan son ra ken dimize çok dik kat edeceğiz.

Öğ ret men: Evet çocuk lar, Al lah’ın bizi yaratır ken vücudumuza

böy le bir savun ma sis temi yer leş tir mesi çok büyük bir nimet.

Bunun için Al lah’a çok ça şük ret meliyiz. Al lah’ın bize ver diği sağ -

lığı kay bet memek için ken dimize çok dik kat et meliyiz. 
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Kita b›n bu bö lü mün de Al lah'›n var l› ¤› n› ka bul et me yen,
"her fley ken di ken di ne olufl tu" di ye man t›k d› fl› id di alar öne
sü ren ev rim ci ler den söz ede ce ¤iz. Bu in san lar hep ya lan
söy le ye rek in san la r› ya n›lt ma ya ça l› fl›r lar.

An cak bir in san ya lan söy le di ¤in de ya la n› bir sü re son -
ra or ta ya ç› kar. E¤er kar fl› s›n da ki ak›l l› bi riy se onun ya lan
söy le di ¤i ni he men an lar. Ev rim ci ler de ya lan söy le dik le ri için
bir sü rü aç›k ver mek te dir ler. ‹ler le yen say fa lar da on la r›n
söy le dik le ri nin ne ka dar man t›k s›z ol du ¤u nu, ya lan la r› n›n
na s›l or ta ya ç›k t› ¤› n› hep bir lik te gö re ce ¤iz…

EV R‹M TE OR‹ S‹ NE D‹R?

Al lah'›n var l› ¤› na inan ma yan in san la r›n öne sür dük le ri
sap k›n id di alar dan bi ri "ev rim te ori si" dir. Ev rim te ori si ni or -
ta ya atan ki fli, gü nü müz den yak la fl›k 150 y›l ön ce ya fla m›fl
olan Char les Dar win'dir. Dar win'in man t›k d› fl› te ori si ne gö -
re, her fley te sa dü fen ve ken di ken di ne mey da na gel mifl ti.
Dar win fark l› can l›  tür le ri nin de ¤i fle rek bir bir le ri ne dö nüfl tük -
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le ri ni ve böy le mey da na gel dik le ri ni zan ne di yor du. Ör ne ¤in
Dar win'e gö re ba l›k lar bir gün te sa dü fen bir sü rün ge ne dö -
nüfl müfl ler di. Bir gün bir te sa düf da ha ol mufl ve bir sü rün gen
uç ma ya bafl la m›fl böy le ce kufl lar olufl mufl tu. ‹n san lar ise
may mun lar dan olufl mufl lar d›. Ya ni Dar win'e gö re in sa n›n
ata s› bir may mun du. El bet te bun la r›n hiç bi ri do¤ ru de ¤il dir.
Tek do¤ ru ve ger çek olan ev re ni, dün ya y›, tüm can l› la r› ve
bi zi Al lah'›n ya rat t› ¤› d›r. Bafl ta Dar win ol mak üze re bu nun
ak si ni id dia eden ler ise bü yük bir ya lan söy le mek te dir ler.
Ge lin, Dar win'in or ta ya at t› ¤› ya la n›n ne ka dar saç ma ol du -
¤u nu da ha ya k›n dan in ce le ye lim.

Can l› ve can s›z tüm mad de le ri olufl tu ran en kü çük par -
ça atom lar d›r. Bu, çev re niz de ki her fley gi bi si zin de as l›n da
mil yon lar ca ato mun bi ra ra ya gel me sin den olu flu yor ol ma n›z
de mek tir. 

Ev rim ci ler, ya ni Dar win'e ina nan lar ise atom lar ›n ken di
ken di le ri ne te sa dü fen ka rar al›p, bi ra ra ya gel dik le ri ni ve
böy le ce can l› la r› olufl tur duk la r› n› söy ler ler. Bu ak›l d› fl› ina n› -
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fla gö re bir gün flid det li bir rüz gar ve ya bir ka s›r ga ç›k t› ve
bu atom lar yan ya na ge lip bir lefl ti ler. Dar win'in ya la n› na gö -
re son ra bu atom lar bir le fle rek hüc re le ri olufl tur du lar. Bi li yor -
su nuz ki her can l› hüc re ler den olu flur. Hüc re ler de bi ra ra ya
ge le rek bi zim göz le ri mi zi, ku lak la r› m› z›, ka n› m› z›, kal bi mi zi
k› sa ca s› bü tün vü cu du mu zu mey da na ge ti rir ler. 

An cak flu nu unut ma mak ge re kir ki, hüc re ler çok kar ma -
fl›k lar d›r. Bir hüc re nin için de yüz ler ce fark l› kü çük or ga nel
var d›r. Hüc re yi çok bü yük bir fab ri ka ya ben ze te bi li riz. Mal -
ze me üre ten ler, üre ti len mal ze me le ri ta fl› yan araç lar, gi rifl ve
ç› k›fl ka p› la r›, üre tim mer kez le ri, me saj ge ti rip gö tü ren ler,
ener ji mer kez le ri… Pe ki bir fab ri ka n›n tafl la r›n, top ra ¤›n, su -
yun te sa düf ler so nu cun da bi ra ra ya gel me siy le, ör ne ¤in ç› -
kan bir f›r t› na dan son ra, ken di ken di ne mey da na gel me si
müm kün mü dür? Ta bi ki ha y›r. Her kes böy le bir id di aya gü -
ler. Ama ev rim ci ler "hüc re te sa dü fen olufl tu" di ye rek en az
bu nun ka dar saç ma bir fley söy le mifl olur lar.

Öy le ise ev rim ci le re bir de ney yap t› ra l›m!

Ev rim ci ler bü yük bir va ril al s›n lar. Bu va ri lin içi ne is te -
dik le ri bü tün atom la r› koy sun lar. Bun dan bafl ka va ri lin içi ne
ne koy mak is ti yor lar sa ek le sin ler. Bir can l› n›n olufl ma s› için
ge re ken bü tün mal ze me le ri dol dur sun lar. Son ra da bu va ri li
is ter ler se ›s›t s›n lar, is ter ler se elekt rik ver sin ler. Ne is ti yor lar -
sa yap ma la r› ser best ol sun. Mil yar lar ca y›l da va ri lin ba fl›n -
da nö bet tut sun lar. (Ömür le ri yet me ye ce ¤i için bu nö be ti ne -
sil den ne si le dev re de bi lir ler). 

Bu nun so nu cun da ne olur?
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Siz ce bu va ri lin için den ku zu lar, me nek fle ler, ki raz lar,
tav flan lar, ar› lar, kar puz lar, ke di ler, kö pek ler, sin cap lar,
gül ler, erik ler, çi lek ler, ba l›k lar, fil ler, zü ra fa lar, as lan lar ç› -
kar m›? Bu va ri lin için den si zin gi bi dü flü nen, se vi nen, he ye -
can la nan, mü zik du yun ca ho flu na gi den, ki tap oku ya bi len,
ai le si ni ar ka dafl la r› n› se ven bir in san ç› ka bi lir mi? El bet te ç› -
ka maz. O va ri lin için den va ri lin ba fl›n da bek le yen ev rim ci
pro fe sör ler den tek bi ri bi le ç› ka maz. Hat ta de ¤il bir pro fe -
sör, o pro fe sö rün tril yon lar ca hüc re sin den tek bir ta ne si bi le
ç› ka maz. 
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Can s›z mad de ler 
te sa dü fen bi ra ra ya 
ge lip as la can l› la r›
olufl tu ra maz lar. 
Ev re ni ve tüm 
can l› la r› Al lah 
yok tan var et mifl tir. 



Atom lar can s›z d›r. Can s›z mad de ler bir le flip can l›, gü -
len, se vi nen, dü flü nen bir var l›k olufl tu ra maz lar. O va ri lin
için den can l› hiç bir var l›k ç›k maz. Bu im kan s›z d›r. Çün kü
can l› lar can s›z mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya gel me le riy le
olu fla maz. Can l› la r› Al lah ya rat m›fl t›r. Hiç bir fley yok ken,
Al lah in sa n›, da¤ la r›, göl le ri, ku zu la r›, as lan la r›, çi çek le ri
,et ra f› m›z da gör dü ¤ü müz ve ya gö re me di ¤i miz tüm var l›k la -
r› yok tan ya rat m›fl t›r.

EV R‹M C‹ LE RE GÖ RE CAN LI LAR NA SIL
EV R‹M LE fi‹R LER?

Tüm can l› tür le ri ni Al lah ya rat m›fl t›r ve hiç bir can l› n›n bir
di ¤e rin den tü re me si müm kün de ¤il dir. Çün kü her can l› tü rü
çok fark l› özel lik le re sa hip tir. Kufl lar la, ke di ler bir bir le ri ne
ben ze mez ler ya da at lar la ba l›k lar, kap lan lar la ke le bek ler...

Ev rim te ori si nin ya lan la r› na gö rey se, can l› lar za man la
ev rim lefl mifl, ya ni ge li flip fark l› özel lik ler ka za na rak bafl ka
bir can l› ya dö nüfl müfl ler dir. Ör nek ola rak kufl lar hak k›n da
ev rim ci le rin ma sal la r› na bir göz ata l›m. Kap lum ba ¤a la r›,
ker ten ke le le ri, y› lan la r› k› sa ca s› sü rün gen le ri  he pi niz ta n›r s› -
n›z. Bu can l› tü rü ev rim ci le re gö re te sa dü fen de ¤ifl mifl ve ku -
flla ra dö nüfl müfl tür. Ev rim ci ler ifl te böy le saç ma bir id di aya
ina n›r lar. Pe ki sü rün ge nle ri et ki le di ¤i ni ve de ¤ifl me le ri ni sa¤ -
la d› ¤› n› id dia et tik le ri olay lar ne ler dir? 

Ev rim ci ler "mu tas yon" ve "do ¤al se lek si yon" ad› n› ver -
dik le ri iki ay r› ola y›n bi ra ra da mey da na gel me siy le ev ri min
ger çek lefl ti ¤i ne ina n›r lar. An cak bu çok man t›k s›z bir inanç t›r
ve bi lim sel hiç bir de li li yok tur. Ne den mi? Bir lik te in ce le ye lim.
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Do ¤al Se lek si yon Ne dir?

Do ¤al se lek si yo nun en ba sit an la m› flu dur: Can l› lar ara -
s›n da güç lü olan lar ya flam la r› n› de vam et ti re bi lir ler, güç süz -
ler ise he men yok olur lar. Bu nu flöy le bir ör nek le aç›k la ya l›m:
S›k s›k vah fli hay van la r›n sal d›r d› ¤› bir ge yik sü rü sü dü flü nün.
Bu du rum da ge yik ler h›z la ka ça cak lar d›r ve en h›z l› ko flan,
en çe vik ge yik ler se kur tu la cak lar d›r. Za man içe ri sin de za y›f
ve çe lim siz ge yik ler hep vah fli hay van lar ta ra f›n dan av lan -
d›k la r› için ta ma men or ta dan kay bo la cak lar d›r. Ge ri ye sa -
de ce sa¤ l›k l› ve güç lü ge yik ler ka la cak t›r. So nuç ola rak ge yik
sü rü sü bir sü re son ra hep güç lü ge yik ler den olu fla cak t›r.

Bu ra ya ka dar an la t› lan lar do¤ ru dur. Fa kat bu nun ev -
rim le hiç bir il gi si yok tur. Bu na ra¤ men ev rim ci ler, "bu ge yik
sü rü sü ge li fle ge li fle so nun da bafl ka bir can l› ya dö nü flür; ör -
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Yer yü zün de bin ler ce tür can l› var d›r. Ev rim ci ler, bu fark l› tür le rin
na s›l mey da na gel di ¤i ni as la aç›k la ya maz lar. Bu çe flit li lik, Al lah'›n
ya rat ma sa na t› n›n en gü zel ör nek le rin den bi ri dir.  



ne ¤in ge yik ler zü ra fa olur" de mek te dir ler. ‹fl te bu yan l›fl t›r.
Çün kü hiç bir ge yik da ha h›z l› kofl tu ¤u için bafl ka bir can l› ya
ör ne ¤in bir as la na ve ya bir zü ra fa ya dö nü fle mez. Böy le bir
fley sa de ce ma sal lar da olur. 

He pi niz kur ba ¤a prens ma sa l› n› bi lir si niz. Bir ma sal da
bir kur ba ¤a pren se dö nü fle bi lir. Ama ger çek ya flam da bir
ge yi ¤in as la na ve ya bafl ka bir can l› ya dö nüfl me si ta bi ki im -
kan s›z d›r. Ne var ki ev rim ci ler, böy le bir ma sa la ina n›r lar. 

Mu tas yon ne de mek tir? 

Mu tas yon bir can l› n›n vü cu dun da mey da na ge len olum -
suz yön de ki de ¤i flik lik ler dir. Mu tas yon lar rad yas yon, kim ya -
sal mad de ler gi bi et ken ler le olu flur. Rad yas yo nun ve ya kim -
ya sal mad de le rin can l› lar üze rin de ki et ki le ri her za man za -
rar l› d›r. Ör ne ¤in gü nü müz den yak la fl›k 55 y›l ön ce II. Dün -
ya Sa va fl›'nda Ja pon ya'n›n Hi ro fli ma ken ti ne atom bom ba s›
at›l m›fl t›. Atom bom ba s›, at›l d› ¤› ye rin çev re si ne rad yas yon
yay d› ve bu, in san la ra çok bü yük za rar lar ver di. ‹n san la r›n
bir ço ¤u nun öl me si ne ve ya cid di fle kil de has ta lan ma la r› na
ne den ol du. Hat ta in san la r›n vü cut la r›n da ki ba z› sis tem le ri
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boz du ¤u için bu in san la r›n ile ri de do ¤an ço cuk la r› da has -
ta ve ya sa kat do¤ du lar. 

Bu na ben zer bir olay 1986 y› l›n da da Rus ya'n›n Çer no -
bil ken tin de ger çek lefl ti. Çer no bil'de bir nük le er sant ral da
pat la ma mey da na gel mifl ve bu yüz den tüm ken te ve
çev re si ne rad yas yon ya y›l m›fl t›. Ay n› Ja pon -
ya'da ol du ¤u gi bi, ora da ya fla yan in -
san lar ve on la r›n son ra dan do ¤an ço -
cuk la r›, rad yas yo nun se bep ol du ¤u
mu tas yon lar ne de niy le sa kat kal -
d› lar ve ya öl dü ler. 

‹fl te ev rim ci ler böy le za rar l›
bir olay hak k›n da flun la r› id dia
eder ler: Ör ne ¤in bir ba l›k bir gün
bir mu tas yon ge çi rir ya ni Ja pon -
ya'da ki in san lar gi bi rad yas yon
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ben ze ri bir olay la kar fl› la fl›r. Bu mu tas yon so nu cun da ba l› -
¤›n vü cu dun da ba z› de ¤i flik lik ler olur ve ba l›k bir gün kar fl› -
n› za tim sah ola rak ç› kar. El bet te bu çok saç ma bir id di ad›r.
Çün kü yu ka r› da da bah set ti ¤i miz gi bi mu tas yon lar can l› la ra
he men her za man za rar ve rir ler. On la r› ya sa kat b› ra k›r ya
da has ta eder ler. E¤er mu tas yon lar fay da l› ol sa lar d›, Çer no -
bil'de rad yas yon s› z›n t› s› ol du ¤un da ev rim le flip da ha ge lifl -
mifl bir can l› ol mak için her kes ora ya gi der di. Hal bu ki her -

kes Çer no bil'den kaç m›fl t›r. Üs te lik Çer -
no bil'in olum suz et ki le ri ha la sür -

mek te dir. 
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Top rak kat man la r› n›n 
al t›n da geç mifl te ya fla m›fl
can l› la ra da ir ka l›n t› lar
bu lu na bi lir. Fo sil ad› 
ve ri len bu ka l›n t› lar, ev -
rim ci le rin tüm id di ala r› n›
ya lan la mak ta d›r.

Salyangoz fosili Örümcek fosili



Ev rim ci le rin bu id di as› n› flöy le bir ör ne ¤e ben ze te bi li riz.
Eli ni ze bir bal ta al sa n›z ve renk siz bir te le viz yo na vur ma ya
bafl la sa n›z, bu te le viz yo nu renk li bir te le viz yo na dö nüfl tü re -
bi lir mi si niz? El bet te ki ha y›r. Bal tay la te le viz yo na rast ge le
vur du ¤u nuz da pa ram par ça ol mufl bir te le viz yo nu nuz olur.
‹fl te ay n›, bal tay la rast ge le vur mak gi bi, mu tas yon lar da can -
l› la ra sa de ce za rar ve rir ler. Ya ni ev rim ci le rin söy le dik le ri gi -
bi bir can l› y› da ha iyi du ru ma ge tir mez ler. 

EV R‹M C‹ LE R‹N B‹R TÜR LÜ
BU LA MA DIK LA RI FO S‹L LER

Ba z› can l› lar öl dük le ri za man ar ka la r›n da iz le ri ni b› ra -
k›r lar ve bu iz le ri ya ni ka l›n t› la r› mil yon lar ca y›l hiç bo zul -
ma dan ka la bi lir. An cak bu nun ola bil me si için o can l› n›n ha -
va ile te ma s› n›n ani den ke sil me si ge re kir. Ör ne ¤in bir kufl
yer de du rur ken üze ri ne ani den bir kum y› ¤› n› gel se ve ora -
da kufl öl se, bu ku flun ka l›n t› la r› gü nü mü ze ka dar ge le bi lir.
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Ve ya a¤aç lar dan akan am ber de nen s› v› lar var d›r. Ba zen
bu am ber bir bö ce ¤in üze ri ne akar ve bö cek bu am be rin
için de ölür. Böy le ce sert le fle rek mil yon lar ca y›l hiç bo zul ma -
dan gü nü mü ze ka dar ge le bi lir. Biz de böy le ce çok es ki den
ya fla m›fl olan can l› lar hak k›n da bil gi edi ne bi li riz. ‹fl te can l› -
lar dan ka lan bu ka l›n t› la ra "fo sil" de nir. 

"Ara tür" fo sil le ri ne de mek tir? 

Ev rim ci le rin uy dur duk la r› ya lan la r›n en önem li le rin den
bi ri ara tür ler dir. Ba z› ev rim ci ki tap lar da ara tür le re "ara ge -
çifl for mu" da de ni lir. Ev rim ci ler bil di ¤i niz gi bi can l› la r›n bir -
bir le rin den mey da na gel dik le ri ni söy ler ler. Ya ni on la r›n saç -
ma id di ala r› na gö re ilk can l› te sa dü fen mey da na gel mifl tir.
Son ra za man için de o can l› bafl ka bir can l› ya, o da bafl ka
bi ri ne dö nüfl müfl ve bu böy le ce sür müfl tür. Ör ne ¤in ev rim ci -
le re gö re ba l›k lar de niz y›l d›z la r› gi bi can l› lar dan tü re mifl ler -
dir. Ya ni bir de niz y›l d› z› bir gün mu tas yon lar so nu cun da ön -
ce bir ko lu nu kay bet mifl tir, son ra mil yon lar ca y›l için de di ¤er
kol la r› n› kay bet mifl ve bu kol la r› n›n ki mi ken di li ¤in den yüz ge -
ce dö nüfl müfl tür. Bu ara da yi ne bir de niz y›l d› z› n›n ba l› ¤a
dö nüfl me si için ge rek li olan de ¤i flik lik ler mey da na gel mifl tir.
(Böy le bir fle yin ol ma s› as la müm kün de ¤il dir ama biz bu id -
di an›n ne ka dar saç ma ol du ¤u nun an la fl›l ma s› için bu fle kil -
de an la t› yo ruz.) Do la y› s›y la ev rim ci ma sa la gö re, bir de niz
y›l d› z› ba l› ¤a dö nü flür ken bir çok ge çifl afla ma s› ya fla ma l› d›r. 

‹fl te ara da ki ge çifl afla ma s› olan bu ha ya li can l› la ra ev -
rim de ara tür de nir. Yi ne ev ri min man t›k s›z id di ala r› na gö re
bun la r›n hep ya r›m or gan l› can l› lar ol ma s› la z›m d›r. Ör ne -



¤in bir ba l›k bir sü rün ge ne dö nü flür ken ara da olu flan tür le -
rin ya r›m ayak la r›, ya r›m yüz geç le ri, ya r›m ak ci ¤er le ri, ya -
r›m so lun gaç la r› ol ma s› ge re kir. Unu tul ma ma l› d›r ki geç mifl -
te böy le ga rip can l› lar ya fla d› lar sa bi zim on la r›n ka l›n t› la r› -
n› ya ni fo sil le ri ni mut la ka bul ma m›z ge re kir. An cak ne il -
ginç tir ki, bu gü ne ka dar ev rim ci le rin var ol du ¤u nu id dia et -
tik le ri bu ara tür fo sil le rin den hiç bu lu na ma m›fl t›r. 

Bu gü ne ka dar yer yü zün de pek çok fo sil bu lun mufl tur ama
bun la r›n hiç bi ri ev rim ci le rin id dia et tik le ri "ara tür"ler den de -
¤il dir. Bu da bi ze flu nu gös ter mek te dir: Can l› lar bir bir le rin den
tü re me mifl ler dir. Hep si ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de, bu -
gün kü ya fla yan ör nek le rin den hiç bir fark la r› ve ek sik lik le ri ol -
ma dan bir an da olufl mufl lar d›r. Ya ni hep si ni Al lah ya rat m›fl t›r.
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Ev rim ci ler, ör ne ¤in bir de niz y›l d› z› n›n mil yon lar ca y›l için de, ka de -
me ka de me ge li fle rek ba l›k la ra dö nüfl tü ¤ü nü id dia eder ler. Bu id di -
aya gö re, de niz y›l d› z› ile ba l›k lar ara s›n da bir çok "ara  ge çifl for mu"
bu lun ma l› d›r. An cak bu gü ne ka dar, her han gi bi r a ra ge çifl for mu na
ait tek bir fo sil da hi bu lun ma m›fl t›r. Fo sil ka y›t la r›n da de niz y›l d›z la r›
var d›r, ba l›k lar var d›r ama iki si ara s›n da ga rip gö rü nüm lü can l› la r›n
olufl tur du ¤u bir ara form yok tur.
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Bu gü ne ka dar mil yon lar ca

ba l›k ve mil yon lar ca de niz

y›l d› z› fo si li bu lun mufl tur.

An cak, ev rim ci le rin ya lan

ola rak uy dur duk la r› gi bi,

bir ta ne bi le de niz y›l d› z› -

n›n ba l› ¤a dö nüfl tü ¤ü nü

gös te re bi le cek ara ge çifl

afla ma s› can l› la r› na ait

fo sil bu lu na ma m›fl t›r.

50 mil yon y›l l›k ba l›k fosili

Deniz y›ld›z› hiç de¤iflmemifltir. Milyonlarca y›l önce nas›lsa bugün de öyledir.

Bu evrimcilerin yalan söylediklerini göstermektedir. Yukar›da deniz y›ld›z› ve

100-150 milyon y›l önceki denizy›ld›z›n›n fosili (L.Cretaceous dönem) görülüyor.

Günü müz de ya fla yan bir yen geç

res mi. ‹ki yen geç ara s›n da hiç bir

fark ol ma d› ¤› çok aç›k de¤il mi?!

150 milyon y›l önce yaflam›fl

bir yengecin fosili

400 milyon y›ll›k deniz y›ld›z› fosili



KAMB R‹ YEN DÖ NE M‹N DE NE LER OL DU?

En es ki can l› fo sil le ri, Kamb ri yen dö ne mi ola rak bi li nen
ve gü nü müz den tam 500 mil yon y›l ön ce ya fla nan bir dö ne -
mden kal ma d›r. Bun lar sal yan goz, so lu can ve de niz  y›l d› z›
gi bi can l› lar a ait tir. Kamb ri yen dö ne min de ya fla m›fl olan
can l› lar da bi ze ev rim te ori si nin yan l›fl ol du ¤u nu gös te ren
de lil ler den dir. Na s›l m›? 

Kamb ri yen dö ne min de ki bu can l› lar da di ¤er tüm can l› -
lar gi bi bir den bi re or ta ya ç›k m›fl lar d›r. Bu can l› la r›n bir den -
bi re or ta ya ç›k ma la r› Al lah'›n on la r› bir an da ya rat t›k la r› n›
gös te rir. E¤er ev rim ci le rin id dia et tik le ri gi bi ol say d›, bu can -
l› la r›n da, ken di le rin den da ha il kel ata lar dan ya vafl ya vafl
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Kamb ri yen dö ne min de ya fla m›fl olan tri lo bit isim li can l›lar



ev rim le fle rek o ha le gel mifl ol ma la r› ge re kir di. Fa kat, bu can -
l› la r›n ken di le rin den ön ce ya fla m›fl hiç bir ata la r›, ara ge çifl
tür le ri yok tur. Fo sil ka y›t la r›n da böy le can l› la ra hiç rast lan -
ma m›fl t›r. Fo sil ler bi ze gös ter mek te dir ki Kamb ri yen dö ne -
min de or ta ya ç› kan bu can l› lar, tüm di ¤er can l› lar gi bi bir -
den bi re ve ek sik siz ola rak or ta ya ç›k m›fl lar d›r. Bu da, on la r›
Al lah'›n ya rat t› ¤› n›n en aç›k de li li dir.

Ay r› ca Kamb ri yen dö ne min de ya fla m›fl olan bu can l› la r›n
çok önem li özel lik le ri var d›. Ör ne ¤in o dö nem de ya fla yan
ama son ra so yu tü ken di ¤i için bu gün bi zim gö re me di ¤i miz
Tri lo bit isim li can l› n›n çok kar ma fl›k ve mü kem mel ya p› da gö-
z le ri var d›. Tri lo bit gö zü yüz ler ce pe tek ten olu flu yor du ve bu
yüz ler ce pe tek onun çok iyi gör me si ni sa¤ l› yor du. Böy le mü -
kem mel or gan la ra sa hip can l› la r›n ise, te sa düf le rin yar d› m› ile
ken di li ¤in den or ta ya ç›k ma s› n›n müm kün ol ma ya ca ¤› aç›k t›r.
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BA LIK LA RIN SÜ RÜN GE NE DÖ NÜfi TÜK LE R‹  YA LA NI

Ev rim ci ler, sü rün gen le rin ba l›k lar dan olufl tuk la r› n› söy -
ler ler. On la ra gö re ba l›k lar bir gün de niz ler de yi ye cek aza -
l›n ca ka ra ya ç›k ma ya ka rar ver mifl ler ve son ra ka ra da ya -
fla ya bil mek için sü rün gen le re dö nüfl müfl ler dir. Gör dü ¤ü nüz
gi bi bu çok ko mik bir id di ad›r. Çün kü ka ra ya ç› kan bir ba -
l› ¤a ne ola ca ¤› n› her kes çok iyi bi lir: Ba l›k ölür! 

Siz hiç ba l›k tut ma ya git mifl miy di niz? Bir dü flü nün! Bir
ba l›k ol ta n› za ta k›l sa, son ra onu al›p kur tar sa n›z ve evi ni zin
bah çe si ne koy sa n›z ne olur? Bi raz ön ce de söy le di ¤i miz gi -
bi bu ba l›k k› sa sü re de ölür. Bir gün çok ba l›k tut sa n›z ve
bun la r›n hep si ni bah çe ni ze gö tü rüp koy sa n›z ne olur? De ¤i -
flen bir fley ol maz ve tüm ba l›k lar ölür.

‹fl te ev rim ci ler bu nu ka bul et mez ler. Der ler ki bu ba l›k -
lar dan bi ri bah çe de ölü mü bek ler ken ani den de ¤i fli me u¤ ra -
d› ve bir sü rün gen ol du ve ya fla ma ya de vam et ti! As la böy -
le bir fley müm kün de ¤il dir!

Çün kü bir ba l› ¤›n ka ra da ya fla yan hay van lar dan çok
far k› var d›r ve bun la r›n hiç bi ri te sa dü fen bir an da olu fla maz.
Bir ba l› ¤›n ka ra da ya fla mak için ih ti yaç du ya ca ¤› fley ler den
bir ka ç› n› flöy le s› ra la ya bi li riz:

1. Ba l›k lar su da ya fla d›k la r› için so lun gaç la r› ile ne fes
al›p ve rir ler. An cak ka ra da so lun gaç la r› ile ya fla ya maz ve
ölür ler. Bu nun için bir ak ci ¤e re sa hip ol ma la r› ge re kir. Pe ki
di ye lim ki bir ba l›k ka ra ya ç›k ma ya ka rar ver di. Ken di si ne
bir ak ci ¤er ne re den bu la cak t›r? Üs te lik ak ci ¤er gi bi bir or -
ga n›n var l› ¤›n dan ha be ri bi le yok tur.

2. Ba l›k la r›n bi zim gi bi bir böb rek sis tem le ri yok tur. An -
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cak ka ra da ya fla ya bil me le ri için böy le bir sis te me ih ti yaç la -
r› var d›r. Ka ra ya ç›k ma ya ka rar ver di ¤in de, ba l› ¤›n bir yer -
ler den ken di ne bir de böb rek bu la ma ya ca ¤› çok aç›k t›r. 

3. Ba l›k la r›n ayak la r› yok tur. Bu yüz den ka ra ya ç›k t›k la -
r›n da yü rü ye mez ler. Aca ba ka ra ya ç›k ma y› ilk ba fla ran ba -
l›k bu aya ¤› na s›l bul mufl tur? Böy le bir fley im kan s›z ol du ¤u -
na gö re ev rim ci le rin bu ko nu da da ya lan söy le dik le ri or ta ya
ç›k mak ta d›r. 

Bun lar bir ba l› ¤›n ka ra da ya fla ya bil me si için sa hip ol -
ma s› ge re ken yüz ler ce özel lik ten sa de ce üç ta ne si dir. 

Co ele canth isim li ba l›k hak k›n da 

Ev rim ci ler y›l lar ca Co ele canth (sö le kant) isim li bir ba l› ¤›
ka ra ya ç›k mak üze re olan bir ara tür ola rak ta n›t t› lar. Bü tün
ki tap la r›n da, der gi le rin de bu ba l› ¤› ev ri min de li li gi bi gös -
ter di ler. Co ele canth'›n so yu tü ken mifl bir ba l›k ol du ¤u nu ya -
ni gü nü müz de ya fla ma d› ¤› n› zan ne di yor lar d›. Bu yüz den bu

Ev rim ci ler Co ele canth ba l› ¤› -
n›n sü rün ge ne dö nüfl me ye bafl la -

yan bir ba l›k ol du ¤u nu id dia edi yor -
lar d›. Son ra bir gün ya fla yan bir Co -

ele canth bu lun du ve ev rim ci le rin
ya lan söy le dik le ri an la fl›l d›. Çün kü

Co ele canth ger çek bir ba l›k t›. 



ba l› ¤›n fo si li ne ba ka rak bir sü rü ya -
lan uy dur du lar. 

An cak bir gün bir ba l›k ç› de niz de
av la n›r ken bu ba l›k tan ya ka la d›. Son -
ra bu ba l›k tan bir çok kez da ha ya ka -
lan d›. Ve gö rül dü
ki Co ele canth
nor mal bir ba l›k -
t›. Hiç de ev rim ci
ma sal la r›n da id dia
edil di ¤i gi bi ka ra ya ç›k ma ya ha z›r lan -
m› yor du. Ev rim ci ler Co ela canth'›n fo si li ne
ba k›p "bu ba l›k s›¤ su lar da yü zü yor du,
ya ni ka ra ya çok ya k›n d›, ne re dey se ka ra -
ya ç› ka cak t›" de mek tey di ler. Hal bu ki
Co ele canth, s›¤ su lar da de ¤il, çok de -
rin su lar da ya fl› yor du. Ya ni Co ele -
canth ev rim ci le rin söy le di ¤i gi bi bir ara tür
de ¤il di. Gü nü müz de de ya fla yan ger çek
bir ba l›k t›. Ev rim ci le rin bu nun gi bi da ha
bir çok ya lan la r› da or ta ya ç›k m›fl t›r. 
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KUfi LA RIN EV R‹ M‹ ‹D D‹ ASI B‹R YA LAN DIR

Ev rim ci le rin çok saç ma id di ala r›n dan bi ri de kufl la r›n
na s›l olufl tu ¤u ile il gi li dir. Ev rim ci le rin söy le dik le ri bir hi ka ye -
ye gö re a¤aç lar da ya fla yan sü rün gen ler, za man la dal dan
da la at la ma ya bafl la m›fl lar ve so nun da da ka nat lan m›fl lar d›.
Yi ne bir bafl ka hi ka ye ye gö re bu kez ba z› sü rün gen ler si nek
av la mak için ön kol la r› n› ç›r pa ç›r pa ko flar lar ken ön kol la r›
ka nat la ra dö nüfl müfl tü. 

Bir di no zo run ko flar ken ka na d› n›n ç›k t› ¤› na inan mak
çok ko mik de ¤il mi? Böy le fley ler an cak ma sal lar da, çiz gi
film ler de olur. 

Üs te lik çok önem li bir ko nu da ha var. Ev rim ci ler kos ko -
ca di no zo run si nek ya ka la ma ya ça l› fl›r ken ka nat la r› n›n ç›k -
t› ¤› n› söy lü yor lar. Pe ki ama siz ce si nek na s›l uçu yor? Onun
ka nat la r› ne re den gel mifl? Kos ko ca man bir di no zo run na s›l
uç tu ¤u nu aç›k la ma ya ça l› fla cak la r› na, kü çü cük bir si ne ¤in
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na s›l uça bil di ¤i ni aç›k la ma la r› ge rek mez miy di? El bet te ki
ge re kir di...

An cak ev rim ci ler bu nu hiç aç›k la ya m› yor lar. Çün kü
si nek dün ya da ki en iyi uçan can l› lar dan bi ri. Sa ni ye de
500-1000 ke re ka nat la r› n› ç›r pa bi li yor. Ve bil di ¤i niz gi bi
son de re ce çe vik bir fle kil de is te di ¤i yön de ha re ket ede bi -
li yor. Ev rim ci ler ne ka dar ya lan söy ler ler se söy le sin ler
kufl la r›n ka nat la r› n›n na s›l olufl tu ¤u nu aç›k la ya maz lar.
Çün kü do¤ ru su flu dur: Kufl la r› da, si nek le ri de ka nat la r› ve
uç ma ye te nek le ri ile bir lik te Al lah ya rat m›fl t›r. 

Ev rim ci le rin ara tür de dik le ri Arc ha eop teryx
(ar ke op te riks) as l›n da tam bir kufl tur!

Sü rün gen ler le kufl lar ara s›n da ki yüz ler ce fark tan bir -
ka ç› n› flöy le s› ra la ya bi li riz:

1. Kufl la r›n ka nat la r› var d›r, sü rün gen le rin ayak la r›
var d›r.

2. Kufl la r›n tüy le ri var d›r, sü rün gen le rin pul la r› var d›r.
3. Kufl la r›n ken di le ri ne öz gü bir is ke let ya p› la r› var d›r.

Ke mik le ri nin içi bofl tur ve bu yüz den a¤›r ol ma d›k la r› için
ra hat l›k la uça bi lir ler. 

Bun lar ilk ak la ge len bir iki ko nu dur. Bu nun d› fl›n da
bu can l› lar ara s›n da da ha çok faz la fark l› l›k var d›r. Si ze
da ha ön ce de söy le di ¤i miz gi bi e¤er bir sü rün gen bir ku -
fla dö nüfl müfl ol say d›, bu ge çi flin afla ma la r› n› gös te ren sa -
y› s›z hay van ya fla m›fl ol ma l›y d›. Ve biz fo sil ler ara s›n da
bu hay van la r›n da fo sil le ri ni gör me liy dik. Ya ni ya r›m ka -
nat l›, ya r› s› tüy lü ya r› s› pul lu, ya r›m ga ga l›, ya r›m a¤›z l›
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ga rip ya ra t›k la ra ait fo sil ler bu lun ma s› ge re kir di. Ama dün -
ya da ki fo sil le rin ara s›n da böy le bir ya ra t›k yok tur. Bu lu nan
fo sil ler ya tam bir sü rün ge ne ya da tam bir ku fla ait tir. De -
mek ki kufl lar sü rün gen ler den ev rim lefl me mifl ler dir. Tüm di -
¤er can l› lar gi bi kufl la r› da Al lah ya rat m›fl t›r. 

An cak ev rim ci ler bu nu ka bul et mek is te me dik le ri için ya -
lan söy le ye rek in san la r› inan d›r ma ya ça l›fl m›fl lar d›r. Gü nü -
müz de ya fla ma yan, yak la fl›k 150 mil yon y›l ön ce ya fla m›fl
olan Arc ha eop teryx (ar ke op te riks) isim li bir ku flun fo si li ni
bul mufl lar ve bu ku flun ya r› kufl ya r› di no zor bir ara ge çifl
for mu ol du ¤u nu id dia et mifl ler dir. Ve "Arc ha eop teryx kufl la -
r›n ata s› d›r" di ye man t›k s›z bir fi kir or ta ya at m›fl lar d›r. 

An cak bu ke sin bir ya lan d›r: Arc ha eop teryx tam bir kufl -
tur! Çün kü;
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Ev rim ci le rin ara tür
gi bi gös ter me ye ça -
l›fl t›k la r› Arc ha eop -
teryx ad l› kufl fo si li,
ev ri min ya lan lar üze -
ri ne ku ru lu bir te ori
ol du ¤u nu gös ter -
mek te dir. Çün kü bu
fo sil, ger çek bir kufl
fo si li dir. Kufl la r›n
mil yon lar ca y›l d›r
hiç de ¤ifl me dik le ri ni
gös ter mek tedir. 



1. Arc ha eop teryx'in, ay n› gü nü müz de uçan kufl lar gi bi
tüy le ri var d›r. 

2. Uçan kufl la r›n ka nat la r› n›n ba¤ lan d› ¤› gö ¤üs ke mi ¤i -
nin ay n› s› Arc ha eop teryx'te de var d›r.

3. Arc ha eop teryx kufl la r›n ata s› ola maz. Çün kü on dan
da ha yafl l› kufl la r›n fo sil le ri bu lun mufl tur. Ya ni Arc ha eop -
teryx yok ken de kufl lar var d›r. 

‹N SA NIN EV R‹ M‹ MA SA LI

Ev rim ci ler in san la r›n may mun dan ev rim lefl ti ¤i ni, ya ni in -
san la r›n ata la r› n›n may mun lar ol du ¤u nu id dia eder ler. An -
cak, ne Dar win'in ne de di ¤er ev rim ci le rin bu id di as› n› do¤ -
ru la ya cak hiç bir de lil le ri yok tur. Bu id dia da yi ne ta ma men
ha yal ürü nü  bir ya lan d›r. 

As l›n da, ev rim te ori si nin or ta ya at› l›fl se bep le rin den bi ri,
in san la ra, ken di le ri ni Al lah'›n ya rat t› ¤› n› unut tur ma ya ça l›fl -
mak t›r. ‹n san lar e¤er te sa dü fen olufl tuk la r›  ve ata la r› n›n bir
hay van ol du ¤u  ya lan la r› na ina n›r lar sa, Al lah'a kar fl› so rum -
lu luk duy maz lar. Böy le ce in san lar ar t›k, tüm ma ne vi de ¤er -
le ri ni unu tur, sa de ce ken di ç› kar la r› n› dü flü nen ki fli le re dö nü -
flür ler. Sa de ce ken di ç› ka r› n› dü flü nen in san lar, va tan sev gi -
si, bay rak sev gi si, ai le sev gi si, fe da kar l›k, flef kat, mer ha met
gi bi çok de ¤er li duy gu la r› n› da kay be der ler. ‹fl te ev rim ci ler
böy le ma ne vi de ¤er ler den uzak in san lar olufl tur mak için ev -
rim te ori si ni sa vu nur lar. Amaç la r› in san la ra Al lah'›n var l› ¤› -
n› unut tur mak t›r. Ve bu ne den le in san la ra "Si zi Al lah ya rat -
ma d›. Siz may mun lar dan gel di niz, ya ni siz ge lifl mifl bir hay -
van s› n›z" der ler. 
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Hal bu ki in sa n› Al lah ya rat m›fl t›r. Ve in san, di ¤er tüm
can l› lar dan fark l› ola rak ko nu fla bi len, dü flü ne bi len, se vi ne bi -
len, ka rar ve re bi len, ak›l sa hi bi, uy gar l›k lar olufl tu ra bi len,
ile ti flim ku ra bi len tek can l› d›r. ‹n sa na bu özel lik le ri nin hep si -
ni ve ren Al lah't›r. 

Ev rim ci ler in sa n›n may mun dan gel di ¤i ne 
hiç bir de lil gös te re mez ler

Bi lim ala n›n da "de lil" gös ter -
mek çok önem li dir. E¤er siz bir

id di ada bu lu nur sa n›z ve in san -
la r›n bu na inan ma la r› n› is -

ter se niz, mut la ka bir de -
lil gös ter me niz ge re -

kir. Ör ne ¤in ye ni ta -
n›fl t› ¤› n›z in san la ra
"Be nim ad›m Ay fle"
de di niz. Ve bu in -
san lar dan bi ri ç› k›p
de di ki "Ben si zin
ad› n› z›n Ay fle ol -
du ¤u na inan m› yo -

rum". Bu du rum da
bu ki fli ye de lil gös te -

re rek ad› n› z›n Ay fle ol -
du ¤u nu is pat la ya bi lir si -

niz. De li li niz ne ola bi lir?
"Nü fus ka ¤› d›"n›z bir de lil
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ola bi lir. Bu nu kar fl› n›z da -
ki ki fli ye gös te rir se niz, ar -
t›k si ze ke sin lik le iti raz
ede mez. 

Bir ta ne de bi lim sel
ör nek ve re lim. Gü nü müz -
den bir kaç yüz y›l ön ce
New ton ad›n da ün lü bir
bi li m a da m› ç›k m›fl ve
"dün ya da yer çe ki mi var"
de mifl tir. Bu nu ne re den
bil di ¤i ni so ran la ra ise bir
de lil gös ter mifl tir. "Bir el -
ma da l›n dan kop tu ¤un da
ye re dü flü yor, ha va da
dur mu yor. De mek ki yer -
de onu çe ken bir güç var
ve bu gü cün ad›  da yer çe ki mi dir" de mifl. 

Öy le ise ev rim te ori si nin de bi lim sel ola rak ina n› l›r ol -
ma s› için de lil gös ter me si ge re kir. Ör ne ¤in ev rim te ori si di -
yor ki in sa n›n ata s› may mun dur. Biz de o za man ev rim ci le -
re so ra ca ¤›z: Bu nu ne re den bi li yor su nuz? De li li niz var m›? 

‹n sa n›n ata s› e¤er may mun ol say d›, de lil ola rak ya r› in -
san-ya r› may mun ya ra t›k la r›n fo sil le ri ni bul ma m›z ge re kir di.
An cak bu gü ne ka dar böy le bir fo sil bu lu na ma m›fl t›r. Eli miz -
de ya may mun fo sil le ri ya da in san fo sil le ri var d›r. Ya ni ev -
rim ci le rin in sa n›n ata s› n›n may mun ol du ¤u na da ir hiç bir de -
lil le ri yok tur!
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An cak ev rim ci ler bu ko nu da sah te kar l›k lar ya pa rak in -
san la r› ya n›lt ma ya ça l› fl›r lar. 

Ev rim ci le rin ba z› ya lan la r›:

1. Ev rim ci ler ya r› in san ya r› may mun bir ya ra t›k bul duk
di ye rek so yu tü ken mifl may mun la r›n fo sil le ri ni gös te rir ler. 

Bu na ben zer re sim le ri mut la ka bir yer ler de gör müfl sü -
nüz dür. ‹fl te ev rim ci ler böy le re sim ler çi ze rek in san la r› ya n›lt -
ma ya ça l› fl›r lar. Hal bu ki böy le can l› lar hiç bir za man ya fla -
ma m›fl lar d›r. Geç mifl te de flim di ol du ¤u gi bi tam in san lar ve
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Al lah in san la r› fark l› dil -
ler de, renk ler de ve ›rk -
lar da ya rat m›fl t›r. Bu çe -
flit li lik gü zel bir ni met tir. 



tam may mun lar var d›r. Hiç bir za man bu ra da çi zil di ¤i gi bi
ya r› may mun ya r› in san ya ra t›k lar ya fla ma m›fl lar d›r. Böy le
bir fle yin ol ma s› ke sin lik le im kan s›z d›r. Za ten da ha ön ce söy -
le di ¤i miz gi bi bu nun la il gi li tek bir fo sil da hi bu la ma m›fl lar -
d›r. 

An cak ev rim ci ler bu ko nu da hep sah te kar l›k ya par lar.
Ör ne ¤in so yu tü ken mifl, gü nü müz de ya fla ma yan bir may -
mun tü rü nün fo si li ni al›r lar bu na in san ke mik le rin den ek le -
me ler ya par ve bu nu ya r› in san ya r› may mun bir ya ra t›k m›fl
gi bi ta n› t›r lar. Bu ko nu lar da faz la bil gi le ri ol ma yan ba z› in -
san lar da ev rim ci le rin bu ya la n› na ina n›r lar. 
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2. Ev rim ci ler fark l› in san ›rk la r› na ait fo sil le ri in sa n›n
ata s› olan ya r› in san ya r› may mun ya ra t›k lar gi bi ta n› t›r lar. 

He pi ni zin bil di ¤i gi bi yer yü zün de bir çok ›rk tan in san
var d›r. Zen ci ler, Çin li ler, K› z›l de ri li ler, Af ri ka l› lar, Es ki mo lar
ve da ha bir çok fark l› ›rk la ra ait in san lar var d›r. Ve ta bi ki bu
fark l› ›rk la ra ait in san la r›n ba z› özel lik le ri de fark l› olur. Ör -
ne ¤in Çin li ler çe kik göz lü dür ler, zen ci le rin de ri le ri çok ko yu
renk te dir, saç la r› k› v›r c›k t›r. Bir K› z›l de ri li ve ya Es ki mo gör -
dü ¤ü nüz de ise he men onun fark l› bir ›rk tan ol du ¤u nu an lar -
s› n›z. 

‹fl te geç mifl te de böy le fark l› ›rk lar dan bir çok in san ya -
fla m›fl t›r ve bu in san la r›n ba z› özel lik le ri bu gün kü ›rk lar dan
fark l› d›r. Ör ne ¤in Ne an dert hal ›r k› na ait in san la r›n ka fa tas -
la r› bu gün ya fla yan in san la r›n ki ne oran la çok bü yük tü. Kas -
la r› ise bi zim kiy le kar fl› lafl t› r›l d› ¤›n da çok da ha ge lifl mifl ve
güç lüy dü. An cak ev rim ci ler bu ›rk lar ara s›n da ki fark l› l›k la r›
in san la r› ya n›lt mak için kul la n›r lar. Ör ne ¤in bir Ne an der tal
in sa n› n›n ka fa ta s› fo si li ni bu lun ca, "ifl te bu in san la r›n on bin -
ler ce y›l ön ce ya fla m›fl olan ya r› may mun ya r› in san ata -
s›"der ler. Ve ya ba z› ›rk la r›n ka fa tas la r› da ha kü çük tür. Bu
ka fa tas la r› n›n fo sil le ri ni bu lan ev rim ci ler bu kez de "bu ka -
fa ta s› n›n sa hi bi may mun luk tan ye ni ç›k m›fl t›, in san ol ma ya
ye ni bafl l› yor du" der ler. 

Hal bu ki bu gün de ka fa ta s› n›n bü yük lü ¤ü di ¤er in san ›rk -
la r› na gö re çok da ha kü çük olan in san ›rk la r› ya fla mak ta d›r.
Ör ne ¤in Abo ri jin yer li le ri nin ka fa ta s› ha cim le ri çok kü çük -
tür. Ama bu, on la r›n ya r› may mun ya r› in san ya ra t›k lar ol -
du ¤u nu gös ter mez. On lar da si zin gi bi ve tüm di ¤er in san -
lar gi bi nor mal bi rer in san d›r lar. 
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So nuç ola rak ev rim ci le rin in san la r›n may mun dan tü re -
dik le ri ko nu sun da ki id di ala r› na de lil ola rak gös ter dik le ri fo -
sil ler ya geç mifl te ya fla m›fl ve bu gün so yu tü ken mifl may mun -
la ra, ya da so yu tü ken mifl in san ›rk la r› na ait tir. Ya ni ya r› in -
san-ya r› may mun ya ra t›k lar hiç bir za man ya fla ma d› lar! 

Ev rim ci le rin bü yük sah te kar l›k la r›n dan ba z› la r›:

1. Pilt down Ada m› Sah te kar l› ¤›

1912 y› l›n da ev rim ci bi li m a dam la r› ta ra f›n dan bir çe ne
ke mi ¤i ve ka fa ta s› par ça s› fo si li bu lun du. Çe ne ke mi ¤i may -
mun çe ne si ne, ka fa ta s› par ça s› da in sa n›n ki ne ben zi yor du.
Ya ni ev rim ci le re gö re bu can l›, ya r› in san ya r› may mun du.
Bu ke mik par ça la r› n›n 500 bin y›l ya fl›n da ol duk la r› ve in sa -
n›n may mun dan tü re di ¤i ne de lil ol duk la r› söy len di. Ve bu
ke mik ler yak la fl›k 40 y›l bo yun ca çe flit li mü ze ler de ev ri min
de li li ola rak ser gi len di.

An cak 1949 y› l›n da bu ke mik ler üze rin de ba z› test ler
ya p›l d› ¤›n da çok fla fl›r t› c›
bir so nuç la kar fl› la fl›l d›: Çe -
ne ke mi ¤i 500 bin de ¤il,
sa de ce 2-3 ya fl›n day d›. Bir
in sa na ait olan ka fa ta s›
par ça la r› da an cak bir kaç
bin y›l ya fl›n day d› lar. 

Ev rim ci le rin in san ka fa ta s› na
may mun çe ne si ya p›fl t›r d›k la r›
sah te Pilt down Ada m›



Ger çek son ra dan an la fl›l d›: Ev rim ci ler in san ka fa ta s› na
may mun çe ne si tak m›fl lar ve üze ri ne kim ya sal mad de ler sü -
re rek es ki gö rün tü sü ver me ye ça l›fl m›fl lar d›. Ya ni ev rim ci ler
ya r› in san ya r› may mun fo si li bu la ma y›n ca bu nun sah te si ni
üret me ye kalk m›fl lar d›. Bu olay ta ri he en bü yük bi lim sah te -
kar l› kla r›n dan bi ri ola rak geç ti…

2. Neb ras ka Ada m› Sah te kar l› ¤›

1922 y› l›n da, bir az› di fli fo si li bu lun du. Ev rim ci ler bu
di flin in san ve may mun la r›n or tak özel lik le ri ni ta fl› d› ¤› n› id -
dia et ti ler. Da ha son ra bu tek difl ten yo la ç› k› la rak bu di flin
ait ol du ¤u can l› ola rak in san-may mun ara s› ha ya li bir can l›
çi zil di.

Hat ta da ha da ile ri gi di le rek bu can l› n›n bir de ai le si çi -
zil di. Tüm bu çi zim ler tek bir difl ten yo la ç› k› la rak ya p›l m›fl -
t›… fiöy le bir dü flü nün. Difl le ri niz den bi ri düfl tü ¤ün de, bu
di fli si zi hiç gör me mifl olan
bir in san al sa ve di fle ba ka -
rak si zin res mi ni zin ay n› s›
ya pa ca ¤› n› söy le se ona
ina n› n›r m› s› n›z? Hat ta bu
di fle ba ka rak sa de ce si zi
de ¤il ai le ni zi de çi ze ce ¤i ni
söy le se, bu tek lif son de re -
ce saç ma ol maz m›y d›? El -
bet te ki sa de ce bir di fle ba -
ka rak bir can l› y› ve hat ta
ai le si ni çiz mek ta ma men
man t›k s›z l›k t›r. 
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1927 y› l›n da ise çok il ginç bir ge lifl me ol du. Di flin ait ol -
du ¤u can l› n›n is ke le ti nin öbür par ça la r› da bu lun du. Difl ne
may mu na ne de bir in sa na ait ti.

Difl bir do mu zun di fliy di...
Bu olay ev rim sah te kar la r› için tam bir ha yal k› r›k l› ¤› ol -

mufl tu.
Bu re sim le ri gö rü yor mu su nuz? Her ev rim ci tek bir ka fa -

ta s› na ba ka rak ay r› ay r› fley ler çiz mifl. On lar da ne çi ze cek -
le ri ne ka rar ve re me mifl ler. Çün kü böy le can l› lar hiç bir za -
man ya fla ma m›fl. Bun la r›n hep si ev rim ci le rin ha yal güç le ri -
nin ürü nü. Ya ni flim di siz de so kak ta bir ke mik par ça s› bul -
sa n›z ve eli ni ze bir ka lem al›p böy le bir re sim çiz se niz ve
son ra da ar ka dafl la r› n› za gö tü rüp "ifl te bu can l› lar da ha ön -
ce ya fla m›fl lar d›" de se niz si ze ne der ler?

El bet te ki siz böy le bir fley yap maz s› n›z, çün kü bu nun ne
ka dar ak›l d› fl› ol du ¤u nu bi lir si niz. Ev rim ci le rin bu ka dar
aç›k bir ger çe ¤i gö re me me le ri çok fla fl›r t› c› de ¤il mi?
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‹n sa n›n May mun dan Gel me di ¤i nin De lil le ri:

1. Bi lim adam la r› çok es ki dö nem ler de ya fla m›fl olan in -
san fo sil le ri bul mufl lar d›r. Bu in san fo sil le ri nin bu gün kü in -
san lar dan hiç bir far k› yok tur. Ay r› ca bu lu nan bu fo sil le rin
ya fla d› ¤› dö nem de ev rim ci le re gö re in san da ha olufl ma m›fl
ol ma l› d›r. Sa de ce in sa n›n ata s› olan may mun la r›n bu lun ma -
s› ge rek li dir. 

Ör ne ¤in ‹s pan ya'da ki bir ma ¤a ra da ya p› lan ka z› lar da
gü nü müz den 800 bin y›l ön ce ya fla m›fl olan bir ço cu ¤un fo -
sil le ri bu lun du. Bu ço cuk yü zü bu gün kü ço cuk lar la ay n› özel -
lik le re sa hip ti. Hal bu ki ev rim ci le re gö re 800 bin y›l ön ce in -
san la r›n ya fla m› yor ol ma la r› ge re kir di. On la ra gö re 800 bin
y›l ön ce ya r› in san ya r› may mun ya ra t›k la r›n bu lun ma s› ge -
re kir di. An cak ‹s pan ya'da bu lu nan fo sil le an la fl›l d› ki in san

ilk ya ra t›l d› ¤›n dan be ri in san
ola rak var d›r. Hiç bir za man ya r›
may mun ya r› in san ya ra t›k lar
ya fla ma m›fl lar d›r.

2. Bi li m a dam la r› tafl tan ya -
p›l m›fl bir ku lü be nin ka l›n t› la r› n›
bul mufl lar d›. Bu ku lü be nin ya fl› n›
he sap la d›k la r›n da 1,5 mil yon
y›l dan da ha es ki ol du ¤u nu bul -
du lar. De mek ki gü nü müz den
1,5 mil yon y›l ön ce il kel in san lar
yok tu. Ay n› bu gün ya fla yan in -
san lar gi bi nor mal in san lar bu -
lun mak tay d›. Bu da, ev rim ci le rin
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Bu ka fa ta s› 800 bin y›l l›k
bir in sa na ait ve ev rim ci le -
rin ya lan söy le dik le ri ni 
or ta ya ç› ka r› yor.



in san may mun dan ev rim lefl mifl tir, ön ce il kel in san (ya r› may -
mun ya r› in san) var d›, son ra ev rim le fle rek bu ha le gel di id -
di as› n› ge çer siz k›l mak ta d›r.

3. Bu gü ne ka dar bu lun mufl en es ki in san ka l›n t› la r›n dan
bi ri 1.6 mil yon y›l ya fl›n da ki Tur ka na Ço cu ¤u fo si li dir. Bu fo -
sil üze rin de ya p› lan in ce le me ler de, bu nun 12 ya fl›n da ki bir
in sa na ait ol du ¤u ve bu ki fli nin ye tifl kin li ¤e ulafl say d› bo yu -
nun 1.80 met re ci va r›n da ola ca ¤› gö rül müfl tür. Bu fo sil, bu -
gün kü in san la t› pa t›p ay n› is ke let ya p› s› na sa hip ol du ¤u için
tek ba fl› na in sa n›n may mun dan tü re di ¤i inan c› n› y›k ma ya
yet mifl tir.
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Dört ayak üze rin de yü rü yen
may mun la r›n iki ayak üze rin de
yü rü yen in sa na dö nüfl me le ri 
ke sin lik le im kan s›z d›r.



4. ‹n san, can l› lar ara s›n da 2 aya ¤› üze rin de dik yü rü yen
tek var l›k t›r. At, kö pek, may mun gi bi hay van lar dört ayak l›;
y› lan, tim sah, ker ten ke le gi bi can l› lar da sü rün gen dir.

Ev rim te ori si nin id di as› na gö re mil yon lar ca y›l ön ce dört
ayak l› hay van lar dan may mun lar, yü rü yüfl le ri ni de ¤ifl ti re rek
e¤ik yü rü me ye bafl la m›fl lar d›. Bin ler ce y›l e¤ik yü rü yen may -
mun lar da ha son ra bir gün, ta ma men dik yü rü me ye bafl la -
m›fl lar d›. So nuç ta da in san olufl mufl tu. Ev rim te ori si nin bu id -
di as› bi lim sel ça l›fl ma la r›n so nuç la r› na de ¤il, ta ma men ha yal
gü cü ne da ya n› yor du. Son y›l lar da bi lim adam la r› n›n yap t›k -
la r› ça l›fl ma lar ev rim te ori si nin bu id di as› n›n bi lim sel ola rak
yan l›fl ol du ¤u nu or ta ya ç› kar d›. 

Ya p› lan ça l›fl ma la r›n so nuç la r› na gö re, can l› lar ener ji le -
ri ni en iyi 2 ayak l› ve ya 4 ayak l› yü rür ken kul la n› yor lar d›.
Can l›, bu iki si ara s› e¤ik bir yü rü yüfl yap t› ¤›n da tam 2 ka t›
ener ji har c› yor du.

Öy ley se may mun lar ne den çok da ha faz la ener ji har ca -
d›k la r› hal de mil yon lar ca y›l e¤ik yü rü sün ler? Bu t›p k› bir in -
sa n›n nor mal yü rü mek ye ri ne, s›r t› na çok faz la yük ala rak
yü rü me yi ter cih et me si gi bi bir fley dir. Ve ya siz iki aya ¤› n›z
üze rin de dik ola rak ko lay l›k la yü rür ken, bir den bi re amu da

kal ka rak yü rü me ye ka rar ve rir
mi si niz? El bet te ki hiç bir can l›
ken di si ne en ko lay ge len yü rü -
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Ah ta pot la r›n göz le ri in san gö zü ne
çok ben zi yor di ye in san ah ta pot tan
gel di de mek çok saç ma ol maz m›?



yü flü nü de ¤ifl tir mez.
Al lah her can l› y› en
ra hat ha re ket ede bi -

le ce ¤i fle kil de ya rat -
m›fl t›r. 

So nuç ola rak ev rim te ori si "dört
aya ¤› üze rin de yü rü yen may mun ne -

den bir gün iki aya ¤› üze rin de yü rü me -
ye ka rar ver di?" so ru su na ce vap ve re mez. 

EN BÜ YÜK FARK

‹n san la may mun ara s›n da ki en önem li fark l› l›k
ise in sa n›n ruh sa hi bi ol ma s› may mu nun ise ru hu nun

ol ma ma s› d›r. ‹n san bi linç sa hi bi, dü flü ne bi len, ko nu fla -
bi len, düz gün cüm le ler ku ra rak dü flün ce le ri ni di ¤er ki -

fli le re ak ta ra bi len, ka rar ve re bi len, his se den, zevk alan,
sa na t› bi len, re sim ya pa bi len, bes te ya pa bi len, flar k› söy -

le ye bi len, ai le, va tan, mil let sev gi si gi bi ma ne vi de ¤er le ri
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olan, bil gi sa hi bi bir var l›k t›r. Bu sa y› lan özel lik le rin hep si in -
sa n›n ru hu na ait özel lik ler dir. Hay van la r›n ise ruh la r› yok tur.
‹n san d› fl›n da hiç bir can l› bu özel lik le re sa hip ola maz. 

‹fl te ev rim ci le rin ce vap la ya ma d›k la r› so ru lar dan bi ri de
bu dur? Bir may mu nun in san ola bil me si için hem fi zik sel
özel lik le ri nin de ¤ifl me si, hem de bu in san la ra ait özel lik le ri
ka zan m›fl ol ma s› ge re kir. Bir may mu nun ken di ken di ne ko -
nufl ma, re sim yap ma, dü flün me, bes te yap ma gi bi ye te nek -
le ri ka za na ma ya ca ¤› çok aç›k t›r. El bet te ki bu müm kün de -
¤il dir.

Al lah in sa n› üs tün özel lik ler le ya rat m›fl t›r ve hay van la ra
in san lar da ki bir çok özel li ¤i ver me mifl tir. 

Gö rül dü ¤ü gi bi bir may mu nun in sa na dö nüfl me si ke sin -
lik le im kan s›z d›r. ‹n san ilk ya ra t›l d› ¤› gün den bu ya na hep
in san d›r. Ba l›k lar hep ba l›k ol mufl lar d›r, kufl lar da hep kufl -
tur. Hiç bir can l› bir di ¤e ri nin ata s› de ¤il dir. ‹n sa n› ve tüm
can l› la r› ya ra tan Al lah't›r. 

Ev rim ci le rin in san la r›n may mun dan olufl tu ¤u nu id dia et -
me le ri nin se be bi ara da fi zik sel bir ben zer lik gör me le ri dir.
Oy sa dün ya da may mun dan da ha çok in sa na ben ze yen
özel lik le ri olan can l› lar da var d›r. Ör ne ¤in bu re sim ler de
gör dü ¤ü nüz pa pa ¤an lar ko nu fla bi lir ler. Ve ya ah ta pot la r›n
göz le ri in sa n›n gö zü ne çok ben zer. Ke di ve kö pek ler ise si -
zin de bil di ¤i niz gi bi söz din ler ler, ken di le ri ne söy le nen le ri
ya par lar. Bi ri ç› k›p in san lar es ki den kö pek ti ve ya pa pa ¤an -
d› ya da da ha do¤ ru su ah ta pot tu de se siz ne dü flü nür sü nüz?
‹fl te ev rim ci le rin söy le dik le ri "in sa n›n ata s› may mun dur" ya -
la n› n›n da bun dan bir far k› yok tur.
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DAR WIN VE EV R‹M C‹ LE R‹N EN ÇOK
KORK TUK LA RI KO NU LAR DAN BA ZI LA RI

Göz, çok kar ma fl›k ve mü kem mel ta sar lan m›fl bir or gan -
d›r. Gö zü olufl tu ran 40 ay r› par ça var d›r ve bu par ça lar dan
bir ta ne si bi le ol ma sa göz gö re mez. 

Bü tün bu kü çük par ça lar, hiç bir fle kil de te sa dü fen olu fla -
ma ya cak ka dar in ce plan lan m›fl ya p› la ra sa hip tir ler. Bun lar -
dan tek bir ta ne si bi le, ör ne ¤in göz mer ce ¤i ol ma sa göz hiç -
bir ifle ya ra maz. Da ha s› sa de ce mer cek ile göz be be ¤i nin
yer le ri de ¤ifl mifl bi le ol sa göz gö re vi ni ye ri ne ge ti re mez.
Göz ya fl› sal g› la ma yan bir göz, çok k› sa bir sü re de ku rur ve
kör olur. 

Gö zün bu ya p› s› n› bir ara ba ya ben ze te bi li riz. Bir ara -
ba y› olufl tu ran yüz ler ce par ça var d›r. Ve bu par ça la r›n hep -
si ol sa ama sa de ce gaz pe da l› ol ma sa ara ba y› yü rü te mez -
si niz. Ve ya mo to run da ki kü çü cük bir tel par ça s› kop sa ara -
ba ça l›fl maz. ‹fl te göz de ara ba lar gi bi tek bir ba¤ lan t› s› ek -
sik ol sa ve ya tek bir par ça s› ol ma sa gö re mez. 

Ev rim ci ler bu ne den le göz le rin na s›l olufl tu ¤u nu aç›k la -
ya maz lar. Çün kü bir gö zün te sa dü fen olu fla bil me si im kan -
s›z d›r. Dü flün se ni ze, 40 ay r› par ça n›n ay n› an da ay n› yer de
te sa dü fen mey da na ge le rek bir lefl me le ri hiç müm kün olur
mu? Ya ni göz be be ¤i, mer cek, re ti na, göz ka pak la r›, göz ya -
fl› bez le ri ve di ¤er le ri nin te sa dü fen olufl ma la r› ve uy gun fle -
kil de bi ra ra ya gel me le ri ge re kir. Bu da im kan s›z d›r. 

Or man da yü rür ken bir ara ba gör se niz ve bu ara ba n›n
bu ra ya na s›l gel di ¤i ni sor sa n›z. Si ze de or man da ki ba z›
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mad de le rin bir ara ya ge le rek bu ara ba y› olufl tur duk la r› n›
söy le se ler bu na ina n›r m› s› n›z? Ara ba n›n mo to ru, deb ri ya j›,
di rek si yo nu, fre ni, gaz pe da l›, el fre ni, cam la r›, ka por ta s›,
ba ga j› ve da ha yüz ler ce par ça s› n›n te sa düf ler so nu cun da
olufl tuk la r› n› ve son ra bir ara ba olufl tu ra cak fle kil de bir lefl tik -
le ri ni id dia eden bi ri nin ak l›n dan flüp he et mek ge re kir. 

Göz ise ara ba dan da ha da kar ma fl›k ve mü kem mel bir
ya p› ya sa hip tir. Öy le ise gö zün de te sa düf ler so nu cun da
olufl tu ¤u nu söy le yen le rin ak›l la r›n dan flüp he et mek ge re kir.
Dar win de gö zün na s›l or ta ya ç›k t› ¤› n› aç›k la ya ma m›fl t›r. Ve
flöy le de mifl tir: ""Göz le ri dü flün mek be ni bu te ori den so ¤ut tu"
(Nor man Mac beth, Dar win Ret ri ed: An opp cal to re ason,
Bos ton; Gam bit, 1971, s. 101) Te ori nin ku ru cu su Dar win bi -
le göz le rin mü kem mel ya p› s› kar fl› s›n da ça re siz kal m›fl t›r. 
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Gözün ça l› fla bil me si
için tüm bu par ça la r› n›n
bi ra ra da ve ek sik siz 
ça l› fl› yor ol ma s› ge re kir.



VÜ CU DU MUZ DA K‹ B‹L G‹ BAN KA SI: DNA

‹n san vü cu dun da tril yon lar ca hüc re var d›r. Ve bu hüc re -
le rin her bi ri nin için de de bir in sa n›n sa hip ol du ¤u tüm özel -
lik ler sak lan m›fl t›r. Pe ki bu bil gi ler hüc re nin için de ne re ye
sak lan m›fl t›r? 

Hüc re le rin her bi ri nin çe kir de ¤in de DNA ad›n da bir
mo le kül bu lu nur. DNA in san vü cu du na ait tüm bil gi le ri içe -
rir. Si zin sa ç› n› z›n ve ya göz le ri ni zin ren gi, iç or gan la r› n›z,
d›fl gö rü nü mü nüz, bo yu nu zun uzun lu ¤u gi bi tüm bil gi ler
DNA'n›z da flif re li ola rak bu lun mak ta d›r. Bu bil gi ler ise 4
fark l› harf kul la n› la rak flif re len mifl tir; A, T, G, C. Her harf bir
mo le kü lün is mi nin bafl har fi ni gös ter mek te dir. Bu dört harf
fark l› fle kil ler de di zi le rek fark l› bil gi le ri mey da na ge ti rir. 

Bu nu bir al fa be ye ben ze te bi lir si niz. Ör ne ¤in bi zim al fa -
be miz de 29 harf var d›r ve bu harf le rin fark l› di zi lim le ri ile
fark l› ke li me ler mey da na ge lir. ‹fl te DNA'da ki 4 har fin fark l›
fle kil ler de di zil me si ile fark l› bil gi ler olu flur. 

DNA'da çok bü yük mik tar da bil gi var d›r. Bu nun ne ka dar
faz la ol du ¤u nu an la mak için flöy le bir kar fl› lafl t›r ma ya pa bi li -
riz: E¤er DNA'da ki bil gi le ri bir ka ¤› da dök me miz ge rek sey -
di, her bi ri 500 say fa olan 900 cilt ten olu flan dev bir kü tüp -
ha ne olufl tur ma m›z ge re kir di. Bu an sik lo pe di le ri s›¤ d›r mak
için se bir fut bol sa ha s› uzun lu ¤un da kü tüp ha ne ye ih ti ya c› m›z
olur du. An cak bu ka dar çok bil gi bi zim gö zü müz le bi le gö re -
me ye ce ¤i miz ka dar kü çük olan bir mo le kü le s›¤ d› r›l m›fl t›r. 

Pe ki bu ka dar bil gi yi ora ya kim yaz m›fl t›r? Ve bu ka dar
çok bil gi yi o ka dar kü çük bir ye re kim s›¤ d› ra bil mifl tir? Ev rim -
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ci ler bun la r›n hep si nin te sa dü fen
ger çek lefl ti ¤i ni söy ler ler. Ama böy le
bir fle yin kör, flu ur suz te sa düf le rin
so nu cun da mey da na gel me si ke sin -
lik le im kan s›z d›r. DNA'y› da
DNA'n›n için de yer alan bil gi le rin
hep si ni de ya ra tan Al lah't›r.

fiu nu dü flü nün: Siz bir kü tüp -
ha ne do lu su an sik lo pe di gör se niz,
bu an sik lo pe di ler de ki bil gi le rin te -
sa düf ler so nu cun da ya z›l d› ¤› n› dü -
flü nür mü sü nüz? Yok sa çok faz la
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Dar win hüc re nin çok
ba sit bir ya p› s› n›n ol -
du ¤u nu id dia edi yor -
du. An cak mik ros ko -
bun bu lun ma s›yla
hüc re de mü kem mel
bir ya p› ol du ¤u an la -
fl›l d› ve Dar win'in ya -
la n› or ta ya ç›k t›.



bil gi li ö¤ ret men le rin, pro fe sör le rin bu an sik lo pe di le ri ha z›r -
la d›k la r› n› ve son ra da bu an sik lo pe di le rin bir ba s› me vin de
ba s›l d› ¤› n› m› dü flü nür sü nüz? Ta bi ki do¤ ru ve ak la uy gun
olan ikin ci se çe nek tir. Ev rim ci le rin DNA te sa dü fen olufl tu de -
me le ri ne ye ben zer bi li yor mu su nuz? Bir gün bi ri nin ge lip,
"ba s› me vin de bir pat la ma ol du ve bu pat la ma n›n so nu cun -

da ken di ken di ne bir kü tüp ha ne olufl tu" de -
me si ne ben zer. Ve ya bir gün s› n›f ta ki s› ra -
n› za otur du nuz ve ma sa n› z›n üze rin de
"Tür ki ye'nin co¤ ra fi özel lik le ri nin" ya z› l›
ol du ¤u bir say fa bul du nuz. Bu nu kim yaz d›
di ye sor du ¤u nuz da ya n› n›z da ki ar ka da fl› n›z
si ze flöy le de se: "Bi raz ön ce bu ka ¤› d›n üs tün de
bir fli fle mü rek kep du ru yor du. Ben yan l›fl l›k la ma sa ya çar p›n -
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ca mü rek kep ka ¤› d›n üze ri ne dö kül dü ve bu ya z› or ta ya ç›k -
t›". Ar ka da fl› n› z›n ak l›n dan flüp he eder di niz her hal de. 

İş te ev rim ci ler bun dan da ha da saç ma bir şe yi id dia
eder ler.

Na s›l ki bir say fa ya z› bi le te sa dü fen ken di ken di ne olu -
fla maz, mut la ka onu ya zan bi ri var d›r, DNA gi bi mü kem mel
bir bil gi ban ka s› da ken di ken di ne te sa düf ler so nu cun da olu -
fla maz. DNA'y› ya ra tan üs tün ve güç lü olan, her fle yi yap ma -
ya gü cü ye ten, ye rin, gö ¤ün ve iki si nin ara s›n da ki le rin Rab -
bi olan Al lah't›r. 

HER fiE Y‹ YA RA TAN AL LAH'TIR

Mil yar lar ca bil gi yi gö zü müz le bi le gö re me ye ce ¤i miz
ka dar kü çük bir ye re s›¤ d› ran Rab bi miz dir.

Bi zi, el le ri mi zi, göz le ri mi zi, saç la r› m› z›, ayak la r› m› z›
ya ra tan Al lah't›r. 
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Yan da ki re sim de ev rim te -
ori si ni or ta ya atan Dar win'in
bir ka ri ka tü rü var. Bu, ev rim
te ori si nin bi lim ta ra f›n dan
çü rü tül dü ¤ü nü tem sil eden
bir re sim dir. EV R‹M TE OR‹ -
S‹ GÜ NÜ MÜZ DE AY NI DAR -
WIN G‹ B‹ BÜ YÜK B‹R DAR -
BE YE M‹fi T‹R!



Ai le mi zi, an ne ba ba m› z›, kar defl le -
ri mi zi, ar ka dafl la r› m› z›, ö¤ ret men le ri mi zi

ya ra tan da Al lah't›r. 
En sev di ¤i miz yi ye cek le ri, çi ko la ta la r›, pas ta la r›, fle ker -

le ri, bi ze sa¤ l›k ve güç ve ren mey ve ve seb ze le ri bi zim için
ya ra tan Al lah't›r. E¤er Al lah bi zim için on la r› ya rat ma say d›
biz hiç bir za man çi ko la ta n›n ta d› n› bi le bi le mez dik. 

Bi ze tat ve ko ku al ma du yu su nu ve ren Al lah't›r. E¤er
Al lah bi ze bun la r› ver me sey di biz sev di ¤i miz bir fle yi ye di -
¤i miz de onun ta d› n› ala maz d›k. Pa ta tes de ye sek, pas ta da
ye sek bi zim için ay n› olur du. Ama Al lah biz se ve lim, ho flu -
mu za git sin di ye hem gü zel lez zet te ve gü zel ko ku da yi ye -
cek ler ya rat m›fl hem de biz le re on la r›n tat la r› n› ve ko ku la r› -
n› ala cak du yu lar ver mifl tir. 

Ha ya t› n›z bo yun ca ho flu nu za gi den, zevk al d› ¤› n›z, çok
e¤ len di ¤i niz bir çok fley ol mufl tur. Bu bir yi ye cek ola bi lir, bir
oyun ve ya oyun cak ola bi lir, çok sev di ¤i niz in san lar la bir lik -
te bir ye re git mek ola bi lir. Hiç bir za -
man unut ma y›n ki bü tün bun lar -
dan zevk al ma n› z› sa¤ la yan
Rab bi miz 'dir. Al lah in san la ra
pek çok ni met  ver mek te dir. 
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Her fley den ön ce siz yok tu nuz. Bir dü flü nün do¤ ma dan
ön ce hiç bir yer de de ¤il di niz. Ya ni siz bir hiç ti niz. Si zi Al lah
ya rat t›. Siz yok ken si zi var et ti. 

Öy le ise ha ya t› m› z›n her an› için Al lah'a flük ret me li yiz.
Her se vin di ¤i miz ve ho flu mu za gi den fley de he men Al lah'›
dü flü nüp, biz le re bun la r› ver di ¤i için "Al lah'›m bun la r› ba na
ver di ¤in için sa na flük re di yo rum" de me li yiz. E¤er ho flu mu za
git me yen bir du rum la kar fl› la fl›r sak da yi ne he men Al lah'a
dua et me li yiz. Çün kü bi zi bu tür du rum lar dan kur ta ra cak
olan da yal n›z ca Rab bi miz 'dir. 

Al lah her du am› z› mut la ka du yar ve kar fl› l›k ve rir. Çün -
kü Al lah bi zim içi miz den ge çir dik le ri mi zi, dü flün dük le ri mi zi
bi lir, her du am› z› du yar ve ka r› fl› l›k ve rir. 

Bi zim yap ma m›z ge re ken ise, bi zi ya ra tan, dün ya n›n
tüm ni met le ri ni bi ze ve ren Rab bi mi z'e en gü zel fle kil de flük -
ret mek tir. Al lah'›n her an ya n› m›z da ol du ¤u nu her an bi zi
gö rüp iflit ti ¤i ni bi le rek da ima gü zel dav ra n›fl lar da bu lun -
mak t›r. 
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... Sen yü ce sin, bi ze öğ ret ti ğin den
baş ka bi zim hiç bir bil gi miz yok. 

Ger çek ten Sen, her şe yi bi len, 
hü küm ve hik met sa hi bi olan sın. 

(Ba ka ra Su re si, 32)


