






Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,

1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini An-

kara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversi-

tesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felse-

fe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani,

bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n ya-

n› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçer-

sizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lan-

t›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› top-

lam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl› dile çevril-

mifltir.

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

peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun

ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n

kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik

anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in

Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül

enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmala-

r›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir.

Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek

çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak

"son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve ke-

mal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyle-

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

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Ku-

ran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak, böylelikle in-

sanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi te-

mel imani konular üzerinde düflünmeye sevk

etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini

ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermek-

tir.



Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya,

Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bul-

garistan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹n-

gilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça,

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

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

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

genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

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

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

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

yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edile-

mezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçim-

de düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefele-

rin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da

ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›z-

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

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

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

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

maddi kazanç hedeflenmemektedir.

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

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

hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

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

dana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi

olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden ola-

cakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eser-

lerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yah-

ya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu

hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden

anlayabilirler. 

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

yetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsiz-

li¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insan-

lar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içi-

ne çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden

geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabi-

lir.

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

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

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



OKUYUCUYA
• Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni,

bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla
Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 150 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da
kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önü-
ne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilme-
si ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu neden-
le her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

• Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda ima-
ni konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve
yaflamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir
flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

• Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmifle herkes
taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir
solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir ta-
v›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n
do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

• Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›l›kl› bir
sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun
kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktar-
malar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

• Bunun yan›nda, sadece Allah'›n r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunmas›-
na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ik-
na edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu
kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

• Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri var-
d›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hofl-
land›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani
ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

• Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara dayal›
izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu
veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 

Bu kitapta kullan›lan ayetler Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤› "Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.

1. Bask›: Haziran 2003 / 2. Bask›: Ocak 2006 / 3. Bask›: fiubat 2010

ARAfiTIRMA YAYINCILIK
Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi, ‹brahim Elmas ‹flmerkezi A Blok Kat 4 Okmeydan› - ‹stanbul  Tel: (0 212) 222 00 88
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Güneflli bir pazar günüydü. Sinan, ö¤retmeni ve s›n›f arka-
dafllar›yla birlikte piknik yapmak için ormana gitmiflti.

Sinan ve arkadafllar› saklambaç oynamaya bafllam›fllard›.
Tam o s›rada Sinan, “dikkat et!” diye bir ses duydu. Sinan se-

sin nereden geldi¤ini anlayamadan sa¤a sola bak›nmaya bafllad›.
Ama etraf›nda hiç kimse yoktu.

Sonra yine ayn› sesi duydu. Bu sefer ses “Ben burada, afla¤›-
day›m” dedi.

Sinan aya¤›n›n hemen yan›nda kar›ncaya benzer bir canl›
fark etti.

Sinan: Sen kimsin?

Termit: Ben bir termitim.

Sinan: Termit isminde bir canl› oldu¤unu hiç duymam›flt›m. Peki
sen tek bafl›na m› yafl›yorsun?
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Termit: Hay›r biz çok büyük gruplar halinde, büyük
yuvalarda yaflar›z. ‹stersen bunlardan birini sana gös-
terebilirim.

Termitin gösterdi¤i fley pencereleri olan yüksek bir
binaya benziyordu.

Sinan: Bu nedir?

Termit: ‹flte buras› bizim evimiz. Biz bu evleri kendimiz
yap›yoruz.

Sinan: Ama sen küçücüksün. E¤er arkadafllar›n da senin gibiyse
nas›l böyle bir yer yapabilirsiniz.

Termit: fiafl›rmakta çok hakl›s›n Sinan. Gerçekten de bizim gibi
küçük canl›lar›n böyle yerler yapmas› çok flafl›rt›c› bir fley. Ama
unutma, bu hepimizin yarat›c›s› olan Allah için çok kolay bir ifltir.

Bir de Sinan, evlerimizin yüksek olmaktan baflka bir çok özel-
li¤i vard›r. Örne¤in biz yaflad›¤›m›z bu yerlere özel çocuk odala-
r›, mantar üretme bölümleri ve kraliçe odas› yapar›z. Dahas›, ev-
lerimize havaland›rma sistemi yapmay› da ihmal etmeyiz. Böylece,
yuvam›z›n içindeki nem ve s›cakl›¤› dengeleriz.  Bir de unutmadan
ekleyeyim; bizim gözlerimiz görmez, Sinan.

Sinan: Böylesine küçük ve gözleri görmeyen canl›lar oldu¤unuz
halde insanlar›n yapt›¤› yüksek binalara benzer yerler yap›yorsu-
nuz demek. Peki ama bütün bunlar› yapmay› nas›l baflar›yorsunuz?

Termit: Daha önce söyledi¤im gibi, bize bütün bu ola¤anüstü
yetenekleri veren Allah’t›r. O bizi bütün bunlar› yapabilecek flekil-
de yaratm›flt›r. fiimdi Sinan, art›k yuvama dönüp arkadafllar›ma
yard›mc› olmam laz›m.

Sinan: Tamam, ben de bir an evvel gidip ö¤retmenime ve ar-
kadafllar›ma sizler hakk›nda ö¤rendiklerimi anlatmak istiyorum.

Termit: Peki, Sinan hoflçakal. Yeniden görüflmek üzere.

9



Cem hafta sonu tatilinde dedesini ziyarete gitmiflti.
‹ki gün çok çabuk geçmifl ve babas› onu almak için
gelmiflti. Cem çoktan dedesiyle vedalafl›p, araban›n
koltu¤unda yerini alm›flt›. Babas›n›n eflyalar› tafl›mas›-

n› beklerken, camdan d›flar›y› seyrediyordu. Biraz ileri-
deki çiçe¤in üstünden bir kelebek havaland› ve araba-
n›n cam›na kondu. 

Kelebek: Art›k evine dönüyorsun demek Cem?

Cem: Sen beni tan›yor musun?

Kelebek: Tabii. Dedenin komflular›na seni anlatt›¤›n›
duymufltum. 

Cem: Neden daha önce gelmedin yan›ma. 

Kelebek: Gelemedim, çünkü ben bahçedeki a¤ac›n
üzerinde bir kozan›n içindeydim. 

Cem: Koza m›? O da nedir?

Kelebek: Biz kelebekler yumurtadan minik birer t›rt›l
olarak ç›kar›z. Yapraklar› kemirerek besleniriz. Sonra vü-
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cudumuzdan salg›-
lanan bir s›v›y› iplik gibi
kullanarak etraf›m›z› sarar›z.
Ördü¤ümüz bu pakete “koza”
denir. O paketin içinde bir sü-
re büyümek için bekleriz.
Uyan›p kozadan ç›kt›¤›m›zda
art›k renkli kanatlar›m›z var-
d›r. Hayat›m›z›n bun-

dan sonraki bölü-
münü uçarak ve
çiçek özleriyle
beslenerek geçi-

ririz. 

Cem: Yani bütün o
renkli kelebekler küçükken

kanad› bile olmayan birer t›rt›l
m›yd›?

Kelebek: fiu dal›n üstündeki
yeflil t›rt›l› görüyor musun?

Cem: Evet gördüm, ifltahla bir
yaprak kemiriyor. 

Kelebek: ‹flte o benim küçük
kardeflim. Bir süre sonra o da ko-
zas›n› örecek ve bir gün benim gi-

bi kelebek olacak.

11

Gerçekten 

hayvanlarda da 

sizin için bir 

ders (ibret) vard›r...

(Müminun Suresi, 21)



Cem: Bu de¤iflimi nas›l planl›yorsunuz? Yani yumurta-
dan ne zaman ç›kaca¤›n›z›, ne kadar süre t›rt›l olarak
kalaca¤›n›z›, kozay› örmek için ipli¤i nas›l üreteceginizi?

Kelebek: Bunlar›n hiçbirini biz planlam›-
yoruz. Allah neyi, ne zaman yapmam›z
gerekti¤ini bize ö¤retmifltir. Biz de an-
cak Rabbimiz’in diledi¤i flekilde hare-
ket ediyoruz.

Cem: Üstelik desenleriniz çok güzel.
Hiçbir kelebe¤in deseni, bir baflkas›na
benzemiyor. Rengarenk ve göz al›c›.

12

Allah’›n gökyüzünden su indirdi¤ini gör-
medin mi? Böylece Biz onunla, renkleri

de¤iflik olan meyveler ç›kard›k. Da¤lar-
dan da beyaz, k›rm›z› renkleri de¤iflik ve
siyah yollar (k›ld›k). ‹nsanlardan, hay-
vanlardan ve davarlardan da renkleri

böyle de¤iflik olanlar vard›r. Kullar› için-
de ise Allah’tan ancak alim olanlar ‘içle-
ri titreyerek- korkar’. fiüphesiz Allah,
üstün ve güçlü oland›r, ba¤›fllayand›r.

(Fat›r Suresi, 27-28)



Kelebek: Bu da Allah’›n eflsiz
sanat›n›n bir delilidir. Her birimizi ay-

r› ayr›, en güzel flekilde yaratm›flt›r. 

Cem: Allah’›n yaratt›¤› güzellikleri görmemek
imkans›z. Etraf›m›z say›s›z örnekle dolu. 

Kelebek: Hakl›s›n Cem, bunun için Allah’› çok
yüceltmemiz gerekir.

Cem: Babam geliyor, yola ç›kaca¤›z. Tan›flt›¤›m›za sevin-
dim, haftaya geldi¤imde yine konuflal›m olur mu?

Kelebek: Tabii olur, iyi yolculuklar.
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Serhat, o pazar babas›yla birlikte ormana yürüyüfle ç›km›flt›.
Bir yandan ormanda yürürken bir yandan da a¤açlar›n ve do¤a-
n›n ne kadar güzel oldu¤unu düflünüyordu. Derken babas›n›n bir
arkadafl›yla karfl›laflt›lar. Babas› arkadafl›yla sohbete dald›¤› s›ra-
da, bir ses Serhat’›n dikkatini çekti:

T›k t›k t›k t›k t›k t›k….
Bu ses a¤açtan geliyordu. Serhat sesin sahi-

bine do¤ru yürüdü ve sordu:

Serhat: Niçin gagan› a¤aca vuruyorsun?

Ağaçkakan: Biz a¤açkakanlar, a¤açlar› de-
lerek kendimize yuva yapar›z. Bazen bu a¤aç

oyuklar›nda besinlerimizi depolar›z. Bu açt›¤›m
birinci oyuk. Bunun gibi daha yüzlerce oyuk aça-

ca¤›m.

Serhat: Peki  bu kadar küçük bir yere besinlerini na-
s›l s›¤d›racaks›n?

Ağaçkakan: A¤açkakanlar›n ço¤u mefle palamuduyla
beslenirler ve mefle palamutlar› küçük olur. A¤ac›n üzerin-
de açt›¤›m oyuklar›n her birinin içine bir tane mefle palamu-

du koyaca¤›m. O zaman bana yetecek kadar besin depolam›fl olu-
rum.

Serhat: Ama böyle tek tek u¤raflmak yerine büyük bir oyuk aç›p
onun içine de besinlerini koyabilirdin.

Ağaçkakan: Bu flekilde yapsayd›m o zaman di¤er kufllar gelip be-
nim besin depomu rahatl›kla bulurlard› ve mefle palamutlar›n› da
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alabilirlerdi. Ama benim açt›¤›m bu oyuklar›n her birinin büyüklü-
¤ü birbirinden farkl›. Ben de buldu¤um mefle palamutlar›n› oyukla-
ra yerlefltirirken onlar›n büyüklüklerine göre yerlefltiriyorum. Yani
oyu¤un büyüklü¤ü ne kadarsa palamudun büyüklü¤ü de o kadar
oluyor. Böylece mefle palamudu oyu¤un içine s›k›fl›yor. Allah benim
gagam›, bu palamudu rahatl›kla oyuktan ç›karmaya uygun olarak
yaratt›¤› için ben hiçbir s›k›nt› duymadan palamutlar› a¤açtan ala-
biliyorum. Ama baflka kufllar bunu yapam›yorlar. Böylece benim
besinlerim de güvende oluyor. Tabi ben bunlar› düflünüp bulacak
akla sahip de¤ilim, sadece bir a¤açkakan›m. Bunlar› bana Allah
yapt›r›yor. Besinlerimi nas›l saklayaca¤›m› bana ö¤reten de gaga-
m› bu ifle uygun olarak
yaratan Allah’t›r. Asl›nda
sadece ben de¤il, bütün
canl›lar yapt›klar› herfleyi
Allah onlara ö¤retti¤i için
yapabilirler.

Serhat: Hakl›s›n. Bana
verdi¤in bilgiler için sana
teflekkür ederim. Allah’›n
ne kadar büyük bir gücü
oldu¤unu bir kez daha
hat›rlam›fl oldum.

Serhat küçük arkadafl›na
veda ederek babas›n›n
yan›na döndü, her nere-
ye baksa Allah’›n baflka
bir mucizesini görmekten
dolay› çok mutluydu.
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S›cak havalarda vapur yolculu¤u yaparken
Hakan’›n en sevdi¤i fley d›flar›da oturmakt›. Bu

sayede denize daha yak›n oluyor, etraf› daha ra-
hat seyredebiliyordu. Bir gün yine Hakan anne-

siyle vapura binmiflti. Hemen d›flar›daki s›rala-
ra oturdu. Hakan bu yolculukta yaln›z olma-
d›klar›n› fark etti. Bir grup mart› da vapurla

yar›fl›rcas›na onlar› takip ediyordu. Mart›lar
dans eder gibi havada uçarken bir yandan da

yolcular›n att›klar› simit parçalar›n› kapmak için
birbirleriyle yar›fl›yorlard›.

Mart›lardan bir tanesi yavaflça süzülüp,
Hakan’›n yan›ndaki s›raya kondu. 

Martı: Nas›l havada dans›m›z› be¤endin mi?
‹lgiyle bizi izliyordun, ad›n nedir?

Hakan: Ad›m Hakan. Gerçekten de uçuflunu-
zu be¤eniyle seyrediyorum. Kanatlar›n›z› hiç
ç›rpmadan havada kalabildi¤inizi gördüm.

Bunu nas›l yap›yorsunuz?

Martı: Biz mart›lar rüzgar›n hareket yönüne
do¤ru kendimizi ayarlar›z. Rüzgar
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çok hafif olsa da dik dalgalar sürekli havay› itip kald›r›rlar.
Biz de bu hava hareketinden faydalan›r ve bir kere bile
kanat ç›rpmadan uzun mesafeler boyunca yolculuk yapa-
biliriz. 

Denizden havalan›rken yükselen hava kütlesinin için-
de ileri geri sürükleniriz. ‹flte bu, hava ak›mlar›n›n
kanatlar›m›z›n alt›ndan akmas›n› sa¤lar ve çok
fazla enerji harcamadan havada kalabiliriz. 

Hakan: Kanat ç›rpmad›¤›n›z zaman da havada as›l›ym›fl gibi dur-
du¤unuzu gördüm. Demek bunlar› hep rüzgar›n yönüne göre ha-
reket ederek yap›yorsunuz. Peki rüzgar›n fliddetini, nereden esece-
¤ini nas›l hesapl›yorsunuz?

Martı: Bizim bunlar› kendi bilgimizle yapmam›z mümkün de¤il.
Allah, bizi yarat›rken nas›l uçaca¤›m›z›, enerjimizi dikkatli harca-
yarak havada nas›l süzülece¤imizi ö¤retmifltir.

Bunlar Allah’›n varl›¤›n› ve gücünü anlayabilmemiz için veril-
mifl örneklerdir. 

Hakan: Evet, sanki bir ip sizi tutuyormufl gibi havada as›l› duru-
yorsunuz. Bunu yapabilmek için çok iyi matematik bilmek, ince he-
saplar yapmak gerekirdi herhalde. Ama siz hiç zorluk çekmeden
ilk uçtu¤unuz andan itibaren bunu yapabiliyorsunuz.

Martı: Rabbimiz her canl›ya yapmas› gerekenleri ilham etmifltir.
Hepimiz emredildi¤imiz ifli yapar›z. Allah’›n herfleyi kuflat›p, kont-
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rolü alt›nda tuttu¤unu sak›n unutma. O herfleyin sahibidir. Ku-
ran’da bununla ilgili birçok ayet bulabilirsin. Vapur iskeleye yanafl-
mak üzere, ben de arkadafllar›m›n yan›na uçay›m. Tekrar görüfl-
mek üzere...

Hakan eve gidince Kuran’da, Allah’›n canl›lar› kontrolü alt›n-
da tutmas›yla ilgili bir ayet arad› ve Hud Suresi’nde buldu¤u ayeti
hemen ezberledi:

"Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan
Allah'a tevekkül ettim. O'nun, alnından yakalayıp-denetle-
mediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dos-
doğru bir yol üzerinedir (dosdoğru yolda olanı korumakta-
dır.)" (Hud Suresi, 56)
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Gö¤ün bofllu¤unda 
boyun e¤dirilmifl kufllar› 

görmüyorlar m›? Onlar› (böyle 
bofllukta) Allah'tan baflkas› tutmuyor. 
fiüphesiz, iman eden bir topluluk için

bunda ayetler vard›r.
(Nahl Suresi, 79)
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evgili çocuklar, Megapod kuşlarında yavruların ba-
kımıyla neredeyse tamamen erkek kuşlar ilgilenir.
Önce anne kuşun yumurtlaması için kocaman bir

çukur kazarlar. Anne kuş yumurtladıktan sonra erkek kuşun
yavruları için yuvayı belli bir sıcaklıkta tutması gerekir. Bu sı-
caklık 33 derecedir.

Erkek kuş yuvanın sıcaklığını ölçmek için gagasını yuva-
nın üzerindeki kuma batırarak sanki bir termometreymiş gibi
kullanır. Kuş bu ölçme işlemini sık sık tekrarlar. Eğer yuvanın
ısısı yükselirse, hemen ısıyı düşürmek için yuvada havalan-
dırma delikleri açar. Ayrıca kuşun gagası o kadar hassas bir
termometredir ki, biri gidip yuvanın üzerine bir avuç toprak
atsa ve ısı azıcık yükselse bile, kuş bunu fark edebilir. Ancak
bir termometrenin yapabileceği
bu işlemi, Megapod kuşu yüzyıl-
lardır kusursuz şekilde uygular.

Çünkü yaptığı herşeyi ona Allah
öğretmiştir ve gagasını da bir ter-
mometre hassaslığında yaratan
üstün güç sahibi olan Allah’tır.



Serdar ve ailesi yaz akflamlar› yemeklerini evlerinin bahçele-
rinde yerlerdi. Yine bir yaz akflam› Serdar masadan kalkarken,
birden bahçenin kenar›ndaki a¤açlar›n aras›nda yan›p sönen bir
›fl›k gördü. A¤açlar›n yan›na gidince bunun bir böcek oldu¤unu
fark etti. Ama bu böcek gündüz gördü¤ü böceklerden çok farkl›y-
d›, ›fl›klar saçarak uçuyordu.

Ateş Böceği: Görüyorum ki seni çok flafl›rtt›m, uzun zamand›r be-
ni izliyorsun. Benim ad›m atefl böce¤i, seninki nedir?

Serdar: Benim ad›m Serdar. Evet do¤rusu daha önce hiç yan›p sö-
nen bir böcekle karfl›laflmam›flt›m. Vücudunuzdan sar› yeflil renkte
›fl›klar ç›k›yor. Bir keresinde yanan bir ampule dokundu¤umda eli-
min yand›¤›n› hat›rl›yorum. Peki bu ›fl›¤›n ç›kmas› sizin vücudunu-
za zarar vermiyor mu?

Ateş Böceği: Hakl›s›n Serdar, lambalar ›fl›k verirken ›s›n›rlar. Am-
puller, elektrik enerjisini kullanarak ›fl›k üretirlerken bu

enerjinin bir k›sm› da ›s›ya dönüflür. Bu da
ampulün ›s›nmas›na sebep olur. Ama

biz vücudumuzdaki ›fl›k için d›flar›-
dan enerji almay›z.

Serdar: Öyleyse bu sizin ›s›nmad›-
¤›n›z anlam›na m› geliyor?

Ateş Böceği: Do¤ru bildin. Biz
enerjimizi kendimiz üretiriz ve bu
enerjiyi çok dikkatli kullan›r›z. Bu
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sayede hem enerjimizin bir k›sm› bofla harcanm›fl
olmaz, hem de vücudumuza zarar verecek bir ›s›
aç›¤a ç›kmaz.

Serdar: Bu çok iyi düflünülmüfl bir sistem…

Ateş Böceği: Evet, Allah bizi yara-
t›rken ihtiyac›m›z olan herfleyi
en güzel flekilde planlam›fl.
Uçarken çok say›da ve h›z-
l› kanat ç›rp›yoruz. Tabii bu
çok enerji gerektiren bir ifl.
Ama ›fl›¤›m›z enerjimizi çok
harcamad›¤› için bir sorun
yaflam›yoruz.

Serdar: Ifl›¤›n›z size ne fay-
da sa¤l›yor?
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Ateş Böceği: Biz bunu hem kendi aram›zda haberleflmek hem de
kendimizi savunmak için kullan›yoruz. Birbirimize bir fley anlatmak
istedi¤imizde ›fl›¤›m›z› titrefltirerek konufluyoruz. Bazen de düfl-
manlar›m›z› korkutup, kendimizden uzak tutuyoruz.

Serdar: Yani ihtiyac›n›z olan herfley vücudunuzun içinde sizin için
haz›r ve sizin yorulman›za hiç gerek kalm›yor.

Ateş Böceği: Bilim  adamlar› çok çal›flmalar›na ra¤men bizim sa-
hip oldu¤umuz gibi bir sistem gelifltirememifllerdir. Daha önce de
söyledi¤im gibi Allah, di¤er canl›larda oldu¤u gibi bizi de en gü-
zel ve ihtiyac›m›za en uygun flekilde yaratm›flt›r.  

Serdar: Teflekkür ederim. Bana çok güzel fleyler anlatt›n. Bu anlat-
t›klar›ndan sonra geçen gün okudu¤um “Yaratan, hiç yaratmayan
gibi midir? Art›k ö¤üt al›p-düflünmez misiniz?” (Nahl Suresi, 17)
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O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir
biçimde) kusursuzca var edendir,
'flekil ve suret' verendir. En güzel

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

(Haflr Suresi, 24)



ayetini flimdi daha iyi kavrayabiliyorum. Allah’›n yaratt›¤›
tüm canl›lar bizim üzerinde düflünüp, ö¤üt almam›z için çeflitli ör-
neklerle dolu!

Ateş Böceği: Evet Serdar, bütün canl›lar Allah’›n üstün yaratma
sanat›n›n birer delilidir. Art›k bakt›¤›n herfleyde bunu sen de
görebilirsin. Art›k gitmeliyim, konufltuklar›m›z› unutma.

Serdar: Seni tan›d›¤›ma sevindim, tekrar görüflmek üzere...
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Kızıldeniz iki büyük
çöl arasında kalan bir denizdir.

Kızıldeniz'e hiçbir nehir ya da baş-
ka bir tatlı su boşalmaz, yani buraya

hiçbir yerden oksijen ya da nitrojen
ulaşımı yoktur. Normal şartlarda
bu denizin verimsiz ve çevrildiği ka-
ralar gibi bir çöl olması gerekirken,
Kızıldeniz'de tüm mercan çeşitleri
bulunur. Zor şartlara rağmen burada

yaşamayı başaran mercanların bu ba-
şarısı, alg isimli bitkiye benzer bir canlıyla
yaptıkları "ortak bir yaşam" ile gerçekle-
şir. Alg, mercan iskeletinin arasında

düşmanlarından korunarak güneş ışı-
ğıyla fotosentez yapar. Bu iki canlının

uyumlu yaşamları Allah’ın üstün ya-
ratışının delilidir.



Serdar eve girerken bir yandan atefl bö-
ce¤indeki üstün tasar›m› düflünüyor, di¤er
yandan da onunla yapt›¤› konuflmay›

ailesine anlatmak için sab›rs›zlan›yordu...
Hafta sonu Bora, babas›yla birlikte

bal›k tutmak için göle gitmiflti. Babas› ol-
talar›n› haz›rlarken, Bora da biraz etra-
f› gezmek için babas›ndan izin istedi.
Babas› çok uzaklaflmamas› flart›yla Bo-

ra’n›n bu iste¤ini kabul etti.
Bora suyun kenar›n-

daki çal›l›klar›n aras›n-
da dolaflmaya baflla-
d›. Birdenbire dalla-
r›n aras›ndan bir
kurba¤a z›play›p
tam önündeki tafl›n
üstüne kondu.
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Kurbağa: Az kals›n üstüme basacakt›n.

Bora: Rengin yapraklarla o kadar benzer ki, seni fark edemedim
küçük kurba¤a. Ad›m Bora, ben de etraf› gezmeye ç›km›flt›m.

Kurbağa: Memnun oldum Bora. Beni fark edememen  çok normal.
Ben bu çal›lar›n aras›nda yafl›yorum ve rengim de bu yapraklarla
uyumlu. Böylece düflmanlar›m da ayn› senin gibi beni fark edemi-
yorlar. Rahatça saklanabiliyorum.

Bora: Peki yine de seni görürlerse, o zaman ne yap›yorsun?

Kurbağa: Dikkatli bakarsan parmaklar›m›n aras›nda perde oldu-
¤unu görürsün. Z›plarken parmaklar›m› aç›yorum, böylece havada
süzülebiliyorum. Bazen bu uçuflum 12 metreyi bile bulabiliyor.

Bora: Ya inmek istedi¤inde?

Kurbağa: Bacaklar›m› kullanarak uçufluma yön verebiliyorum. ‹ni-
flimi yavafllatmak için ayaklar›mdaki perdeleri bir paraflüt gibi kul-
lan›yorum.

Bora: Çok ilginç, daha önce kurba¤alar›n uçabildi¤ini hiç duy-
mam›flt›m.

Kurbağa: Bizim baz› türlerimiz yüzebildi¤i kadar uçabilirler de.
Bu, Rabbimiz’in bize verdi¤i bir nimettir. Allah bizim renklerimizi
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Allah’ın yarattığı dikkat çekici canlılar-

dan bir tanesi de balta girmemiş or-

manlarda yaşayan bir kurbağa türü-

dür. Zayıf bacakları ve parmaklarının arasında perde olan bu küçük

ağaç kurbağasının en önemli özelliği, perdeli ayaklarını kullanıp sü-

zülerek uçabilmesidir. Ağaçların üstünden uçarken, inişini yavaşlat-

mak istediğinde ayaklarını 4 adet paraşüt gibi kullanır. Ayak parmak-

ları arasındaki ağları genişleterek, vücut yüzeyini neredeyse iki katı-

na çıkartır. Uçan kurbağalar bir ağacın üzerine inmeden önce 12 met-

re kadar havada süzülebilirler. Hatta, bacaklarını hareket ettirerek ve

perde ayaklarının şeklini değiştirerek yönlerini de ayarlayabilirler. 



de yaflad›¤›m›z ortama kamufle olaca¤›m›z flekilde yaratm›flt›r. Bu
sayede yaflam›m›z› sürdürebiliriz. Allah bizi böyle yaratmasayd›
k›sa sürede baflka canl›lar taraf›ndan avlan›rd›k.

Bora: Sizin parmaklar›n›z›n aras›nda perde olmas› uzun z›play›fl-
lar yapabilmeniz için gerekli. Benim ihtiyac›m olmad›¤› için bende
bulunmuyor. Çünkü her canl›n›n ihtiyac› farkl›, öyle de¤il mi?

Kurbağa: Evet do¤rusu çok güzel anlatt›n. 

Bora: Allah yaflam›m›z› kolaylaflt›rmak için bizi en
güzel flekilde yaratm›flt›r. Bunun için O’na çok flükret-
meliyiz. 

Kurbağa: Hakl›s›n Bora, Rabbimiz her
canl›y› yaflad›¤› ortama uygun yaratm›flt›r.
Bizim her ihtiyac›m›z›, bize daha do¤ar-
ken vermifltir.

Bora: Evet. fiimdi sevgili küçük kur-
ba¤a benim gitmem gerekiyor. Yok-
sa babam beni merak edecek. Senin-
le konuflmak çok güzeldi, tekrar bura-
ya gelirsem yine seni ziyaret ederim. 

Kurbağa: Tamam, çok memnun olu-
rum. Güle güle Bora…

Bora: Hoflçakal.
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Serkan nefleli ve çok zeki bir çocuktu. Kufllara karfl› çok büyük
ilgisi olan Serkan, bütün kufllar› yak›ndan tan›mak isterdi. Evinde
de kufl besleyen Serkan, sonra onlar› serbest b›rak›rd›. Onlar›n öz-
gürce yaflamalar›ndan büyük memnunluk duyard›. Bahar aylar›y-
d›. Serkan bir gün havada sürü halinde uçuçan uzun bacakl› kufl-
lar gördü ve hemen evin teras›na ç›karak onlar› yak›ndan görmek

istedi. Terasa ç›kt›¤›nda  bu kufllardan
ikisinin evlerinin bacas›na kondu¤unu
gördü ve çok sevindi. Ard›ndan onla-
ra el sallayarak seslendi.

Serkan: Merhaba sevgili kufllar, ben
Serkan, sizinle tan›flabilir miyiz?
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Leylek: Merhaba Serkan. Umar›m bu-
raya konarak sizi rahats›z etmemifliz-
dir. Biz de seninle tan›fl›p konuflmay›
çok isteriz.

Serkan: Ben bütün kufllar› çok ama
çok severim. Sizi tan›mam için bana
biraz kendinizden bahseder misiniz?

Leylek: Tabii ki. Biz leylekler, 1-1,5
metre boylar›nda, büyük bembe-
yaz kanatlar›, uzun siyah kuyruk-
lar› olan,  göçmen kufllar›z. Gagalar›-
m›z›n ve uzun bacaklar›m›z›n k›rm›z› olmas› bi-
ze do¤al olarak sevimli bir hava kazand›r›r. 

Serkan: Gerçekten çok sevimli kufllars›n›z!

Leylek: ‹nsanlar›n en çok dikkatini çeken
özelli¤imiz ise uçufl biçimlerimizdir. Gagalar›m›z› ile-
ri, bacaklar›m›z› geriye do¤ru uzatarak uçar›z. Bu es-
tetik uçufl fleklimiz, bize havay› yararak çok daha h›zl›
uçabilme imkan› sa¤lar. 

Serkan: Peki flu anki yolculu¤unuz nereye acaba?

Leylek: Biz her y›l kalabal›k sürüler halinde göç ederiz, Ser-
kan. Çünkü biz so¤uk bölgelerde yaflayamay›z. Biz bu göçü-
müzle insanlara yaz›n s›cak günlerinin müjdesini vermifl olu-
ruz. Yaz mevsiminde Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Türki-
ye'den Japonya'ya kadar uzanan ›l›man alanda yaflam›m›-
z› sürdürürüz. Havalar so¤umaya bafllamadan Gü-
ney yar›mküreye, tropikal Afrika'ya ve Hindis-
tan'a göç ederiz.
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Serkan: Peki havalar›n ›s›nmaya bafllad›¤›n› nereden anl›yorsu-
nuz siz?

Leylek: Gerçekten çok güzel bir soru sordun. Bunun sebebi elbet-
te ki, Allah’›n bize bunu ö¤retmesidir. Hepimiz ayn› anda s›cak ül-

kelere göç etmemiz gerekti¤ini hissederiz, Allah
bunu bize hissettirir. Bize göç yollar›m›z› göste-
ren ve tekrar bahar geldi¤inde de binlerce kilo-
metre yolu geri dönüp eski yuvalar›m›z› bulma-
m›z› sa¤layan, ilham›yla bize bunlar› ö¤reten
Allah’t›r. 
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Yeryüzünde hiçbir canl› ve iki
kanad›yla uçan hiçbir kufl yoktur ki, 

sizin gibi ümmetler olmas›n. Biz kitapta hiçbir
fleyi noksan b›rakmad›k, sonra onlar 

Rablerine toplanacaklard›r. 
(Enam Suresi, 38)



Serkan: Hakikaten o kadar uzak mesafeleri gidip dön-
meniz ve sanki elinizde bir pusula varm›fl gibi, eski yuva-
lar›n›z› hiç flafl›rmadan bulman›z çok ilginç. 

Leylek: Tabii ki bu denli güçlü bir haf›za ve böyle muhte-
flem bir yön bulma duygusunu bize veren Allah’›n üstün yaratma-
s› sayesinde olur tüm bunlar. 

Serkan: Siz insanlara yak›n olan hayvanlars›n›z öyle de¤il mi?

Leylek: Evet yuvalar›m›z› insanlar›n oturduklar› evlerin çat›lwar›-
na da yapar›z. Ayr›ca yuvalar›m›z› a¤açlar›n, bacalar›n tepeleri-
ne infla ederiz... 

Bizim yavafl yavafl yola ç›kmam›z laz›m,
Serkan.
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Emre okuldan dönmüfl okuldan dönmüfl televizyon seyredi-
yordu. Aç›k olan televizyon kanal›nda bir belgesel vard›. Emre
gerçek hayatta hiç görmedi¤i canl›lar› belgesellerde seyretmeyi
çok seviyordu. Bu seferki program fok bal›klar› hakk›ndayd›.
Emre dikkatle seyretmeye bafllad›.

Fakat birden üflüdü¤ünü hissetti. Etraf›na flöyle bir bak›nd›.
Hemen yan›nda az önce televizyonda gördü¤ü sevimli fok bal›-
¤› duruyordu!  Emre onun yan›na gelmiflti!

Emre: Merhaba! Buras› çok so¤uk sen üflümüyor musun?

Fok: Sen buralarda yenisin galiba! Buras› hep so¤uktur. Bahar-
da bile hava en s›cak –5 derecedir. Tam da bana göre. Çünkü

biz foklar so¤u¤u çok severiz. Ayr›ca hiç üflümeyiz.
Nas›l m›? Yüce Allah’›n bize ba¤›fllad›¤› bu muh-

teflem giysimiz,  yani kürklerimiz sayesinde! Ta-
bii vücut ya¤lar›m›z da so¤uktan bizi korur.

Emre: fiu ilerideki annen mi? San›r›m seni
ar›yor, bir seslen istersen...
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Fok: Biz foklar kalabal›k sürüler halin-
de yaflar›z ve evet birbirimize çok
benzeriz. Ama annemiz hiçbirimi-
zi bir di¤erimizle kar›flt›rmaz. Bu
Allah’›n annelerimize ilham etti¤i
bir yetenekle olur. Do¤ar do¤-
maz anne yavrusuna bir tan›flma
öpücü¤ü verir. Bu öpücük saye-
sinde yavrusunun kokusunu tan›r
ve onu bir daha asla baflka bir
yavruyla kar›flt›rmaz. Allah’›n say›-
s›z nimetinden biridir bu bizim için.
Annemize bu kalabal›k yaflant›m›zda
bizleri ay›rt edebilme yetene¤i verdi¤i için
yüce Rabbimiz’e  flükrediyoruz.

Emre: Bildi¤im kadar›yla hayat›n›z›n büyük k›sm› sularda ge-
çiyor. Peki yüzmeyi nas›l ö¤rendin sen?

Fok: Allah hepimizi yaflad›¤›m›z koflul-
lara uygun ve haz›rl›kl› yarat›yor. Na-
s›l ki bir deveyi çölün yaflam flartlar›-
na uygun yaratm›flsa, beni de bu
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... E¤er
Allah’›n nime-
tini saymaya

kalk›fl›rsan›z, onu
say›p bitirmeye

güç yetire-
mezsiniz...

(‹brahim
Suresi, 34)



so¤uk ülkenin koflullar›na uyumlu
yaratm›fl. Allah’›n dilemesiyle,

do¤du¤umuzda vücudumuz be-
bek ya¤› denilen bir ya¤la
kapl› olur. Küçük vücudumuz
bu ya¤ sayesinde s›cak kal›r.
Ve yine bu ya¤ tabakas›, su-
dan daha hafif oldu¤u için,

annemiz bize yüzmeyi ö¤retir-
ken bir “can simidi” görevi gö-

rür. ‹ki hafta süren yüzme dersle-
rinden sonra art›k baflar›l› birer yü-

zücü ve dalg›ç haline geliriz.

Emre: Allah yüzmeyi ö¤renmeniz için vücudunuzda size özel
bir can simidi yaratm›fl! Ne muhteflem!

Fok: Hakl›s›n, eksiksizce yaratt›¤› her varl›k Allah’›n herfleye
kadir oldu¤unun bir delilidir. 

Tam o s›rada Emre, annesinin yana¤›na kondurdu¤u s›-
cac›k bir öpücükle uyand›. Televizyondaki belgesel devam et-
mekteydi. Emre az önce gördü¤ü rüyay› an›msad› ve ekran-
daki fok bal›¤›na bakarak gülümsedi.
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Göklerin
ve yerin

yarat›lmas› ile
onlarda her

canl›dan türetip-
yaymas› O’nun

ayetlerindendir...
(fiura Suresi,

29)
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Deniz suyu özellikle derinlerde çok serin-

dir. Bu nedenle Allah soğuk sularda yaşa-

yan fokları, derilerinin altında bulunan ka-

lın bir yağ tabakasıyla yaratmıştır. Bu taba-

ka fokların vücut ısısının çok çabuk kaybol-

masını önlemeye yarar. Fokların ilginç özel-

liklerinden başka bir tanesi de dişi fokların

bilinen en zengin, en besleyici sütü üretme-

leridir. Bu süt zorlu koşullarda yetişen yav-

ruların çok süratli büyümelerini sağlar.



Okul gezisine kat›lan Emre arka-
dafllar›ndan ayr›l›p çal›lar›n aras›n-

da gezinmeye bafllam›flt›. Tam bir
a¤aca yaslan›p dinlenecekken
yerdeki a¤aç kütü¤ünden  bir
ses geldi.

Bukalemun: Merhaba Emre,
çok mu yoruldun?

Emre kulaklar›na inanamad›.
A¤aç kütü¤üne dikkatlice bak›nca,
üzerinde duran, bu kütükle  ayn›

renklerde, ondan zorlukla ay›rt
edilebilen bir hayvan fark etti.

Emre: Sen de kimsin? Seni
fark etmekte çok zorland›m,

renklerin üzerinde durdu¤un
a¤aç kütü¤ünün renkleriyle ayn›!

Bukalemun: Ben bir bukalemu-
num. Kendimi tehlikelere karfl› ko-
rumak için üzerinde bulundu¤um
cismin renklerine bürünürüm.
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Emre: Bu muhteflem bir fley, nas›l baflar›yorsun bunu?

Bukalemun: Derimde “kromatofor” denilen özel bir renk madde-
si var. Bu madde sayesinde bulundu¤um ortama renk uyumu sa¤-
lar›m. Sinir sistemimdeki salg›lar ve pigmentlerimin da¤›l›p toplan-
mas›yla bu renk de¤iflimi oluflur. Böylece çok a¤›r hareket etmeme
ra¤men bulundu¤um ortamlarda fark edilmeden güvenli bir flekil-
de yaflam›m› sürdürebilirim. Tabii bu özelli¤i bana herfleye r›zk›n›
veren yüce Allah vermifltir. 

Emre: Renk de¤ifltirme özelli¤ini biraz daha anlat›r m›s›n?
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‹flte Rabbiniz olan Allah budur. 
O'ndan baflka ‹lah yoktur. Herfleyin

yarat›c›s›d›r, öyleyse O'na kulluk edin.
O, herfleyin üstünde bir vekildir.

Gözler O'nu idrak edemeza; 
O ise bütün gözleri idrak eder. 

O, Latif oland›r, Haberdar oland›r.

(En'am Suresi, 102-103) 



Bukalemun: Gün ›fl›¤›nda yaprakl› bir dalda otururken, etrafla-
r›ndaki çal›l›klar›n gölgesine benzer flekilde siyah ve kahverengi le-
kelere yeflil olurum. Karanl›kta ise tamamen siyah olurum. Bütün bu
renk de¤iflimlerini 15 dakika içinde gerçeklefltiririm. Bir de k›zd›-
¤›m zamanlarda üzerimde di¤er hayvanlara uyar› olacak flekilde
koyu turuncu benekler, koyu k›rm›z› lekeler oluflur.

Emre: Bu gerçekten inan›lmaz... Baflka ne gibi özelliklerin var, çok
merak ediyorum?

Bukalemun: Gözlerim di¤er tüm organlar›mdan ba¤›ms›z hare-
ket eder. Gözlerimle 180 derecelik bir aç›yla öne arkaya veya tam
afla¤›ya bakabilirim. Tabii Allah dilemese ben bu özelliklerin hiç-
birine sahip olamazd›m. Allah beni yaratm›fl ve hayatta kalmam
için bana gerekli tüm özellikleri vermifltir. 

Emre: Gözlerini seçebilmekte zorlan›yorum...
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Bukalemun: Gözlerimin düflmanlar›n dikkatini çekmemesi için
Allah gözlerimi kafama uyum sa¤layacak flekilde neredeyse ta-
mamen pullarla örtmüfltür. Gördü¤ün gibi Allah beni yarat›rken
karfl›laflabilece¤im her durumu planlay›p en uygun flekilde yarat-
m›flt›r. 

Emre: Art›k çevreme daha dikkatli bak›p, Allah’›n varl›¤›n›n do¤a-
daki apaç›k delillerini görünce hamd ile yüce Rabbimiz’i tesbih et-
meyi hiç unutmayaca¤›m. Teflekkür ederim.

Bukalemun: Hoflçakal Emre!
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Sizin için hayvanlarda da 
elbette ibretler 

(dersler) vard›r...
(Nahl Suresi, 66)



Bora oyun oynamak için s›n›f arkadafl› Can’›n evine gitmiflti.
Can kendisini ça¤›ran annesinin yan›na gitti¤inde Bora odada yal-
n›z kalm›flt›. Tam o s›rada odaya Can’›n köpe¤i girdi! Adeta “Ben
de seninle oynamak istiyorum.” diyen köpek öyle sevimliydi ki!

Bora: Hey! Gel bakal›m, beraber oynayal›m!

Köpek: Yaflas›n, çok sevindim!

Bora flaflk›nl›ktan donakald›. Köpek konufluyordu! Kaç›r›lma-
yacak f›rsatt›. Köpekler  hakk›nda merak etti¤i fleyleri sormaya bafl-
lad›:

Bora: Sevimli köpek, hep merak etmiflimdir, yemen için verdi¤imiz
o sert kemikleri nas›l çi¤niyorsun?

Köpek: Tüm canl›lara kendilerine ait özellikler veren Allah, biz kö-
peklere de di¤er canl›lardan farkl› fiziksel özellikler vermifltir. Ör-
ne¤in, difllerimizin say›s› sizinkilerden on tane daha fazla, tam 42
tanedir. Böylece yiyeceklerimizi, özellikle de kemikleri rahatl›kla

a¤z›m›zda  ufalay›p ö¤ütebiliriz.
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Bora: Bildi¤im kadar›yla sen de benim gibi oynamay›, koflup z›p-
lamay› çok seviyorsun. Peki nas›l oluyor da sen hiç terlemiyorsun?

Köpek: Biz, insanlarda oldu¤u gibi vücut ›s›s›n› düzenlemek için
terlemeyiz, çünkü vücutlar›m›zda ter bezleri yoktur. Is› ayar›n› solu-
num sistemimizle yapar›z. Vücudumuzdaki tüyler ise d›flar›dan ge-
len ›s›n›n derimizle temas›n› önler. Hava s›cakl›¤›n›n artmas›yla vü-
cut ›s›m›z da artar; meydana gelen fazla ›s›y› da dilimizi ç›kararak
atar›z. Böylece s›cak günlerde kal›n tüylerimize ra¤men terlemeyiz. 

Allah bize öyle mükemmel bir sistem vermifltir ki; insanlar ya-
r›m saat hareket edince hemen terledi¤i halde, biz saatlerce hiç
durmadan koflsak da terlemeyiz. Art›k bunlar› bildi¤ine göre, s›cak
havalarda dilleri d›flar› sarkm›fl köpekler gördü¤ünde onlar için
üzülmene gerek olmad›¤›n› da anlam›fls›nd›r. Bu sistemi tabii ki biz
köpekler kendimiz oluflturmad›k. Bu ancak herfleyi örneksiz yaratan
Allah’›n üstün yarat›fl›n›n delillerinden biridir. 

Bora: San›r›m sizin koku alma duyunuz da çok geliflmifl.

Köpek: Hakl›s›n. Koku alma duyumuz çok güçlüdür. Beynimizdeki
koku alma merkezi insanlardan 40 kat daha fazla geliflmifltir. 

Bora: Demek polis köpekleri bu sayede kendilerine koklat›lan kü-
çük bir eflyadan yola ç›karak o eflyan›n sahibini bulabiliyorlar!

Köpek: Çok do¤ru. Görüyorsun her gün görmeye al›fl›k oldu¤un
biz köpekler de di¤er canl›lar gibi Allah’›n yarat›fl›n›n delillerin-
deniz. Bunu hep akl›nda tutup sürekli Allah’› hamd ile anmay› hiç
unutma.

Bora: Teflekkür ederim sevimli köpek. Bunu hiç
unutmayaca¤›m inflaAllah. Ve bütün arkadafl-
lar›ma Allah’›n size verdi¤i bu özellikleri anlat›p
onlar›n da flükretmelerini söyleyece¤im. 

Tam bu s›rada Can odaya girdi ve hep
beraber oynamaya bafllad›lar.
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Sizin için yerde olanlar›n
tümünü yaratan O'dur.

(Bakara Suresi, 29)
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Köpeklerin kokulara karşı olağanüstü
hassas burunları vardır. Sokakta yürürken,
diğer köpeklerin bıraktıkları kokuları ve çev-
redeki insanların kendilerine özgü kokuları-
nı tahlil ederek, onlar hakkında bilgi toplar-
lar. Havadaki en küçük oranlardaki kokula-
rı dahi güçlük çekmeden tespit ederler. Ko-
ku alma duyusu kuvvetli bir köpek türü olan
"bloodhound", hiçbir belirtinin görülmedi-
ği bölgelerde iz sürebilir, dört günlük bir
izi takip edebilir ve bir insanın izini 80
kilometreden daha fazla sürebilir. 



Ahmet’in ablas› ata binmeyi ö¤renmek istiyordu. Hafta sonu
ailece binicilik kulübüne gittiler. Ablas›, annesi ve babas› binicilik
hocas›yla konuflurken, Ahmet ileride ot yemekte olan bir at›n yan›-
na yaklaflt›.

Ahmet: Merhaba! Yedi¤in otlar çok kumlu ve tozlu gözüküyor.
Difllerin ac›m›yor mu?

At: Hay›r küçük dostum. Difllerimizin afl›nma paylar› vard›r.
Allah difllerimizi çok uzun yaratm›flt›r. Bu difller çene kemi¤imi-
zin çok derinlerine kadar gömülen uzun fleritler halindedir. Ya-

ni difllerin kök k›sm› sizinkilere göre çok daha derinler-
dedir. Diflimiz afl›nd›kça kemi¤in içindeki bölüm d›-

flar› ç›kar. Her bir difl, yemek yeme kabiliyetini yi-
tirmeden 2,5-5 cm kadar afl›nabilir. 

Ahmet: Demek Rabbimiz’in siz atlara böyle bir
özellik vermesiyle, k›sa sürede difllerinizi kaybedip

açl›ktan ölmekten kurtulmuflsunuz.

At: Çok hakl›s›n. Gördü¤ün gibi Allah her canl›y›
karfl›laflaca¤› yaflam flartlar›na uygun yaratm›fl-
t›r. Bu O’nun üstün yarat›fl›n›n delillerinden biri-

dir. Yeryüzündeki her canl› O’na muh-
taçt›r. 
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Ahmet: fiimdi senin üstüne binsem, beni hiç yorulmadan kilomet-
relerce uza¤a tafl›yabilirsin, de¤il mi?

At: Evet. Zaten tarih boyunca insanlara bu konuda en çok yard›m-
c› olan hayvanlar bizleriz. Bugün sokaklarda binlerce araba ve bu
arabalar için yap›lm›fl yollar var. Oysa, bu arabalar ancak son
yüzy›lda insanlara hizmet etmeye bafllam›fllard›r.
Büyük büyük baban›n do¤du¤u
y›llarda hiç kimse araba diye bir
fleyin varl›¤›n› bilmiyordu. O ta-
rihte ulafl›m ve tafl›ma iflleri hay-
vanlar, özellikle de biz atlar sa-
yesinde yap›l›yordu.

Ahmet: Bu bacaklarla bu
kadar uzun yol gidebilmene
flafl›rmad›m. Peki h›zl› kofla-
bilir misin?
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At: Tabii. Allah bacaklar›m› yaln›z a¤›r yükleri tafl›yabilmek de-
¤il, ayn› zamanda h›zl› koflabilmem için de için özel olarak ya-
ratm›flt›r. Bizde di¤er hayvanlarda oldu¤u gibi köprücük kemi¤i
yoktur. Bu bizim daha büyük ad›m atabilmemizi sa¤lar. 

Ahmet: Allah sizi a¤›r yükleri kolayl›kla tafl›man›z ve h›zl›
koflabilmeye uygun olarak yaratm›fl.

At: Evet Ahmet. Allah, bizi bu özelliklerimizle insanlara hiz-
met etmemiz için yaratm›flt›r. 

Ahmet: Bu ö¤rendiklerimi ablama anlat›nca binicilik e¤itimi al-
mak daha çok ilgisini çekecek eminim!
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Ey insanlar, siz Allah'a 
(karfl› fakir olan) muhtaçlars›n›z; 

Allah ise, Ganiy (hiçbir fleye 
ihtiyac› olmayan)d›r, Hamid

(övülmeye lay›k)t›r.
(Fat›r Suresi, 15)
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A
nne pandalar yav-
rularına çok iyi
bakım yaparlar.

Yavru pandaların
özel bir korumaya
ihtiyaçları vardır,
çünkü doğdukların-
da yardıma muhtaç
durumdadırlar. Düş-
manları yavru panda-
ya saldırdıklarında, anne-
si güçlü çenesiyle düşmanını
ısırarak yavrusunu korumaya çalışır.
Oysa anne pandanın güçlü çenesi yavrusunu tuttu-
ğunda oldukça nazik olabilmektedir. Hatta yavruları-
nı bir yerden, bir yere taşırken boyunlarından tuta-
rak bir kedi gibi kavrayabilirler. Nasıl davranmaları
gerektiğini pandalara öğreten, onları yaratan ve
neye ihtiyaçları olduklarını en iyi bilen  Allah’tır.



Levent, okudu¤u bir hikaye kitab›nda kangurular›n cep-
lerinde büyüttükleri yavrular›ndan bahsedildi¤ini görünce
flaflk›nl›k içinde kendi kendine sordu: "Hiç hayvanda cep
olur mu?" Kitaptaki kanguru cevap verdi: “fiafl›rmakta
hakl›s›n sevgili Levent. Fakat, gerçekten de biz kangurula-
r›n karn›nda, "kese" ad› verilen ve yavrumuzun beslenme-
sinin, korunmas›n›n ve geliflmesinin sa¤land›¤› bir bölüm

bulunur.”
Levent resimde annesinin karn›ndaki cepten kafas›n› ç›-

karm›fl yavrunun sevimlili¤ine karfl› derin bir flefkat hissetti. 

Levent: Peki bu sevimli yavru o cebe nas›l geldi acaba?

Kanguru: Yavru kanguru daha henüz 1 cm iken, erken do-
¤um gerçekleflir. Bu cebe, daha tam olarak geliflmemifl minik
yavru, 3 dakikal›k bir yolculuk sonucunda ulafl›r.

Levent: Bu çok ilginç... Peki yavru bu kesede nas›l beslenir?

Kanguru: Kesemizin içinde dört farkl› meme bulunur. Bu
memelerden birisinde, k›vam› ve ›s›s›yla bu küçük yavru için
özel haz›rlanm›fl bir süt vard›r. Di¤er üç memede ise yeni
do¤mufl bir bebek için de¤il, yafl› daha ileri bir yavru için
haz›rlanan süt bulunmaktad›r. Bu yavru da birkaç hafta son-
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ra ilk emdi¤i memeyi b›rakacak ve yafl›na göre olan memeyi em-
meye bafllayacakt›r. Biraz daha büyüyünce ise bir ötekisine geçifl
yapacakt›r.

Levent: ‹nan›lmaz! 1 cm boyundaki kanguru yavrusu, bu dört me-
meden hangisini seçece¤ini nereden bilebilir? Ya siz anne kan-
gurular dört memenin her birine bu kadar farkl› özellikteki
sütleri nas›l yerlefltirmifl olabilirsiniz? 
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Kanguru: Dahas›, yeni do¤an yavrunun emdi¤i süt di¤er meme-
lerden gelen sütlere göre daha s›cakt›r. ‹çerdi¤i besinler de daha
farkl›d›r. Sence biz anne kangurular  bu meme içindeki sütü nas›l
›s›tabiliriz? Sak›n unutma sevgili Levent, bunlar›n hiçbirini yapan
asl›nda anne kanguru de¤ildir. Bizim kesemizin içindeki sütlerin

farkl› oldu¤undan haberimiz bile yoktur. Memelerimizdeki sü-
tün s›cakl›¤›n› hesaplayabilmemiz mümkün de¤ildir. Her sü-
te farkl› özellik vermeyi, hangi sütün içinde hangi besinin
oldu¤unu da bilemeyiz. Biz sadece Allah'›n bizlere emret-
ti¤i flekilde yaflar›z. Yavrumuzun ihtiyaçlar›n› da bizi ya-

ratan Allah düflünmüfltür. Sonsuz flefkat ve merhamet sahi-
bi olan Rabbimiz, en uygun yap›daki sütleri, yavrular için

en uygun yere, yani biz annelerinin karn›na yerlefltirmifltir. 
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De ki: "Rabbimin sözleri(ni yazmak)
için deniz mürekkep olsa ve yard›m

için bir benzerini (bir o kadar›n›)
dahi getirsek, Rabbimin sözleri
tükenmeden önce, elbette deniz

tükeniverirdi." 

(Kehf Suresi, 109)



U¤ur bahçede  uzanm›fl kitap okuyordu. Okudu¤u kitaptan
gözlerini ay›r›p etrafa bakarken birden gözüne a¤ac›n dallar›nda-
ki örümcek a¤› iliflti. Aya¤a kalkt› ve örümcek a¤›na biraz daha
yaklaflt› ve hayranl›kla a¤› incelemeye bafllad›. Bu arada a¤›n ya-
k›n›ndaki örümcek U¤ur’a seslendi.

Örümcek: Merhaba dostum!

Uğur: Merhaba, yapt›¤›n a¤›n flekli çok ilginç. Bu flekli nas›l yap›-
yorsun?

Örümcek: A¤›m› kurmak için uygun bir
yer tespit ederek ifle bafllar›m. Bu

yer bir köfle veya birbirine yak›n
iki cismin aras› olabilir. A¤aç
dallar› aras›na nas›l a¤ yapt›¤›-
m› anlatay›m sana. ‹plikçi¤imi
dal›n bir ucuna önce s›k›ca ya-

p›flt›r›r›m. Dal›n di¤er ucuna do¤-
ru yürürken di¤er yandan da ip-

likçik salg›lamaya devam
ederim. Belirli bir uzakl›¤a
gelince durur ve iplikçik
salg›lamay› keserim. Sonra

salg›lad›¤›m iplikçi¤i kuv-
vetli bir biçimde kendime
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do¤ru çekmeye bafllar›m ve ucunu bulundu¤um yere s›k›ca yap›flt›-
r›r›m. Daha sonra meydana gelen yay›n içinde a¤›m› örmeye bafl-
lar›m.

Uğur: Ben bir ipi gergin olarak iki duvar aras›nda tutup böyle bir
ifllemi asla gerçeklefltiremezdim. ‹pi gergin tutmak zor olmuyor mu?

Örümcek: Bu sorunu nas›l çözdü¤ümü sana anlatay›m: Bazen a¤›-
m› birbirinden uzak dallar aras›na kurar›m. Böyle a¤lar oldukça
büyük oldu¤undan av yakalama kapasiteleri de büyüktür. Ama
a¤›n büyük olmas› zamanla gerginli¤inin azalmas›na neden olur.
Bu da, av yakalamadaki baflar›m›n azalmas› demektir. A¤›n mer-
kezine giderim, buradan yere kadar uzanan bir iplikçik salg›lar›m.
‹plikçi¤in yere yak›n olan ucuna da minik bir tafl tuttururum. Sonra
a¤a geri döner ve iplikçi¤i çekerek tafl›n yerden yukar› kalkmas›n›
sa¤lar›m. Tafl havada iken ba¤l› oldu¤u iplikçi¤i, a¤›n ortas›na ye-
niden s›k›ca tuttururum. Sonuçta a¤, ortas›ndan sarkan bu tafl›n
kendisini afla¤› do¤ru çekmesi nedeniyle gerilir. ‹flte bu kadar!

Uğur: Bu harika bir yöntem! Peki sen böyle üstün bir tekni¤i nere-
den biliyor ve nas›l baflar›yla uyguluyorsun? Üstelik milyonlarca y›l-
d›r her örümcek bunu yap›yor olmal›…

Örümcek: Hakl›s›n dostum. Bunu baflaracak bir zekaya sahip ol-
du¤umu düflünmek ak›l d›fl› olacakt›r. Bu tekni¤i kullanabilmemi
bana ilham eden, herfleyin sahibi olan ve bunlar› yaratan
Allah’t›r.

Unutma U¤ur, Allah için herfley çok kolayd›r. Allah
sonsuz say›da varl›k, sonsuz say›da mekan yaratmaya
güç yetirendir. 

Uğur: Anlatt›klar›n için teflekkür ederim.
Allah’›n ne kadar güçlü ve üstün bir bilgi-
ye sahip oldu¤unu, yaratt›¤› canl›lar› ve
bunlardaki kusursuz tasar›mlar› her gör-
dü¤ümde daha iyi anl›yorum.
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Amcas› Serkan’›, uzun zamand›r gitmeyi çok istedi¤i bir yere
götürüyordu. Bu yer, hep kitaplarda ve dergilerde okudu¤u, tele-
vizyonlarda izledi¤i hayvanlar› gerçek halleriyle görebilece¤i hay-
vanat bahçesiydi. Yolculuklar› uzun ve zevkliydi. Yol boyunca am-
cas› Serkan’a çeflitli iman hakikatleri anlat›yordu, Kuran-› Ke-
rim’den örnekler veriyordu. Sonunda hayvanat bahçesine varm›fl-
lard›. Serkan’›n gözleri flaflk›nl›ktan kocaman olmufltu. Bu kadar
çok ve çeflitli hayvan› hiç birarada görmemiflti. Kufllar›n oldu¤u bö-
lüme geldiklerinde Serkan amcas›n›n yan›ndan ayr›l›p, sevimli ör-
deklerin kafesinin yan›na gitti. ‹çinden “ne kadar da güzel bir kufl”
dedi. Bu s›rada bir ses “teflekkür ederim” dedi. Serkan etraf›na ba-
k›nd›, kimse yoktu. Konuflan karfl›s›nda duran sevimli ördekti.

Sevimli Ördek: Merhaba, benim sesimi duydun, beni sevdi¤in
için çok teflekkür ederim. Görüntümün güzel olmas›n›n d›fl›nda,
baflka önemli özelliklerimin de oldu¤unu da biliyor muydun?

Serkan: Hay›r, ama anlatman› çok isterim.

Sevimli Ördek: Bizim çok h›zl› uçabilen kufllardan oldu¤umuzu
biliyor muydun? Ördekler uçarken saatte 50 km'nin üzerine ç›ka-
bilirler. Ayr›ca y›rt›c› hayvanlara yem olmamak için uçarken sürek-
li rotam›z› de¤ifltiririz. Suya dalmam›z gerekti¤inde, bunu o kadar
h›zl› bir flekilde yapar›z ki, avc›lar için çok zor bir hedef oluruz.
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Serkan: Bu gerçekten bir kufla göre oldukça h›zl› bir uçufl, düfl-
manlar›n›z sizi bu kadar h›zl› uçmaya zorluyor demek?

Sevimli Ördek: Evet Serkan, sana bir örnek vereyim; Bizim arka-
dafllar›m›zdan olan buz ördekleri ilginç bir avlanma tekni¤ine sa-
hip olan y›rt›c› mart›lara karfl› sürekli tetiktedirler. Çünkü mart›lar,

buz ördeklerini aral›ks›z ha-
va sald›r›lar›yla devaml›

olarak suya dalmaya
zorlarlar. Bunu, ördek-
ler nefessiz ve çaresiz
bir flekilde su yüzeyine

ç›k›ncaya kadar sürdü-
rürler. Daha sonra kafa-

lar›na bir gaga darbesi in-
direrek onlar› avlarlar. Fakat
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bu mücadeleden her zaman galip ayr›lan taraf mart›lar olmaz.
Buz ördeklerinin de kendilerine has korunma yöntemleri vard›r.
Gökyüzünde bir mart›n›n görülmesi halinde, ördekler hemen bü-
yük gruplar halinde kümeleflirler. Böylece mart›n›n çok say›da da-
l›p ç›kan ördekler aras›ndan herhangi bir tanesini yoruluncaya ka-
dar takip etmesi imkans›z hale gelir.

Serkan: Ördekler ne kadar da ak›ll›ym›fl, bütün bunlar› nas›l ya-
pabiliyorlar?

Sevimli Ördek: Bunun cevab› çok aç›k Serkan, ördekleri ve di¤er
tüm canl›lar› yaratan Allah’t›r ve onlara, kendilerini nas›l  koruya-
caklar›n› da Allah ilham etmektedir. 

Serkan: Çok teflekkür ederim sevimli ördek, bana bugün çok fay-
dal› bilgiler verdin ve Rabbimiz’in ayetini hat›rlatt›n, tekrar görüfl-
mek üzere.
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Yaratan, hiç yaratmayan
gibi midir? Art›k ö¤üt al›p 

düflünmez misiniz? 
(Nahl Suresi, 17) 
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Ali bir yandan yemek yiyor, bir yandan da televizyondaki çiz-
gi filmi izliyordu. Çizgi filmde bir köpekten kaçan kocaman  bir de-
vekuflu vard›. Devekuflu o kadar h›zl› kofluyordu ki, bu h›z sayesin-
de kurtuldu ve yuvas›na arkadafllar›n›n yan›na ulaflt›. Ali devekufl-
lar›n› sadece bafllar›n› kuma gömen  kufllar san›-
yordu. Bu kadar iyi koflucu olduklar›n› bilmiyor-
du. 

Devekuşu: Demek bizim iyi birer koflucu oldu¤u-
muzu bilmiyordun. 

Ali televizyona biraz yaklaflt› ve devekufluyla ko-
nuflmaya  bafllad›:

Ali: Ad›ndan aç›kça
anlafl›ld›¤› gibi sen

bir kuflsun. Bu kadar h›zl› koflman
beni flafl›rtt› tabii. Hem de bu koca-
man  vücudunla... 

Devekuşu: Hakl›s›n. Bizler dün-
yadaki en büyük kufllar›z. Boyu-
muz  insanlardan daha uzun-

dur. Mesela ben yaklafl›k 2,5
metre boyunda ve ortalama 120 ki-
lo a¤›rl›¤›nday›m. Bizler uçamay›z.

Ama Allah bize düflmanlar›-
m›zdan kaçabilmemiz
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için baflka bir özellik vermifltir. Uzun bacaklar›m›zla çok h›zl› ko-
flar›z, o kadar h›zl›y›z ki, hiçbir insan koflarak bize yetiflemez. Biz-
ler hayvanlar alemindeki en h›zl› koflan iki bacakl› hayvanlar›z ve
1 saatte yaklafl›k olarak 70 kilometrelik bir h›za ulaflabiliriz. 

Ali: Yanl›fl görmüyorsam aya¤›nda  yaln›zca iki parmak var, do¤-
ru mu?

Devekuşu: Evet. Bizim ayaklar›m›zda sadece iki parma¤›m›z var-
d›r. Üstelik bu parmaklar›n biri di¤erinden çok daha büyüktür. Ve
biz yaln›zca bu büyük parmaklar›m›z›n üzerinde koflar›z. Gördü-
¤ün gibi her canl›y› yoktan ve  örneksiz olarak var eden Allah biz
devekufllar›n› da bu flekilde yaratm›flt›r. Bize yaflam›m›z için gerek-
li birçok özellik vermifltir. Bildi¤in tan›d›¤›n
kufllardan farkl› o kadar çok özelli¤imiz
var ki…

Ali: Çok hakl›s›n. Peki merak ediyo-
rum, yavrular›n›z› nas›l dünyaya ge-
tiriyorsunuz?

Devekuşu: Evet Alici¤im, biz ne
kadar büyüksek yumurtalar›m›z
da o kadar büyüktür. Bu dev yumur-
talar için önce kumda genifl bir çukur
kazar ve buraya tüm yumurtalar› yerlefltiri-
riz. Bir seferde 10-12 tane  yumurta yumurt-
lad›¤›m›zdan çukurun büyüklü¤ünü de ona  gö-
re  ayarlamam›z gerekir. Yani oldukça genifl bir
çukur kazar›z. 

Ali: Peki neden özellikle kumda aç›yorsunuz bu çu-
kurlar›?

Devekuşu: E¤er çukuru, kumda de¤il de toprakta
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açsayd›k, bu çok zaman
al›rd›. Hem de çok yorulma-

m›za sebep olurdu. Kumun
tafl›nmas›, topra¤a göre daha

kolayd›r. Kumu elinle bile efleleye-
bilirsin. Ama toprak için kürek gerekir.

‹flte bu nedenle, kumu tercih ederiz. Böylece hem da-
ha çabuk, hem de daha  az yorularak iflimizi yapabiliriz.  

Sonra da yumurtalar›n üzerini kolayca yine kumla örteriz.
Biliyorsun dünyada çok çeflitli, milyonlarca say›da canl› vard›r. Biz
bunlardan sadece bir tanesiyiz. Bütün canl›lar bizim gibi mükem-
mel özelliklerle doludur. Hepimizi Allah yaratm›flt›r. Yapt›¤›m›z
herfleyi  bize ö¤reten Allah’t›r.  

Ali: Seni tan›d›kça Allah’a olan yak›nl›¤›m ve sayg›m daha da art-
t›. Anlatt›klar›n için teflekkür ederim. Hoflçakal.
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Uçan balıklar, kuşlar gibi

kanatlarla uçmazlar, sadece

kanada benzer yüzgeçleri

üzerinde kayarlar. Saatte en

az 56 kilometre hız kazanır-

lar. Bu küçük balıklar, yüz-

geçlerini yayarak ve kuyruk-

larını sudan kaldırarak suda

daha da hızlı hareket edebi-

lirler. Bu şekilde su üstünde

kayarlar. 
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Yüksekten dalan deniz kuşu türlerinden biri olan bo-

obylerin geniş, perdeli ayakları vardır. Bu ayakları denizin

yüzeyinde veya altında yüzmek için onlara Allah özellik-

le vermiştir. Boobyler aynı zamanda da dalış yaparlar.

Gagalarıyla balık yakalamak için denize dalarlar ve ço-

ğunlukla belli bir süre ortaya çıkmadan denizin altında

kalarak uzun bir mesafe yüzerler.  
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Can her sabah oldu¤u gibi, okula gitmeden önce  kahvalt›s›n›
yapmak için masaya oturmufltu. Annesi çay› demlerken Can’›n gö-
zü bal kavanozunun üzerindeki sevimli ay› resmine tak›ld›. Resim-
deki ay› Can’a seslendi:

Ayı: Merhaba Can! Anlafl›lan sen de bal› en az biz ay›lar kadar
seviyorsun...

Can: Evet. Annem kahvalt›mdan bal› hiç eksik etmez. Peki siz ne-
reden buluyorsunuz bu güzel yiyece¤i?

Ayı: Canl›lar›n tüm ihtiyaçlar›n› en iyi flekilde karfl›layan Rabbi-
miz’in biz ay›lara verdi¤i uzun burun sayesinde. Bu burunla çok iyi
koku al›r ve yiyeceklerimizi kolayca buluruz.

Can: Peki bal kovan›n› buldu¤unuzda ar›larla nas›l baflediyorsu-
nuz?

Ayı: Kovan› bulunca pençemizle bir iki keskin vurufl yap›p tüm
ar›lar› kaç›r›r, sonra da kovandaki bal› afiyetle yeriz. Ama sak›n
sen ayn› fleyi yapmaya kalkma yoksa ar›lar her yerini sokarlar ve
hastalan›rs›n. Biz ay›larsa, Rabbimiz’in lütfu olan
kal›n kürkümüz sayesinde ar›lar›n i¤nelerinden
korunuruz. 
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Can: Merak ediyorum. Siz ay›lar k›fl uykusuna yatt›¤›n›z
zaman hiç ac›km›yor musunuz?

Ayı: Bizler k›fl uykusuna yatmadan önce bol bol yemek
yeriz. Derimizin alt›ndaki ya¤ tabakas›n› art›rmak için
bol miktarda kay›n kozala¤› ve kestane tüketiriz. Böylece

vücudumuzda ya¤ depolar›z. Çünkü ilk-
baharda bar›naklar›m›zdan ç›kt›¤›m›zda
kilolar›m›zdan ço¤unu kaybetmifl oluruz.
Bir insan bu kadar kilo kaybedetse hemen
ölür. Oysa bizler vücut a¤›rl›¤›m›z›n ço¤u-
nu kaybetsek bile yaflam›m›z› sürdürebili-
riz. Tabii ki bizler uyumadan önce vücu-
dumuza ya¤ depolamam›z gerekti¤ini
kendimiz akledemezdik. Bizim, uyuma-
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Yedi gök, yer ve bunlar›n
içindekiler O'nu tesbih eder; O'nu övgü

ile tesbih etmeyen hiçbir fley yoktur, ancak
siz onlar›n tesbihlerini kavram›yorsunuz.
fiüphesiz O, halim oland›r, ba¤›fllayand›r. 

(‹sra Suresi, 44)



dan önce bu flekilde bol yemek yememiz ancak yü-
ce Rabbimiz’in ilham›ylad›r. 

Can: Gerçekten de düflünen insanlar için yeryüzün-
deki her canl› Allah’›n üstün yarat›fl›n›n delillerin-
dendir. Bunu bana hat›rlatt›¤›n için çok
teflekkürler sevimli dostum... 

“Hadi Can! Acele et, okula geç
kalacaks›n o¤lum!”  

Can annesinin sesiyle ir-
kildi. Bal›n› afiyetle yerken
ay›lar› düflündü ve onlar›
kusursuzca yaratan, sonsuz
flefkat sahibi Allah’a flükretti.
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Seda ailesiyle birlikte piknik yaparken do-
laflmaya ç›km›flt›. Dolaflt›¤› yeflillik alan Seda’n›n

çok hofluna gitmiflti. Etrafta gezinirken gözüne siv-
ri i¤nelerle dolu bir top yuma¤› iliflti. “‹yi ki üzerine

basmad›m, yoksa bu i¤neler çok can›m› yakabilirdi”
diye söylendi kendi kendine. Top yuma¤› yavaflça aç›l-

d› ve seslendi:

Kirpi: Hakl›s›n Sedac›¤›m, i¤nelerimle istemeden
de olsa can›n› yakabilirdim.
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Seda: Demek burada bir  kirpi var! Merak
ediyorum, neden böyle sivri i¤nelerle kapl›
senin vücudun?

Kirpi: Allah bu i¤neleri kendimi düflmanlar›ma kar-
fl› savunmam için vermifl. Tehlike halinde bir top gibi
yuvarlan›r, dikenlerimle kendimi savunurum.

Seda: Bildi¤im kadar›yla baz› hayvanlar k›fl uykusuna
yat›yor. Ya sen?

Kirpi: So¤uk havalar› pek sevdi¤im söylenemez. K›fl›n s›-
cakl›klar 13 derecenin alt›na düfler düflmez k›fl uykusuna
yatar›m. Yüce Allah k›fl boyunca beni uyku halinde tutar,
bahar›n gelmesiyle tekrar uyan›r, hayat›ma devam ede-
rim. Bu tamamen Allah’›n ilham›ylad›r. Yoksa k›fl›n ya-
flam koflullar›n›n daha a¤›r olaca¤›n›, bu süre zarf›nda
uyumam›n hayatta kalmak için daha faydal› olaca¤›n› ken-
dim ak›l edemezdim. Yüce Allah Kuran’da flöyle buyurmak-
tad›r: 
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“Geceleyin ve gündüzün uyumanız ile O’nun
fazlından (geçiminizi temin için rızkınızı)
aramanız, O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz
işitebilen bir kavim için gerçekten ayetler

vardır.” (Rum Suresi, 23)

Görüyorsun ya, tüm canl›lar gibi bize de Allah,
en uygun zamanda r›zk›m›z› aramam›z› bildirmekte-
dir.

Seda: Bir belgeselde senin kocaman bir aslan karfl›s›n-
daki korkusuz savafl›n› izlemifltim. Nas›l oluyor da aslan-

dan korkmuyorsun?

Kirpi: Allah’›n nimet olarak verdi¤i vücudumdaki bu dikenler
sayesinde en tehlikeli düflmanlar›ma bile korkusuzca karfl›
koyabilirim. Bir aslan sald›rd›¤›nda önce h›zla kaçar›m.
Uygun bir yerde aniden durarak vücudumun arka taraf›n›
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hafifçe kald›r›p oklar›m› aslana yöneltirim.
E¤er aslan diflleriyle ›s›rarak beni yakala-
maya çal›fl›rsa, oklar›m a¤z›na ve yanaklar›na
batarak, iyileflmesi olanaks›z yaralar açar. 

Aslan hiçbir fley yiyemez hale gelir ve bir
süre sonra da ölür. fiüphesiz bu ancak yüce
Rabbimin bana verdi¤i ak›l ve savaflma tekni¤i iledir.
Bana hayatta kalmam için en uygun özellikleri veren,
beni yaratan O’dur.

Seda: Hakl›s›n kirpi kardefl. 

Allah’›n hayvanlar› bu kadar çeflitli yaratmas› her bak-
t›¤›m fleyde  Allah’›n yüceli¤ini ve mükemmel yarat›fl›n›
görebilmeme yard›mc› oluyor. Bu güzel sohbet için teflekkür
ederim.

Kirpi: Hoflçakal dostum.
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Tolga ile annesi yaz tatili için nereye gideceklerine karar ver-
meye çal›fl›yorlard›. Annesi bir seyahat acentas›na gidip farkl› ül-
kelerin tan›t›m broflürlerine bakarak karar vermelerini teklif etti ve
beraberce bir seyahat acentas›na gittiler. Ofise girer girmez, du-
varlarda as›l› duran, daha önce görmedikleri yerlere ait posterler-
le karfl›laflt›lar. Annesi yetkililerle konuflurken Tolga da tek tek pos-
terleri incelemeye bafllad›.

Tolga bir posterin önünde dalm›fl düflünürken bir sesle irkildi:

Kutup ayısı: Hey! Tolga merhaba! Neden anneni de al›p buraya
gelmiyorsun?

Tolga sesin geldi¤i yöne do¤ru kafas›n› çevirdi. Hemen yan›n-
da as›l› duran posterdeki kutup ay›s›yd› seslenen.

Tolga: Merhaba! Ben de seni kocaman bir kardan
adam zannetmifltim!

Kutup ayısı: Hakl›s›n iri cüssemiz ve beyaz
tüylerimizle kardan adama benziyoruz.
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Ancak eminim 800 kiloluk a¤›rl›¤›m›z 2,5 metrelik boyumuz ile bir
kardan adamdan çok daha iriyiz.

Tolga: Seni ve aileni daha yak›ndan tan›mak için oraya gelmek is-
terdim. Ama bildi¤im kadar›yla sizin yaflad›¤›n›z yerler epey so-
¤uk.

Kutup ayısı: Hakl›s›n. Bizler Kuzey Kutbu, Kuzey Kanada, Kuzey
Sibirya, Antartika gibi dünyan›n en so¤uk bölgelerinde yaflar›z.

Tolga: Peki nas›l oluyor da hiç üflümüyorsunuz?

Kutup ayısı: Bizim vücutlar›m›z bütün özellikleriyle yaflad›¤›m›z
ortama göre tasarlanm›flt›r. Dondurucu so¤uklara, buzullara ve
kar f›rt›nalar›na ra¤men, Allah’›n yaratt›¤› bir mucize olarak, de-
rilerimizin  alt›nda bulunan kal›n bir ya¤ tabakas› bizleri so¤uktan
korur. Ayr›ca yine özel olarak yarat›lm›fl olan kürklerimiz kal›n,
s›k, uzun ve kabar›kt›r. Böylece hiç üflümeyiz. Allah bizleri yaflaya-
ca¤›m›z iklimin özelliklerine göre yaratm›flt›r. Bizim neden Afri-
ka’da çölde yaflamad›¤›m›z› hiç düflündün mü? Bir düflünsene!
Çölde yaflasayd›k kal›n kürkümüz nedeniyle s›caktan kavrulup
ölürdük. Bu, Allah’›n her canl›y› yaflad›¤› ortama uygun olarak ya-
ratm›fl oldu¤unun göstergelerinden biridir. 
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Tolga kutup ay›s›n› bulmuflken onun hakk›nda merak etti¤i
herfleyi sormaya bafllad›: 

Tolga: Bildi¤im kadar›yla ay›lar k›fl uykusuna düflkündür. Bu siz
kutup ay›lar› için de geçerli midir?

Kutup ayısı: Hay›r sevgili dostum. Bizler di¤er ay›lardan farkl›
olarak k›fl uykusuna yatmay›z. Yaln›zca difli olanlar, özellikle de
hamile olanlar›m›z uzun dönemler süren k›fl uykusuna yatarlar.

Tolga: Peki yeni do¤an yavrular besinlerini nereden bulurlar?

Kutup ayısı: Yüce Rabbimiz’in “Rezzak”, yani R›z›k veren s›fat›n›n
bir sonucu olarak yeni do¤an yavrular için  ihtiyaç duyduklar› be-
sin haz›rd›r. Anne kutup ay›s›n›n sütü, yavrular› beklemektedir.

Tolga: Yavrular sadece sütle mi beslenirler?

Kutup ayısı: Evet. Anne, kutup ay›s›n›n sütü çok yüksek oranda
ya¤ içerir. Bu ya¤l› süt yavrular›n ihtiyac›n› en güzel flekilde karfl›-

lar. Böylece yavrular çok çabuk
büyüyüp, baharda inlerinden
ç›kmaya haz›r hale gelirler. 

Tolgac›¤›m, tahmin eder-
sin ki buzlar›n aras›nda ya-

flad›¤›m›z, ayn› zamanda
da araflt›rma yetene¤i-
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ne sahip olmad›¤›m›z için yav-
rumuz ilk do¤du¤unda ne gibi be-
sinlere ihtiyac› oldu¤unu bilemeyiz.
Bunun yan›nda bütün özellikleriyle en
modern fabrikalarda bile üretileme-
yen bu sütü bizim kendi iste¤imiz
ve çabam›zla kendi vücudumuz-
da üretmemiz kesinlikle mümkün
de¤ildir. Bu gerçek bize Allah’›n
yarat›fl›ndaki mükemmelli¤i aç›kça
göstermektedir. 

Tolga: Hakl›s›n dostum. ‹nsan biraz
düflününce etraf›nda her an büyük bir
mucizenin gerçekleflti¤ini anlayabiliyor.
‹nsan›n kendi vücudunda bile her saniye
milyonlarca mucize gerçeklefliyor. ‹nsan vücudundaki kusursuzca
bir mucize olarak yarat›lm›fl her sistem, her organ Allah’›n üstün
güç ve kudretinin ayr› birer göstergesidir.

Kutup ay›s› kendinden bahsetmeye devam etti:

Kutup ayısı: Peki, sana bir soru: Kutup ay›lar›n›n çok iyi birer yü-
zücü ve dalg›ç olduklar›n› biliyor muydun? 

Tolga: fiaka yap›yor olmal›s›n. Siz yüzmeyi de mi biliyorsunuz? Bu
a¤›r cüssenizle ve bu dondurucu suda nas›l yüzebilirsiniz?

Kutup ayısı: Hay›r, flaka yapm›yorum, biz kutup ay›lar› çok iyi yü-
zer ve dalar›z. Yüzerken ön ayaklar›m›z› kullan›r›z. Sonsuz merha-
met sahibi Allah bizim kolayca yüzüp avlanabilmemiz için ayakla-
r›m›z› bir kürek gibi kullanabilece¤imiz flekilde, ayak parmaklar›-
m›z›n aras›n› ördek aya¤› gibi perdeli olarak yaratm›flt›r. Ayr›ca
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Allah bizleri, avlanmam›z› kolaylaflt›rmak için suyun içindeyken
burun deliklerimizi kapat›p, gözlerimizi aç›k tutabilece¤imiz flekil-
de yaratm›flt›r.

Gördü¤ün gibi Tolgac›¤›m, Allah bizi farkl› koflullarda varl›¤›-
m›z› sürdürebilecek sistemlerle kusursuzca yaratm›flt›r. Bu özellikle-
ri zaman içinde kazanmam›z ya da bu özelliklere tesadüfen sahip
olmam›z mümkün de¤ildir. Bize suyun içinde gerekti¤i gibi dav-
ranmay› ö¤reten Allah’t›r. 

Tolga: Peki buz gibi so¤uk suyun içinde hiç üflümez misiniz?

Kutup ayısı: Bizim üflüme sorunumuz yoktur. Siz insanlar aya¤›n›-
z› veya elinizi bir buzun üzerinde birkaç dakika bekletseniz, bir sü-
re sonra so¤u¤a dayanamay›p çekmek zorunda kal›rs›n›z. Oysa
biz buzun so¤uklu¤unu fark etmeyiz bile. Çünkü Allah ayaklar›m›-
z› kal›n kürkle kapl› olarak, so¤uktan etkilenmeyecek flekilde yarat-
m›flt›r. E¤er ayaklar›m›z insan derisi gibi bir deriyle kapl› olsayd›,

74

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmek-
sizin) yaratand›r. O, bir iflin

olmas›na karar verirse, ona yaln›zca
“OL” der, o da hemen oluverir.

(Bakara Suresi, 117)



asla bu so¤uk  ortamda yaflaya-
mazd›k.

Kutup ay›s›n›n anlatt›klar›n-
dan sonra Tolga art›k Allah’›n son-
suz güç sahibi oldu¤unu daha iyi an-
l›yordu. Sonra da Tolga yaz tatilinde
gittikleri tatil köyünü hat›rlad›. Bütün
yaz denize girmiflti. Su ne kadar da
so¤uktu. Bir de kutup ay›lar›n›n girdik-
leri so¤uk suyu dü-
flündü. Allah’›n bu
hayvanlar› bu so¤uk su-
ya dayan›kl› flekilde yaratm›fl oldu¤u çok aç›kt›. Düflününce her
canl›n›n yaflad›¤› ortama uygun bir vücut flekliyle yarat›lm›fl oldu-
¤unun fark›na vard›. Örne¤in, develer de çöl s›ca¤›na dayan›kl›
bir flekilde özel olarak yarat›lm›fllard›r… Tolga’n›n bu düflünceleri-
ne arkadafl› kutup ay›s› son verdi: 

Kutup ayısı: Tolgac›¤›m, bizim rengimizin neden beyaz ya da sa-
r›ms›  bir tonda oldu¤unu biliyor musun?

Tolga: Bilmiyorum, daha önce bunu hiç düflünmemifltim. Neden?

Kutup ayısı: Bu beyaz rengimiz, yaflad›¤›m›z so¤uk, buzlu ortam-
da düflmanlar›m›zdan korunmam›z› sa¤lar. Bu sayede yüzlerce ki-
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lometrelik bembeyaz buzullarla ayn› renkte oldu¤umuz için çok az
fark ediliriz. 

Tolga: Ne kadar mant›kl›… Düflünüyorum da; e¤er renginiz bir
karga kadar siyah ya da papa¤anlar gibi renk renk olsayd› o za-
man saklanabilmeniz neredeyse imkans›z olurdu. Sonuç olarak da
birçok tehlikeyle s›k s›k karfl›lafl›rd›n›z.

Kutup ayısı: Evet Tolgac›¤›m. ‹flte böyle üzerinde hiç düflünmedi-
¤imiz, görmeye çok al›fl›k oldu¤umuz öyle çok fley var ki… Oysa
Allah herfleyi bir hikmet üzere yaratm›flt›r. 

Tolga Allah’›n kendisine düflünme kabiliyetini vermifl olmas›na
flükretti. “E¤er Allah dilemeseydi, ben de bu geçici dünya hayat›n-
da Allah’›n üstün ilim ve gücünün fark›nda olmadan gaflet içinde
oyalan›yor olabilirdim.” diye geçirdi içinden. 

Tolga kutup ay›s› ile yapt›¤› bu sohbetle düflünerek yaflaman›n
ne kadar önemli oldu¤unu anlam›flt›. Ö¤rendi¤i her yeni bilgi Tol-
ga’n›n Allah’a olan sevgisini ve sayg›s›n› art›r›yordu. Bu nedenle
de kutup ay›s› hakk›nda daha fazla fley ö¤renmek istiyordu.

Tolga: Eminim ki burnunuz da bizimkinden iyi koku al›yordur, öy-
le de¤il mi?
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Kutup ayısı: Evet. Biz kutup ay›lar›n›n koku alma duyusu öyle kes-
kindir ki, 1,5 metre kal›nl›¤›ndaki kar tabakas›n›n alt›nda saklanan
bir fok bal›¤›n›n kokusunu bile rahatça alg›layabiliriz. Biliyorsun
yüce Rabbimiz sadece bizlere de¤il, tüm canl›lara benzer flekilde
üstün özellikler vermifltir. 

Tolga: Yeryüzündeki her canl›da Allah’›n üstün ilim ve gücünün bir
delili oldu¤unu biliyordum. Yine de bu canl›lar hakk›nda detayl›
bilgi edindikçe Allah’›n üstün yaratmas›na olan hayranl›¤›m art›-
yor.

Tolga kutup ay›s› ile sohbet etmeye doyam›yordu. Onun hak-
k›nda herfleyi ö¤renmek istiyordu. Sorular›na devam etti:

Tolga: Peki benim bilmedi¤im baflka ne gibi
özellikleriniz var acaba?

77

Onlar, ayakta iken, otururken, yan
yatarken Allah’› zikrederler ve göklerin

ve yerin yarat›l›fl› konusunda düflünürler.
(Ve derler ki:) “Rabbimiz, Sen bunu

bofluna yaratmad›n. Sen pek yücesin, 
bizi ateflin azab›ndan koru.

(Al-i ‹mran Suresi, 191)



Kutup ayısı: Biz kutup ay›lar›n›n yaz-k›fl kulland›¤› ilginç taktikler
vard›r. fiimdi, bizim bembeyaz tüylerimizle kardan adama benzer
halimizi  gözünün önüne getir. Sence bembeyaz karlar›n içine
uzanm›fl olsak fark edilir miyiz? Evet! Tabii e¤er bu soruya sadece
tüylerimizi düflünerek cevap verdiysen, “hay›r fark edilmezsiniz”
diyebilirsin. Ancak, biz kutup ay›lar›n›n siyah renkli burnunu unut-
ma. Bu burun, bizim  karlar içinde tamamen kamufle olmam›z› en-
geller. Ama, biz ne  yapar›z, biliyor musun? Son derece ak›ll› bir
hareketle beyaz renkli ön patilerimizle burnumuzu kapat›r›z. Böy-
lece renk fark›n› ortadan kald›r›r›z. Karlar içinde tamamen gizlen-
mifl bir flekilde av›m›z›n bize do¤ru yaklaflmas›n› bekleriz. 

Tolga: Bu gerçekten çok zekice!

Kutup ayısı: Evet Tolgac›¤›m. Ay› kendisinin beyaz renkte oldu¤u-
nun ve etraf›n›n da ayn› renkte buzullarla kapl› oldu¤u için kendi-
ni kamufle edebilece¤inin, yani gizleyebilece¤inin fark›ndad›r. Da-
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has› kutup ay›s› kamufle olmas›na tek engel olan siyah renkteki bur-
nunu kapatmas› gerekti¤ini düflünür. Tabii, senin de tahmin edece-
¤in gibi, kutup ay›s›n›n birkaç kere avdan eli bofl döndükten sonra,
oturup ne yapmas› gerekti¤ini düflünürken burnunu kapamas› ge-
rekti¤ini ak›l etmesi mümkün de¤ildir! Ay›lar yaln›zca Allah’›n ken-
dilerine ilham etti¤i gibi hareket ederler. Allah onlar› bu flekilde
yaratm›flt›r. Onlar da, di¤er tüm canl›lar gibi Allah’›n gözetimi al-
t›ndad›r.  

Tolga eve gidince annesine bu sevimli hayvanlar hakk›nda ö¤-
rendiklerini anlat›p, Allah’›n kutup ay›lar›nda tecelli eden üstün
yarat›fl sanat›n› anlatmaya karar verdi. Sevimli dostuna bu güzel
sohbet için teflekkür edip annesinin yan›na döndü.
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Ömer ve babas› gün a¤armadan uyanm›fl, bal›¤a ç›km›fllard›.
Ömer günün do¤uflunu babas›yla beraber bal›k tutarken seyretme-
yi çok seviyordu. Gökyüzü sabahlar› inan›lmaz bir güzellikte olu-

yordu, güneflin do¤uflunu her seyrediflinde ayn› heye-
can kapl›yordu yüre¤ini...

Babas› oltalardaki yemleri tazelerken, Ömer ufak
teknelerin kenar›na oturmufl denizi seyrediyordu. Bir-
den arkas›ndan gelen bir ses duydu:

Balık: Günayd›n küçük dostum!

Ömer: Hey! Sana da günayd›n
küçük bal›k! Demek sen de

erkenden uyand›n ve yüz-
meye bafllad›n bile. Hep
merak etmiflimdir, ben
yüzmeyi daha yeni ö¤-
rendim, oysa siz ba-
l›klar do¤ar do¤maz
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yüzebiliyorsunuz. Nas›l baflar›yorsu-
nuz bunu?

Balık: Asl›n› istersen biz bal›klar›n
yüzebilmemiz için fazla bir hareket
yapmam›za gerek yoktur, bunun için
kuyru¤umuzu sa¤a sola sallamam›z yeterli-
dir. ‹flte suyun içindeki bu rahat hareketlerimiz k›vrak omurgalar›-
m›z ve vücutlar›m›zdaki baz› sistemler sayesinde gerçekleflir.

Ömer: Yüzerken çok fazla enerji harc›yor olmal›s›n›z. 

Balık: Çok hakl›s›n. Hem bir düflün, suyun içindeyken mi kolay yü-
rürsün, karadayken mi? ‹flte biz bal›klar, suyun içinde yaflayabil-
mek, yüzebilmek için özel kas ve omurgalara sahip olarak yarat›l-
m›fl›zd›r. Omurgam›z bizim dik durmam›z›, ayr›ca yüzgeçlerimizin
ve kaslar›m›z›n kendisine ba¤lanmas›n› sa¤layacak bir yap›dad›r.
E¤er böyle olmasayd› suda hareket etmemiz imkans›z hale gelirdi.
Görüyorsun ya küçük dostum, Allah her canl›y› oldu¤u gibi biz ba-
l›klar› da kusursuz bir yarat›flla yaratm›fl, bizlere yaflad›¤›m›z orta-
ma en uygun özellikleri vermifltir.    

Ömer: Bir de sadece sa¤a sola yüzmekle kalmay›p bazen suyun
derinliklerine kadar inebiliyorsunuz ya bunu nas›l
yap›yorsunuz?

Balık: Bu hareketi de yine Allah’›n biz bal›k-
lara verdi¤i baflka bir vücut sistemi sayesin-
de yapar›z. Biz bal›klar›n vücutlar›nda hava
keseleri vard›r. Bu keseleri hava ile doldura-
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rak derinlere inebilir veya havay› bo-
flaltarak su yüzeyine do¤ru ç›k›fla
geçebiliriz. Tabii Allah’›n dileme-
si d›fl›nda bizler bu özellikleri
kendi kendimize oluflturmaya as-
la güç yetiremezdik. 

Babas› teknenin arkas›nda ifl-
lere dalm›flken Ömer bal›kla sohbeti-

ne devam etti:

Ömer: Çok kalabal›k yerlerde oldu¤umu düflünüyorum da, herke-
sin ayn› anda sa¤a sola hareket etmesi gerekse, hem de etraf zifi-
ri karanl›k olsa, hiç kimsenin birbirine çarpmadan k›m›ldamas›
mümkün olmazd›. Peki insanlar›n baflaramad›¤› bu hareketi siz
bal›klar nas›l baflar›yorsunuz?

Balık: Etrafa çarpmadan hareket edebilmek için etraf› görmen ge-
rekir. Oysa biz bal›klar böyle bir alg›lama sistemine ihtiyaç duy-
may›z. Bizim “yanal çizgi” diye adland›r›lan mükemmel bir duyu
sistemimiz vard›r. D›flar›da olabilecek en küçük bir bas›nç de¤ifli-
mi, su dalgalanmas›,ak›nt› fliddeti  hemen yanal çizgilerimiz saye-
sinde saptan›r. Bu sayede titreflimleri hissedip, bir düflman›n veya
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engelin varl›¤›n› onu görmeden an-
layabiliriz. Bu yanal çizgilerimiz
özellikle yak›ndaki düflük fre-
kansl› titreflimlere duyarl›d›rlar.
Mesela k›y›daki ad›mlar› veya
suya düflen herhangi bir cismi
hemen fark eder ve buna göre
önlem al›r›z.

Ömer: fiimdi anl›yorum. Ben su-
yun d›fl›nda flark› söyleyebilir veya
radyo dinleyebilirim, bundan rahat-
s›z olmuyorsunuz ama suda yaratt›¤›m
en ufak bir titreflimde, mesela iskeleyi sallad›¤›mda ya da denize
bir tafl att›¤›mda, hepiniz kayboluyorsunuz!

Balık: Evet Ömerci¤im, yanal çizgi ad› verilen duyu sistemimiz
gerçekten çok kompleks bir yap›dad›r. Böyle bir sistemin rastgele
tesadüflerle, zaman içinde aflama aflama oluflmas› elbette mümkün
de¤ildir. Bu sistemdeki bütün özelliklerin ayn› anda oluflmufl olma-
s› gerekmektedir. ‹flte bu sistem Allah’›n akl›n›n ve sanat›n›n eser-
lerinden biridir. 
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Balıkların solunum sistemleri tüm canlı-

lardan farklıdır. İnsanlar nefes almak için
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için solungaçlara sahiptir. Bunlarla suyun

içindeki oksijeni kullanırlar. Sürekli olarak

ağızlarından içeri alınan su, solungaç yay-

larının üstünden arkaya doğru geçer. So-

lungaçtaki kılcal damarlar sudaki çözün-

müş oksijeni alıp, vücuttaki karbondioksiti

suya bırakırlar. Balıkların çoğunda burun

delikleri vardır, ama bunları solumak için

hiçbir zaman kullanmazlar. Burun delikleri

minik keseciklere açılır ve balık bunlara

dolan sudan kokuyu alır. Mesela kö-

pekbalıkları avlarını kokularından

bulurlar.



Ömer bal›¤a biraz daha yak›ndan bak›nca onun göz kapak-
lar› olmad›¤›n› fark etti; flaflk›nl›kla sordu:

Ömer: Aaaa, senin göz kapaklar›n yok. Peki gözünü nas›l koru-
yorsun?

Balık: Hakl›s›n, biz bal›klarda insanlardaki gibi göz kapaklar›
yoktur. Biz dünyaya gözlerimizin üstünü kaplayan fleffaf bir örtü
arkas›ndan bakar›z. Bu perdeyi dalg›çlar›n sualt› gözlüklerine ben-
zetebilirsin. Ço¤u zaman oldukça yak›n›m›zdaki nesneleri görme-
miz gerekti¤inden gözlerimiz de bu ihtiyaca göre yarat›lm›flt›r.
Gözlerimiz yak›n plan› görmeye ayarl›d›r. Uza¤a bakmak istedi-
¤inde ise, bütün lens (mercek) sistemi
gözün içindeki özel bir kas me-
kanizmas›yla arkaya do¤ru
çekilir. ‹flte biz bal›klar›n
minicik gözleri bile as-
l›nda böyle karmafl›k
bir yap›ya sahiptir.
fiüphesiz bu, Allah’›n
üstün yarat›fl›n›n de-
lillerinden biridir. 

Ömer’in akl›na
geçen gün televizyon-
da izledi¤i bir belge-
sel geldi. Orada farkl›
renk ve flekillerde bir sü-
rü bal›k görmüfltü. Bütün
bu bal›klar›n muhteflem renk-
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leri ve ola¤anüstü özellikleriyle Allah’›n üstün yarat›fl›n› çok güzel
kan›tlad›klar›n› düflündü. Bal›k bu küçük, ak›ll› dostuna kendisi
hakk›nda bilgiler vermeye devam etti:

Balık: Biliyor musun? Küçük dostum, biz bal›klar›n pek ço¤unun
vücutlar› oldukça dayan›kl› bir deri ile kaplanm›flt›r. 

Ömer: Evet, pul pul bir deriniz var, bunu görmüfltüm. Ama pek de
kal›n görünmüyor...

Balık: Bu deri alt ve üst olmak üzere iki tabakadan oluflur. Üst de-
ri içerisinde, suyun içindeki hareketimiz esnas›nda sürtünmeyi en
alt düzeye indirmeye yarayan “mukus” adl› maddeyi salg›layan
bezler bulunur. Bu sayede bizler daha h›zl› hareket edebiliriz.
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Ayr›ca bu kayganl›k özelli¤imizle
düflmanlar›m›z taraf›ndan yaka-
lanmam›z da oldukça zorlafl›r.
Hem bu mukusun bir baflka özel-
li¤i ise bizi hastal›klara karfl› ko-
rumas›d›r. 

Ömer: Evet, bir kere babam›n
kovas›nda duran bal›klar› elim-
le tutmaya kalkm›flt›m ama he-
men elimden kay›vermifllerdi!

Balık: Derimizin özellikleri bu-
nunla da bitmez. Üst derimizde

keratin benzeri özel bir tabaka da-
ha vard›r. Keratin, derinin alt k›s-

m›ndaki yafll› hücrelerin besin ve oksi-
jen kaynaklar›ndan uzaklaflarak ölmele-

riyle oluflan sert ve dayan›kl› bir maddedir. 

‹flte keratinden oluflan bu tabaka da suyun
vücuda girmesini engelleyerek, bizim iç ve d›fl
bas›nc› dengelememize yarar. E¤er bu tabaka
olmasayd› su vücudumuza girecek, bas›nç den-
gemiz bozulacak ve hemen ölecektik.
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Ömer: Demek üzerinde kimsenin fazla düflünmedi¤i bir bal›¤›n
derisi bile ne kadar önemli özelliklere sahipmifl.

Balık: Hakl›s›n. ‹flte Ömerci¤im, gördü¤ün gibi bal›klar›n sahip ol-
duklar› bütün özellikleri onlara veren, evrendeki herfleyi yaratan
Allah’t›r. Allah bütün canl›lar›n ihtiyaçlar›ndan haberdar oland›r.

Ömer teknenin arkas›ndan babas›n›n seslendi¤ini duydu:

Ömer’in babası: Haydi Ömer, eve dönme vakti!

Ömer: Verdi¤in tüm bilgiler için çok teflekkürler bal›k kardefl. Sizi
her görüflümde Allah’›n üstün yarat›fl›n› bir kez daha hat›rlay›p
Rabbimiz'e verdi¤i tüm nimetler için flükredece¤im.
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Kerem ile Tolga çok iyi arkadafllard›. Kerem’in babaannesi
Tolgalarla ayn› mahallede oturuyordu. Kerem yar› y›l tatilinde ve
yaz tatilinin bir bölümünde babaannesine geldi¤i için her sene bir-
likte çok uzun bir zaman geçiriyorlard›. 

Okulun ilk dönemi bitmifl, herkes karnelerini alm›fl, tatilin tad›-
n› ç›karmaya bafllam›fllard›. Ama havalar çok so¤uk oldu¤u için
tatilin ilk günlerinde d›flar›ya pek ç›kamam›fllard›. Yine de arada
bir d›flar›ya ç›k›p arkadafllar›yla görüflüyor, k›sa da olsa oynuyor-
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lard›. Bazen de bir arkadafllar›n›n evinde toplan›p sohbet ediyor,
annelerinin haz›rlad›¤› kekleri, kurabiyeleri yiyorlard›.

Fakat yaklafl›k bir hafta geçmesine ra¤men Tolga Kerem’i gö-
remiyordu. Di¤er arkadafllar›na sordu. Onlar da okul tatil oldu-
¤undan beri Kerem’i hiç görmediklerini söylediler. Tolga, "herhal-
de havalar çok so¤uk oldu¤u için ç›km›yor, ama kar ya¤arsa mut-
laka ç›kar çünkü Kerem karda oynamay› çok sever" diye düflündü.
Sonra Kerem’i telefonla aramaya karar verdi. 

Eve gider gitmez hemen telefona koflup Kerem’in babaannesi-
nin evini ard›. Telefonu babaannesi açt›. Tolga’y› hemen tan›d›.

Tolga: Okullar kapand›¤›ndan beri Kerem’i göremedim. Merak et-
tim, yar›n onu görmeye gelece¤im ama gelmeden önce telefonla
aramay› düflündüm.

Babaannesi Kerem’in hastaland›¤›n›, bu yüzden kendisinin
yan›na gelemedi¤ini, çok a¤›r bir grip geçirdi¤i için tatili yat›p din-
lenerek geçirmesi gerekti¤ini söyledi. Ayr›ca telefonunu verebili-
rim, e¤er ararsan çok memnun olur dedi.

Tolga telefon numaras›n› al›p hiç vakit geçirmeden Kerem’i
arad›. 

Telefonu açan annesi “Kerem bak arkadafl›n Tolga
ar›yor” diyerek telefonu odas›nda yatmakta olan Ke-
rem’e verdi. 

Kerem sevinçle telefonu ald›. Tolga’ya
"arad›¤›n için çok memnun oldum, çok sevin-
dim" dedi.

Tolga tatilde onu göremedi¤i için çok
merak etti¤ini, birkaç gün bekleyip sonunda
arad›¤›n›, babaannesinden hasta oldu¤unu
ö¤rendi¤inde çok üzüldü¤ünü söyledi.
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Kerem de ona  tatilin ilk günlerinde a¤›r bir gribe yakaland›-
¤›n›, doktorun iyice iyileflmeden bir yere gitme yatarak dinlen de-
mesi üzerine de evde kald›¤›n›, tatilini böyle geçirmek zorunda ol-
du¤unu anlatt›.

Tolga, "geçmifl olsun, çok üzüldüm. ‹nflaAllah k›sa zamanda
iyileflirsin" dedi. Mahalledeki arkadafllar›n›n da onu merak ettikle-
rini söyledi. Onu rahats›z edebilece¤ini düflünerek telefonu fazla
uzatmak istemedi.

Kerem de "arad›¤›n için çok sevindim, arkadafllara selam söy-
le, tekrar aramay› unutma" dedi.

Tolga tekrar geçmifl olsun diyerek telefonu kapad›. Arkadafl›-
n›n hastalanmas›na, tatili böyle geçirecek olmas›na çok üzülmüfltü.

Tolga’n›n bu durumunu gören annesi merak edip ne oldu¤u-
nu sordu. Tolga arkadafl›n›n durumunu anlatt›. Tatilini böyle geçi-
recek olmas›na kim bilir ne kadar çok s›k›l›yordur, acaba onun için
daha baflka ne yapabilirim dedi.

Annesi: Çok uzak bir yerde oturmuyorlar, onu ziyarete gidebiliriz.
Kerem’in annesi benim eski arkadafl›m, uzun zamand›r görmemifl-
tim, hem onu da görmüfl olurum.

Tolga: Çok iyi olur anneci¤im, ne zaman gidebiliriz.

Annesi: Kerem’e telefon edip ne zaman uygun oldu¤unu sor. 

Sabah olunca Tolga erkenden Kerem’i arad›. Annesiyle bera-
ber onu görmeye gelmek istediklerini, ne zaman uygun olabilece-
¤ini sordu. 

Tolga buna çok sevindi¤ini, annesinin de çok sevinece¤ini, he-
men yar›n onlar› bekledi¤ini söyledi.

Tolga ve annesi ertesi gün erkenden yola ç›kt›lar. Birkaç saat-
lik yolculuktan sonra Kerem’in evine vard›lar. Kerem’in annesi on-
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lar› sevinçle karfl›lad›: Gelece¤inizi ö¤renince çok sevindim. Gel-
mekle çok iyi ettiniz dedi.

Hep beraber Kerem’in yan›na gittiler. Kerem yata¤›nda onla-
r› sevinçle karfl›lad›. Durumunu sorup biraz sohbet ettikten sonra
anneleri onlar› baflbafla b›rak›p içeri geçtiler.

Bu arada Tolga’n›n dikkatini bir fley çekmiflti. Kerem a¤›r bir
hastal›k yaflamas›na ve tatilini bu flekilde yatarak geçirecek olma-
s›na ra¤men oldukça nefleliydi. Durumundan hiç flikayetçi gözük-
müyordu. 

Dayanamay›p sordu: Seni çok s›k›lm›fl ve üzgün bir halde bu-
laca¤›m› düflünüyordum. Ben olsam tatilimi böyle geçirecek olmam
bütün neflemi kaç›r›rd›. Ama görüyorum ki sen oldukça neflelisin,
bu durumdan hiç flikayetçi görünmüyorsun.

Kerem: Hakl›s›n dedi. Ben de hastal›¤›m›n ilk günlerinde bunlar›
düflünüp çok s›k›l›yordum. Üzüntümden zaman zaman a¤lad›¤›m
bile oluyordu. O günlerde beni ziyarete gelen teyzemin o¤lu Selim
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beni bu durumda görünce çok üzülmüfl. Birkaç gün sonra biraz iyi-
leflti¤imde beni tekrar ziyarete geldi. Yan›nda bir kitap getirmiflti,
kitab› henüz okuyup bitirmedi¤ini, bitirince bana verebilece¤ini
ama okudu¤u bölümü bana da okumak istedi¤ini söyledi.

Memnun olaca¤›m› söyleyince o bölümü bana da okudu. Ki-
tapta Allah’›n herfleyi belli bir amaçla yaratt›¤›, insanlara ilk bafl-
ta kötü gibi gelen fleylerde asl›nda birçok fayda oldu¤u anlat›l›yor-
du. Allah’a inanan ve O’na güvenen insanlar›n herfleyde mutlaka
bir hay›r oldu¤unu bilerek hareket etmeleri gerekti¤ini söylüyordu.

Bununla ilgili birçok örnek verilmiflti. Bu örneklerden biri de
hastal›k idi. Anlat›lanlardan çok etkilendim. Kitapta yazd›¤› gibi
gerçekten en basit bir hastal›k gibi görünen grip bile insan›n ne ka-
dar aciz bir varl›k oldu¤unu gösteriyor. Gribe gözle görülmesi
mümkün olmayan bir virüs neden oluyor. Ancak bu küçücük canl›
insan› güçten düflürüp bitkinlefltiriyor. Yürüyemeyecek, hatta konu-
flamayacak hale getiriyor. ‹nsan yat›p iyileflmeyi beklemekten bafl-
ka bir fley yapam›yor. 

Tolga: Hakl›s›n. ‹nsan o durumda yemek yiyip, ilaçlar›n› al›p bek-
lemekten baflka bir fley yapam›yor.

Kerem anlatmaya devam etti:

Kerem: Hastalan›nca sa¤l›kl› olman›n ne kadar büyük bir nimet
oldu¤u anlafl›l›yor. ‹nsan sa¤l›kl›yken, rahatça dolafl›p koflup oyna-
d›¤› zamanlar, hasta halini düflünüp Allah’a çok flükretmeli. Sabah
kalkt›¤›nda yürümek, koflabilmek, kimseden yard›m almadan her
an her istedi¤ini yapabilmek Allah’›n çok büyük bir lütfu. Kitapta
yazd›¤› gibi Allah hastal›¤› yaratarak insan›n bunlar› düflünüp far-
k›na varmas›n› sa¤l›yor.

Tolga: Evet bu anlatt›klar›n çok do¤ru. 
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Kerem: ‹flte bunlar› düflününce bende üzülmeyi b›rakt›m. Yavafl
yavafl iyileflmeye bafllad›¤›m için çok seviniyorum. ‹nflaAllah okul
aç›lana kadar tamamen iyileflirim. O zaman sa¤l›kl› olmaktan, ko-
flup oynamaktan çok daha büyük zevk alaca¤›m.

Bu s›rada Tolga’n›n annesi içeri girip gitme vaktinin geldi¤ini
söyledi. 

Tolga: O kitab› ben de okumak istiyorum. Acaba bitirince bana
da gönderir misin.

Kerem: Tabii, bitirir bitirmez hemen gönderirim.

Eve  dönerlerken Tolga Kerem’in anlatt›klar›n› tekrar düflündü.
Onu mutlu görmek ve anlatt›klar›n› dinlemek çok hofluna gitmiflti.
‹çinden; “Sa¤l›kl› olmak gerçekten çok büyük bir nimet, dön-
dü¤ümde bunlar› arkadafllar›ma da anlataca¤›m” dedi.      
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Kitab›n bu bölümünde Allah'›n varl›¤›n› kabul etmeyen,
"herfley kendi kendine olufltu" diye mant›k d›fl› iddialar öne
süren evrimcilerden söz edece¤iz. Bu insanlar hep yalan
söyleyerek insanlar› yan›ltmaya çal›fl›rlar.

Ancak bir insan yalan söyledi¤inde yalan› bir süre son-
ra ortaya ç›kar. E¤er karfl›s›ndaki ak›ll› biriyse onun yalan
söyledi¤ini hemen anlar. Evrimciler de yalan söyledikleri
için bir sürü aç›k vermektedirler. ‹lerleyen sayfalarda onla-
r›n söylediklerinin ne kadar mant›ks›z oldu¤unu, yalanlar›-
n›n nas›l ortaya ç›kt›¤›n› hep birlikte görece¤iz…

EVR‹M TEOR‹S‹ NED‹R?

Allah'›n varl›¤›na inanmayan insanlar›n öne sürdükleri
sapk›n iddialardan biri "evrim teorisi" dir. Evrim teorisini or-
taya atan kifli, günümüzden yaklafl›k 150 y›l önce yaflam›fl
olan Charles Darwin'dir. Darwin'in mant›k d›fl› teorisine gö-
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re, herfley tesadüfen ve kendi kendine meydana gelmiflti.
Darwin farkl› canl› türlerinin de¤iflerek birbirlerine dönüfl-
tüklerini ve böyle meydana geldiklerini zannediyordu. Ör-
ne¤in Darwin'e göre bal›klar bir gün tesadüfen bir sürünge-
ne dönüflmüfllerdi. Bir gün bir tesadüf daha olmufl ve bir sü-
rüngen uçmaya bafllam›fl böylece kufllar oluflmufltu. ‹nsanlar
ise maymunlardan oluflmufllard›. Yani Darwin'e göre insa-
n›n atas› bir maymundu. Elbette bunlar›n hiçbiri do¤ru de-
¤ildir. Tek do¤ru ve gerçek olan evreni, dünyay›, tüm canl›-
lar› ve bizi Allah'›n yaratt›¤›d›r. Baflta Darwin olmak üzere
bunun aksini iddia edenler ise büyük bir yalan söylemekte-
dirler. Gelin, Darwin'in ortaya att›¤› yalan›n ne kadar saç-
ma oldu¤unu daha yak›ndan inceleyelim.

Canl› ve cans›z tüm maddeleri oluflturan en küçük par-
ça atomlard›r. Bu, çevrenizdeki herfley gibi sizin de asl›nda
milyonlarca atomun biraraya gelmesinden olufluyor olma-
n›z demektir. 
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Evrimciler, yani Darwin'e inananlar ise atomlar›n kendi
kendilerine tesadüfen karar al›p, biraraya geldiklerini ve
böylece canl›lar› oluflturduklar›n› söylerler. Bu ak›l d›fl› ina-
n›fla göre bir gün fliddetli bir rüzgar veya bir kas›rga ç›kt› ve
bu atomlar yanyana gelip birlefltiler. Darwin'in yalan›na
göre sonra bu atomlar birleflerek hücreleri oluflturdular. Bi-
liyorsunuz ki her canl› hücrelerden oluflur. Hücreler de bira-
raya gelerek bizim gözlerimizi, kulaklar›m›z›, kan›m›z›, kal-
bimizi k›sacas› bütün vücudumuzu meydana getirirler. 

Ancak flunu unutmamak gerekir ki, hücreler çok karma-
fl›klard›r. Bir hücrenin içinde yüzlerce farkl› küçük organel
vard›r. Hücreyi çok büyük bir fabrikaya benzetebiliriz. Mal-
zeme üretenler, üretilen malzemeleri tafl›yan araçlar, girifl
ve ç›k›fl kap›lar›, üretim merkezleri, mesaj getirip götürenler,
enerji merkezleri… Peki bir fabrikan›n tafllar›n, topra¤›n, su-
yun tesadüfler sonucunda biraraya gelmesiyle, örne¤in ç›-
kan bir f›rt›nadan sonra, kendi kendine meydana gelmesi
mümkün müdür? Tabi ki hay›r. Herkes böyle bir iddiaya gü-
ler. Ama evrimciler "hücre tesadüfen olufltu" diyerek en az
bunun kadar saçma bir fley söylemifl olurlar.

Öyle ise evrimcilere bir deney yapt›ral›m!

Evrimciler büyük bir varil als›nlar. Bu varilin içine iste-
dikleri bütün atomlar› koysunlar. Bundan baflka varilin içine
ne koymak istiyorlarsa eklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için
gereken bütün malzemeleri doldursunlar. Sonra da bu vari-
li isterlerse ›s›ts›nlar, isterlerse elektrik versinler. Ne istiyor-
larsa yapmalar› serbest olsun. Milyarlarca y›l da varilin ba-
fl›nda nöbet tutsunlar. (Ömürleri yetmeyece¤i için bu nöbeti
nesilden nesile devredebilirler). 
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Bunun sonucunda ne olur?
Sizce bu varilin içinden kuzular, menekfleler, kirazlar,

tavflanlar, ar›lar, karpuzlar, kediler, köpekler, sincaplar,
güller, erikler, çilekler, bal›klar, filler, zürafalar, aslanlar ç›-
kar m›? Bu varilin içinden sizin gibi düflünen, sevinen, heye-
canlanan, müzik duyunca hofluna giden, kitap okuyabilen,
ailesini arkadafllar›n› seven bir insan ç›kabilir mi? Elbette ç›-
kamaz. O varilin içinden varilin bafl›nda bekleyen evrimci
profesörlerden tek biri bile ç›kamaz. Hatta de¤il bir profe-
sör, o profesörün trilyonlarca hücresinden tek bir tanesi bile
ç›kamaz. 
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tesadüfen biraraya
gelip asla canl›lar›
oluflturamazlar.
Evreni ve tüm
canl›lar› Allah yok-
tan var etmifltir. 



Atomlar cans›zd›r. Cans›z maddeler birleflip canl›, gü-
len, sevinen, düflünen bir varl›k oluflturamazlar. O varilin
içinden canl› hiçbir varl›k ç›kmaz. Bu imkans›zd›r. Çünkü
canl›lar cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelmeleriyle
oluflamaz. Canl›lar› Allah yaratm›flt›r. Hiçbir fley yokken,
Allah insan›, da¤lar›, gölleri, kuzular›, aslanlar›, çiçekleri
,etraf›m›zda gördü¤ümüz veya göremedi¤imiz tüm varl›kla-
r› yoktan yaratm›flt›r.

EVR‹MC‹LERE GÖRE CANLILAR NASIL
EVR‹MLEfi‹RLER?

Tüm canl› türlerini Allah yaratm›flt›r ve hiçbir canl›n›n bir
di¤erinden türemesi mümkün de¤ildir. Çünkü her canl› türü
çok farkl› özelliklere sahiptir. Kufllarla, kediler birbirlerine
benzemezler ya da atlarla bal›klar, kaplanlarla kelebekler...

Evrim teorisinin yalanlar›na göreyse, canl›lar zamanla
evrimleflmifl, yani geliflip farkl› özellikler kazanarak baflka
bir canl›ya dönüflmüfllerdir. Örnek olarak kufllar hakk›nda
evrimcilerin masallar›na bir göz atal›m. Kaplumba¤alar›,
kertenkeleleri, y›lanlar› k›sacas› sürüngenleri hepiniz tan›rs›-
n›z. Bu canl› türü evrimcilere göre tesadüfen de¤iflmifl ve ku-
fllara dönüflmüfltür. Evrimciler iflte böyle saçma bir iddiaya
inan›rlar. Peki sürüngenleri etkiledi¤ini ve de¤iflmelerini
sa¤lad›¤›n› iddia ettikleri olaylar nelerdir? 

Evrimciler "mutasyon" ve "do¤al seleksiyon" ad›n› ver-
dikleri iki ayr› olay›n birarada meydana gelmesiyle evrimin
gerçekleflti¤ine inan›rlar. Ancak bu çok mant›ks›z bir inanç-
t›r ve bilimsel hiçbir delili yoktur. Neden mi? Birlikte incele-
yelim. 
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Do¤al Seleksiyon Nedir?

Do¤al seleksiyonun en basit anlam› fludur: Canl›lar ara-
s›nda güçlü olanlar yaflamlar›n› devam ettirebilirler, güçsüz-
ler ise hemen yok olurlar. Bunu flöyle bir örnekle aç›klayal›m:
S›k s›k vahfli hayvanlar›n sald›rd›¤› bir geyik sürüsü düflünün.
Bu durumda geyikler h›zla kaçacaklard›r ve en h›zl› koflan,
en çevik geyiklerse kurtulacaklard›r. Zaman içerisinde zay›f
ve çelimsiz geyikler hep vahfli hayvanlar taraf›ndan avlan-
d›klar› için tamamen ortadan kaybolacaklard›r. Geriye sa-
dece sa¤l›kl› ve güçlü geyikler kalacakt›r. Sonuç olarak geyik
sürüsü bir süre sonra hep güçlü geyiklerden oluflacakt›r. 

Buraya kadar anlat›lanlar do¤rudur. Fakat bunun ev-
rimle hiçbir ilgisi yoktur. Buna ra¤men evrimciler, "bu geyik
sürüsü gelifle gelifle sonunda baflka bir canl›ya dönüflür; ör-
ne¤in geyikler zürafa olur" demektedirler. ‹flte bu yanl›flt›r.

101

Yeryüzünde binlerce tür canl› vard›r. Evrimciler, bu farkl› türlerin na-
s›l meydana geldi¤ini asla aç›klayamazlar. Bu çeflitlilik, Allah'›n ya-
ratma sanat›n›n en güzel örneklerinden biridir.  



Çünkü hiçbir geyik daha h›zl› kofltu¤u için baflka bir canl›-
ya örne¤in bir aslana veya bir zürafaya dönüflemez. Böyle
bir fley sadece masallarda olur. 

Hepiniz kurba¤a prens masal›n› bilirsiniz. Bir masalda
bir kurba¤a prense dönüflebilir. Ama gerçek yaflamda bir
geyi¤in aslana veya baflka bir canl›ya dönüflmesi tabi ki im-
kans›zd›r. Ne var ki evrimciler, böyle bir masala inan›rlar. 

Mutasyon ne demektir? 

Mutasyon bir canl›n›n vücudunda meydana gelen olum-
suz yöndeki de¤iflikliklerdir. Mutasyonlar radyasyon, kim-
yasal maddeler gibi etkenlerle oluflur. Radyasyonun veya
kimyasal maddelerin canl›lar üzerindeki etkileri her zaman
zararl›d›r. Örne¤in günümüzden yaklafl›k 55 y›l önce II.
Dünya Savafl›'nda Japonya'n›n Hiroflima kentine atom bom-
bas› at›lm›flt›. Atom bombas›, at›ld›¤› yerin çevresine rad-
yasyon yayd› ve bu, insanlara çok büyük zararlar verdi. ‹n-
sanlar›n birço¤unun ölmesine veya ciddi flekilde hastalan-
malar›na neden oldu. Hatta insanlar›n vücutlar›ndaki baz›
sistemleri bozdu¤u için bu insanlar›n ileride do¤an çocukla-
r› da hasta veya sakat do¤dular. 
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Buna benzer bir olay 1986 y›l›nda da Rusya'n›n Çerno-
bil kentinde gerçekleflti. Çernobil'de bir nükleer santralda
patlama meydana gelmifl ve bu yüzden tüm kente ve çevre-
sine radyasyon yay›lm›flt›. Ayn› Japonya'da oldu¤u gibi,
orada yaflayan insanlar ve onlar›n sonradan do¤an
çocuklar›, radyasyonun sebep oldu¤u mutas-
yonlar nedeniyle sakat kald›lar veya öldüler. 

‹flte evrimciler böyle zararl› bir
olay hakk›nda flunlar› iddia ederler:
Örne¤in bir bal›k bir gün bir mu-
tasyon geçirir yani Japonya'daki
insanlar gibi radyasyon benzeri
bir olayla karfl›lafl›r. Bu mutasyon
sonucunda bal›¤›n vücudunda
baz› de¤ifliklikler olur ve bal›k bir
gün karfl›n›za timsah olarak ç›-
kar. Elbette bu çok saçma bir iddi-
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ad›r. Çünkü yukar›da da bahsetti¤imiz gibi mutasyonlar
canl›lara hemen her zaman zarar verirler. Onlar› ya sakat
b›rak›r ya da hasta ederler. E¤er mutasyonlar faydal› olsa-
lard›, Çernobil'de radyasyon s›z›nt›s› oldu¤unda evrimleflip
daha geliflmifl bir canl› olmak için herkes oraya giderdi.
Halbuki herkes Çernobil'den kaçm›flt›r. Üstelik Çernobil'in
olumsuz etkileri hala sürmektedir. 

Evrimcilerin bu iddias›n› flöyle bir örne¤e benzetebiliriz.
Elinize bir balta alsan›z ve renksiz bir tele-

vizyona vurmaya bafllasan›z, bu te-
levizyonu renkli bir televizyona

dönüfltürebilir misiniz? Elbette
ki hay›r. Baltayla televizyona
rastgele vurdu¤unuzda pa-
ramparça olmufl bir televizyo-
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Toprak katmanlar›n›n al-
t›nda geçmiflte yaflam›fl
canl›lara dair kal›nt›lar
bulunabilir. Fosil ad› ve-
rilen bu kal›nt›lar, evrim-
cilerin tüm iddialar›n›
yalanlamaktad›r.

Salyangoz fosili Örümcek fosili



nunuz olur. ‹flte ayn›, baltayla rastgele vurmak gibi, mutas-
yonlar da canl›lara sadece zarar verirler. Yani evrimcilerin
söyledikleri gibi bir canl›y› daha iyi duruma getirmezler. 

EVR‹MC‹LER‹N B‹R TÜRLÜ
BULAMADIKLARI FOS‹LLER

Baz› canl›lar öldükleri zaman arkalar›nda izlerini b›ra-
k›rlar ve bu izleri yani kal›nt›lar› milyonlarca y›l hiç bozul-
madan kalabilir. Ancak bunun olabilmesi için o canl›n›n ha-
va ile temas›n›n aniden kesilmesi gerekir. Örne¤in bir kufl
yerde dururken üzerine aniden bir kum y›¤›n› gelse ve ora-
da kufl ölse, bu kuflun kal›nt›lar› günümüze kadar gelebilir.
Veya a¤açlardan akan amber denen s›v›lar vard›r. Bazen
bu amber bir böce¤in üzerine akar ve böcek bu amberin
içinde ölür. Böylece sertleflerek milyonlarca y›l hiç bozulma-
dan günümüze kadar gelebilir. Biz de böylece çok eskiden
yaflam›fl olan canl›lar hakk›nda bilgi edinebiliriz. ‹flte canl›-
lardan kalan bu kal›nt›lara "fosil" denir. 

105



106

Evrimciler, örne¤in bir deniz y›ld›z›n›n milyonlarca y›l içinde, kade-
me kademe geliflerek bal›klara dönüfltü¤ünü iddia ederler. Bu iddi-
aya göre, deniz y›ld›z› ile bal›klar aras›nda birçok "ara geçifl formu"
bulunmal›d›r. Ancak bugüne kadar, herhangi bir ara geçifl formuna
ait tek bir fosil dahi bulunmam›flt›r. Fosil kay›tlar›nda deniz y›ld›zlar›
vard›r, bal›klar vard›r ama ikisi aras›nda garip görünümlü canl›lar›n
oluflturdu¤u bir ara form yoktur.

"Ara tür" fosilleri ne demektir? 

Evrimcilerin uydurduklar› yalanlar›n en önemlilerinden
biri ara türlerdir. Baz› evrimci kitaplarda ara türlere "ara ge-
çifl formu" da denilir. Evrimciler bildi¤iniz gibi canl›lar›n bir-
birlerinden meydana geldiklerini söylerler. Yani onlar›n saç-
ma iddialar›na göre ilk canl› tesadüfen meydana gelmifltir.
Sonra zaman içinde o canl› baflka bir canl›ya, o da baflka bi-
rine dönüflmüfl ve bu böylece sürmüfltür. Örne¤in evrimcilere
göre bal›klar deniz y›ld›zlar› gibi canl›lardan türemifllerdir.
Yani bir deniz y›ld›z› bir gün mutasyonlar sonucunda önce
bir kolunu kaybetmifltir, sonra milyonlarca y›l içinde di¤er
kollar›n› kaybetmifl ve bu kollar›n›n kimi kendili¤inden yüzge-
ce dönüflmüfltür. Bu arada yine bir deniz y›ld›z›n›n bal›¤a dö-
nüflmesi için gerekli olan de¤ifliklikler meydana gelmifltir.
(Böyle bir fleyin olmas› asla mümkün de¤ildir ama biz bu id-
dian›n ne kadar saçma oldu¤unun anlafl›lmas› için bu flekil-
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Bugüne kadar milyonlarca

bal›k ve milyonlarca deniz

y›ld›z› fosili bulunmufltur.

Ancak, evrimcilerin yalan

olarak uydurduklar› gibi,

bir tane bile deniz y›ld›z›-

n›n bal›¤a dönüfltü¤ünü

gösterebilecek ara geçifl

aflamas› canl›lar›na ait

fosil bulunamam›flt›r.

50 milyon y›ll›k bal›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.

Günümüzde yaflayan bir yengeç

resmi. ‹ki yengeç aras›nda hiçbir

fark olmad›¤› 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



de anlat›yoruz.) Dolay›s›yla evrimci masala göre, bir deniz
y›ld›z› bal›¤a dönüflürken birçok geçifl aflamas› yaflamal›d›r. 

‹flte aradaki geçifl aflamas› olan bu hayali canl›lara ev-
rimde ara tür denir. Yine evrimin mant›ks›z iddialar›na gö-
re bunlar›n hep yar›m organl› canl›lar olmas› laz›md›r. Ör-
ne¤in bir bal›k bir sürüngene dönüflürken arada oluflan tür-
lerin yar›m ayaklar›, yar›m yüzgeçleri, yar›m akci¤erleri,
yar›m solungaçlar› olmas› gerekir. Unutulmamal›d›r ki geç-
miflte böyle garip canl›lar yaflad›larsa bizim onlar›n kal›nt›-
lar›n› yani fosillerini mutlaka bulmam›z gerekir. Ancak ne il-
ginçtir ki, bugüne kadar evrimcilerin var oldu¤unu iddia et-
tikleri bu ara tür fosillerinden hiç bulunamam›flt›r. 

Bugüne kadar yeryüzünde pek çok fosil bulunmufltur ama
bunlar›n hiçbiri evrimcilerin iddia ettikleri "ara tür"lerden de-
¤ildir. Bu da bize flunu göstermektedir: Canl›lar birbirlerinden
türememifllerdir. Hepsi eksiksiz ve kusursuz bir biçimde, bu-
günkü yaflayan örneklerinden hiçbir farklar› ve eksiklikleri ol-
madan bir anda oluflmufllard›r. Yani hepsini Allah yaratm›flt›r.

KAMBR‹YEN DÖNEM‹NDE NELER OLDU?

En eski canl› fosilleri, Kambriyen dönemi olarak bilinen
ve günümüzden tam 500 milyon y›l önce yaflanan bir döne-
mden kalmad›r. Bunlar salyangoz, solucan ve deniz y›ld›z›
gibi canl›lara aittir. Kambriyen döneminde yaflam›fl olan
canl›lar da bize evrim teorisinin yanl›fl oldu¤unu gösteren
delillerdendir. Nas›l m›? 

Kambriyen dönemindeki bu canl›lar da di¤er tüm canl›-
lar gibi birdenbire ortaya ç›km›fllard›r. Bu canl›lar›n birden-
bire ortaya ç›kmalar› Allah'›n onlar› bir anda yaratt›klar›n›
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gösterir. E¤er evrimcilerin iddia ettikleri gibi olsayd›, bu
canl›lar›n da, kendilerinden daha ilkel atalardan yavafl ya-
vafl evrimleflerek o hale gelmifl olmalar› gerekirdi. Fakat, bu
canl›lar›n kendilerinden önce yaflam›fl hiçbir atalar›, ara ge-
çifl türleri yoktur. Fosil kay›tlar›nda böyle canl›lara hiç rast-
lanmam›flt›r. Fosiller bize göstermektedir ki Kambriyen dö-
neminde ortaya ç›kan bu canl›lar, tüm di¤er canl›lar gibi
birdenbire ve eksiksiz olarak ortaya ç›km›fllard›r. Bu da, on-
lar› Allah'›n yaratt›¤›n›n en aç›k delilidir.

Ayr›ca Kambriyen döneminde yaflam›fl olan bu canl›lar›n
çok önemli özellikleri vard›. Örne¤in o dönemde yaflayan
ama sonra soyu tükendi¤i için bugün bizim göremedi¤imiz
Trilobit isimli canl›n›n çok karmafl›k ve mükemmel yap›da göz-
leri vard›. Trilobit gözü yüzlerce petekten olufluyordu ve bu
yüzlerce petek onun çok iyi görmesini sa¤l›yordu. Böyle mü-
kemmel organlara sahip canl›lar›n ise, tesadüflerin yard›m› ile
kendili¤inden ortaya ç›kmas›n›n mümkün olmayaca¤› aç›kt›r.
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Kambriyen döneminde yaflam›fl olan trilobit isimli canl›lar



BALIKLARIN SÜRÜNGENE DÖNÜfiTÜKLER‹  YALANI

Evrimciler, sürüngenlerin bal›klardan olufltuklar›n› söy-
lerler. Onlara göre bal›klar bir gün denizlerde yiyecek aza-
l›nca karaya ç›kmaya karar vermifller ve sonra karada ya-
flayabilmek için sürüngenlere dönüflmüfllerdir. Gördü¤ünüz
gibi bu çok komik bir iddiad›r. Çünkü karaya ç›kan bir ba-
l›¤a ne olaca¤›n› herkes çok iyi bilir: Bal›k ölür! 

Siz hiç bal›k tutmaya gitmifl miydiniz? Bir düflünün! Bir
bal›k oltan›za tak›lsa, sonra onu al›p kurtarsan›z ve evinizin
bahçesine koysan›z ne olur? Biraz önce de söyledi¤imiz gi-
bi bu bal›k k›sa sürede ölür. Bir gün çok bal›k tutsan›z ve
bunlar›n hepsini bahçenize götürüp koysan›z ne olur? De¤i-
flen bir fley olmaz ve tüm bal›klar ölür.

‹flte evrimciler bunu kabul etmezler. Derler ki bu bal›k-
lardan biri bahçede ölümü beklerken aniden de¤iflime u¤-
rad› ve bir sürüngen oldu ve yaflamaya devam etti! Asla
böyle bir fley mümkün de¤ildir!

Çünkü bir bal›¤›n karada yaflayan hayvanlardan çok
fark› vard›r ve bunlar›n hiçbiri tesadüfen bir anda olufla-
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maz. Bir bal›¤›n karada yaflamak için ihtiyaç duyaca¤› fley-
lerden birkaç›n› flöyle s›ralayabiliriz:

1. Bal›klar suda yaflad›klar› için solungaçlar› ile nefes
al›p verirler. Ancak karada solungaçlar› ile yaflayamaz ve
ölürler. Bunun için bir akci¤ere sahip olmalar› gerekir. Peki
diyelim ki bir bal›k karaya ç›kmaya karar verdi. Kendisine
bir akci¤er nereden bulacakt›r? Üstelik akci¤er gibi bir or-
gan›n varl›¤›ndan haberi bile yoktur.

2. Bal›klar›n bizim gibi bir böbrek sistemleri yoktur. An-
cak karada yaflayabilmeleri için böyle bir sisteme ihtiyaçla-
r› vard›r. Karaya ç›kmaya karar verdi¤inde, bal›¤›n bir yer-
lerden kendine bir de böbrek bulamayaca¤› çok aç›kt›r. 

3. Bal›klar›n ayaklar› yoktur. Bu yüzden karaya ç›kt›kla-
r›nda yürüyemezler. Acaba karaya ç›kmay› ilk baflaran ba-
l›k bu aya¤› nas›l bulmufltur? Böyle bir fley imkans›z oldu¤u-
na göre evrimcilerin bu konuda da yalan söyledikleri orta-
ya ç›kmaktad›r. 

Bunlar bir bal›¤›n karada yaflayabilmesi için sahip ol-
mas› gereken yüzlerce özellikten sadece üç tanesidir. 
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Evrimciler Coelecanth bal›¤›n›n sürün-
gene dönüflmeye bafllayan bir bal›k ol-
du¤unu iddia ediyorlard›. Sonra bir gün
yaflayan bir Coelecanth bulundu ve ev-
rimcilerin yalan söyledikleri anlafl›ld›.
Çünkü Coelecanth gerçek bir bal›kt›. 
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Coelecanth isimli bal›k hakk›nda 

Evrimciler y›llarca Coelecanth (sölekant) isimli bir bal›¤›
karaya ç›kmak üzere olan bir ara tür olarak tan›tt›lar. Bütün
kitaplar›nda, dergilerinde bu bal›¤› evrimin delili gibi gös-
terdiler. Coelecanth'›n soyu tükenmifl bir bal›k oldu¤unu ya-
ni günümüzde yaflamad›¤›n› zannediyorlard›. Bu yüzden bu
bal›¤›n fosiline bakarak bir sürü yalan uydurdular. 

Ancak bir gün bir bal›kç› denizde avlan›rken bu bal›k-
tan yakalad›. Sonra bu bal›ktan birçok kez daha yakaland›.
Ve görüldü ki Coelecanth normal bir bal›kt›. Hiç de evrimci
masallar›nda iddia edildi¤i gibi karaya ç›kmaya haz›rlan-
m›yordu. Evrimciler Coelacanth'›n fosiline bak›p "bu bal›k
s›¤ sularda yüzüyordu, yani karaya çok yak›nd›, neredeyse
karaya ç›kacakt›" demekteydiler. Halbuki Coelecanth, s›¤
sularda de¤il, çok derin sularda yafl›yordu. Yani Coelecanth
evrimcilerin söyledi¤i gibi bir ara tür de¤ildi. Günümüzde
de yaflayan gerçek bir bal›kt›. Evrimcilerin bunun gibi daha
birçok yalanlar› da ortaya ç›km›flt›r. 



KUfiLARIN EVR‹M‹ ‹DD‹ASI B‹R
YALANDIR

Evrimcilerin çok saçma iddialar›ndan
biri de kufllar›n nas›l olufltu¤u ile ilgilidir.
Evrimcilerin söyle-
dikleri bir hikayeye
göre a¤açlarda ya-
flayan sürüngenler,
zamanla daldan dala
atlamaya bafllam›fllar ve so-
nunda da kanatlanm›fllard›. Yine bir baflka
hikayeye göre bu kez baz› sürüngenler sinek
avlamak için ön kollar›n› ç›rpa ç›rpa koflar-
larken ön kollar› kanatlara dönüflmüfltü. 

Bir dinozorun koflarken kanad›n›n
ç›kt›¤›na inanmak çok komik de¤il mi?
Böyle fleyler ancak masallarda, çizgi
filmlerde olur. 

Üstelik çok önemli bir konu daha var.
Evrimciler koskoca dinozorun sinek yakala-
maya çal›fl›rken kanatlar›n›n ç›kt›¤›n› söy-
lüyorlar. Peki ama sizce sinek
nas›l uçuyor? Onun ka-
natlar› nereden gel-
mifl? Koskoca-
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man bir dinozorun nas›l uçtu¤unu aç›klamaya çal›flacakla-
r›na, küçücük bir sine¤in nas›l uçabildi¤ini aç›klamalar› ge-
rekmez miydi? Elbette ki gerekirdi...

Ancak evrimciler bunu hiç aç›klayam›yorlar. Çünkü si-
nek dünyadaki en iyi uçan canl›lardan biri. Saniyede 500-
1000 kere kanatlar›n› ç›rpabiliyor. Ve bildi¤iniz gibi son
derece çevik bir flekilde istedi¤i yönde hareket edebiliyor.
Evrimciler ne kadar yalan söylerlerse söylesinler kufllar›n ka-
natlar›n›n nas›l olufltu¤unu aç›klayamazlar. Çünkü do¤rusu
fludur: Kufllar› da, sinekleri de kanatlar› ve uçma yetenekle-
ri ile birlikte Allah yaratm›flt›r. 

Evrimcilerin ara tür dedikleri Archaeopteryx
(arkeopteriks) asl›nda tam bir kufltur!

Sürüngenlerle kufllar aras›ndaki yüzlerce farktan birka-
ç›n› flöyle s›ralayabiliriz:

1. Kufllar›n kanatlar› vard›r, sürüngenlerin ayaklar› var-
d›r.

2. Kufllar›n tüyleri vard›r, sürüngenlerin pullar› vard›r.
3. Kufllar›n kendilerine özgü bir iskelet yap›lar› vard›r.

Kemiklerinin içi bofltur ve bu yüzden a¤›r olmad›klar› için
rahatl›kla uçabilirler. 

Bunlar ilk akla gelen bir iki konudur. Bunun d›fl›nda bu
canl›lar aras›nda daha çok fazla farkl›l›k vard›r. Size daha
önce de söyledi¤imiz gibi e¤er bir sürüngen bir kufla dönüfl-
müfl olsayd›, bu geçiflin aflamalar›n› gösteren say›s›z hayvan
yaflam›fl olmal›yd›. Ve biz fosiller aras›nda bu hayvanlar›n
da fosillerini görmeliydik. Yani yar›m kanatl›, yar›s› tüylü
yar›s› pullu, yar›m gagal›, yar›m a¤›zl› garip yarat›klara ait
fosiller bulunmas› gerekirdi. Ama dünyadaki fosillerin ara-

114



s›nda böyle bir yarat›k yoktur. Bulunan fosiller ya tam bir sü-
rüngene ya da tam bir kufla aittir. Demek ki kufllar sürün-
genlerden evrimleflmemifllerdir. Tüm di¤er canl›lar gibi kufl-
lar› da Allah yaratm›flt›r. 

Ancak evrimciler bunu kabul etmek istemedikleri için
yalan söyleyerek insanlar› inand›rmaya çal›flm›fllard›r. Gü-
nümüzde yaflamayan, yaklafl›k 150 milyon y›l önce yaflam›fl
olan Archaeopteryx (arkeopteriks) isimli bir kuflun fosilini
bulmufllar ve bu kuflun yar› kufl yar› dinozor bir ara geçifl
formu oldu¤unu iddia etmifllerdir. Ve "Archaeopteryx kuflla-
r›n atas›d›r" diye mant›ks›z bir fikir ortaya atm›fllard›r. 

Ancak bu kesin bir yaland›r: Archaeopteryx tam bir
kufltur! Çünkü;

1. Archaeopteryx'in, ayn› günümüzde uçan kufllar gibi
tüyleri vard›r. 

2. Uçan kufllar›n kanatlar›n›n ba¤land›¤› gö¤üs kemi¤i-
nin ayn›s› Archaeopteryx'te de vard›r.

3. Archaeopteryx kufllar›n atas› olamaz. Çünkü ondan
daha yafll› kufllar›n fosilleri bulunmufltur. Yani Archaeop-
teryx yokken de kufllar vard›r. 
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‹NSANIN EVR‹M‹ MASALI

Evrimciler insanlar›n maymundan evrimleflti¤ini, yani
insanlar›n atalar›n›n maymunlar oldu¤unu iddia ederler.
Ancak, ne Darwin'in ne de di¤er evrimcilerin bu iddias›n›
do¤rulayacak hiçbir delilleri yoktur. Bu iddia da yine tama-
men hayal ürünü bir yaland›r. 

Asl›nda, evrim teorisinin ortaya at›l›fl sebeplerinden bi-
ri, insanlara, kendilerini Allah'›n yaratt›¤›n› unutturmaya
çal›flmakt›r. ‹nsanlar e¤er tesadüfen olufltuklar› ve atalar›n›n
bir hayvan oldu¤u yalanlar›na inan›rlarsa, Allah'a karfl› so-
rumluluk duymazlar. Böylece insanlar art›k, tüm manevi de-
¤erlerini unutur, sadece kendi ç›karlar›n› düflünen kiflilere
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dönüflürler. Sadece kendi ç›kar›n› düflünen insanlar, vatan
sevgisi, bayrak sevgisi, aile sevgisi, fedakarl›k, flefkat, mer-
hamet gibi çok de¤erli duygular›n› da kaybederler. ‹flte ev-
rimciler böyle manevi de¤erlerden uzak insanlar oluflturmak
için evrim teorisini savunurlar. Amaçlar› insanlara Allah'›n
varl›¤›n› unutturmakt›r. Ve bu nedenle insanlara "Sizi Allah
yaratmad›. Siz maymunlardan geldiniz, yani siz geliflmifl bir
hayvans›n›z" derler. 

Halbuki insan› Allah yaratm›flt›r. Ve insan, di¤er tüm
canl›lardan farkl› olarak konuflabilen, düflünebilen, sevine-
bilen, karar verebilen, ak›l sahibi, uygarl›klar oluflturabilen,
iletiflim kurabilen tek canl›d›r. ‹nsana bu özelliklerinin hepsi-
ni veren Allah't›r. 
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Evrimciler insan›n maymundan geldi¤ine hiçbir
delil gösteremezler

Bilim alan›nda "delil" göstermek çok önemlidir. E¤er siz
bir iddiada bulunursan›z ve insanlar›n buna inanmalar›n›
isterseniz, mutlaka bir delil göstermeniz gerekir. Örne¤in
yeni tan›flt›¤›n›z insanlara "Benim ad›m Ayfle" dediniz. Ve
bu insanlardan biri ç›k›p dedi ki "Ben sizin ad›n›z›n Ayfle ol-

du¤una inanm›yorum". Bu durum-
da bu kifliye delil göstererek ad›-
n›z›n Ayfle oldu¤unu ispatlaya-

bilirsiniz. Deliliniz ne olabilir?
"Nüfus ka¤›d›"n›z bir delil

olabilir. Bunu karfl›n›z-
daki kifliye gösterirse-

niz, art›k size kesin-
likle itiraz edemez. 

Bir tane de bi-
limsel örnek vere-
lim. Günümüzden
birkaç yüzy›l önce
Newton ad›nda
ünlü bir bilim a-
dam› ç›km›fl ve

"dünyada yerçeki-
mi var" demifltir. Bu-

nu nereden bildi¤ini
soranlara ise bir delil

göstermifltir. "Bir elma
dal›ndan koptu¤unda ye-
re düflüyor, havada dur-
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muyor. Demek ki yerde
onu çeken bir güç var ve
bu gücün ad› da yerçeki-
midir" demifl. 

Öyle ise evrim teori-
sinin de bilimsel olarak
inan›l›r olmas› için delil
göstermesi gerekir. Ör-
ne¤in evrim teorisi diyor
ki insan›n atas› maymun-
dur. Biz de o zaman ev-
rimcilere soraca¤›z: Bu-
nu nereden biliyorsu-
nuz? Deliliniz var m›? 

‹nsan›n atas› e¤er
maymun olsayd›, delil
olarak yar› insan-yar›
maymun yarat›klar›n fosillerini bulmam›z gerekirdi. Ancak
bugüne kadar böyle bir fosil bulunamam›flt›r. Elimizde ya
maymun fosilleri ya da insan fosilleri vard›r. Yani evrimcile-
rin insan›n atas›n›n maymun oldu¤una dair hiçbir delilleri
yoktur!

Ancak evrimciler bu konuda sahtekarl›klar yaparak in-
sanlar› yan›ltmaya çal›fl›rlar. 

Evrimcilerin baz› yalanlar›:

1. Evrimciler yar› insan yar› maymun bir yarat›k bulduk
diyerek soyu tükenmifl maymunlar›n fosillerini gösterirler. 

Buna benzer resimleri mutlaka bir yerlerde görmüflsünüz-
dür. ‹flte evrimciler böyle resimler çizerek insanlar› yan›ltma-
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ya çal›fl›rlar. Halbuki böyle canl›lar hiçbir zaman yaflamam›fl-
lard›r. Geçmiflte de flimdi oldu¤u gibi tam insanlar ve tam
maymunlar vard›r. Hiçbir zaman burada çizildi¤i gibi yar›
maymun yar› insan yarat›klar yaflamam›fllard›r. Böyle bir fle-
yin olmas› kesinlikle imkans›zd›r. Zaten daha önce söyledi¤i-
miz gibi bununla ilgili tek bir fosil dahi bulamam›fllard›r. 

Ancak evrimciler bu konuda hep sahtekarl›k yaparlar.
Örne¤in soyu tükenmifl, günümüzde yaflamayan bir may-
mun türünün fosilini al›rlar buna insan kemiklerinden ekle-
meler yapar ve bunu yar› insan yar› maymun bir yarat›km›fl
gibi tan›t›rlar. Bu konularda fazla bilgileri olmayan baz› in-
sanlar da evrimcilerin bu yalan›na inan›rlar. 

2. Evrimciler farkl› insan ›rklar›na ait fosilleri insan›n
atas› olan yar› insan yar› maymun yarat›klar gibi tan›t›rlar. 

Hepinizin bildi¤i gibi yeryüzünde birçok ›rktan insan
vard›r. Zenciler, Çinliler, K›z›lderililer, Afrikal›lar, Eskimolar
ve daha birçok farkl› ›rklara ait insanlar vard›r. Ve tabi ki
bu farkl› ›rklara ait insanlar›n baz› özellikleri de farkl› olur.
Örne¤in Çinliler çekik gözlüdürler, zencilerin derileri çok
koyu renktedir, saçlar› k›v›rc›kt›r. Bir K›z›lderili veya Eskimo
gördü¤ünüzde ise hemen onun farkl› bir ›rktan oldu¤unu
anlars›n›z. 

‹flte geçmiflte de böyle farkl› ›rklardan birçok insan ya-
flam›flt›r ve bu insanlar›n baz› özellikleri bugünkü ›rklardan
farkl›d›r. Örne¤in Neanderthal ›rk›na ait insanlar›n kafatas-
lar› bugün yaflayan insanlar›nkine oranla çok büyüktü. Kas-
lar› ise bizimkiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda çok daha geliflmifl ve
güçlüydü. Ancak evrimciler bu ›rklar aras›ndaki farkl›l›klar›
insanlar› yan›ltmak için kullan›rlar. Örne¤in bir Neandertal
insan›n›n kafatas› fosilini bulunca, "iflte bu insanlar›n on
binlerce y›l önce yaflam›fl olan yar› maymun yar› insan ata-
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s›"derler. Veya baz› ›rklar›n kafataslar› daha küçüktür. Bu
kafataslar›n›n fosillerini bulan evrimciler bu kez de "bu ka-
fatas›n›n sahibi maymunluktan yeni ç›km›flt›, insan olmaya
yeni bafll›yordu" derler. 

Halbuki bugün de kafatas›n›n büyüklü¤ü di¤er insan
›rklar›na göre çok daha küçük olan insan ›rklar› yaflamakta-
d›r. Örne¤in Aborijin yerlilerinin kafatas› hacimleri çok kü-
çüktür. Ama bu, onlar›n yar› maymun yar› insan yarat›klar
oldu¤unu göstermez. Onlar da sizin gibi ve tüm di¤er in-
sanlar gibi normal birer insand›rlar. 

Sonuç olarak evrimcilerin insanlar›n maymundan türe-
dikleri konusundaki iddialar›na delil olarak gösterdikleri fo-
siller ya geçmiflte yaflam›fl ve bugün soyu tükenmifl maymun-
lara, ya da soyu tükenmifl insan ›rklar›na aittir. Yani yar› in-
san-yar› maymun yarat›klar hiçbir zaman yaflamad›lar! 

Evrimcilerin büyük sahtekarl›klar›ndan baz›lar›:

1. Piltdown Adam› Sahtekarl›¤›

1912 y›l›nda evrimci bilim adamlar› taraf›ndan bir çe-
ne kemi¤i ve kafatas› par-
ças› fosili bulundu. Çene ke-
mi¤i maymun çenesine, ka-
fatas› parças› da insan›nki-
ne benziyordu. Yani evrim-
cilere göre bu canl›, yar› in-
san yar› maymundu. Bu ke-
mik parçalar›n›n 500 bin y›l
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yafl›nda olduklar› ve insan›n maymundan türedi¤ine delil ol-
duklar› söylendi. Ve bu kemikler yaklafl›k 40 y›l boyunca çe-
flitli müzelerde evrimin delili olarak sergilendi.

Ancak 1949 y›l›nda bu kemikler üzerinde baz› testler ya-
p›ld›¤›nda çok flafl›rt›c› bir sonuçla karfl›lafl›ld›: Çene kemi¤i
500 bin de¤il, sadece 2-3 yafl›ndayd›. Bir insana ait olan ka-
fatas› parçalar› da ancak birkaç bin y›l yafl›ndayd›lar. 

Gerçek sonradan anlafl›ld›: Evrimciler insan kafatas›na
maymun çenesi takm›fllar ve üzerine kimyasal maddeler sü-
rerek eski görüntüsü vermeye çal›flm›fllard›. Yani evrimciler
yar› insan yar› maymun fosili bulamay›nca bunun sahtesini
üretmeye kalkm›fllard›. Bu olay tarihe en büyük bilim sahte-
karl›klar›ndan biri olarak geçti…

2. Nebraska Adam› Sahtekarl›¤›

1922 y›l›nda, bir az› difli fosili bulundu. Evrimciler bu
diflin insan ve maymunlar›n ortak özelliklerini tafl›d›¤›n› id-
dia ettiler. Daha sonra bu
tek diflten yola ç›k›larak bu
diflin ait oldu¤u canl› olarak
insan-maymun aras› hayali
bir canl› çizildi.

Hatta daha da ileri gidi-
lerek bu canl›n›n bir de aile-
si çizildi. Tüm bu çizimler
tek bir diflten yola ç›k›larak
yap›lm›flt›… fiöyle bir düflü-
nün. Difllerinizden biri düfl-
tü¤ünde, bu difli sizi hiç gör-
memifl olan bir insan alsa ve
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difle bakarak sizin resminizin ayn›s› yapaca¤›n› söylese ona
inan›n›r m›s›n›z? Hatta bu difle bakarak sadece sizi de¤il ai-
lenizi de çizece¤ini söylese, bu teklif son derece saçma ol-
maz m›yd›? Elbette ki sadece bir difle bakarak bir canl›y› ve
hatta ailesini çizmek tamamen mant›ks›zl›kt›r. 

1927 y›l›nda ise çok ilginç bir geliflme oldu. Diflin ait ol-
du¤u canl›n›n iskeletinin öbür parçalar› da bulundu. Difl ne
maymuna ne de bir insana aitti.

Difl bir domuzun difliydi...
Bu olay evrim sahtekarlar› için tam bir hayal k›r›kl›¤› ol-

mufltu.
Bu resimleri görüyor musunuz? Her evrimci tek bir kafa-

tas›na bakarak ayr› ayr› fleyler çizmifl. Onlar da ne çizecek-
lerine karar verememifller. Çünkü böyle canl›lar hiçbir za-
man yaflamam›fl. Bunlar›n hepsi evrimcilerin hayal güçleri-
nin ürünü. Yani flimdi siz de sokakta bir kemik parças› bul-
san›z ve elinize bir kalem al›p böyle bir resim çizseniz ve
sonra da arkadafllar›n›za götürüp "iflte bu canl›lar daha ön-
ce yaflam›fllard›" deseniz size ne derler?
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Elbette ki siz böyle bir fley yapmazs›n›z, çünkü bunun ne
kadar ak›l d›fl› oldu¤unu bilirsiniz. Evrimcilerin bu kadar
aç›k bir gerçe¤i görememeleri çok flafl›rt›c› de¤il mi?

‹nsan›n Maymundan Gelmedi¤inin Delilleri:

1. Bilim adamlar› çok eski dönemlerde yaflam›fl olan in-
san fosilleri bulmufllard›r. Bu insan fosillerinin bugünkü in-
sanlardan hiçbir fark› yoktur. Ayr›ca bulunan bu fosillerin
yaflad›¤› dönemde evrimcilere göre insan daha oluflmam›fl
olmal›d›r. Sadece insan›n atas› olan maymunlar›n bulunma-
s› gereklidir. 

Örne¤in ‹spanya'daki bir ma¤arada yap›lan kaz›larda
günümüzden 800 bin y›l önce yaflam›fl olan bir çocu¤un fo-
silleri bulundu. Bu çocuk yüzü bugünkü çocuklarla ayn›
özelliklere sahipti. Halbuki evrimcilere göre 800 bin y›l ön-
ce insanlar›n yaflam›yor olmalar› gerekirdi. Onlara göre

800 bin y›l önce yar› insan yar›
maymun yarat›klar›n bulunmas›
gerekirdi. Ancak ‹spanya'da
bulunan fosille anlafl›ld› ki insan
ilk yarat›ld›¤›ndan beri insan
olarak vard›r. Hiçbir zaman ya-
r› maymun yar› insan yarat›klar
yaflamam›fllard›r.

2. Bilim adamlar› tafltan ya-
p›lm›fl bir kulübenin kal›nt›lar›n›
bulmufllard›. Bu kulübenin yafl›-
n› hesaplad›klar›nda 1,5 mil-
yon y›ldan daha eski oldu¤unu
buldular. Demek ki günümüz-
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den 1,5 milyon y›l önce ilkel insanlar yoktu. Ayn› bugün ya-
flayan insanlar gibi normal insanlar bulunmaktayd›. Bu da,
evrimcilerin insan maymundan evrimleflmifltir, önce ilkel in-
san (yar› maymun yar› insan) vard›, sonra evrimleflerek bu
hale geldi iddias›n› geçersiz k›lmaktad›r.

3. Bugüne kadar bulunmufl en eski insan kal›nt›lar›ndan
biri 1.6 milyon y›l yafl›ndaki Turkana Çocu¤u fosilidir. Bu fo-
sil üzerinde yap›lan incelemelerde, bunun 12 yafl›ndaki bir
insana ait oldu¤u ve bu kiflinin yetiflkinli¤e ulaflsayd› boyu-
nun 1.80 metre civar›nda olaca¤› görülmüfltür. Bu fosil, bu-
günkü insanla t›pat›p ayn› iskelet yap›s›na sahip oldu¤u için
tek bafl›na insan›n maymundan türedi¤i inanc›n› y›kmaya
yetmifltir.
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4. ‹nsan, canl›lar aras›nda 2 aya¤› üzerinde dik yürü-
yen tek varl›kt›r. At, köpek, maymun gibi hayvanlar dört
ayakl›; y›lan, timsah, kertenkele gibi canl›lar da sürüngen-
dir.

Evrim teorisinin iddias›na göre milyonlarca y›l önce dört
ayakl› hayvanlardan maymunlar, yürüyüfllerini de¤ifltirerek
e¤ik yürümeye bafllam›fllard›. Binlerce y›l e¤ik yürüyen may-
munlar daha sonra bir gün, tamamen dik yürümeye baflla-
m›fllard›. Sonuçta da insan oluflmufltu. Evrim teorisinin bu id-
dias› bilimsel çal›flmalar›n sonuçlar›na de¤il, tamamen ha-
yal gücüne dayan›yordu. Son y›llarda bilim adamlar›n›n
yapt›klar› çal›flmalar evrim teorisinin bu iddias›n›n bilimsel
olarak yanl›fl oldu¤unu ortaya ç›kard›. 

Yap›lan çal›flmalar›n sonuçlar›na göre, canl›lar enerjile-
rini en iyi 2 ayakl› veya 4 ayakl› yürürken kullan›yorlard›.
Canl›, bu ikisi aras› e¤ik bir yürüyüfl yapt›¤›nda tam 2 kat›
enerji harc›yordu.

Öyleyse maymunlar neden çok daha fazla enerji harca-
d›klar› halde milyonlarca y›l e¤ik yürüsünler? Bu t›pk› bir in-
san›n normal yürümek yerine, s›rt›na çok fazla yük alarak
yürümeyi tercih etmesi gibi bir fleydir. Veya siz iki aya¤›n›z
üzerinde dik olarak kolayl›kla yürürken, birdenbire amuda

kalkarak yürümeye karar verir
misiniz? Elbette ki hiçbir canl›
kendisine en kolay gelen yürü-
yüflünü de¤ifltirmez. Allah her
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canl›y› en rahat ha-
reket edebilece¤i
flekilde yaratm›flt›r. 

Sonuç olarak ev-
rim teorisi "dört aya¤› üzerinde yü-
rüyen maymun neden bir gün iki
aya¤› üzerinde yürümeye karar ver-
di?" sorusuna cevap veremez. 

EN BÜYÜK FARK

‹nsanla maymun aras›ndaki en önemli farkl›l›k
ise insan›n ruh sahibi olmas› maymunun ise ruhu-
nun olmamas›d›r. ‹nsan bilinç sahibi, düflünebilen,
konuflabilen, düzgün cümleler kurarak düflüncelerini
di¤er kiflilere aktarabilen, karar verebilen, hisseden,
zevk alan, sanat› bilen, resim yapabilen, beste yapabi-
len, flark› söyleyebilen, aile, vatan, millet sevgisi gibi ma-
nevi de¤erleri olan, bilgi sahibi bir varl›kt›r. Bu say›lan
özelliklerin hepsi insan›n ruhuna ait özelliklerdir. Hayvanla-
r›n ise ruhlar› yoktur. ‹nsan d›fl›nda hiçbir canl› bu özellikle-
re sahip olamaz. 
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‹flte evrimcilerin cevaplayamad›klar› sorulardan biri de
budur? Bir maymunun insan olabilmesi için hem fiziksel
özelliklerinin de¤iflmesi, hem de bu insanlara ait özellikleri
kazanm›fl olmas› gerekir. Bir maymunun kendi kendine ko-
nuflma, resim yapma, düflünme, beste yapma gibi yetenek-
leri kazanamayaca¤› çok aç›kt›r. Elbette ki bu mümkün de-
¤ildir.

Allah insan› üstün özelliklerle yaratm›flt›r ve hayvanlara
insanlardaki birçok özelli¤i vermemifltir. 

Görüldü¤ü gibi bir maymunun insana dönüflmesi kesin-
likle imkans›zd›r. ‹nsan ilk yarat›ld›¤› günden bu yana hep
insand›r. Bal›klar hep bal›k olmufllard›r, kufllar da hep kufl-
tur. Hiçbir canl› bir di¤erinin atas› de¤ildir. ‹nsan› ve tüm
canl›lar› yaratan Allah't›r. 

Evrimcilerin insanlar›n maymundan olufltu¤unu iddia et-
melerinin sebebi arada fiziksel bir benzerlik görmeleridir.
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Gözün çal›flabilmesi
için tüm bu parçalar›n›n
birarada ve eksiksiz ça-
l›fl›yor olmas› gerekir.



Oysa dünyada maymundan daha çok insana benzeyen
özellikleri olan canl›lar da vard›r. Örne¤in bu resimlerde
gördü¤ünüz papa¤anlar konuflabilirler. Veya ahtapotlar›n
gözleri insan›n gözüne çok benzer. Kedi ve köpekler ise si-
zin de bildi¤iniz gibi söz dinlerler, kendilerine söylenenleri
yaparlar. Biri ç›k›p insanlar eskiden köpekti veya papa¤an-
d› ya da daha do¤rusu ahtapottu dese siz ne düflünürsünüz?
‹flte evrimcilerin söyledikleri "insan›n atas› maymundur" ya-
lan›n›n da bundan bir fark› yoktur.

DARWIN VE EVR‹MC‹LER‹N EN ÇOK
KORKTUKLARI KONULARDAN BAZILARI

Göz, çok karmafl›k ve mükemmel tasarlanm›fl bir organ-
d›r. Gözü oluflturan 40 ayr› parça vard›r ve bu parçalardan
bir tanesi bile olmasa göz göremez. 

Bütün bu küçük parçalar, hiçbir flekilde tesadüfen olufla-
mayacak kadar ince planlanm›fl yap›lara sahiptirler. Bunlar-
dan tek bir tanesi bile, örne¤in göz merce¤i olmasa göz hiç-
bir ifle yaramaz. Dahas› sadece mercek ile gözbebe¤inin
yerleri de¤iflmifl bile olsa göz görevini yerine getiremez.
Gözyafl› salg›lamayan bir göz, çok k›sa bir sürede kurur ve
kör olur. 

Gözün bu yap›s›n› bir arabaya benzetebiliriz. Bir ara-
bay› oluflturan yüzlerce parça vard›r. Ve bu parçalar›n hep-
si olsa ama sadece gaz pedal› olmasa arabay› yürütemez-
siniz. Veya motorundaki küçücük bir tel parças› kopsa ara-
ba çal›flmaz. ‹flte göz de arabalar gibi tek bir ba¤lant›s› ek-
sik olsa veya tek bir parças› olmasa göremez. 

Evrimciler bu nedenle gözlerin nas›l olufltu¤unu aç›kla-
yamazlar. Çünkü bir gözün tesadüfen oluflabilmesi imkan-
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s›zd›r. Düflünsenize, 40 ayr›
parçan›n ayn› anda ayn› yerde
tesadüfen meydana gelerek bir-
leflmeleri hiç mümkün olur mu?
Yani gözbebe¤i, mercek, retina,
göz kapaklar›, gözyafl› bezleri
ve di¤erlerinin tesadüfen olufl-
malar› ve uygun flekilde birara-
ya gelmeleri gerekir. Bu da im-
kans›zd›r. 

Ormanda yürürken bir ara-
ba görseniz ve bu araban›n bu-
raya nas›l geldi¤ini sorsan›z. Si-
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Darwin hücrenin çok
basit bir yap›s›n›n ol-
du¤unu iddia ediyor-
du. Ancak mikrosko-
bun bulunmas› ile
hücrede mükemmel
bir yap› oldu¤u anla-
fl›ld› ve Darwin'in ya-
lan› ortaya ç›kt›.



ze de ormandaki baz› maddelerin bir araya gelerek bu ara-
bay› oluflturduklar›n› söyleseler buna inan›r m›s›n›z? Araba-
n›n motoru, debriyaj›, direksiyonu, freni, gaz pedal›, el fre-
ni, camlar›, kaportas›, bagaj› ve daha yüzlerce parças›n›n
tesadüfler sonucunda olufltuklar›n› ve sonra bir araba olufl-
turacak flekilde birlefltiklerini iddia eden birinin akl›ndan
flüphe etmek gerekir. 

Göz ise arabadan daha da karmafl›k ve
mükemmel bir yap›ya sahiptir. Öyle ise
gözün de tesadüfler sonucunda olufltu¤u-

nu söyleyenlerin ak›llar›ndan flüphe etmek
gerekir. Darwin de gözün nas›l ortaya ç›k-
t›¤›n› aç›klayamam›flt›r. Ve flöyle demifltir:
"Gözleri düflünmek beni bu teoriden so¤ut-
tu" (Norman Macbeth, Darwin Retried: An
oppcal to reason, Boston; Gambit, 1971,
s.101) Teorinin kurucusu Darwin bile gözlerin
mükemmel yap›s› karfl›s›nda çaresiz kalm›flt›r. 
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VÜCUDUMUZDAK‹ B‹LG‹ BANKASI: DNA

‹nsan vücudunda trilyonlarca hücre vard›r. Ve bu hücre-
lerin her birinin içinde de bir insan›n sahip oldu¤u tüm özel-
likler saklanm›flt›r. Peki bu bilgiler hücrenin içinde nereye
saklanm›flt›r? 

Hücrelerin her birinin çekirde¤inde DNA ad›nda bir
molekül bulunur. DNA insan vücuduna ait tüm bilgileri içe-
rir. Sizin saç›n›z›n veya gözlerinizin rengi, iç organlar›n›z,
d›fl görünümünüz, boyunuzun uzunlu¤u gibi tüm bilgiler
DNA'n›zda flifreli olarak bulunmaktad›r. Bu bilgiler ise 4
farkl› harf kullan›larak flifrelenmifltir; A, T, G, C. Her harf bir
molekülün isminin bafl harfini göstermektedir. Bu dört harf
farkl› flekillerde dizilerek farkl› bilgileri meydana getirir. 

Bunu bir alfabeye benzetebilirsiniz. Örne¤in bizim alfa-
bemizde 29 harf vard›r ve bu harflerin farkl› dizilimleri ile
farkl› kelimeler meydana gelir. ‹flte DNA'daki 4 harfin fark-
l› flekillerde dizilmesi ile farkl› bilgiler oluflur. 

DNA'da çok büyük miktarda bilgi vard›r. Bunun ne ka-
dar fazla oldu¤unu anlamak için flöyle bir karfl›laflt›rma ya-
pabiliriz: E¤er DNA'daki bilgileri bir ka¤›da dökmemiz ge-
rekseydi, her biri 500 sayfa olan 900 ciltten oluflan dev bir
kütüphane oluflturmam›z gerekirdi. Bu ansiklopedileri s›¤d›r-
mak içinse bir futbol sahas› uzunlu¤unda kütüphaneye ihtiya-
c›m›z olurdu. Ancak bu kadar çok bilgi bizim gözümüzle bi-
le göremeyece¤imiz kadar küçük olan bir moleküle s›¤d›r›l-
m›flt›r. 

Peki bu kadar bilgiyi oraya kim yazm›flt›r? Ve bu kadar
çok bilgiyi o kadar küçük bir yere kim s›¤d›rabilmifltir? Evrim-
ciler bunlar›n hepsinin tesadüfen gerçekleflti¤ini söylerler.

132



Ama böyle bir fleyin kör, fluursuz tesadüflerin sonucunda
meydana gelmesi kesinlikle imkans›zd›r. DNA'y› da DNA'n›n
içinde yer alan bilgilerin hepsini de yaratan Allah't›r.

fiunu düflünün: Siz bir kütüphane dolusu ansiklopedi
görseniz, bu ansiklopedilerdeki bilgilerin tesadüfler sonu-
cunda yaz›ld›¤›n› düflünür müsünüz? Yoksa çok fazla bilgili
ö¤retmenlerin, profesörlerin bu ansiklopedileri haz›rlad›kla-
r›n› ve sonra da bu ansiklopedilerin bir bas›mevinde bas›l-
d›¤›n› m› düflünürsünüz? Tabi ki do¤ru ve akla uygun olan
ikinci seçenektir. Evrimcilerin DNA tesadüfen olufltu demele-
ri neye benzer biliyor musunuz? 

Bir gün birinin gelip, "bas›mevinde bir patlama oldu ve
bu patlaman›n sonucunda kendi kendine bir kütüphane
olufltu" demesine benzer. Veya bir gün s›n›ftaki s›ran›za
oturdunuz ve masan›z›n üzerinde "Türkiye'nin co¤rafi özel-
liklerinin" yaz›l› oldu¤u bir sayfa buldunuz. Bunu kim yazd›
diye sordu¤unuzda yan›n›zdaki arkadafl›n›z size flöyle de-
se: "Biraz önce bu ka¤›d›n üstünde bir flifle mürekkep duru-
yordu. Ben yanl›fll›kla masaya çarp›nca mürekkep ka¤›d›n
üzerine döküldü ve bu yaz› ortaya ç›kt›". Arkadafl›n›z›n ak-
l›ndan flüphe ederdiniz herhalde. 
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Yandaki resimde evrim te-
orisini ortaya atan Darwin'in
bir karikatürü var. Bu, evrim
teorisinin bilim taraf›ndan
çürütüldü¤ünü temsil eden
bir resimdir. EVR‹M TEOR‹S‹
GÜNÜMÜZDE AYNI DARWIN
G‹B‹ BÜYÜK B‹R DARBE
YEM‹fiT‹R!



‹flte evrimciler bundan daha da saçma bir fleyi iddia
ederler.

Nas›l ki bir sayfa yaz› bile tesadüfen kendi kendine olu-
flamaz, mutlaka onu yazan biri vard›r, DNA gibi mükemmel
bir bilgi bankas› da kendi kendine tesadüfler sonucunda
oluflamaz. DNA'y› yaratan üstün ve güçlü olan, herfleyi
yapmaya gücü yeten, yerin, gö¤ün ve ikisinin aras›ndakile-
rin Rabbi olan Allah't›r. 

HERfiEY‹ YARATAN ALLAH'TIR

Milyarlarca bilgiyi gözümüzle bile göremeyece¤imiz
kadar küçük bir yere s›¤d›ran Rabbimizdir.

Bizi, ellerimizi, gözlerimizi, saçlar›m›z›, ayaklar›m›z›
yaratan Allah't›r. 

Ailemizi, anne babam›z›, kardefllerimizi, arkadafllar›-
m›z›, ö¤retmenlerimizi yaratan da Allah't›r. 

En sevdi¤imiz yiyecekleri, çikolatalar›, pastalar›, fleker-
leri, bize sa¤l›k ve güç veren meyve ve sebzeleri bizim için
yaratan Allah't›r. E¤er Allah bizim için onlar› yaratmasayd›
biz hiçbir zaman çikolatan›n tad›n› bile bilemezdik. 

Bize tat ve koku alma duyusunu veren Allah't›r. E¤er
Allah bize bunlar› vermeseydi biz sevdi¤imiz bir fleyi yedi-
¤imizde onun tad›n› alamazd›k. Patates de yesek, pasta da
yesek bizim için ayn› olurdu. Ama Allah biz sevelim, hoflu-
muza gitsin diye hem güzel lezzette ve güzel kokuda yiye-
cekler yaratm›fl hem de bizlere onlar›n tatlar›n› ve kokular›-
n› alacak duyular vermifltir. 

Hayat›n›z boyunca hoflunuza giden, zevk ald›¤›n›z, çok
e¤lendi¤iniz birçok fley olmufltur. Bu bir yiyecek olabilir, bir
oyun veya oyuncak olabilir, çok sevdi¤iniz insanlarla birlik-
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te bir yere gitmek olabilir.
Hiçbir zaman unutmay›n ki bütün bun-

lardan zevk alman›z› sa¤layan Rabbimiz-
'dir. Allah insanlara pek çok nimet vermektedir. 

Herfleyden önce siz yoktunuz. Bir düflünün do¤madan
önce hiçbir yerde de¤ildiniz. Yani siz bir hiçtiniz. Sizi
Allah yaratt›. Siz yokken sizi var etti. 

Öyle ise hayat›m›z›n her an› için Allah'a flükretmeli-
yiz. Her sevindi¤imiz ve hoflumuza giden fleyde hemen
Allah'› düflünüp, bizlere bunlar› verdi¤i için "Allah'›m
bunlar› bana verdi¤in için sana flükrediyorum" demeliyiz.
E¤er hoflumuza gitmeyen bir durumla karfl›lafl›rsak da yi-
ne hemen Allah'a dua etmeliyiz. Çünkü bizi bu tür durum-
lardan kurtaracak olan da yaln›zca Rabbimiz'dir. 

Allah her duam›z› mutlaka duyar ve karfl›l›k verir.
Çünkü Allah bizim içimizden geçirdiklerimizi, düflündükle-
rimizi bilir, her duam›z› duyar ve kar›fl›l›k verir. 

Bizim yapmam›z gereken ise, bizi yaratan, dünyan›n
tüm nimetlerini bize veren Rabbimiz'e
en güzel flekilde flükretmektir.
Allah'›n her an yan›m›zda ol-
du¤unu her an bizi görüp
iflitti¤ini bilerek daima güzel
davran›fllarda bulunmakt›r. 
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... Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden 
baflka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herfleyi bilen,, 
hüküm ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)


