YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan
Oktar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar
Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul
Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li
y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek
çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin
sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya
koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserleri yaklaﬂ›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60
farkl› dile çevrilmiﬂtir.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düﬂünceye karﬂ› mücadele
eden iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad
etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluﬂturulmuﬂtur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün
kullan›lm›ﬂ olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile
ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son
sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›ﬂmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmiﬂtir. Bu suretle, inkarc› düﬂünce sistemlerinin
tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine
karﬂ› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak
"son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok
büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Yazar›n tüm çal›ﬂmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaﬂt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›,
birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular
üzerinde düﬂünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve
sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne
sermektir.
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 Bulgaristan'a
ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce,
Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça,
Boﬂnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili
(Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'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
etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleﬂmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan,
inceleyen 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 edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taﬂ›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde
ciddi biçimde düﬂünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüﬂ
ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüﬂtür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karﬂ›s›nda fikren ma¤lup
olmuﬂlard›r.
Kuﬂkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.
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
meydana 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 olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya
yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuﬂkusu olanlar varsa,
Harun Yahya'n›n 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 eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n,
insanlar›n kavray›p yaﬂayabilecekleri ﬂekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha
fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargaﬂa ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç
kal›nabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiﬂ olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n izniyle,
21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›ﬂa, do¤ruluk ve adalete,
güzellik ve mutlulu¤a taﬂ›maya bir vesile olacakt›r.

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 önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaﬂt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi
okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir k›s›m ayr›lmas› uygun görülmüﬂtür.
● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm
kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar
Allah’›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaﬂamaya davet edilmektedir. Allah’›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir ﬂüphe veya soru iﬂareti b›rakmayacak ﬂekilde aç›klanmaktad›r.
● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden
yetmiﬂe herkes taraf›ndan rahatça anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar “bir solukta okunan kitaplar” deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedir.
● 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› bir arada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›ﬂ olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve
okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n
teﬂvik edilmesidir.
● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kiﬂi, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri
taﬂ›yan ve okumaktan hoﬂland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha
birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin
bir kaynak birikiminin bulundu¤una ﬂahit olacakt›r.
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içbir rengin olmad›¤›, kapkaranl›k bir dünyada yaﬂamak nas›l
olurdu, hiç düﬂündünüz mü? Bir an için tüm ön yarg›lar›n›zdan
kurtularak, ﬂimdiye kadar ö¤rendi¤iniz her ﬂeyi bir kenara b›rakarak düﬂünün. Bedeninizin, çevrenizdeki insanlar›n, denizlerin, gökyüzünün, a¤açlar›n, çiçeklerin, k›sacas› her ﬂeyin kapkara oldu¤unu gözünüzde
canland›rmaya çal›ﬂ›n. Etraf›n›zda hiçbir rengin olmad›¤›n› düﬂünün. Çevrenizdeki insanlar›n, kedilerin, köpeklerin, kuﬂlar›n, kelebeklerin, meyvelerin hiç rengi olmasayd› neler hissederdiniz kafan›zda canland›rmaya çal›ﬂ›n.
Böyle bir dünyada yaﬂamay› hiç istemezdiniz öyle de¤il mi?
Ço¤u insan, ﬂimdiye kadar ne kadar renkli bir dünyada yaﬂad›¤›n›, nas›l olup da çevresinde böyle bir renk çeﬂitlili¤inin oldu¤unu hiç düﬂünmemiﬂ olabilir. Renklerin olmad›¤› bir dünyan›n nas›l olabilece¤i de hiç akl›na
gelmemiﬂ olabilir. Çünkü gözleri gören herkes gözünü açt›¤› andan itibaren
renkli bir dünyayla karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Oysa kapkaranl›k, renksiz bir yeryüzü
modeli imkans›z de¤ildir, aksine as›l ﬂaﬂ›rt›c› olan ﬂu anda ›ﬂ›l ›ﬂ›l ve rengarenk bir dünyada yaﬂ›yor olmam›zd›r.
Renksiz bir dünya denildi¤inde akla siyah›n, beyaz›n ve grinin tonlar›n›n oldu¤u bir yer gelebilir. Oysa siyah, beyaz ve gri de birer renktirler. Bu
yüzden insan›n renksizli¤i hayal etmesi çok zordur. Renksizli¤i tarif ederken
de mutlaka bir renk kullanmak zorunlulu¤u hissedilir. "Her ﬂey renksiz,
kapkarayd›; yüzünde renk kalmam›ﬂt›, bembeyaz olmuﬂtu" gibi cümlelerle
renksizlik ifade edilmeye çal›ﬂ›l›r. Oysa bunlar renksizli¤in de¤il siyah-beyaz bir dünyan›n tarifidir.
Bir saniye için etraf›n›zdaki her ﬂeyin renklerinin bir anda yok oldu¤unu düﬂünün. Böyle bir durumda her ﬂey birbirine kar›ﬂacak, cisimleri birbirinden ay›rmak imkans›zlaﬂacakt›r. Örne¤in kahverengi tahta bir masan›n
üzerinde duran turuncu bir portakal›, k›rm›z› çilekleri ya da rengarenk çiçekleri görmek imkans›zlaﬂacakt›r; çünkü ne portakal turuncu olacakt›r, ne
masa kahverengi, ne de çilekler k›rm›z›… Tarifi bile son derece zor olan bu
renksiz dünyada k›sa bir süre bile olsa yaﬂamak insana büyük bir s›k›nt› verecektir. Bir insan›n d›ﬂ dünyayla ba¤lant› kurmas›nda, haf›zas›n›n çal›ﬂmas›nda, beyninin ö¤renme görevini yerine getirmesinde rengin önemi çok büyüktür. Çünkü insan, olaylar ve mekanlar, kiﬂiler ve nesneler aras›nda ancak
d›ﬂ görünüﬂleri ve renkleri sayesinde sa¤l›kl› bir ba¤lant› kurar. Sadece ses
ya da dokunma, cisimleri tan›mlamada yeterli olmaz. ‹nsan için d›ﬂ dünya
ancak renkleriyle bir bütündür ve bir anlam ifade eder.

Her an böylesine renkli bir
dünya görürüz.

Üstteki ve alttaki resimler karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda,
etraf›m›zda sürekli renkli bir dünya görmemizin ne kadar rahatlat›c› oldu¤u daha iyi anlaﬂ›lacakt›r. Renkler insana dünyada Allah'›n
verdi¤i en büyük nimetlerden biridir.
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ALLAH'IN RENK SANATI

Renklerin çeﬂitlili¤inin bize olan faydas› sadece çevremizi tan›mam›z
de¤ildir. Do¤ada yer alan kusursuz renk uyumu insan ruhuna büyük bir
zevk verir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vard›r: ‹nsan›n
bu uyumu görebilmesi ve bütün detaylar›ndan zevk almas› için de ona çok
özel bir tasar›m› olan gözler verilmiﬂtir. Canl›lar aleminde renkleri en ince
ayr›nt›s›na kadar alg›layabilen en fonksiyonel göz, insan gözleridir. Öyle ki
insan gözü milyonlarca renge karﬂ› duyarl›d›r.1 Görüldü¤ü gibi mükemmel
bir ﬂekilde çal›ﬂan insandaki göz mekanizmas› renkli bir dünyay› görebilmek için özel olarak tasarlanm›ﬂt›r. Dolay›s›yla dünya üzerinde, evrendeki
böyle bir düzenin varl›¤›n› anlayabilecek tek varl›k, ak›l sahibi olan insand›r.
Bütün bu bilgilerin ›ﬂ›¤› alt›nda ortaya ﬂu sonuç ç›kmaktad›r:
Yeryüzündeki ve gökyüzündeki her ayr›nt›, her desen, her renk insan›n
bu düzeni anlay›p kavramas› ve bunun üzerinde düﬂünmesi için yarat›lm›ﬂt›r. Do¤adaki tüm renkler insan ruhuna zevk verecek ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. Hem canl›larda hem de cans›z dünyada kusursuz bir simetri ve renk
uyumu hakimdir. Bu özel durum karﬂ›s›nda düﬂünen bir insan›n akl›na son
derece önemli baz› sorular gelecektir.
Yeryüzünü renkli k›lan nedir? Dünyam›z› ola¤anüstü güzel k›lan renkler nas›l oluﬂmaktad›r? Yeryüzündeki renk çeﬂitlili¤i ve renkler aras›ndaki
uyumun tasar›m› kime aittir? Tüm bunlar›n bir tesadüfler zincirinin oluﬂturdu¤u amaçs›z de¤iﬂimlerle meydana geldi¤i söylenebilir mi? Elbette ki böyle bir ﬂeyi hiç kimse söyleyemez. Kontrolsüz tesadüfler de¤il milyonlarca
rengi, hiçbir ﬂeyi oluﬂturamazlar. Örne¤in bir kelebe¤in kanatlar›n› düﬂünün; veya herbiri birer sanat harikas› görünümündeki rengarenk çiçekleri.
Bunlar›n bilinçsiz bir sürecin sonucunda oluﬂtu¤unu söylemek, sa¤l›kl› bir
ak›l için elbette ki mümkün de¤ildir.
Bu gerçe¤i ﬂöyle bir örnekle de rahatl›kla görebiliriz. Bir insan do¤adaki a¤açlar›, çiçekleri sergileyen bir tablo gördü¤ünde bu tablodaki renk uyumunun, düzenli ﬂekillerin, özel yap›lar›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmez,
hatta bunu akl›na bile getirmez. Bu kiﬂinin karﬂ›s›na birisi ç›ksa ve dese ki,
"ﬂurada gördü¤ün boyalar rüzgar sonucu devrildiler, bir süre sonra ya¤murun vs. etkisiyle ve aradan geçen uzun bir zaman›n sonucunda ortaya böyle
bir resim ç›kt›". Bu iddian›n sahibine inan›lmayaca¤› kesindir. Burada son
derece ilginç bir nokta vard›r. Ak›l d›ﬂ› olan böyle bir iddiada bulunmaya
kimse yeltenmez bile ama her nas›lsa do¤ada gördü¤ümüz kusursuz renk
ve simetrinin böyle bilinçsiz bir süreçle meydana geldi¤i iddia edilebilmek-
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te, hatta bu konuda evrimciler taraf›ndan "tesadüf tezleri" haz›rlanmakta ve
çeﬂitli çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Bu konuda as›ls›z iddialar öne sürmekte tereddüt bile edilmemektedir.
Görüldü¤ü gibi bu, aç›kça körlüktür. Üstelik bunun anlaﬂ›lmas› da son
derece zordur. Biraz düﬂünmeye baﬂlay›p bu körlükten kurtulan kiﬂi ise,
dünyada son derece mucizevi bir ortamda yaﬂad›¤›n› anlayacakt›r. Ve insan,
yaﬂam› için en uygun ﬂartlara sahip olan bu ortam›n tesadüfen meydana gelemeyece¤ine de tam anlam›yla kanaat getirecektir. Düﬂünen insan nas›l ki
bir tablonun ressam› oldu¤unu ilk bakt›¤› anda anl›yorsa, çevresindeki rengarenk, ›ﬂ›l ›ﬂ›l, simetrik ve son derece estetik ortam›n da bir Yarat›c›'s› oldu¤unu ayn› ﬂekilde anlayacakt›r. Bu Yarat›c›; yaratmada hiçbir orta¤› olmayan, her ﬂeyi birbiriyle uyum içinde yaratan, bizi milyonlarca renkle bezenmiﬂ say›s›z güzelli¤in bulundu¤u bu dünyaya yerleﬂtiren Allah't›r. Allah’›n
yaratmas›nda her ﬂey birbiriyle tam bir uyum içindedir. Allah, yaratma sanat›ndaki eﬂsizli¤i Kuran ayetlerinde ﬂöyle haber vermektedir:
O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratm›ﬂ
oland›r. Rahman (olan Allah)›n yaratmas›nda hiçbir 'çeliﬂki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. ‹ﬂte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir
çatlakl›k (bozukluk ve çarp›kl›k) görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiﬂ
bir halde bitkin olarak sana dönecektir. (Mülk Suresi, 3-4)
AKILLI TASARIM YAN‹ YARATILIﬁ
Allah'›n yaratmak için tasar›m yapmaya ihtiyac› yoktur.
Kitap boyunca yer yer kullan›lan 'tasar›m' ifadesinin do¤ru anlaﬂ›lmas›
önemlidir. Allah'›n kusursuz bir tasar›m yaratm›ﬂ olmas›, Rabbimiz’in önce plan
yapt›¤› daha sonra yaratt›¤› anlam›na gelmez. Bilinmelidir ki, yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah’›n yaratmak için herhangi bir 'tasar›m' yapmaya ihtiyac›
yoktur. Allah'›n tasarlamas› ve yaratmas› ayn› anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'›n, bir ﬂeyin ya da bir iﬂin olmas›n› diledi¤inde, onun
olmas› için yaln›zca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde ﬂöyle buyurulmaktad›r:
Bir ﬂeyi diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir iﬂin olmas›na
karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

B

az› detaylar insan haf›zas›nda önemli yer tutarlar ve hiç de¤iﬂmezler. Örne¤in en tan›d›k cisimler olan a¤açlardan baﬂlayal›m. A¤açlar›n rengi hep yeﬂil ve tonlar›d›r. Sonbahar gelince bu renklerin de-

¤iﬂti¤i herkes taraf›ndan bilinir. Gökyüzünün rengi de ya mavinin ya da grinin tonlar›ndad›r. Meyvelerin renkleri de hiç de¤iﬂmez, örne¤in kay›s›n›n
rengiyle, kiraz›n rengi hep bellidir, tan›d›kt›r. K›sacas› ›ﬂ›k alt›nda bulunan
her canl›n›n, her cismin bir rengi vard›r. Etraf›n›zdaki ﬂeylere dikkatli bir ﬂekilde bak›n. Neler görüyorsunuz? Masa, sandalyeler, pencerenizden gözüken a¤açlar, gökyüzü, evinizin duvarlar›, çevrenizdeki insanlar›n yüzleri,
yedi¤iniz meyveler, ﬂu anda okudu¤unuz kitap...
Bunlar›n hepsi ayr› birer renge sahiptir. Bütün bu
renklerin neye göre belirlendi¤ini, nas›l düzenlendi¤ini ve nas›l oluﬂtu¤unu hiç düﬂünmüﬂ müydünüz?
Canl› yaﬂam›nda son derece önemli bir rolü olan
renklerin oluﬂmas› için neler gereklidir genel olarak
inceleyelim. (Bu maddeler daha sonra detayl› olarak
ele al›nacakt›r.) Tek bir rengin, örne¤in sadece k›rm›z›n›n ya da sadece yeﬂilin oluﬂmas› için aﬂa¤›da maddelendirilmiﬂ olan iﬂlemlerin her birinin bu s›ralamaya göre gerçekleﬂmesi gerekmektedir.
1-Rengin oluﬂmas› için gerekli olan ilk koﬂul ›ﬂ›¤›n varl›¤›d›r. Bu nedenle öncelikle Güneﬂ’ten gelen
›ﬂ›nlar›n nas›l bir özelli¤e sahip olmas› gerekti¤ini inceleyerek baﬂlamakta fayda vard›r. Renklerin oluﬂabilmesi için Güneﬂ’ten yeryüzüne gelen ›ﬂ›¤›n, renkleri meydana getirebilecek ﬂekilde, belirli bir dalga boyuna sahip olmas› gerekmektedir. Güneﬂ’in yayd›¤›
bütün ›ﬂ›nlar›n içinden sadece "görünür ›ﬂ›k" olarak
adland›r›lan bu ›ﬂ›¤›n yeryüzüne gelme ihtimali
1025'te bir ihtimaldir. Bu inan›lmas› güç ihtimal gerçekleﬂir ve renklerin oluﬂmas› için gerekli olan ›ﬂ›nlar
Güneﬂ’ten Dünya’ya ulaﬂ›r.
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2-Güneﬂ’ten gelip uzaya yay›lan ›ﬂ›k gerçekte göze zarar verecek özelliklere sahiptir. Bu yüzden Dünya’ya ulaﬂan ›ﬂ›¤›n gözün rahatl›kla alg›layabilece¤i ve zarar vermeyece¤i duruma gelmesi gereklidir. Bunun için ›ﬂ›nlar›n bir süzgeçten geçmesi gereklidir. Bu dev süzgeç Dünya’y› çevreleyen "atmosfer"dir.
3-Atmosferden geçen ›ﬂ›k yeryüzüne da¤›l›r ve rastlad›¤› maddelerin
hepsine çarparak yans›r. Iﬂ›¤›n çarpt›¤› maddelerin, ›ﬂ›¤› yutmay›p yans›tacak özelliklerde olmas› gereklidir. Görüldü¤ü gibi maddelerin yap›sal özelli¤inin de yeryüzüne ulaﬂan bu ›ﬂ›kla renkleri oluﬂturacak ﬂekilde uyumlu
olmas› gereklidir. Bu ﬂart da gerçekleﬂir ve
Güneﬂ’ten gelen ›ﬂ›¤›n çarpt›¤› maddelerden kolayl›kla yeni bir ›ﬂ›k dalgas› yay›l›r.
4-Renklerin oluﬂumundaki di¤er bir aﬂama
da ›ﬂ›k dalgalar›n› alg›layabilecek bir alg›lay›c›ya, yani göze ihtiyaç olmas›d›r. Iﬂ›k
dalgalar›n›n görme organlar›yla da uyum
içinde olmas› zorunludur.
5-Güneﬂ’ten gelen ›ﬂ›nlar gözümüzün tabakalar›ndan geçip retina bölgesinde elektrik
sinyaline dönüﬂtürülmelidir. Daha sonra
bu elektrik sinyalleri insan beyninde görüntüyü alg›lamakla sorumlu olan görüntü
merkezine ulaﬂt›r›lmal›d›r.
‹nsan yaﬂam›nda renklerin varl›¤›n›n önemi
tart›ﬂ›lmazd›r. Çünkü her cisim rengiyle birlikte anlam kazan›r. Resimde görmüﬂ oldu¤unuz
renklerin (siyah ve beyaz da dahil olmak üzere) hiçbirinin olmad›¤›n› düﬂünün. Elbette ki
bu resimdeki cisimlerden hiçbirini göremezdiniz. Bu cisimlerde var olan çok say›daki rengin tek bir tanesinin oluﬂmas› için bile çok
fazla ﬂart›n ayn› anda ortaya ç›kmas› gereklidir. Allah renklerin ortaya ç›kmas›n› çok detayl› bir sistemin varl›¤›na ba¤lam›ﬂt›r.

Üzerlerindeki gö¤e bakm›yorlar m›? Biz, onu nas›l bina
ettik ve onu nas›l süsledik? Onun hiçbir çatla¤› yok...
(Kaf Suresi, 6)
Atmosfer özel katmanlar› sayesinde Dünya’ya gelen zararl› ›ﬂ›nlar›n büyük bir bölümünü emer. Bu katmanlar›n her biri Dünya’daki canl› yaﬂam› için Allah taraf›ndan
yarat›lm›ﬂt›r.

6-Bizim herhangi bir rengi gördü¤ümüzü ifade edebilmemiz için gerçekleﬂmesi gereken son bir aﬂama daha vard›r. Renklerin oluﬂmas›ndaki son aﬂama görme merkezine gelen elektrik sinyallerinin, burada bulunan sinir hücreleri taraf›ndan "renk" olarak alg›lanabilmesidir.
Görüldü¤ü gibi tek bir rengin oluﬂmas› için oldukça detayl› ve birbirine ba¤l› bir s›ralama izleyen iﬂlemler gereklidir.
Renkle ilgili olarak edinilen tüm bilgiler rengin meydana gelmesi s›ras›nda oluﬂan her iﬂlemin çok hassas dengeler üzerine kurulmuﬂ oldu¤unu
gösterir. Bu hassas dengeler olmad›¤› takdirde renkli bir dünya yerine bulan›k ve karanl›k bir dünya içinde kalmam›z hatta görme yetene¤imizi kaybetmemiz kaç›n›lmazd›r. Yukar›da say›lan maddelerden sadece retina bölgesindeki elektrik sinyallerini alg›layacak olan hücrelerin bulunmad›¤›n› düﬂünelim. Ne gelen güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n yeterli özelliklere sahip olmas›, ne gözün di¤er
parçalar›n›n tam olmas›, ne de atmosferin varl›¤› yeterli olmayacakt›r.

Görme ‹ﬂleminde Retinan›n Rolü
Retinay› daha yak›ndan inceleyerek biraz daha detaya inelim. Retinada
görev alan "rodopsin" adl› pigment maddesinin olmad›¤›n› varsayal›m. Rodopsin yo¤un ›ﬂ›kta özelli¤ini yitiren, karanl›kta tekrar oluﬂan bir maddedir.
Gözde yeteri kadar rodopsin oluﬂana kadar göz karanl›kta net göremez. Rodopsinin özelli¤i ›ﬂ›ktan al›nan verimin yükseltilmesidir. Bu madde tam gerekti¤i anda ihtiyaç duydu¤u kadar üretilir. Rodopsin dengesi kuruldu¤unda ise ﬂekiller belirginleﬂmeye baﬂlar. Görme iﬂleminde son derece önemli
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bir madde olan rodopsin olmasayd› ne olurdu? Bu durumda insan yaln›zca
ayd›nl›kta gören bir canl› olurdu.2 Görüldü¤ü gibi gözde en ince detay›na
kadar düﬂünülmüﬂ kusursuz bir sistem vard›r.
Peki bizi karanl›klardan kurtar›p, bize renkli bir dünya sunan bu sistem
kimin eseridir?
Buraya kadar s›ralad›¤›m›z her aﬂama bir ak›l, irade ve güç gerektiren
iﬂlemlerdir. Böyle bir s›ralaman›n ve uyumun tesadüfen oluﬂma ihtimalinin
olmad›¤› ise çok aç›k bir gerçektir. Böyle bir sistemin zaman içinde oluﬂmas› da imkans›zd›r. Bu iﬂlemlerin tesadüfen oluﬂmas› için milyonlarca hatta
milyarlarca y›l beklense de sonuç hiçbir ﬂekilde de¤iﬂmeyecektir. Bekleyerek
ya da tesadüflerle renkli bir dünyay› oluﬂturacak sistemler asla oluﬂamaz.
Bu mükemmel sistem ancak özel bir tasar›m›n sonucunda ortaya ç›kabilir ki
bunun anlam› da yarat›lm›ﬂ oldu¤udur. Allah bütün evreni kaplayan sonsuz
bir gücün ve akl›n sahibidir. Evrendeki düzenin tümünde Allah'›n benzersiz
yaratma sanat›n›n örnekleri vard›r. Renklerin oluﬂumundaki eﬂsiz sanat da
Allah'›n benzersiz yaratmas›yla ortaya ç›km›ﬂt›r. Allah her ﬂeye güç yetirendir.
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir iﬂin olmas›na
karar verirse, ona yaln›zca "Ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi,
117)
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izim için renk, cisimlerin özelliklerini belirtmemize, onlar› daha iyi tan›mlamam›za yarayan bir kavram-

d›r. Etraf›ndaki cisimlerin renklerini teker te-

Allah... O'ndan
baﬂka ‹lah yoktur. Diridir,

ker düﬂünen insan gerçekte ne kadar detayl›

kaimdir.

bir renk çeﬂitlili¤i ile karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu

O'nu uyuklama

rahatl›kla görecektir. Canl›-cans›z tüm cisim-

ve uyku tutmaz. Göklerde

lerin bir rengi vard›r. Üstelik dünyan›n her

ve yerde

yerinde ayn› türdeki canl›larda ayn› renkler

ne varsa hepsi O'nundur...

vard›r. Nereye giderseniz gidin karpuzun
rengi hep k›rm›z›d›r, kiviler hep yeﬂildir, de-

(Bakara Suresi, 255)

nizler mavidir ya da mavinin tonlar›d›r, kar
beyazd›r, limonlar sar›d›r, fillerin rengi dünyan›n her yerinde ayn›d›r, a¤açlar›n rengi ayn›d›r hiç de¤iﬂmez. Yapay olarak elde edilen renklerde de durum de¤iﬂmez.
Dünyan›n neresine giderseniz gidin sar› ile k›rm›z›y› kar›ﬂt›r›rsan›z kavuniçi, siyah ile beyaz› kar›ﬂt›r›rsan›z gri elde edersiniz. Bu da hiçbir zaman de¤iﬂmez. ‹ﬂte bu noktada daha farkl› düﬂünmeye baﬂlamakta fayda vard›r.
Öncelikle cisimlerdeki renklerin nas›l oluﬂtu¤u sorusunu sorarak düﬂünelim. Bunu ﬂöyle bir örnekle aç›klayabiliriz. Bir ma¤azaya girdi¤inizi ve burada rengarenk, çeﬂit çeﬂit desene ve görünüme sahip, renkleri birbiriyle son
derece uyumlu kumaﬂlarla karﬂ›laﬂt›¤›n›z› düﬂünün. Elbette bu kumaﬂlar
buraya tesadüfen gelmemiﬂtir; bilinçli kiﬂilerce desenleri çizilmiﬂ, renkleri
tasarlanm›ﬂ, gerekli boyama iﬂlemleri yap›lm›ﬂ ve daha pek çok ara aﬂamadan geçtikten sonra o ma¤azada sergilenmeye baﬂlam›ﬂlard›r. K›sacas› bu
kumaﬂlar›n varl›¤› onlar› tasarlayan ve yapan kiﬂilerin varl›¤›na ba¤l›d›r. Siz
de bunlar› gördü¤ünüzde bunlar buraya tesadüfen gelmiﬂ, kumaﬂlar›n üzerine dökülen boyalar sonucunda tesadüfen bu desenler oluﬂmuﬂ demezsiniz. Hatta hiçbir ak›l sahibi varl›k böyle bir iddiada bulunamaz. Ayn› ﬂekilde do¤ada her an gördü¤ümüz görüntüleri, kelebekleri, çiçekleri, deniz alt›ndaki rengarenk mekanlar›, a¤açlar›, bulutlarla kapl› gökyüzünü ve di¤erlerini de t›pk› bu mükemmel kumaﬂlar gibi karﬂ›m›za getiren bilinç sahibi
bir ‹rade vard›r. Evrendeki kusursuz çeﬂitlilik özel bir tasar›m›n sonucudur.
Bu tasar›m Güneﬂ’ten gelen ›ﬂ›¤›n oluﬂmas›ndan, bu ›ﬂ›¤›n beynimizde renk-
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li bir tablo görüntüsü halini almas›na kadar her aﬂamada kendisini gösterir.
Bu da, renklerdeki tasar›m›n bir sahibinin yani bir tasarlay›c›s›n›n oldu¤unun en büyük delillerindendir. Elbette ki çok üstün bir akla ve çok üstün bir
yaratma gücüne sahip olan Allah evrendeki tüm renkleri ve insan› hayran
b›rakan desenleri yaratmaktad›r.
Renklerin oluﬂmas›nda gerçekleﬂen aﬂamalar daha önce k›saca maddelendirilmiﬂti. Renkteki üstün tasar›m bu bölümde ›ﬂ›k, beyin ve göz s›ralamas›na ba¤l› kal›narak, farkl› baﬂl›klar alt›nda incelenecektir.
Resimdeki kumaﬂlar›n oraya tesadüfen geldi¤ini, bir tasarlay›c›s›n›n olmad›¤›n› kimse iddia edemez. Bunun gibi gökkuﬂa¤›n›n,
kelebeklerin, çiçeklerin, deniz canl›lar›n›n, bulutlar›n k›sacas› yeryüzündeki her ﬂeyin bir tasarlayan›
olmad›¤› da iddia edilemez. Tüm
bunlar›n renginin ve ﬂeklinin tasar›m› örneksiz yaratan Allah'a aittir.
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1- Iﬂ›k, Yaﬂam ve Renk
Güneﬂ, evrendeki orta büyüklükteki milyarlarca y›ld›zdan yaln›zca bir
tanesidir. Güneﬂ’i bizim için evrendeki en önemli y›ld›z yapan özellikleri;
büyüklü¤ü, etraf›ndaki gezegenlerle olan ba¤lant›s› ve yayd›¤› özel ›ﬂ›nlard›r. Güneﬂ’in bu özelliklerinden sadece bir tanesinde bile ﬂu anda var olan
ölçülerinden herhangi bir farkl›l›k olmas› durumunda yeryüzünde yaﬂam
olamazd›. Gerçekten de Güneﬂ, Dünya’da canl› bir yaﬂam›n oluﬂabilmesi ve
devam edebilmesi için gereken en ideal de¤erlere sahiptir3. ‹ﬂte bu nedenle
bilim adamlar› Güneﬂ’i, yeryüzündeki canl›l›¤›n "yaﬂam kayna¤›" olarak nitelendirmektedirler.
Yeryüzünün en uygun ﬂekilde ›s›nmas› ve bitkilerin fotosentez yapabilmesi için tek kaynak güneﬂ ›ﬂ›¤›d›r. Bilindi¤i gibi canl› yaﬂam›n›n var olabilmesi için ›s›nma ve fotosentez vazgeçilmezdir. Bundan baﬂka yeryüzünde
ayd›nl›¤›n oluﬂmas› ve renkli bir dünyan›n meydana gelmesi de yine Güneﬂ’ten gelen ›ﬂ›nlar sayesinde gerçekleﬂir. Bu durumda dünyan›n en önem-
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gama
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li enerji kayna¤› olan bu ›ﬂ›nlar›n nas›l oluﬂtu¤u sorusu akla gelecektir? Yer-

1011

Uzaydan gelen ›ﬂ›nlar en uzun dalga boyuna sahip radyo dalgalar›ndan, aﬂ›r› k›sa
dalga boyuna sahip gama dalgalar›na kadar çok farkl› çeﬂitlerde olabilmektedir.
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Dünya’da canl› yaﬂam›n›n var olabilmesi için gereken bütün ﬂartlar dolayl› olarak
ya da do¤rudan do¤ruya Güneﬂ'ten gelen ›ﬂ›¤a ba¤l›d›r. Güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n yap›s›nda ise çok hassas dengelere ba¤l› bir düzen vard›r.

yüzündeki canl› yaﬂam›n›n anahtar› olarak nitelendirilebilecek olan bu ›ﬂ›nlar›n, bu kadar önemli görevleri yerine getirebilmesi, bunun için gerekli
özelliklerin tümüne birden ayn› anda sahip olmas› tesadüflerin eseri olamaz. Bunun nedeni ›ﬂ›¤›n yap›s› incelendi¤inde daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Uzayda bulunan y›ld›zlar›n yayd›¤› enerji uzay boﬂlu¤unda dalgalar
halinde hareket eder. Güneﬂ’ten de enerji olarak yine dalgalar halinde hem
›ﬂ›k hem de ›s› gelir. Y›ld›zlardan yay›lan bu enerjinin hareketi, bir gölün
üzerine at›lan taﬂ›n suda oluﬂturdu¤u dalgalara benzetilebilir. Nas›l göldeki
dalgalar›n farkl› boylar› olabiliyorsa, ›s› ve ›ﬂ›k yay›l›rken de ayn› ﬂekilde
farkl› dalga boylar› olur.
Bu noktada evrendeki ›ﬂ›¤›n farkl› dalga boylar› hakk›nda bilgi vermekte fayda vard›r. Evrende bulunan y›ld›zlar›n ve di¤er ›ﬂ›k kaynaklar›n›n hepsi ayn› türde ›ﬂ›k yaymazlar. Bu farkl› ›ﬂ›nlar›n s›n›fland›r›lmas› dalga boyla-
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r›na ve frekanslar›na göre yap›lmaktad›r. Evrendeki bu farkl› dalga boylar›
çok geniﬂ bir alana da¤›lm›ﬂt›r. Örne¤in en k›sa dalga boyu, en uzun dalga
boyundan tam 1025 kat daha küçüktür. (1025 say›s› 1 rakam›n›n yan›na 25 tane s›f›r konulmas›yla elde edilen çok büyük bir say›d›r.)
Evrendeki 1025'lik bir geniﬂli¤e sahip olan ›ﬂ›n yelpazesinin içinde, Güneﬂ’in yayd›¤› ›ﬂ›nlar›n tümü çok dar bir bölüme s›k›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Güneﬂten
yay›lan farkl› dalga boylar›n›n %70'i, 0.3 mikronla, 1.50 mikron aras›ndaki
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Iﬂ›kta bilimadamlar›n› ﬂaﬂ›rtan bir düzenleme vard›r. Uzaydan çok fazla ›ﬂ›n gelmesine ra¤men Güneﬂ ›ﬂ›¤› yukar›daki ﬂematik anlat›mda da görüldü¤ü gibi çok
dar bir alana s›k›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Yaﬂam için gerekli olan ölçü de budur.
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çok dar bir s›n›r›n içinde yer al›r. Güneﬂ'in ›ﬂ›nlar›n›n neden böyle dar bir
aral›¤a s›k›ﬂt›r›ld›¤›n› araﬂt›rd›¤›m›zda ise karﬂ›m›za ilginç bir sonuç ç›kar:
Dünya üzerindeki canl› yaﬂam› ve renklerin oluﬂumunu destekleyecek olan
›ﬂ›nlar, sadece bu aral›kta bulunan ›ﬂ›nlard›r.
Energy and the Atmosphere adl› kitab›nda ‹ngiliz fizikçi Ian Campbell,
bu üstün tasar›m› "inan›lmaz derecede ﬂaﬂ›rt›c›" olarak nitelendirerek bu
noktaya ﬂöyle dikkat çekmektedir:
Güneﬂ’ten yay›lan ›ﬂ›nlar›n, Dünya üzerindeki yaﬂam› desteklemek için
gereken çok dar aral›¤a s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ olmas› gerçekten çok ola¤anüstü
bir durumdur.4
1025'lik elektromanyetik yelpazeden Güneﬂ’in yans›tt›¤› bu bir birimlik
›ﬂ›n aral›¤›n›n büyük bir k›sm› "görülebilir ›ﬂ›k" olarak adland›r›l›r. Bu birimin hemen alt›ndaki ve üstündeki aral›kta yer alan ›ﬂ›nlar da yeryüzüne k›z›l ötesi ve mor ötesi ›ﬂ›nlar olarak ulaﬂ›r. K›saca, bu iki ›ﬂ›n türünün özelliklerini de inceleyelim.
K›z›l ötesi ›ﬂ›nlar ›s› dalgalar› olarak yeryüzüne ulaﬂ›rken mor ötesi
›ﬂ›nlar yüksek enerjili olup canl›lar üzerinde zararl› etkiler oluﬂturabilmektedirler. K›z›l ötesi ›ﬂ›nlar atmosferden geçerek Dünya’y› canl›lar›n yaﬂamas› için elveriﬂli hale getirecek ›s›y› sa¤larlar. Mor ötesi ›ﬂ›nlar ise sadece belirli bir oranda yeryüzüne ulaﬂabilirler. Bu oran›n biraz daha fazla olmas› durumunda canl›lar›n dokular› zarar görür ve ölümlere yol açar. Az olmas› durumunda ise canl›lar›n ihtiyac› olan enerji sa¤lanamaz.
Bütün bunlar canl› yaﬂam› için son derece önemli detaylard›r. Güneﬂ’ten gelen ›ﬂ›nlar›n fonksiyonlar›nda da görüldü¤ü gibi dünyada var olan her
sistemde bir düzen ve kontrol vard›r. Ne kadar hassas bir dengenin oldu¤unu k›saca anlatt›¤›m›z böyle bir sistemin tesadüfen oluﬂmas› elbette ki mümkün de¤ildir. Bu kusursuz sistemin baﬂka bir fonksiyonunu daha inceleyerek tesadüfen oluﬂmas›n›n imkans›zl›¤›n› bir kere daha görelim.

2- Yeryüzünü Kaplayan Z›rh: Atmosfer
Güneﬂ’in ›ﬂ›nlar›ndan baz›lar›n›n canl›lar için zararl› olabilece¤inden
daha önce bahsetmiﬂtik. ‹ﬂte bu zararl› etkinin yok edilebilmesi için bir çözüm bulunmas› gereklidir.
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Gelin bu duruma hep birlikte bir

250 km

çözüm getirmeye çal›ﬂal›m ve güneﬂ
›ﬂ›nlar›n› süzecek kadar etkili bir sistem
planlamaya çal›ﬂal›m. Ancak bu sistemin tüm Dünya’y› Güneﬂ’in zararl› etkilerinden koruyacak, bunun sürekli ol-

F2 Katman›

mas›n› sa¤layacak, bak›m gerektirmeyen, ayn› zamanda uzaydan gelebilecek
di¤er tehlikeleri de an›nda yok edecek,
çok fonksiyonlu bir sistem olmas› gerekti¤ini unutmayal›m. Bu durumda muhakkak akla çeﬂitli alternatifler gelecektir, projeler üretilecektir. Fakat ortaya
at›lan projelerin hiçbiri ﬂu anda dünya
üzerinde var olan filtreli koruma kadar
çok yönlü ve etkili olmayacakt›r. Bu filtreli koruma atmosferimizdir. Dünya’n›n

F1 Katman›
Termosfer

atmosferi zararl› ›ﬂ›nlar› süzme iﬂleminde % 100 baﬂar›l›d›r ve Dünya’n›n korunmas› için Allah taraf›ndan özel ola-

E Katman›
Mezospoz

rak tasarlanm›ﬂt›r.
Atmosferin özel katmanlar› sayesinde bu ›ﬂ›nlardan sadece gereken miktar kadar› yeryüzüne ulaﬂ›r. Çünkü at-

Mesozfer

D Katman›
Stratopoz
Stratosfer

mosfer Güneﬂ’ten gelen ›ﬂ›nlar›n hepsini

Tropopoz

dalga boylar›na göre özel iﬂlemlere tabi

Troposfer

tutar. Atmosferimiz bütün bu ›ﬂ›nlar›
süzmek üzere tasarlanm›ﬂ dev bir ar›t-

Atmosferin katlar›

ma tesisi gibidir. Yeryüzünde tek bir örne¤i dahi bulunmayan bu dev ar›tma sistemi Allah'›n kendisine vermiﬂ oldu¤u özel yap›s› sayesinde bu iﬂlemleri yapabilmektedir. Allah göklerin yarat›l›ﬂ›na ﬂöyle dikkat çekmektedir.
Elbette göklerin ve yerin yarat›lmas›, insanlar›n yarat›lmas›ndan daha
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GÜNEﬁ

Atmosfer

UVA k›sa ›ﬂ›nlar.
(Hemen hemen

UVC k›sa ›ﬂ›nlar.
(Atmosfer %
100'ünü tutuyor)

hepsi atmosferden
geçiyor)
UVB orta uzunluktaki ›ﬂ›nlar.
(Atmosfer % 70'ini tutuyor)

Atmosfer, Dünya'ya sadece gerekli
›ﬂ›nlar›n geçmesine izin verecek, geri
kalan zararl› ›ﬂ›nlar›n ço¤unu ise geri
yans›tacak bir yap›ya sahiptir.

büyüktür. Ancak insanlar›n ço¤u bilmezler. (Mümin Suresi, 57)

Güneﬂ'ten gelen ›ﬂ›nlar son derece özel ›ﬂ›nlard›r. Bu ›ﬂ›nlar›n yeryüzüne ulaﬂabilmesi için atmosferden geçecek özelliklere sahip olmas› da zorunludur. Ayn› ﬂekilde atmosferin de bu ›ﬂ›nlar› geçirecek bir yap›ya sahip olmas› gereklidir. Aksi durumda ne atmosferin varl›¤›, ne de ›ﬂ›nlar›n yap›s›n›n uygunlu¤u bir anlam ifade etmeyecektir. Atmosferin ›ﬂ›nlar› geçirme
özelli¤i sayesinde güneﬂten gelen ›ﬂ›nlar yeryüzüne rahatl›kla ulaﬂ›rlar. Yaln›z burada üzerinde durulmas› gereken çok önemli bir nokta vard›r.
Atmosfer sadece ve sadece canl› yaﬂam› için gerekli olan görülebilir ve
yak›n k›z›lötesi ›ﬂ›nlar› geçirirken, yaﬂam için öldürücü olan di¤er ›ﬂ›nlar›n
geçiﬂini kesin bir biçimde engellemektedir. Böylece Güneﬂ’ten ve Güneﬂ d›ﬂ›
kaynaklardan yani uzay›n di¤er bölgelerinden Dünya’ya ulaﬂan zararl› ›ﬂ›n-
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beyaz ›ﬂ›k
prizma

Uzaydaki ve atmosferdeki madde yo¤unlu¤u yani atomlar›n yo¤unlu¤u birbirlerinden farkl›d›r. Bu yüzden uzaydan geçerek gelen ›ﬂ›k atmosfere girince daha çok
atoma çarpt›¤› için daha fazla yay›l›r. ‹ﬂte canl›lar›n gözü ancak atmosferden k›r›larak yani hafifletilerek gelen bu ›ﬂ›nlar› alg›layarak renkli bir dünyay› görebilir. Atmosfersiz bir uzay ortam›nda ›ﬂ›k gözlere zarar verecek kadar ﬂiddetlidir. Bunun d›ﬂ›nda yak›n k›z›l ötesi ›ﬂ›nlar da ayn› ﬂekilde atmosferde yay›larak yeryüzünün ›s›nmas›n› sa¤lar.

lara karﬂ› Dünya’n›n atmosferi çok önemli bir "süzgeç" oluﬂturmaktad›r.5
Ünlü astronom Michael Denton bu gerçe¤i ﬂöyle ifade etmiﬂtir:
Atmosfer gazlar›, görülebilir ›ﬂ›¤›n ve yak›n k›z›l ötesinin hemen d›ﬂ›nda kalan tüm di¤er ›ﬂ›nlar› ise çok güçlü bir biçimde yutarlar. Dikkat edilirse, atmosferin, elektromanyetik yelpazenin çok geniﬂ alternatifleri içinde, geçiﬂine izin verdi¤i yegane ›ﬂ›nlar görülebilir ›ﬂ›k ve
yak›n k›z›l ötesini kapsayan darac›k aland›r. Neredeyse hiç gama,
mor ötesi ve mikro dalga ›ﬂ›n› Dünya yüzeyine ulaﬂmaz.6
Görüldü¤ü gibi atmosferin yap›s›nda da çok üstün bir tasar›m vard›r.
Güneﬂ 1025'te 1 ihtimalin aras›ndan sadece bize faydal› olan ve renkli bir
Dünya’y› oluﬂturacak olan ›ﬂ›nlar› yollamakta, atmosfer de zaten sadece bu
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›ﬂ›nlar›n yeryüzüne geçiﬂine izin vermektedir. Bundan baﬂka atmosferin
içindeki gazlar›n özellikleri sayesinde güneﬂ ›ﬂ›nlar› ile do¤rudan ba¤lant›
halinde olan canl› gözleri de tehlikelere karﬂ› korunmuﬂ olur. Tüm bu özellikler Allah'›n her ﬂeyi belli bir ölçüyle yaratt›¤›n›n delilleridirler.
Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemiﬂtir. O'na mülkünde ortak yoktur, her ﬂeyi yaratm›ﬂ, ona bir düzen vermiﬂ, belli bir ölçüyle takdir etmiﬂtir. (Furkan Suresi, 2)

3- Maddeye Çarpan Iﬂ›k
Güneﬂ'ten gelen ›ﬂ›k saniyede 300.000 km gibi müthiﬂ bir h›zla yol alarak Dünya’ya ulaﬂ›r. Iﬂ›¤›n bu h›z› sayesinde her an renkli bir dünya ile karﬂ›laﬂ›r›z. Peki bu kesintisiz görüntü nas›l gerçekleﬂir?
Atmosferi geçerek müthiﬂ bir h›zla yeryüzüne ulaﬂan ›ﬂ›k yeryüzündeki maddelere çarpar. Iﬂ›k, bu h›zla maddeye çarpt›¤›nda atomlar› ile etkileﬂime girerek renkleri oluﬂturacak dalga boylar›na ayr›l›r. Böylece elinizde
tuttu¤unuz kitap, kitab›n sat›rlar›, resimleri, d›ﬂar› bakt›¤›n›zda gördü¤ünüz

Güneﬂ'ten gelen ›ﬂ›nlar dalga hareketi yaparak ilerleyen ve "foton" ad› verilen parçac›klardan oluﬂurlar. Fotonlar, yeryüzündeki maddeleri oluﬂturan atomlar›n elektronlar›na çarpt›¤›nda "renkleri ifade edecek" özel dalga boylar›ndaki ›ﬂ›¤› ortaya ç›kar›r.
Örne¤in Güneﬂ ›ﬂ›¤› bir yapra¤a düﬂtü¤ünde, ›ﬂ›¤›n fotonlar› yapra¤›n yüzeyindeki
pigment moleküllerinin atomlar›na çarpm›ﬂ olur. Bu çarpmadan do¤an etkiyle yapra¤›n atomlar›ndaki elektronlar› hareket ettirir. Bu çarpma hareketine tepki olarak atomlar da d›ﬂar›ya foton gönderirler. Böylece fotonlar›n oluﬂturdu¤u "renk", maddenin
atomlar› aras›ndan gözümüze do¤ru yola ç›kar.
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manzara, a¤açlar, binalar, arabalar, gökyüzü, kuﬂlar, kediler k›sacas› gözün
gördü¤ü her ﬂey renklerini yans›tabilirler.
Bu renklerin yans›mas›n› sa¤layan moleküller pigmentlerdir. Yani her
maddenin yans›tt›¤› renk, içerdi¤i pigment moleküllerine ba¤l›d›r. Her pigment molekülünün atom özellikleri farkl›d›r. Yani bu moleküllerdeki atomlar›n say›s›, çeﬂidi ve diziliﬂleri farkl›d›r. Birbirlerinden bu ﬂekilde farkl›laﬂan
pigmentlere çarpan ›ﬂ›k, farkl› renk tonlar›n›n yans›mas›na neden olur. Ama
renk kavram›n›n oluﬂmas› için bu da yeterli de¤ildir. Yans›yan ve belli bir
renk özelli¤ini taﬂ›yan ›ﬂ›¤›n, alg›lanmas› ve görülmesi için kendisini alg›layacak bir göz sistemine ulaﬂmas› gerekir.

4- Göze Gelen Iﬂ›k
Maddelerin yans›tt›klar› ›ﬂ›nlar›n renk olarak alg›lanmalar› için göze
ulaﬂmalar› gerekir. Gözün varl›¤› tek baﬂ›na yeterli de¤ildir. Iﬂ›nlar gözden
sonra da, gözle uyum içinde çal›ﬂan bir beyne ulaﬂmal›d›r.
En yak›n örnek olan kendi gözümüzü ve beynimizi düﬂünelim. ‹nsan
gözü birçok farkl› organel ve bölümden oluﬂmuﬂ, oldukça karmaﬂ›k bir yap›ya sahiptir. Bütün bunlar›n ayn› anda ve uyum içinde çal›ﬂmas› sayesinde
görürüz ve renkleri alg›lar›z. Göz, gözyaﬂ› bezleriyle, korneas›yla, konjonktivas›yla, irisi ve göz bebe¤i ile, göz merce¤i ile, retinas›yla, koroidiyle, göz
kaslar› ve göz kapaklar› gibi doku ve organelleriyle benzersiz bir sistemdir.
Bunlar›n yan›nda beyinle ba¤lant›s›n› sa¤layan muhteﬂem sinir a¤› ve son
derece kompleks olan görme alan›yla bir bütün olarak kesinlikle tesadüfen
oluﬂamayacak çok özel bir yap›ya sahiptir.
Gözü k›saca tan›tt›ktan sonra görme olay›n›n nas›l gerçekleﬂti¤ine de
bir göz atal›m. Göze gelen ›ﬂ›k ›ﬂ›nlar› önce korneadan, sonra göz bebe¤inden, ard›ndan da mercekten geçerek retinaya ulaﬂ›rlar.
Rengin alg›lanmas› retinadaki koni hücrelerinde baﬂlar. Iﬂ›¤›n belli
renklerine yo¤un biçimde reaksiyon veren üç ana koni hücre grubu vard›r.
Bunlar mavi, yeﬂil ve k›rm›z› koniler olarak s›n›fland›r›l›rlar. Koni hücrelerinin reaksiyon verdi¤i k›rm›z›, mavi ve yeﬂil; do¤ada bulunan üç ana renktir.
‹ﬂte bu üç renge hassas olan koni hücrelerinin farkl› oranlarda uyar›lmalar›
sonucunda milyonlarca farkl› renk tonu ortaya ç›kar.
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Koroid tabaka,
gözak›

Retina

Epitel tabaka
Çomak
gözeleri

Göz

Çomak hücresi
Koni hücresi
Yatay hücre
‹ki kutuplu hücre
Retina
Aksonsuz hücre
Görme siniri
lifleri
Gözbebe¤inin
arkas›ndaki sulu
ﬂeffaf madde

Gangliyon
hücresi
Iﬂ›k ›ﬂ›nlar›

Soldaki ﬂekilde retinadaki sinir hücrelerinin ba¤lant›lar› görülmektedir. Hücrelerin
farkl› tabakalar› aras›ndaki karmaﬂ›k ara ba¤lant›lar, sinir hücrelerinin birlikte hareket etmesi ve birbirlerini etkilemesine neden olur. Sa¤daki resimde ise koni hücrelerinden bir detay görülmektedir. K›sa koni hücreleri dünyay› renkli görmemizi
sa¤larken, uzun çomak hücreleri ﬂekilleri ve hareketleri görmemizi sa¤lar.

Koni hücreleri alg›lad›klar› bu renk bilgilerini, sahip olduklar› pigmentler sayesinde elektrik sinyallerine dönüﬂtürürler.7 Bu hücrelere ba¤l› olan sinir hücreleri de elektrik sinyallerini beyindeki özel bir bölgeye iletirler. ‹ﬂte
hayat›m›z boyunca gördü¤ümüz rengarenk Dünyam›z›n oluﬂtu¤u yer beyindeki bu birkaç santimetreküplük bölgedir.

5- Karanl›k Beynimizdeki Renkli Dünya
Renklerin oluﬂumunun son aﬂamas› beyinde gerçekleﬂir. Önceki bölümde belirtti¤imiz gibi gözdeki sinir hücreleri elektrik sinyaline dönüﬂtürülen görüntüleri beyne iletir ve d›ﬂ dünyada gördü¤ümüz her ﬂey beyindeki görme merkezinde alg›lan›r. Ancak bu noktada karﬂ›m›za ﬂaﬂ›rt›c› bir gerçek ç›kar: Beyin bir et parças›d›r ve içi karanl›kt›r. ‹çi kapkaranl›k olan beynimizde cisimlerden gelen elektrik sinyalleri deﬂifre edilmekte ve cisimler,
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D›ﬂ dünyada gördü¤ümüz her ﬂey beyinde alg›lan›r. Rengarenk çiçekler, kuﬂlar,
gökyüzü, da¤lar, çevremizdeki insanlar k›sacas› dünyadaki her türlü detay bize
beynimizde seyrettirilir. Oysa beyin kapkaranl›k bir yerdir. Bu kapkaranl›k alanda
görmemizi, duymam›z›, dokunmam›z›, iﬂitmemizi yani d›ﬂ dünyayla ilgili detaylar›
alg›lamam›z› sa¤layan, k›sacas› bize her ﬂeyi seyrettiren tüm kainat› yaratan Yüce
Allah't›r. O, her ﬂeye güç yetirendir.

cisimlerin renkleri ve di¤er bütün özellikleri alg›lar ﬂeklinde oluﬂmaktad›r.
Burada üzerinde önemle durulmas› gereken nokta kuﬂkusuz ki bir et parças›nda bu alg›lama iﬂleminin nas›l olup da gerçekleﬂti¤i sorusudur.
Özellikle renklerin alg›lanmas›nda pek çok soru iﬂareti mevcuttur.
Elektrik sinyallerinin görme sinirleri yoluyla beyne nas›l iletildi¤i ve beyinde ne gibi fizyolojik etkiler yaratt›¤› sorular›na renk bilimciler henüz cevap
verememektedirler.8 Bildikleri sadece renklerin bir gerçeklik biçiminde alg›lanmas›n›n içimizde yani beynimizdeki görme merkezinde oldu¤udur.9
(Detayl› bilgi için bak›n›z Maddenin Ard›ndaki S›r bölümü)
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Asl›nda beynin gerçekleﬂtirdi¤i iﬂlemlerin çok büyük bir ço¤unlu¤u hala tam olarak ayd›nlat›lamam›ﬂt›r. Bu konuyla ilgili olarak yap›lan aç›klamalar sadece teorilere dayanmaktad›r. Oysa beyin, insan ilk var oldu¤undan
beri bütün fonksiyonlar›n› ayn› bugünkü gibi eksiksiz bir ﬂekilde yerine getirir. ‹nsanlar›n yaklaﬂ›k bir kilograml›k a¤›rl›¤a sahip, karanl›k bir et parças›n›n içinde renkleriyle, ﬂekilleriyle, sesleriyle, kokular›yla ve tatlar›yla üç
boyutlu bir dünya yaﬂamas›, Allah'›n kusursuz yarat›ﬂ› sayesindedir. Her insan do¤du¤unda bu benzersiz yarat›l›ﬂ mucizesini haz›r olarak bulur. Ne
fonksiyonlar›n›n ortaya ç›kmas›nda, ne bunlar›n süreklili¤inde, ne de baﬂka
bir aﬂamada insan›n hiçbir denetimi söz konusu de¤ildir.
Kuran’da Rabbimiz ﬂöyle buyurmaktad›r:
De ki: "Siz, Allah'›n d›ﬂ›nda tapt›¤›n›z ortaklar›n›z› gördünüz mü?
Bana haber verin; yerden neyi yaratm›ﬂlard›r? Ya da onlar›n göklerde
bir ortakl›¤› m› var? Yoksa Biz onlara bir kitap vermiﬂiz de onlar bundan (dolay›) apaç›k bir belge üzerinde midirler?" Hay›r, zulmedenler,
birbirlerine aldatmadan baﬂkas›n› vadetmiyorlar.
ﬁüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti alt›nda) tutuyor. Andolsun, e¤er zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden
sonra art›k kimse onlar› tutamaz. Do¤rusu O, Halim’dir, ba¤›ﬂlayand›r. (Fat›r Suresi, 40-41)

D

aha önceki bölümlerde maddelerde bulunan pigment moleküllerinin farkl› atom özellikleri nedeniyle ›ﬂ›klar› farkl› ﬂekillerde yans›tt›klar›ndan ve bu sayede renk tonlar›n›n ortaya ç›kt›¤›ndan bah-

setmiﬂtik. Etraf›n›za yine ﬂöyle bir bak›n. Gözünüzün gördü¤ü alanda ne kadar çok farkl› renk varsa, bu o kadar farkl› say›da pigmentin varl›¤›n› gösterir. Çünkü çevremizde gördü¤ümüz her ﬂeyin rengi, maddelerin yap›s›nda
bulunan pigmentlere ba¤l›d›r. Bitkilerin yeﬂil rengi, derinizin rengi, gözünüzün rengi, hayvanlar›n rengi k›sacas› tüm renkler hep pigmentlerin yap›sal
özelli¤inden kaynaklan›r.

Pigment Nedir?
Pigmentler hem gözümüzde hem de nesnelerin genellikle d›ﬂ yüzeylerinde bulunarak renklerin oluﬂmas›n› sa¤layan özel moleküllerdir. Pigment
moleküllerinin harekete geçmesi için belirli bir enerji gereklidir. Elbette ki
renklerin oluﬂmas›ndaki di¤er tüm aﬂamalarda oldu¤u gibi, pigmentlerle
›ﬂ›k aras›nda da yine kusursuz bir uyum vard›r. Çünkü yeryüzüne ulaﬂan
"görünür ›ﬂ›k", canl›larda renk molekülü olarak bilinen "pigment" molekülleri için özel olarak tasarlanm›ﬂt›r.
Bundan baﬂka insan gözü de buna uygun bir yap›ya sahiptir. Gözümüzün retinas›nda bulunan koni hücrelerinin de üç ana rengi, yani k›rm›z›, yeﬂil ve maviyi alg›lamas›n›n nedeni de içlerinde bulunan özel pigment molekülleridir. Bu pigmentlerin renkli bir dünya görmemiz için gerçekleﬂtirdikleri en hayati iﬂlem kendilerine gelen ›ﬂ›¤›n "renk" enerjisini elektrik sinyaline çevirmeleridir. Yani renk diye bildi¤imiz her ﬂey asl›nda bu pigmentlerin
kendilerine gelen ›ﬂ›¤›n dalga boyunu elektrik sinyali olarak beyne iletmeleridir.10
Görünür ›ﬂ›¤›n sahip oldu¤u enerji düzeyi, canl›lar›n derilerinde, derilerini kaplayan pullar›nda, tüylerinde veya kürklerinde bulunan pigment
moleküllerini harekete geçirmek için gereken enerji düzeyine eﬂittir. Görünür ›ﬂ›¤›n aral›¤› içinde olan ve belirli renklere karﬂ›l›k gelen dalga boylar›
bu pigmentleri harekete geçirerek canl›lar›n renklerini oluﬂtururlar.11
Görüldü¤ü gibi canl›lar›n hem görme merkezlerinde hem de vücutlar›nda bulunan pigmentler, iﬂleyen di¤er vücut sistemleriyle birlikte tam bir
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Çiçeklerin
yapraklar›ndaki renk çeﬂitlili¤inin nedeni, yap›lar›nda bulunan pigment
moleküllerinin ›ﬂ›¤a karﬂ› verdikleri
tepkidir.

uyum halindedirler. Bir canl›n›n görme
merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmamas› veya gerekti¤inden az
bulunmas› onun çevresindeki renkleri
ay›rt edememesine neden olur.
Burada üzerinde durulmas› gereken
nokta bu özel moleküllerin canl›lar›n derilerinde nas›l oluﬂtu¤u sorusunun
cevab›d›r. Bu sorunun cevab›n› da yine sorular sorarak verebiliriz. Canl›lar
yeryüzüne ulaﬂan özel ›ﬂ›k tayf›n›n özelliklerini bilip ona göre özel pigment
molekülleri seçerek mi bu renklere sahip olmuﬂlard›r? Elbette böyle bir tesadüfün gerçekleﬂmesi ihtimali s›f›rd›r.
Bu özel moleküller canl›lar›n derilerine özel olarak yerleﬂtirilmiﬂtir.
Aç›kt›r ki ne canl›lar›n böyle bir iﬂlemi kendi iradeleriyle gerçekleﬂtirmeleri,
ne de kontrolsüz tesadüflerin böyle bir oluﬂum meydana getirmesi mümkün
de¤ildir. Çünkü söz konusu uyum ancak her ﬂeyi kontrol alt›nda tutan bir
‹rade'nin yaratmas›yla gerçekleﬂebilecek bir uyumdur. Allah her canl›y› kendine has çok detayl› özelliklere sahip olarak yaratm›ﬂt›r. Canl› cans›z her
nesne kendi özelli¤ine uygun pigmentlere sahiptir. Pigmentler ›ﬂ›¤› kendi
moleküler yap›lar›na göre seçici bir ﬂekilde emerler. Her pigment ›ﬂ›¤a karﬂ›
ayn› tepkiyi vermez. Bundan dolay› da ayn› kimyasal reaksiyonu gerçekleﬂ-
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tirmez ve ayn› rengi oluﬂturmaz.
Örnek olarak bitkilerin yeﬂil görünmelerine neden olan pigment moleküllerini yani klorofilleri verebiliriz. Bu pigmentler Güneﬂ’ten gelen belirli
dalga boylar›n› emer ve yeﬂil rengi veren dalga boyundaki ›ﬂ›¤› yans›t›rlar.
Ayn› zamanda güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan ald›klar› enerji, bitkilerin tüm canl›lar›n besin kayna¤› olan karbonhidratlar› üretmelerini sa¤lar.12 Farkl› pigment molekülleri de kendi moleküler özelliklerine göre belirli dalga boylar›ndaki
renkleri yans›t›rlar ve farkl› kimyasal reaksiyonlar meydana getirirler.
Do¤ada oldukça fazla pigment çeﬂidi vard›r. Pigment moleküllerinin
canl›l›k için özel olarak tasarlanm›ﬂ oldu¤unu görmek için sadece birkaç tane örnek vermek yeterli olacakt›r.

Pigment Çeﬂitlerinden Örnekler:
Koruyucu Renk Kayna¤› Melanin
Canl› gözleri gerçekte ›ﬂ›¤a karﬂ› son derece hassast›r ve olumsuz yönde çok kolay etkilenebilir. Ama biz gözlerimizde Allah taraf›ndan özel ola-

Bitkilerde bulunan klorofil pigmenti di¤erlerine
bask›n gelir. Bu yüzden bitkiler yeﬂil görünürler.

Harun Yahya - Adnan Oktar

pigmentin
yans›tt›¤› mavi

41

Güneﬂten gelen ›ﬂ›nlar
cisimlerdeki pigmentleri
harekete geçirirler ve bu
sayede renkler oluﬂur.
Pigment moleküllerini
deliklerinin boyutuna
göre seçicilikleri de¤iﬂen eleklere benzetebiliriz. Ayn› elekte oldu¤u
gibi pigmentlerin de yap›lar›na göre eledikleri
(seçtikleri) dalga boylar›
yani renkler de¤iﬂmektedir.

Kan vücut içinde oksijen taﬂ›yan renkli pigmentleri içerir. Bu
renkler canl› türleri aras›nda
çeﬂitlilik gösterir. Örne¤in mürekkep bal›¤›n›n kan› genellikle
uçuk mavi ve hatta renksiz
olurken, insanlar›n ve di¤er
hayvanlar›n kan pigmentleri ise
k›rm›z›d›r. Tavuk ibiklerinin k›rm›z›s› ve pek çok karidesin k›rm›z›s› kan pigmentlerinden
kaynaklan›r.

rak yarat›lm›ﬂ olan destek sistemler sayesinde güven içinde güneﬂe bakabiliriz, etraf›m›z› rahatl›kla görebiliriz. Bu destek sistemlerden bir tanesi de
gözlerde bulunan pigment molekülleridir.
Bilindi¤i gibi canl› gözlerinin renkleri çeﬂitlilik gösterir. Bu rengi sa¤layanlar da yine pigmentlerdir. Melanin, gözün içinde bulunan ve göze rengini veren pigment maddelerinden bir tanesidir. Saç›n›za ve cildinize rengini
veren madde de melanindir. Ancak melaninin görevi sadece renk verici bir
madde olmas› de¤ildir. Araﬂt›rmac›lar gözde bulunan melanin maddesinin
hem gözün zararl› ›ﬂ›nlardan korunmas›nda kullan›ld›¤›n›, hem de görüﬂ
gücünün art›r›lmas›n› sa¤lad›¤›n› ortaya ç›karm›ﬂlard›r. Do¤ada ›ﬂ›¤›n oluﬂ-
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Kurba¤an›n büyük k›rm›z› gözleri düﬂmanlar›na
tehlike uyar›s› gönderir. Üstteki sürüngenin gözü
yapt›¤› kamuflaj› bozmayacak bir renge sahiptir.
Sa¤daki baykuﬂ gözü ise türüne özgü bir renktedir.

turaca¤› zararl› etkilere karﬂ› en do¤al çözüm olan melanin maddesi, özellikle yüksek enerjili ›ﬂ›klar›, düﬂük enerjili ›ﬂ›ktan daha kuvvetli bir ﬂekilde
emer. Yani maviden çok mor ötesini, yeﬂilden çok maviyi emer.13 Bu yolla
melanin gözün lensini zararl› mor ötesi ›ﬂ›nlara karﬂ› korumuﬂ olur. Retinan›n dokusuna zarar verme özelli¤i olan renkleri belli oranlarda filtreleyerek
retinan›n en ideal seviyede korunmas›n› sa¤lar. Böylece sar› nokta hastal›¤›
riskini azalt›r. Göz melanini daha az olan kiﬂilerde bu hastal›k daha s›k görülmektedir. Gözdeki melaninin %25’i 50’li yaﬂlarda kaybolur. Melaninin
göz korumas›nda çok önemli bir görevi vard›r.14
Bütün bunlardan da anlaﬂ›ld›¤› gibi melanin maddesinin görevlerinin
her biri, bize bu maddedeki özel tasar›m› göstermektedir. Bu mükemmel
maddenin nas›l ortaya ç›kt›¤› sorusuna verilecek cevap kuﬂkusuz ki böyle
kusursuz bir yap›ya sahip olan çok fonksiyonlu bu maddenin tesadüfen ortaya ç›kmas›n›n imkans›z oldu¤udur. Melanin maddesi, evrendeki her ﬂey
gibi Allah taraf›ndan insanlara fayda verecek ﬂekilde özel olarak yarat›lm›ﬂ
bir maddedir.
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Canl› Renklerin Kayna¤› Karotenoidler
Karotenoidler (ve lipokromlar) sar›, k›rm›z› ve portakal rengini yans›tan ve bitkiler taraf›ndan sentezlenen pigment molekülleridir. Hayvanlar›n
bu pigmentten faydalanmas› ise ancak bitkilerle beslenmeleri yolu ile gerçekleﬂir. Zehirli süngerler, deniz laleleri, zehirli deniz h›yarlar› ve baz› yumuﬂakçalar bünyelerinde bar›nd›rd›klar› karotenoid maddesinin bir sonucu
olarak ya k›smen ya da tamamen sar›, k›rm›z› veya turuncu renklere sahiptirler. Bundan baﬂka kelebeklerin kanatlar›nda ve kuﬂlar›n gagalar›ndaki sar› k›s›mlarda da karotenoid maddesi mevcuttur. Baz›
böceklerde özel bezler sar› ve
k›rm›z› renk salg›lar. Bu bileﬂikler genelde mat yeﬂildir
hatta renksizdir, ama zehirli
böceklerin kan›nda parlak sar›
bir renge dönüﬂür. Bu renkler
düﬂmanlara karﬂ› bir uyar› ni-

Tukanlar›n gagalar›ndaki canl› renklerin kayna¤› da pigment molekülleridir.

teli¤i taﬂ›maktad›r. Bundan
baﬂka karotenoidler, baz› böceklerin vücutlar›nda zehirli bileﬂiklere dönüﬂürler, böylece hem silah hem de uyar›c› olarak ikili bir görev yaparlar.15 Yüce Allah'›n yaratt›¤› bu özel sistem sayesinde pek çok canl› yaﬂam›n› rahatl›kla sürdürür.
Buraya kadar do¤ada var olan pigment çeﬂitlerinden sadece birkaç tanesini inceledik. Bu incelemeler ›ﬂ›¤›nda vard›¤›m›z sonuç pigmentlerin, bu
pigmentleri oluﬂturan atomlar›n, oluﬂan renklerin tümünde kendini gösteren düzenin varl›¤› oldu. Bu üstün düzenin sahibi tüm alemlerin Rabbi olan
Allah, do¤ada yaratt›¤› benzersiz renk sanat› ile bize Kendisi'ni tan›tmaktad›r.
Yeryüzünde gezip dolaﬂm›yorlar m›, böylece onlar›n kendisiyle akledebilecek kalpleri ve iﬂitebilecek kulaklar› oluversin? Çünkü do¤rusu,
gözler kör olmaz, ancak sinelerdeki kalpler körelir. (Hac Suresi, 46)

R

enkler nas›l insanlar için çevrelerini tan›makta önemli iseler ayn›
ﬂekilde di¤er canl›lar›n yaﬂamlar›n› sürdürmeleri için de vazgeçilmezdirler.

Canl›lar sahip olduklar› ›ﬂ›k ve alg›lama sistemlerine göre iﬂleyen bir

"renk dili"ne sahiptirler. Yani her canl› türü için renklerin ifade etti¤i anlamlar de¤iﬂmektedir. Her canl›n›n yaﬂam›n› sürdürebilmesi için yaﬂad›¤› ortamdaki renklerin dilini bilmesi zorunludur. Çünkü yaﬂamsal faaliyetler ancak bu dilin alg›lanmas›yla yönlendirilir. Peki canl›lar bu renk dilini nas›l
kullan›rlar?
Öncelikle canl›lar›n çok büyük bir bölümü besin bulabilmek için renklerin yard›m›na ihtiyaç duyarlar. ‹kinci olarak deri, pul veya kürk gibi oluﬂumlar›nda bulunan renkler, özellikle ›s›y› yayma veya tutma gibi özellikleriyle canl›l›¤›n devam› aç›s›ndan çok önemli bir rol oynarlar. Ayr›ca canl›lar
düﬂmanlar›ndan korunurken de renklerini kullan›rlar. Yaﬂad›klar› çevreyle
uyum içindeki renkleri sayesinde kamufle olur, düﬂmanlar›ndan gizlenebilirler. Veya üzerlerinde taﬂ›d›klar› renkler ve desenler düﬂmanlar› aç›s›ndan
cayd›r›c› bir görünüm oluﬂturabilir. Rengin yard›mc› oldu¤u bir baﬂka nokta da canl›lar›n eﬂlerini veya yavrular›n› tan›malar›d›r. Örne¤in anne kuﬂ
yavrusunun besin ihtiyac›n› gagas›n›n rengi sayesinde anlar. Ayn› ﬂekilde
yavru da annesini bu ﬂekilde tan›r ve besinin geldi¤ini anlar.16 Do¤adaki bu
örneklerde de görüldü¤ü gibi
canl›lar, yaﬂamlar›n› sürdürebilmek için renklerin anlamlar›n›
do¤ru olarak bilmelidirler. Bu
bilgiyi do¤ru olarak alabilmeleri
için de, bunu alg›layabilecekleri
uygun sistemlere sahip olmalar›
gerekir.
E¤er bu sistemler olmasa
d›ﬂ ortam› alg›layamaz ve hayatlar›n› sürdürmeleri için gereken
faaliyetleri yapamazlard›. Besinlerini tan›yamazlard›, düﬂmanla-

Anne kuﬂlar yavrular›n› beslerken gaga
rengine göre karar verirler.
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r›n› ay›rt edemezlerdi. Dolay›s›yla d›ﬂ dünyadan kopar, ölüme mahkum
olurlard›.
Canl›lar›n sahip oldu¤u bu detayl› sistemin rastlant›sal bir biçimde
meydana geldi¤i asla iddia edilemez. Çünkü her sistem, her uyum, her
tasar›m, her program, her plan, her denge bir düzenleyici taraf›ndan yarat›lmak zorundad›r. Bu uyumu en mükemmel biçimde canl›lar›n içine
ve yaﬂad›klar› çevreye yerleﬂtiren bir irade ve güç mutlaka vard›r. Bu gücün sahibi, üstün bir bilgi ile hem ortam› hem canl›n›n kendisini hem de
kulland›¤› sistemleri sar›p kuﬂatm›ﬂt›r. Bu gücün sahibi alemlerin Rabbi
olan Allah't›r.
Canl›lar› inceledi¤imizde renklerin dilini ustal›kla kulland›klar›n›
görürüz. ‹ﬂte canl›lar›n yaﬂamlar›nda önemli bir yer kaplayan renklerin
dilinden örnekler:

Yeryüzündeki bütün renkleri yaratan Allah't›r. Gökyüzü, da¤lar, ekinler, kelebekler,
k›rm›z› elmalar, portakallar, papa¤anlar, sülünler, mor üzümler, a¤açlar k›sacas›
çevrenizde gördü¤ünüz her ﬂey Allah diledi¤i için bu renklere sahiptirler. Allah
Kuran'da bu gerçe¤i bize ﬂöyle bildirir:
Allah'›n gökyüzünden su indirdi¤ini görmedin mi? Böylece Biz onunla, renkleri de¤iﬂik olan meyveler ç›kard›k. Da¤lardan da beyaz, k›rm›z› renkleri de¤iﬂik ve siyah yollar (k›ld›k). ‹nsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle de¤iﬂik olanlar vard›r. Kullar› içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar
'içleri titreyerek-korkar'. ﬁüphesiz Allah, üstün ve güçlü oland›r, ba¤›ﬂlayand›r. (Fat›r Suresi, 27-28)
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Kamuflaj
Hayvanlardaki savunma taktiklerinin en önemlilerinden biri de kuﬂkusuz ki kamuflajd›r. Kamuflaj yapan canl›lar yaﬂad›klar› ortama son derece
uyumlu ﬂekilde yarat›lan vücut yap›lar› ile adeta özel bir koruma alt›na al›nm›ﬂlard›r. Bu canl›lar›n vücutlar› bulunduklar› ortamla o kadar uyumludur
ki, resimlerine bak›ld›¤›nda baz›lar›n›n bir bitkiye mi yoksa bir hayvana m›
ait oldu¤unu anlamak ya da ayn› ortamda bulunan hayvanla bitkiyi birbirinden ay›rt edebilmek neredeyse imkans›zd›r.
Yaﬂad›klar› ortam›n renklerine göre kendi renklerini de¤iﬂtiren canl›lar
her zaman bilim adamlar›n›n ilgisini çekmiﬂtir. Yap›lan araﬂt›rmalar, bir canl›n›n nas›l olup da kendisinden tamamen farkl› yap›daki bir canl›ya t›pat›p
benzedi¤i sorusunun cevab›n› bulabilmek
içindir.
Örne¤in bahçede yürürken yaprak zannetti¤iniz için üzerine basmaktan son anda

Yedi gök, yer ve

kurtuldu¤unuz kurba¤an›n ne gibi iﬂlemler

bunlar›n içindekiler O'nu tes-

yaparak o desenlere ve renge sahip oldu¤unu hiç düﬂünmüﬂ müydünüz? Kurba¤an›n
yapt›¤› kamuflaj onun için çok önemli bir sa-

bih eder; O'nu övgü ile tesbih
etmeyen hiçbir ﬂey yoktur,

vunma arac›d›r. Bu sayede bulundu¤u or-

ancak siz

tamda görünmez hale gelen kurba¤a düﬂ-

onlar›n tesbihlerini

manlar›ndan kolayl›kla kurtulmuﬂ olur.
Pembe bir çiçe¤in üzerindeki pembe
örümcek, çiçekteki aç›kl› koyulu pembe ren-

kavram›yorsunuz. ﬁüphesiz O,
halim oland›r, ba¤›ﬂlayand›r.
(‹sra Suresi, 44)

gi ayn› tonlar› ile tutturabilirken ayn› tür
örümce¤in baﬂka bir üyesi farkl› bir çiçe¤in
üzerinde -örne¤in sar› bir çiçe¤in üzerindeayn› rengi alabilmektedir.
‹nsan bir dala bak›p üzerinde hiçbir ﬂey yok zannederken aniden bir
kelebek uçup gidebilir. Bir saniye önce, üzerindeki kurumuﬂ ve kopmuﬂ bölgelere kadar tam bir yaprak görünümünde olan bu kelebek, kamuflaj mucizesinin kusursuz bir örne¤idir.
‹lerleyen sayfalarda görülece¤i gibi, canl›lar›n üzerlerinde bulundukla-
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r› cisimlere benzemesi düﬂmanlar›n›n onlar› fark etmelerini önler. Elbette kamuflaj yapan canl›lar, korunmak amac›yla vücutlar›n› yapra¤a, bir dala ya
da bir çiçe¤e kendi kendilerine benzetmiﬂ de¤ildirler. Hatta onlar bu benzerlikler sayesinde korunduklar›n›n bile fark›nda de¤ildirler. Ama buna ra¤men istisnas›z bütün örneklerde kamuflaj çok ustaca yap›lmaktad›r. Çiçe¤in
rengiyle ayn› olan bir böcek, yaprak dal› gibi hareketsiz duran bir y›lan, ›slak zeminin rengini alan bir kurba¤a k›sacas› kamuflaj yapan tüm canl›lar,
kamuflaj›n özel olarak yarat›lm›ﬂ bir savunma takti¤i oldu¤unu kan›tlayan
birer delildir.
Hiçbir canl› böyle bir iﬂlemi kendi kendine ya da tesadüfen gerçekleﬂtiremez. Elbette ki canl›lara kamuflaj yetene¤ini veren, renk de¤iﬂimini gerçekleﬂtirecekleri kimya laboratuvarlar›n› vücutlar›na yerleﬂtiren üstün ak›l
ve bilgi sahibi olan Allah't›r.

Resimde a¤aç
kabu¤unu taklit eden bir çekirge görülmektedir. Çekirgenin uygulad›¤› kamuflaj o kadar
kusursuzdur
ki a¤ac›n üstündeki likenlerin desenleri
dahi çekirgede eksiksiz
vard›r. ‹ﬂte bu,
Allah'›n kusursuz yarat›ﬂ›d›r.

Yengeç örümceklerinin solda görülen Misumena varia türü, üzerine kondu¤u çiçe¤in rengine ba¤l› olarak sar›dan beyaza
kadar de¤iﬂen pek çok rengi vücudunda
oluﬂturabilir.17 Üstte görülen örümcek türü
ise kendisini en iyi gizleyecek rengi buluncaya kadar durmadan ilerler.18

Baz› böcek türleri toplu halde kamuflaj yaparak
düﬂmanlar›ndan korunurlar. Örne¤in Madagaskar'da bulunan tropik bir hemiptera türü olan Phiatidlerin kanatlar› parlak ve renklidir. Bu foto¤raftaki gibi bir a¤aç gövdesinde toplu halde dinlendikleri zaman bir böcekten çok çiçe¤e benzerler.
Bu da böcek arayan avc›lar› yan›lt›r.19

Yandaki resimde üzerinde yaﬂad›klar›
bitkinin rengine t›pat›p benzer bir renge sahip olan iki tesbih böce¤i bulunuyor. Bu böceklerdeki kamuflaj yetene¤i yaln›zca yetiﬂkinlerle s›n›rl› de¤ildir. Tesbih böceklerinin yumurtalar›nda da kamuflaj yapabilecekleri sistemler vard›r. Yetiﬂkinlerin yaﬂad›klar› bitkinin zemininde bulunan böcek yumurtalar› sebze tohumlar›n› and›r›rlar.
Bu sayede düﬂmanlar›ndan korunmuﬂ
olurlar.20

Savanlar›n kuru otlar›nda avlanan bir aslan neredeyse görülmezdir. Çünkü aslan›n renkleri
çevre ile kar›ﬂ›r.
Uzun otlarda bir çitay› ay›rt etmek de çok zordur; bunun sebebi yüzlerce küçük noktan›n hayvan›n vücudunu netleﬂtirmemesidir. Ayr›ca çitan›n siyah noktalar› güneﬂ ile belirginleﬂir ve vücudunu oldu¤undan daha büyük
gösterir.21

Kutup ay›lar›n›n yo¤un beyaz
kürkleri onlar› aﬂ›r› so¤uklardan
korur. Ayr›ca kürkün rengi de ay›
avlan›rken iyi bir kamuflaj sa¤lar. Ayn› ﬂekilde beyaz kürk karda yaﬂayan tavﬂanlar için de iyi
bir koruma sa¤lar.

Kamuflaj sadece deride gerçekleﬂen bir olay de¤ildir. Örne¤in Güney
Amerika'n›n tropik ormanlar›nda yaﬂayan kurba¤alar›n baz› türlerinin
kaslar› renklidir. Bundan baﬂka kanlar› da oksijen taﬂ›yan hücreleri ihtiva eder. Bu yüzden renk de¤iﬂiminin yaln›zca deri yüzeyinde de¤il, vücudun içinde de gerçekleﬂmesi gerekir.22

Kopmuﬂ olan ince dal ve yapraklar ›slan›nca koyu bir renk
al›rlar. Ayn› ﬂekilde birçok
kurba¤a ve kara kurba¤as› da
nemli havalarda renk de¤iﬂtirerek karar›rlar. Bu halleriyle
t›pk› ›slanm›ﬂ yapraklara ve
dallara benzerler.23 Bu
ﬂaﬂ›rt›c› uyumun rastlant› olmas› mümkün de¤ildir.
Resimlerde havan›n ya¤›ﬂ durumuna göre
renk de¤iﬂtiren
kara kurba¤as›
görülmektedir.

Üstteki resimde kurumuﬂ yaprak ﬂekline sahip küçük bir kurba¤a türü olan
Makaya görülmektedir. Kurba¤an›n
yapt›¤› kamuflaj, en iyi yukar›dan bak›ld›¤›nda anlaﬂ›l›r. Bu çok önemli bir
detayd›r, çünkü avc›lar da kurba¤aya
en çok bu aç›dan bakarlar.24 Sa¤daki
resimde ise a¤ac›n bir parças› gibi görülen baﬂka bir kurba¤a türü vard›r.
Her iki canl›y› da ortamdan ay›rt etmek son derece zordur.

Gündüzleri veya avc›lar›n
en fazla oldu¤u saatlerde
taklitçi hayvanlar›n ço¤u
hareketsiz kal›r. Bu nedenle kamuflaj yapan canl›lar›n ço¤u zaman canl›
olduklar› bile anlaﬂ›lmaz.
Bu zorunludur çünkü avc›lar›n alg›lay›c›lar› harekete karﬂ› çok hassast›r.
Örne¤in Brezilya'da yaﬂayan bu çekirge üzerine
kondu¤u otlardan hiçbir
ﬂekilde ay›rt edilemez.25

Sa¤da resmi görülen ot
parças› gerçekte bir böcektir. Genellikle hareketsiz durdu¤u için bu böce¤i içinde bulundu¤u otlardan ay›rt etmek neredeyse imkans›zd›r. Bir canl›n›n çevresiyle ayn› olacak
ﬂekilde kendi bedeninde
renkler oluﬂturmas›, ﬂeklini baﬂka bir cins canl›ya
benzetmesi mümkün de¤ildir. Kamuflaj yapan tüm
canl›lara bu özellikler yarat›c›lar› olan Allah taraf›ndan verilmiﬂtir.

Resimlerde yaprak taklidi yapan
çekirgeler görülmektedir. Yapraklar›n genel yap›s›nda bulunan
merkezi bir orta damar ve bu ana
damar›n iki yan›ndaki simetrik
parçalar, resimlerde de görüldü¤ü
gibi, eksiksiz bir ﬂekilde bu çekirgelerde de bulunmaktad›r.

Aﬂa¤›daki çekirgenin üzerindeki desenler yapraklara zarar veren bir mantar türünün
b›rakt›¤› izlere çok benzer. Genellikle ayaklar›n›n görüntüsü çekirgeleri ele verir.
Ama bu çekirge türü hem ayaklar›n› k›v›rarak gizler, hem de bacaklar›n›n rengi ﬂeffaft›r.26 Yapra¤›n üzerindeki kurumuﬂ parçalar ve k›vr›mlar bile eksik kalmayacak
kadar kusursuz olan bu taklitleri elbette ki hayvanlar kendileri yapmam›ﬂlard›r. Çekirgeler her ﬂeyi kusursuz yapan Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂlard›r.

Mantisler ormanlarda ve dünyan›n en s›cak bölgeleri olan savanlarda s›k rastlanan
avc›lardand›rlar. Bir Mantisin bütün vücudu avlanmak için tasarlanm›ﬂt›r. Alttaki resimde görülen Güney Amerika ormanlar›n›n bu tropik Mantisi neredeyse kurumakta
olan bir yapra¤›n ayn›s›d›r. Bu canl› e¤er
yeﬂil bir yapra¤›n üzerinde dursayd› çok

kolay fark edilecekti. Oysa birçok türde oldu¤u gibi Mantis de kendisine uygun renkteki zeminde yani kurumuﬂ yapraklar›n
aras›nda durur. 27 Bu canl›n›n böyle bir sistemi kendi iradesiyle akletmesi elbette
mümkün de¤ildir. Bütün canl›lara neler
yapmalar› gerekti¤ini ilham eden hiç kuﬂkusuz ki tüm kainat›n Rabbi olan Allah'›r.

Sol sayfada üst resimde pembe renkli çiçeklerin aras›nda kaybolmuﬂ olan bir
Mantis türü görülmektedir. Sol sayfadaki büyük resimde ise Costa Rica türü
Mantis görülüyor. Genelde uzun ve dar bir ön bölüme sahip olan mantislerin
aksine, Costa Rica türü mantisin üstünde yaﬂad›¤› yapra¤a benzemesi için
bu bölümü farkl›d›r.
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par? H›zl› hareket edemeyen bu canl›lar için en kolay
yöntemlerden biri kuﬂkusuz ki gizlenmektir. En iyi
gizlenme yöntemi ise canl›n›n vücudunun ortamla
uyum içinde olmas›d›r. Renk ve desenler gerçekte pek
çok canl› için hayat kurtar›c› özelli¤e sahiptirler. Mesela Afrika'n›n ya¤mur ormanlar›nda yaﬂayan tropik
bir y›lan olan Rhino Viper'›n, mavi, k›rm›z›, sar›, beyaz ve siyah›n geometrik desenleri ile süslenmiﬂ derisi sayesinde orman›n içinde ay›rt edilmesi neredeyse
imkans›zd›r. Yan sayfalardaki y›lanlar›n sahip oldu¤u
renkler ilginç bir biçimde içinde yaﬂad›klar› ortamla
tam uyumludur. Bu birebir uyum akla baz› sorular
getirecektir. Böylesine uyumlu renkler nas›l ortaya
ç›km›ﬂt›r? Bunun tesadüfen oluﬂmas› ya da böyle bir
yap›y› sürüngenin kendi kendine oluﬂturmas› mümkün müdür?
Elbette ki böyle bir ﬂey mümkün de¤ildir. Sürüngenin önce bulundu¤u ortam›n analizini yap›p, arkas›ndan kendisinde ne gibi de¤iﬂiklikler yapmas› gerekti¤ine karar vererek, desen ve renk belirlemesi

Costa Rica'n›n ya¤mur
ormanlar›nda yaﬂayan
bu y›lan türünü üzerinde bulundu¤u a¤açtan
ay›rt etmek neredeyse
imkans›zd›r.

mümkün de¤ildir. Üstelik vücudunda böyle bir de¤iﬂim için gerekli olan kimyasal iﬂlemleri gerçekleﬂtirebilecek bir sistem oluﬂturdu¤unu iddia etmek tamamen ak›l ve mant›k d›ﬂ›d›r. Sürüngenin bu renklere tesadüfen sahip oldu¤u gibi bir iddia da anlams›zd›r.
Yeryüzündeki ak›l sahibi yegane varl›k olan insan bile vücudundaki
herhangi bir yerin rengini de¤iﬂtiremez. Bu de¤iﬂikli¤i sa¤layacak bir sistemi kendi bedeni içinde oluﬂturamaz. Bu durumda bir sürüngenin renginin,
çevrenin rengiyle tonlar› dahi farkl› olmayacak ﬂekilde kusursuz bir benzerli¤e sahip olmas›n›n tek bir aç›klamas› vard›r. Bu canl› çok üstün bir ak›l sahibi taraf›ndan var edilmiﬂtir. Bu ak›l, üstün ve sonsuz güç sahibi olan Yüce
Rabbimiz Allah'a aittir. Allah her canl›n›n ihtiyac›n› en iyi bilendir.

Güney Do¤u Asya'daki kamç› y›lan› a¤açlarda
yaﬂar ve yeﬂil pullarla kapl›d›r. Y›lan›n vücudunun üst k›sm›ndaki pullar a¤ac› kaplayan
liken ve alglerle ayn› ﬂekile ve renge sahiptir.

Üzerinde bulundu¤u a¤açla bir
bütün gibi görünen Avustralya
yaprak kertenkelesi genelde
aç›k renkli karn›n› çok nadir
olarak gösterir. Bu kertenkelenin gözleri de iyi bir kamuflaja
sahiptir. (soldaki resim)
Pakistan'da yaﬂayan bu leopar
kertenkelesi, yaln›zca vücudunun s›rt k›sm›n› kullanarak kamuflaj yapabilir. Kar›n k›sm› ise
neredeyse tamamen beyazd›r,
bu yüzden sürüngen bu bölgesini göstermemek için dikkat
sarf eder. (üstteki resim)28
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En Ünlü Kamuflajc› Sürüngen: Bukalemun
Hiç bulundu¤u ortama göre renk de¤iﬂtiren bir bukalemun gördünüz
mü? Bu gerçekten de görülmeye de¤er olaylardan biridir. Zira bukalemun
öylesine üstün bir kamuflaj yetene¤ine sahiptir ki, bu iﬂi yapmaktaki çabuklu¤u ile insan› hayrete düﬂürür. Di¤er pek çok sürüngen de renk de¤iﬂtirme
yetene¤ine sahip oldu¤u halde hiçbiri bunu bukalemun kadar h›zl› yapamaz. Bukalemun, derisinin alt›ndaki k›rm›z› ve sar› renk taﬂ›y›c›lar›, mavi ve
beyaz yans›t›c› tabakalar› ve en önemlisi de duruma göre derisinin rengini
de¤iﬂtiren kromatofor hücrelerini büyük bir ustal›kla kullanabilir.29 Örne¤in
bir bukalemunu sapsar› bir ortama koydu¤unuzda vücudunun renginin de
h›zla sar› renge dönüﬂtü¤ünü ve ortama uyum sa¤lad›¤›n› görürsünüz. Üstelik bukalemun sadece tek bir renge de¤il alacal› renklere de tam bir uyum
gösterebilmektedir. Bunu baﬂarabilmesinin s›rr› ise bu usta kamuflajc›n›n
derisinin alt›ndaki renk hücrelerinin boyutça büyümeleri ve h›zla yer de¤iﬂtirerek bulunduklar› yere uyum göstermeleridir. Peki bukalemun bu son derece mükemmel de¤iﬂimi kendi kendine yapabilir mi? En usta ressam›n dahi bir rengin ayn›s›n› elde etmek için saatlerce u¤raﬂmas› gerekirken, bu hayvanlar›n yaﬂad›klar› ortama ay›rt edilemeyecek ﬂekilde kar›ﬂmalar› nas›l gerçekleﬂmektedir?
Böyle bir iﬂlemi bukalemunun kendi iradesiyle yapt›¤›n› iddia etmek
elbette ki ak›l d›ﬂ› olacakt›r. Çünkü bir sürüngenin kendi bedeninin görünümünü belirlemesi, hatta görünümünü de¤iﬂtirecek bir sistemi vücudunun
içine yerleﬂtirmesi elbette ki mümkün de¤ildir. Veya bu canl›n›n vücudundaki tüm hücrelere, atomlara hakim oldu¤unu, onlar üzerinde diledi¤i ayarlamay› yapt›¤›n›, gerekli pigmentleri oluﬂturdu¤unu iddia etmek de son derece saçmad›r. Böyle üstün bir yetene¤in tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmek
ise tamamen tutars›z ve anlams›z bir iddiad›r. Do¤adaki hiçbir mekanizma
böyle kusursuz bir yetene¤i oluﬂturma ve ihtiyac› olan canl›ya verme gücüne sahip de¤ildir. Bukalemunlar da yeryüzündeki di¤er tüm canl›lar gibi
Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂlard›r. Allah yaratma sanat›ndaki benzersizli¤i
bize bu örneklerle de göstermektedir. Allah üstün ve güçlü oland›r.
Göklerde ve yerde olanlar›n tümü Allah'› tesbih etmiﬂtir. O, üstün ve
güçlü (aziz) oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir ve öldürür. O, her ﬂeye güç yetirendir. (Hadid Suresi, 1-2)

Bukalemunlar en
iyi renk de¤iﬂtiren
canl›lardand›r.
Sa¤ üstteki resimlerde de görüldü¤ü gibi bukalemunun üzerine konan bir yapra¤›n
izi bir süre sonra
hayvan›n derisinde, üstelik de ayn›
renk ve desenlerle
ortaya ç›kar.

Mürekkep bal›klar› ve
ahtapotlar da renklerini
çok h›zl› de¤iﬂtirebilirler. Bazen renk dalgalar› bedenlerinde nab›z
atmas› gibi görünür. Bu
kadar fazla de¤iﬂikli¤in
olmas›na birçok farkl›
etken sebep olur. Ahtapotlar k›zg›nl›k, yiyecek
görme, korku gibi durumlarda çok k›sa bir
zaman içinde bulunduklar› yerin rengini
alabilirler.30 Allah bu
canl›lar› denizin dibinde
kendilerini koruyacak
özelliklerle birlikte yaratm›ﬂt›r. Allah her ﬂeyin hakimidir, her ﬂeyden haberdard›r.

Bu kar tavuklar›, hayvanlarda, mevsimlere göre gerçekleﬂen kamuflaj›n en güzel örneklerindendirler.

Ortama Göre Renk De¤iﬂtirme
Canl›lar renkleri kullanarak sadece düﬂmanlar›ndan m› korunurlar?
Tabi ki hay›r. Baz› hayvanlar, vücutlar›n› kaplayan tüylere rengini veren
enzimler sayesinde so¤uktan ve s›caktan da korunurlar. So¤uk bölgelerde yaﬂayan hayvanlarda, vücudun en hassas k›s›mlar› olan bacak ucunda, kulakta ve burunda yer alan tüyler koyu renklidir. Koyu renkli tüyler, insanlar›n k›ﬂ›n koyu renk giysiler giyerek güneﬂ ›ﬂ›nlar›ndan daha
fazla faydalanmaya çal›ﬂmalar› gibi, hayvanlar›n da ›s› enerjisini daha
çok al›p, daha kolay ›s›nmalar›n› sa¤lar. Renk de¤iﬂimi, kara hayvanlar›nda s›k rastlanan bir durumdur. Örne¤in yaz›n kuzey tilkilerinin tüyleri beyazlaﬂ›r, çünkü vücut s›cakl›klar› yüksek olur. K›ﬂ›nsa havalar so¤udu¤u için, vücut s›cakl›klar› düﬂer ve enzimlerin rahatça çal›ﬂabilece¤i bir ortam sa¤lan›r. Bu nedenle k›ﬂ›n kuzey tilkilerinin tüyleri koyulaﬂ›r. Yine kuzey enlemlerinde yaﬂayan tavﬂanlar, tilkiler, gelincik ve sansarlar da yaz›n kahverengi, k›ﬂ›n ise beyaz renge bürünürler.
Renk de¤iﬂimini sa¤layan enzime tirozinoz ad› verilmiﬂtir.
Baz› kuﬂlar da k›ﬂ aylar›nda bembeyaz bir renk al›rken, bahar geldi¤inde topra¤›n ve bitki örtüsünün rengine uygun yeni bir görünüme bürünürler.

Mesaj Veren Renkler
Canl›lar renkleri çok farkl› alanlarda kullan›rlar. Birbirlerine çeﬂitli
konularda mesajlar vermeleri de bunlardan biridir. ‹lerleyen sayfalarda
bu konudaki örneklerin bir k›sm›na yer verece¤iz.

Kurba¤alar›n en öldürücü
olanlar›ndan biri zehir
oku kurba¤as›d›r. Dendrobates türünün bu küçük
kurba¤as›n›n derisinde
"batracotixin" olarak bilinen zehir vard›r. Bu, hayvanlar aleminde bilinen
en güçlü zehirlerden biridir. Kurba¤an›n ismi Amazon'daki bir kabileden
gelmektedir. Yerliler kurba¤alar›n derilerindeki zehirleri oklar›n›n ucuna sürerler ve bunu avlan›rken
kullan›rlar. Kurba¤a zehirli oldu¤unu renklerini kullanarak kendisini avlamak
isteyen di¤er canl›lara haber verir.31

Yandaki resimde oldukça
zor seçilen Sinanceidea
türünün bal›klar› küçük
ve yass› vücutlara sahiptir. Pullar› yoktur, bunun
yerine derileri deniz yata¤›nda mükemmel bir kamuflaj yapmas›n› sa¤layan ç›k›nt›larla kapl›d›r.
Kayaya benzeyen bu ç›k›nt›lar bal›¤›n d›ﬂ hatlar›n› belirsizleﬂtirirler. Bu
bal›klar kendilerini kuma
gömerek de kamuflaj yapabilirler.32

Güney Amerika'da yaﬂayan bu y›lan türü
sar›, k›rm›z› ve siyah
halkalarla kapl›d›r.
Bunlara mercan y›lanlar› ad› verilir. Bu y›lanlardan baz›lar› zehirlidir, baz›lar› ise sadece zehirli olan y›lanlar› taklit etmektedir. ‹ki y›landan hangisinin zehirli oldu¤u
sadece renklerinin diziliminden anlaﬂ›l›r.
Zehirli olmayan y›lanlar bu benzerlikten
faydalanarak düﬂmanlar›ndan korunmuﬂ
olurlar.33

Bir papilionida kelebe¤i t›rt›l›, k›rm›z› antenini uzat›yor. Bu kelebek türünün
t›rt›llar› bu organ› yaklaﬂan bir düﬂman duyduklar›nda aç›¤a ç›kar›rlar. Bu
parlak k›rm›z› renkli uzant›n›n hareketi küçük kuﬂlar› korkutmaya yarar.34

Fulgoriade, tropik bölgelerde
yaﬂayan parlak renkli bir böcektir. Bu böce¤in kafas›nda
boynuz benzeri bir ç›k›nt› vard›r. Bu ç›k›nt› Fulgoriade'ye a¤z› aç›k ve diﬂleri
görünen bir timsah görüntüsü verir. Bu ç›k›nt›lar›n özellikleri hala tam olarak
anlaﬂ›labilmiﬂ de¤ildir. Ancak kur yapmada kullan›ld›¤› zannedilmektedir. Ayr›ca Fulgoriadeler a¤aç kabuklar›na da çok benzerler. Bu canl›lar›n kulland›klar› tek savunma yöntemi kamuflaj de¤ildir. Bundan baﬂka küçük resimde de
görüldü¤ü gibi rahats›z edildiklerinde gözlerini aç›¤a ç›karmak için kanatlar›n› açarlar. Bu da düﬂmanlar›n› ﬂaﬂ›rt›r ve böce¤e kaçmak için f›rsat verir.35

Baz› hayvanlar vücutlar›n›n
çeﬂitli bölgelerinde yer alan
de¤iﬂik renkteki tüyleri bir
alarm iﬂareti olarak kullan›rlar. Bu özellik en belirgin ﬂekilde çatal boynuzlu antiloplarda (Antilocapra Americana) görülür. Hayvan, kuyru¤u
civar›ndaki beyaz tüyleri herhangi bir tehlike s›ras›nda
dikleﬂtirerek di¤er hayvanlar›n çok uzaktan görebilecekleri bir flaﬂ gibi kullan›r.36

Galapagos'taki erkek F›rkateyn kuﬂu, diﬂisinin dikkatini çekmek için gagas›n›n alt›ndaki k›rm›z› kesesini ﬂiﬂirir. Erkekler daha sonra yuvalar›n› inﬂa edecekleri a¤açlar›n üzerinde grup ﬂeklinde birikirler.
Üzerlerinde uçan diﬂiler de erkeklerini seçerler. Kesenin k›rm›z› rengi kuﬂun üst
k›sm›ndaki metalik renkle tam bir tezat
oluﬂturacak ﬂekildedir.37

Hayvanlar›n tümü renklerini kamuflaj için kullanmazlar. Sülün ve
tavus kuﬂunun erkekleri, eﬂlerini
etkileyebilmek için renkli tüylerini
kullan›rlar. Erkek tavus kuﬂu tüylerini açt›¤›nda ortaya muhteﬂem bir
görüntü ç›kar.

Renkler sayesinde canl›lar üreme amac›yla di¤er canl›lar› kendilerine çekerler, rakiplerini ve sald›rganlar› uyar›r ya da uzaklaﬂt›r›rlar. Örne¤in eﬂeyli üreme için tozlaﬂmaya gereksinim duyan çiçekli bitkiler, çiçek tozlar›n›n taﬂ›nmas› iﬂlevini üstlenen böcekleri çekmek için canl› renkler ve karmaﬂ›k desenler ile bezenmiﬂlerdir.

ﬁüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gündüzün
art arda geliﬂinde, insanlara yararl› ﬂeyler ile denizde yüzen
gemilerde, Allah'›n ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra
diriltti¤i suda, her canl›y› orada üretip-yaymas›nda,
rüzgarlar› estirmesinde, gökle yer aras›nda boyun e¤dirilmiﬂ
bulutlar› evirip çevirmesinde düﬂünen bir topluluk için
gerçekten ayetler vard›r. (Bakara Suresi, 164)
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Kuﬂlardaki Renkler
Kuﬂlar›n rengarenk tüylerinin en önemli özelliklerinden birisi cans›z
yap›lar olmalar›d›r. Bir tüyün tamamen cans›z olmas›, kopan tüyün rengini
aynen muhafaza etmesinin de nedenidir.
Kuﬂlardaki zengin renk çeﬂitlili¤i, tüylerin içerisinde yer alan ve tüy ilk
oluﬂmaya baﬂlad›¤› s›rada depolanan pigmentlerin varl›¤›na veya tüylerin
yap›sal özelli¤i nedeniyle ›ﬂ›k hareketlerine ba¤l› olarak meydana gelir.
Keratin maddesinden meydana gelen bu oluﬂumlar, çevre koﬂullar› nedeniyle k›sa sürede y›prand›klar›ndan
belirli zaman aral›klar›yla yenilenirler.
Ama hayvan her seferinde rengarenk
tüylerine tekrar kavuﬂur. Çünkü kuﬂlar›n tüyleri gerekli uzunlu¤a, türün
renk ve desen özelliklerine tam olarak
ulaﬂ›ncaya kadar geliﬂmelerini sürdürürler.
Tüyler sahip olduklar› farkl› yap›
sayesinde t›pk› cam prizman›n ›ﬂ›¤›
renklere ayr›ﬂt›rmas› gibi bir görünüm
sunabilirler. Bu ﬂekilde ›ﬂ›¤›n k›r›lmas›yla ortaya ç›kan renkler, pigmentlerce renklendirilmiﬂ olanlardan daha
canl› ve metaliktirler. Bu tüylerin
renkleri maviden yeﬂile, portakal renginden k›rm›z›ya de¤iﬂir. Genellikle
kuﬂlardaki yeﬂil, mavi ve metalik
renkler ›ﬂ›¤›n yans›ma ve k›r›lmas› sonucu oluﬂur. Ancak baz› renkler pigmentlerden de kaynaklanabilir.38

Her kuﬂ türünün renkleri çok farkl›d›r. Bu farkl›l›¤›n nedeni tüylerdeki
›ﬂ›k hareketleri ve tüyün yap›s›nda
bulunan keratin adl› pigment maddesinin varl›¤›d›r.
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Kuﬂlarda baﬂl›ca üç tür pigment görülür. Bunlar,siyah, kahverengi ya
da donuk sar› rengi sa¤layan melanin pigmentleri; k›rm›z›, sar› ve portakal
rengini veren karotenoidlerdir.
Kuﬂlardaki mavi, yeﬂil ve di¤er baz› parlak renkler ise, tüylerin üzerindeki mikroskobik ince levhac›klarla ›ﬂ›¤›n k›r›lmas› ve yans›mas› sonucunda meydana gelirler. Örne¤in, baz› kuﬂlardaki mavi renk, ›ﬂ›k tayf›ndaki
tüm renklerin tüyler taraf›ndan emilmesi ve yaln›z mavi rengin yans›t›lmas›yla ortaya ç›kar.39
Hormonlar da kuﬂlardaki renk de¤iﬂikli¤inde önemli rol oynarlar. Baz›
türlerin erkek ve diﬂi bireylerindeki renk farkl›l›¤› eﬂeysel hormonlardan
kaynaklan›r. Örne¤in, horozlarla tavuklar›n tüy ﬂekli ve renklerinin farkl› olmas› östrojen hormonuna ba¤l›d›r.
Kuﬂlardaki renkler, bulunduklar› çevreye uyma, erkek ve diﬂi bireylerin
birbirlerini tan›mas› ve üreme mevsiminde erkek kuﬂlar›n diﬂilere kur yapmas› s›ras›nda önemlidir. Ayr›ca tüylere renk veren pigmentler, tüyün dayan›kl›l›¤›n› art›r›r, güneﬂ ›ﬂ›nlar›ndan ›s› depolar ve
zararl› ultraviyole ›ﬂ›nlar›n›n vücuda girmesini engellerler.

Kuﬂlar›n tüyleri sürekli yenilenen cans›z
yap›lard›r. Her
yenilenmede
ayn› renkler
tekrar ortaya
ç›kar.

...Hay›r, göklerde ve yerde
her ne varsa O'nundur,
tümü O'na gönülden
boyun e¤miﬂlerdir.
(Bakara Suresi, 116)
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Kelebekler
Kelebek kanatlar›ndaki renk oluﬂumu son derece ilgi çekicidir. Bir kelebe¤in
kanatlar›n›n üzerindeki pullar vas›tas›yla
›ﬂ›k yans›r ve ortaya "gerçekte olmayan", ama
ak›lalmaz bir simetri ve güzellik sergileyen renkler ç›kar. "Gerçekte olmayan" diyoruz, neden mi?
Kelebekler, vücutlar›na k›yasla oldukça geniﬂ
bir yüzeye sahip olan kanatlar›n›n güzelli¤iyle bilinirler. Peki kelebek kanatlar›ndaki bu muhteﬂem desenler ve renkler nas›l ortaya ç›kmaktad›r?
Kelebekler asl›nda saydam olan bir çift zar kanada sahiptirler. Bunlar,
yo¤unluklar› farkl› pullarla kapl› oldu¤u için zar kanatlar›n saydaml›klar›
belli olmaz. Kelebek kanatlar›n›n aerodinami¤ini (hava
ak›mlar›ndan faydalanarak yap›lan hareketler)
art›ran, onlara rengini veren iﬂte bu pullard›r.
Dokunuldu¤u anda yerlerinden kopacak kadar hassas olan pullar›n, kelebe¤in kanad›na
saplanan sivri uçlar› vard›r. Bu sayede pul-
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lar dökülmeden durabilirler. Kanad›n üstüne bir dam›n kiremitleri gibi dizilmiﬂ olan her pulcuk ya kimyasal pigmentlerle ya da sabun köpü¤ündeki
gibi üstüne düﬂen ›ﬂ›¤› gökkuﬂa¤› renklerine k›ran yap›s› ile renk kazan›r.
Ayr›ca laboratuvar araﬂt›rmalar›, farkl› renklerin farkl› kimyasal maddelere
ba¤l› olduklar›n› da göstermiﬂtir.40 Örne¤in Pteridin denilen boya maddesinin türevleri kelebeklerde genelde görülen pembe, beyaz ve sar› renkleri
sa¤layan maddelerdir. Çok s›k rastlanan melanin adl› boya maddesi ise kanatlardaki siyah beneklerde bulunur. Ayr›ca kelebeklerin kanatlar›ndaki
renkler her zaman göründükleri gibi de¤ildirler. Örne¤in yeﬂil renkli pullar;
siyah ve sar› pullar›n kar›ﬂ›m›ndan oluﬂmaktad›r. Kelebeklerin kanatlar›
üzerinde yap›lan son incelemeler, pigmentlerin pulcuklarda sentezlendi¤ini
ve melanin üretimi için gerekli olan enzimlerin pulcuklar›n üst derisinde bulundu¤unu göstermiﬂtir. Kelebeklerdeki bu çok de¤iﬂken renkler yaln›zca
boya maddelerinden kaynaklanmaz. Kelebe¤in kanatlar›ndaki pullar›n yap›s›, düzeni, yans›ma, k›r›lma gibi ›ﬂ›k olaylar›n›n ortaya ç›kmas›na ve muhteﬂem güzellikteki renklerin do¤mas›na neden olur. Mesela, Stilpnotio Salicis kelebe¤inin hava kabarc›klar›yla dolu yar› saydam pullar› vard›r. Bu pullarda boya maddesi bulunmamas›na ra¤men, içlerinden geçen ›ﬂ›k, kelebe¤in satene benzer bir görünüm almas›n› sa¤lar.
Argynnis kelebe¤ininse kanat pullar›n›n yüzeyi inan›lmayacak kadar yumuﬂakt›r ve kanatlar›nda gümüﬂi yans›malar vard›r. Baz› kelebeklerde birbiri üstüne gelen iki pul tabakas›n›n
farkl› diziliﬂleri de de¤iﬂik ›ﬂ›k yans›malar› mey-

Kelebek
kanatlar›ndaki
pullar›n
detaylar›.

74

ALLAH'IN RENK SANATI

Büyük Endonezya kelebe¤i (yukar›da solda) düﬂmanlar›n› ﬂaﬂ›rtmak için kanatlar›ndaki göze benzeyen iki geniﬂ bene¤i kullan›r. Bu, onlar için yeterli bir savunmad›r. Monark kelebekleri gibi baﬂka türler ise daha farkl› yollara baﬂvururlar (sa¤da).
Monark kelebekleri koyu portakal renkli ve siyah desenleri olan kanatlar› ile düﬂmanlar›na ‘kötü tat' mesaj› vererek uyar› gönderirirler.

dana getirebilir, mesela kelebe¤in siyah›ms› ya da kahverengi de¤il de mavi
görünmesini sa¤layabilir. Kelebeklerin kanat yap›s›n›, sadece renklerini göz
önüne alarak inceledi¤imizde bile pek çok mucizeyle karﬂ›laﬂ›r›z. Böyle ola¤anüstü güzellikteki bir görünümün varl›¤› hiç kuﬂkusuz tüm bunlar› yaratan Allah'›n üstün kudretinin ve nihayetsiz sanat›n›n bir delilidir.
Bu arada belirtmek gerekir ki, kelebeklerin kanatlar›ndaki renklerin ve
desenlerin bir süs olarak yarat›lm›ﬂ olmalar›n›n yan›nda, bu canl›lar için hayati baﬂka pek çok fonksiyonlar› da vard›r.

Kelebeklerdeki Yalanc› Gözler
Pek çok kelebe¤in üzerinde büyük bir canl›n›n gözlerini ça¤r›ﬂt›ran koyu renkli yuvarlak desenler vard›r. Yine kanatlar›n üzerindeki renkli pulcuklardan meydana gelen bu gözler kelebeklerin en önemli savunma mekanizmas›n› oluﬂtururlar. Kelebekler dinlenirken kanatlar›n› kapal› pozisyonda
tutarlar, herhangi bir düﬂmanla karﬂ›laﬂma ya da ufak bir dokunuﬂ sonucunda kanatlar ani olarak aç›l›r ve kanat zeminindeki iri ve koyu renkli parlak
göz desenleri ortaya ç›kar. Bu sayede düﬂmana gereken mesaj iletilmiﬂ olur.
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Resimlerde görülen kelebekler
hem renk hem de
desen yolu ile kamuflaj yöntemini
kullan›rlar. Kelebeklerin üzerindeki göz motifleri, gözün içindeki
p›r›lt›lar dahi eksik b›rak›lmayacak ﬂekilde Allah
taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r.

Kelebeklerin Kamuflaj›
Kelebeklerin sahte gözler d›ﬂ›nda kamuflaj yetenekleri de ﬂaﬂ›rt›c›d›r.
Kamuflaj yapan kelebekler çal›n›n rengini görmekte, tespitler yap›p, bunlar› analiz etmekte, çok iyi iﬂleyen bir sistemle vücutlar›nda ürettikleri renklerle çal›n›n rengine bürünmekte, düﬂman›n›n zevklerinden haberdar olan baﬂka bir türse onun hoﬂuna gitmeyecek renklere bürünerek uyar› mesajlar›
vermektedir. Daha do¤rusu bir kelebe¤in sayd›¤›m›z tüm bu iﬂlemleri yapmas› asla mümkün de¤ildir. Bunu ﬂöyle bir örnekle belirginleﬂtirebiliriz:

Resimlerdeki kelebeklerin her ikisinin de rengi asl›nda çok dikkat çekicidir. Fakat
üzerinde bulunduklar› mekana olan uyumlar› sayesinde güvenlik içinde yaﬂarlar.

Bir laboratuvar ortam›nda herhangi bir rengi oluﬂturmaya çal›ﬂt›¤›n›z›
düﬂünün. Bu konuda hiç bilginiz yoksa, bulundu¤unuz laboratuvar ne kadar geliﬂmiﬂ aletlerle ya da imkanlarla dolu olursa olsun istedi¤iniz gibi kesin bir sonuç alamazs›n›z. B›rak›n kelebeklerin yapt›¤› gibi ortamla ayn› rengi, ayn› desenleri oluﬂturup, tamamen görünmez hale gelecek bir kaliteyi
tutturmay›, herhangi anlaml› bir renk bile oluﬂturamazs›n›z. Durum böyleyken kelebeklerdeki bu muazzam sistemin tesadüflerle oluﬂtu¤unu iddia etmek elbette ki bilimsellikten uzak ve ak›l d›ﬂ› bir iddia olacakt›r. Ortada bir
düzen varsa, onun bir düzenleyicisi de vard›r. Yeryüzündeki kusursuz
düzen Rahman olan Allah'a aittir. Ak›l sahibi insanlara düﬂen Allah'›n yaratmas› üzerinde detayl› olarak düﬂünmektir. Yüce Rabbimiz Allah Nahl Suresi'nde ﬂöyle bildirmektedir:
Yerde sizin için üretip-türetti¤i çeﬂitli renklerdekileri de (faydan›za verdi). ﬁüphesiz bunda, ö¤üt al›p düﬂünen bir topluluk için ayetler vard›r.
(Nahl Suresi, 13)

Iﬂ›¤› Emen Siyah Benekler
Baz› kelebeklerde özellikle kanatlar›n gövdeye yak›n k›s›mlar›nda pullardan oluﬂmuﬂ büyükçe koyu renkli benekler vard›r. Her iki kanatta simetrik olarak yer alan bu benekler kelebeklerin uçabilmesi için çok önemli bir

Mavi renkli Morpho kelebe¤inin kanatlar›n›n
alt›ndaki kahverengi renk ve benekler çal›l›klar aras›nda saklanabilmesi için mükemmel
bir kamuflaj imkan› sa¤lar. Kelebek çal›l›klarda birdenbire görünmez olabilir.

fonksiyona sahiptir. Uçmak için gerekli
olan vücut s›cakl›¤›na ulaﬂabilmek için kelebekler bu beneklerden faydalan›rlar. Nas›l m›?
Pullar renklerine göre ›s›y› maksimum veya minimum seviyeye getirebilme
özelli¤ine sahiptirler. Güneﬂ’in alt›nda, sanki belli bir aç›y› tutturmaya çal›ﬂ›yormuﬂ gibi kanatlar›n› aç›p kapayan kelebekleri hepimiz görmüﬂüzdür.
‹ﬂte bu hareketi yaparak güneﬂ ›ﬂ›¤›n› almaya çal›ﬂan kelebeklere kanatlar›ndaki siyah benekler yard›mc› olur. Gövdesini ›s›tmas› gereken kelebek güneﬂ
›ﬂ›nlar›n›n bu beneklere gelmesini ayarlayacak ﬂekilde kanatlar›n› aç›p kapat›r, böylece bedenini kolayl›kla ›s›tm›ﬂ olur. Aç›k arazide Güneﬂ’in alt›nda
kalan kelebeklerin rengi di¤erlerine göre daha aç›kt›r, ormanl›k arazidekilerin rengi ise daha koyudur. Baz› Lepidoptera kelebekleriyse kanatlar›nda
pul olmad›¤› için ›ﬂ›¤› yans›tamazlar, bu yüzden saydamd›rlar. Bu kelebek
türünü uçarken görebilmek mümkündür ama bir yere konduklar›nda görmek hemen hemen imkans›zd›r. Bu da kelebek için mükemmel bir korunma teﬂkil eder. Tüm canl›larda oldu¤u gibi kelebekler de bütün ihtiyaçlar›n›
tam olarak karﬂ›layabilecekleri sistemlerle birlikte yarat›lm›ﬂlard›r ve bunlar›n hepsi birbirine ba¤l› olan, biri olmazsa öbürü olmaz sistemlerdir.
Kainattaki her varl›k gibi kelebekler de sahip olduklar› detaylarla Allah
taraf›ndan, ihtiyaçlar› olacak her türlü sistemle, yarat›lm›ﬂlard›r.
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Deniz Alt›ndaki Renkler
Su alt›ndaki yaﬂam, karadakine oranla çok farkl›d›r. Suda yaﬂayan canl›lar›n tüm özellikleri suyun içinde en rahat yaﬂayabilecekleri ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. Bir insan suda bir bal›¤›n gördü¤ü gibi göremez, çünkü insan
gözü su alt›nda net görmeyi sa¤layacak özelliklere sahip de¤ildir. Örne¤in
bal›klardaki gibi bir lens sistemi yoktur ya da insan gözü bir bal›¤›nki gibi
küresel ve sert de¤ildir, bu yüzden suda bal›klar kadar net bir görüﬂ sa¤layamaz, sudaki k›r›lmay› de¤erlendiremedi¤i için de bal›klar kadar net bir
uzakl›k ayar› yapamaz.
Allah her canl›y› bulundu¤u ortamla en uyumlu özelliklere sahip olacak ﬂekilde yaratm›ﬂt›r. Deniz alt›ndaki canl›lar Allah'›n yaratma sanat›n›n
örneklerinden sadece küçük bir bölümünü oluﬂtururlar. Allah yaratmada
hiçbir orta¤› olmayan, her ﬂeyi kontrolü alt›nda tutand›r.
…Allah'tan baﬂka ilah yoktur. Ve ﬂüphesiz Allah, üstün ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir. (Al-i ‹mran Suresi, 62)

Trinidaian bal›klar› deniz alt›ndaki renkli canl›lardan
yaln›zca bir tanesidir. Denizin yüzlerce metre alt›nda
yaﬂayan bu bal›klar bize Allah'›n renk sanat›n› tan›t›rlar. Allah denizlerin de hakimidir.

Büyük resimde görülen bir saydam
karides zehirli deniz anemonlar›n›n
üzerinde hiç rahats›z olmadan yürür.
Bu canl› bulundu¤u ortam›n rengini
kolayl›kla ald›¤› için çok iyi bir korunmaya sahiptir. Birçok saydam hayvanda vücutlar›n›n bir k›sm› görülür
durumdad›r. Örne¤in birço¤u sindirim sistemlerini veya içlerindeki besini gizlemeyi baﬂaramazlar. Baz› türlerde ise yaln›zca kuyruk ve k›skaçlar›n bir k›sm› renklidir. Rengin bu küçük detaylar› karidesin görünmemesini sa¤lar, saydam k›s›mlarla renkli
k›s›mlar aras›ndaki tezat, avc›y› yaln›zca renkli k›sma yöneltir. Bu da ﬂeffaf canl›lara bir koruma sa¤lar.41

Soldaki resimde bir kaya istakozu görülmektedir. Renk uyumu ve desenin mükemmel birleﬂiminin örneklerinden biri
olan bu istakoz, k›rm›z›n›n tonlar›yla süslenmiﬂtir.42
Üstte ise bir mercan görülüyor.
Mercanlar›n milyarlarcas› birarada yaﬂar, özel salg› maddeleri birbirine eklenir ve kalker iskeleti meydana getirirler. Bu iskelet üzerine k›rm›z›, pembe,
ara s›ra da siyah ya da beyaz
renkli bir madde salg›larlar.43

Denizlerin derinliklerinde, 200 metreden itibaren ›ﬂ›k yoktur ve karanl›k baﬂlar. Bununla birlikte derinli¤i Everest'in yüksekli¤inden bile fazla olabilen okyanuslar›n
diplerine var›ld›¤›nda rengarenk bir dünya ile karﬂ›laﬂ›l›r. Resimde görülen anemon
bitkilerinin içinde yaﬂayan çizgili anemon bal›klar› da bu dünyan›n elemanlar›ndan
bir tanesidir.

Deniz salyangozlar› (nudibranchlar) tür olarak deniz alt›n›n en ilgi çekici canl›lar›ndand›r. Çok ilginç görünüﬂlere ve ola¤anüstü renklere sahip olan bu hayvanlar kabuksuz bir salyangoz türüdürler. Üstteki resimlerde sadece birkaç türden örnekler
görülmektedir. Yumuﬂak bir bedene sahip olan bu canl›lar, kuvvetli zehirleri sayesinde korunurlar. Çarp›c› renkleri çok zehirli olduklar›n› düﬂmanlar›na haber verir.
Zehirlerini, yedikleri bitkilerden elde ederler.44

Yavru fok bal›klar›n›n vücut s›cakl›klar› annelerininkine göre daha yüksektir, bu nedenle enzimleri çal›ﬂmaz ve tüyleri beyaz renkte olur. Bu
ayn› zamanda, beyaz buz üzerinde göze batmad›klar› için, onlar› korur. Yavru fokbal›klar› büyüdükçe, çevrenin s›cakl›¤›na ba¤l› olarak da
vücut s›cakl›klar› düﬂer ve renk üzerinde etkili
olan enzimler çal›ﬂmaya baﬂlar. Beyaz renkli
olan yavru fok bal›klar›n›n renkleri büyümeye
baﬂlad›kça koyulaﬂ›r ve siyaha döner.
Sinanceidea türünün bal›klar› küçük ve
yass› vücutlara sahiptirler.Görünüﬂ olarak
kayalara benzerler. Pullar› yoktur, bunun
yerine derileri av beklerken, denizin zemininde saklanmalar›n› sa¤layan ç›k›nt›larla
kapl›d›r.

Üstte resmi görülen Mollusk'un (yumuﬂakçalar s›n›f›ndan bir hayvan) en ilginç özelliklerinden biri, vücudunu kaplayan, "pelerin" denilen ve ikinci bir kabuk görevi gören dokusudur. Resimde de görüldü¤ü gibi gerekti¤inde
doku yavaﬂça kabu¤u kaplar ve hayvan›n kendini ele vermesini engeller.45
Soldaki denizat›n›n ise vücudu plaka ﬂeklinde kemiklerle
kapl›d›r. Denizatlar› yüzme
konusunda pek becerikli de¤ildirler. Bu yüzden mercanlara tutunarak yaﬂarlar. Denizatlar› h›zl› renk de¤iﬂtirebildikleri için düﬂmanlar›ndan
rahatl›kla korunurlar.

Akrep bal›¤› ›l›man ve tropik kuﬂaktaki deniz yata¤›nda yaﬂar ve hiçbir zaman aç›k
denize ç›kmaz. Bu bal›klar etoburdurlar ve küçük bal›klar› yerler. Gö¤üs bölgelerindeki yüzgeçler bal›¤›n düﬂmanlar› için mükemmel bir engeldir. K›rm›z› beyaz çizgileri arkadaki mercanlar›n içinde kamufle olmalar›n› sa¤lar. Bu da av olma risklerini
azalt›r. Akrep bal›¤› son derece renkli bir görünüme sahiptir ama ayn› ﬂekilde yaﬂad›¤› mercanlar da çok renkli oldu¤u için mercanlar›n içinde kolayl›kla kaybolur.46

Gizlenme renkleri ya ortam›n rengine tam uygunluk gösterir veya bal›¤›n vücut s›n›r›n› kaybetmek amac›yla çeﬂitli leke ve çizgiler taﬂ›r. Dil bal›klar›nda (solda) vücut
rengi resimde de görüldü¤ü gibi ortam›n rengine t›pat›p benzer.47 Timsah bal›¤›
ise (sa¤da) renklerini düﬂmanlar›ndan korunmak için kullan›r.

Gece görüntülenen bir ahtapot, derisini parlak hale getirerek kendisini oldu¤undan
daha büyük göstermeye çalıﬂır. (yanda) 48
Baz› türler ise deniz alt›ndaki
desenlerle tam bir bütün haline gelebilirler. (alttaki resim)

Solda görülen Crinoidler zambak ﬂeklindeki deniz laleleridir.
Uzun, ince çiçek benzeri dikenli kollara sahiptirler. Kollar›nda
zehirli bir salg› vard›r. Sudaki
oksijeni de kollar› vas›tas›yla
süzerek al›rlar.49

Yukar›da resmi görülen mantis karidesi deniz alt›n›n ilginç görünüme ve canl› renklere sahip olan canl›lar›ndan yaln›zca bir tanesidir. D›ﬂar› do¤ru ç›k›k olan gözleri
do¤adaki en kompleks gözlerdendir. Alttaki resimde renkli anemonlar›n aras›nda
yaﬂayan baﬂka bir karides türü görülmektedir. Anemon bitkisi karidesin art›klar› ile
beslenir, karides de düﬂmanlar›ndan korunmuﬂ olur.50

ﬁüphesiz, mü'minler için göklerde ve yerde ayetler
vard›r. Sizin yarat›l›ﬂ›n›zda ve türetip-yayd›¤› canl›larda
kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vard›r.
Gece ile gündüzün art arda geliﬂinde (veya ayk›r›l›¤›nda),
Allah'›n gökten r›z›k indirip ölümünden sonra yeryüzünü
diriltmesinde ve rüzgarlar› (belli bir düzen içinde)
yönetmesinde akl›n› kullanan bir kavim için ayetler
vard›r. ‹ﬂte bunlar, Allah'›n ayetleridir; sana bunlar› hak
olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar, Allah'tan ve O'nun
ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler?
(Casiye Suresi, 3-6)
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Bitkilerdeki Renklerin Tasar›m›
‹nsan düﬂünmedi¤i zaman çevresinde bulunan canl›lardaki mucizevi
özellikleri göremez. Örne¤in zar gibi ince kanatlara sahip olan kelebeklerin
nas›l olup da uçtu¤unu, her an her yerde gördü¤ü çiçeklerin nas›l olup da
bu kadar çeﬂitli renklere sahip oldu¤unu, metrelerce yükseklikteki a¤açlar›n
en uç dallar›n›n bile nas›l olup da yemyeﬂil kald›¤›n› düﬂünmedi¤i sürece,
bunlardaki incelikleri kavrayamaz. Hatta bir çiçekteki ola¤anüstü sanat dikkatini çekmeyebilir.
Oysa bu kitap boyunca inceledi¤imiz gibi böceklerden kuﬂlara, bitkilerden bal›klara kadar tüm canl›larda kusursuz bir sanat apaç›k sergilenmektedir. Kuﬂkusuz bu sanat, tüm canl›lar›n yarat›c›s› olan Allah'a aittir.
Bitkileri düﬂünelim. Meyveleri, sebzeleri, çiçekleri ve a¤açlar›… Her biri farkl› renklere, kokulara ve tatlara sahip olan bitkiler Allah'›n yaratma sanat›n›n delillerindendir. Çevrenizde her an gördü¤ünüz, kimi zaman da sadece kitaplardan tan›d›¤›n›z bitkilerin her biri kendine özgü renklere ve desenlere sahiptir. Hepsinin üreme ﬂekilleri farkl›d›r, içerdikleri nektar oran›,
kokular› hep birbirinden farkl›d›r. Gülleri düﬂünelim. K›rm›z›, beyaz,
sar›, turuncu, pembe, kenarlar› beyazl›, çift renkli hatta geçiﬂli
renklere sahip gülleri… Kuﬂkusuz bunlar› gören bir insan›n hayranl›k duymamas›, bu çiçekleri yaratan
Allah'›n sonsuz kudretini kavrayamamas› çok büyük bir körlük
olur. Allah Kuran'da gördü¤ü yarat›l›ﬂ delillerini takdir edemeyen
insanlardan ﬂöyle bahsetmiﬂtir:
Göklerde ve yerde nice ayetler
vard›r ki, üzerinden geçerler de, ona
s›rtlar›n› dönüp giderler. Onlar›n ço¤u Allah'a iman etmezler de ancak
ﬂirk kat›p-dururlar. (Yusuf Suresi,
105-106)
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Bitkilerin Neden Yeﬂil Renkte Oldu¤unu
Hiç Düﬂünmüﬂ müydünüz?
Bilindi¤i gibi bitkiler dünyas›nda hakim olan renk yeﬂil ve yeﬂilin tonlar›d›r. Yeﬂil rengi oluﬂturan ana madde ise klorofildir. Son derece önemli bir
madde olan klorofil bitki hücresinin sitoplazmas›nda da¤›n›k halde bulunan
kloroplastlardaki bir pigmenttir. Güneﬂ’ten ald›klar› ›ﬂ›¤› rahatça yutacak niteli¤e sahip olan bu pigmentler yaln›zca yeﬂil rengi yans›t›rlar. Bu özellik,
yapraklara yeﬂil renk vermesinin yan› s›ra, "fotosentez" gibi hayati bir iﬂlemin gerçekleﬂmesini de sa¤lamaktad›r.
Bitkiler fotosentez iﬂleminde de¤iﬂik renklerin birleﬂiminden oluﬂan
güneﬂ ›ﬂ›¤›n› kullan›rlar. Güneﬂ ›ﬂ›¤›ndaki renklerin en önemli özelliklerinden biri enerji yüklerinin birbirinden farkl› olmas›d›r. Bu renklerin ayr›ﬂt›r›lmas› ile ortaya ç›kan ve tayf ad› verilen renk dizisinin bir ucunda k›rm›z› ve
sar› tonlar›, öbür ucunda da mavi ve mor tonlar› bulunur. En çok enerji taﬂ›yanlar tayf›n mavi ucundaki renklerdir.
Renkler aras›ndaki bu enerji fark› bitkiler aç›s›ndan çok önemlidir çünkü fotosentez yapabilmek için çok fazla enerjiye ihtiyaçlar› vard›r. Bu nedenle bitkiler fotosentez s›ras›nda güneﬂ ›ﬂ›nlar›ndan en çok enerji taﬂ›yanlar›n›,
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yani tayf›n morötesi ucundaki renklerle (mavi ve mor) birlikte tayf›n k›z›lötesi ucundaki renkleri (k›rm›z›, turuncu ve sar›) so¤ururlar yani emerler.
Yapraklar bütün bu iﬂlemleri kloroplastlarda bulunan klorofil pigmenti sayesinde baﬂar›rlar.51
Bitkinin fotosentez yapabilmesi için, klorofil maddesinin emdi¤i ›ﬂ›k
parçac›klar›n›n enerji seviyesinin yeterli olmas› gereklidir. K›saca fotosentez
iﬂlemini özetleyelim. Bitki, bu ›ﬂ›k parçac›klar›ndan ald›¤› enerjiyle su moleküllerini k›rar ve oksijen ile hidrojen molekülleri elde eder. Elde edilen hidrojen, bitkinin yaﬂam›n› sürdürmesi için karbondioksit gaz›ndaki karbon
atomlar›yla reaksiyona girerek bitkinin öz suyu haline dönüﬂür. Yani bitki
kendi besinini oluﬂturmuﬂ olur. Kullan›lmayan oksijen ise havaya verilir. Atmosferde soludu¤umuz oksijenin çok büyük bir bölümü bu yolla oluﬂur.
Görüldü¤ü gibi bitkilerin yeﬂil olmas› estetik bir görüntü vermesinin
yan› s›ra hem bitkilerin hem de di¤er canl›lar›n yaﬂamlar›n› sürdürebilmeleri için son derece hayati bir öneme sahiptir. Allah, bitkilerin ve di¤er bütün
canl›lar›n beslenmesinde klorofil maddesini sebep k›lmaktad›r.

Dünyan›n her yerinde ayn› türdeki çiçekler kendi türlerine özgü ayn› desenlere

ve renklere sahiptirler, bu hiçbir zaman
de¤iﬂmez.
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Bitkilerdeki Farkl› Renkler Nas›l Ortaya Ç›kmaktad›r?
Daha önce de söz etti¤imiz gibi, her maddenin yans›tt›¤› renk, o maddenin sahip oldu¤u pigment moleküllerine ba¤l›d›r. Yeﬂil bitkilerdeki as›l pigment molekülü de daha önce bahsi geçen "klorofil" maddesidir. Bunun yan›
s›ra bitkilerde baﬂka renkleri oluﬂturan pigmentler de bulunur ve bu farkl›
pigment türleri bitkilerde gördü¤ümüz ola¤anüstü renk çeﬂitlili¤inin oluﬂumunu sa¤lar.
Örne¤in klorofile ek olarak bitkilerde "karotenoid" ad› verilen pigmentler de vard›r. Daha önce detaylar›n› inceledi¤imiz bu pigmentlerin baz›lar›
sar›d›r; m›s›rlara, limonlara, ayçiçeklerine renklerini verirler. Di¤er karotenoidler sar›dan daha fazla k›rm›z›d›rlar; bunlar ﬂeker pancarlar›nda, domateslerde, güllerde, havuçlarda bulunmaktad›r. Karotenoidler ayn› zamanda yeﬂil yapraklarda da bulunmaktad›r. O halde neden yapraklar k›rm›z›, sar› ya
da turuncu de¤il de a¤›rl›kl› olarak yeﬂil renklerde görünürler diye düﬂünülebilir. Bunun nedeni, klorofilin yeﬂilinin di¤er renklerin görülmesini engelleyecek kadar güçlü olmas›d›r.52
Bununla birlikte sonbaharda de¤iﬂiklikler meydana gelir. Gün ›ﬂ›¤›n›n
azalmas› ile birlikte bitkiler klorofil üretmeyi durdururlar ve bu yüzden yeﬂil rengi veren pigmentlerin gücünde azalma olur ve yapraklardaki yeﬂil
renk solmaya baﬂlar. Karotenoidler yapraklar› kahverengi, sar› ve k›rm›z›yla
renklendirirler. Ayn› zamanda sonbaharda baz› yapraklar›n d›ﬂ tabakalar›nda "anthocyanin" ad› verilen bir grup pigment üretilir. Parlak k›rm›z› ve mavi olan bu pigmentler yapraklarda k›rm›z› ve pembe renkleri oluﬂturan maddelerdir. E¤er bir bitkide birden fazla pigment bulunuyorsa, bu durumda bitkide, pigmentlerin yans›tt›¤› rengin kar›ﬂ›m› görülür.53
Kendisine renk veren pigmentlerin tümünün bilgisi o bitkinin DNA's›nda kodludur. Bu yüzden bir bitki türü dünyan›n neresine gidilirse gidilsin
ayn› özellikleri taﬂ›r. Örne¤in dünyan›n her yerindeki portakallar›n rengi ayn›d›r, ﬂekilleri ve kabuklar›n›n dokusu ayn›d›r. Portakal›n kabu¤unun içinde
bulunan içi turuncu renkli, kokulu, ﬂekerli su dolu torbac›klar› oluﬂturan ﬂeffaf zar›n rengi dünyan›n hiçbir yerinde de¤iﬂmez. Muzlar dünyan›n her yerinde sar›d›r, domatesler k›rm›z›, güller, menekﬂeler, karanfiller hep ayn›d›r.
Dünyan›n neresine giderseniz gidin do¤al olarak yetiﬂen bir çile¤in farkl› bir
renk taﬂ›d›¤›n› göremezsiniz. Dünyan›n her yerindeki çileklerin DNA's›nda,
onlar› bildi¤imiz çilek haline getiren özellikler mevcuttur. Çile¤in rengi, kokusu, lezzeti hep ayn›d›r. Bu eﬂi benzeri olmayan bir düzendir. Böyle bir düzenin kendi kendine geliﬂen tesadüflerle oluﬂtu¤u elbette ki iddia edilemez.

‹ﬂte Rabbiniz olan Allah budur.
O'ndan baﬂka ilah yoktur. Her
ﬂeyin Yarat›c›s›’d›r, öyleyse O'na
kulluk edin. O, her ﬂeyin
üstünde bir vekildir.
(En'am Suresi, 102)

Bu, Allah'›n yaratmas›d›r. ﬁu
halde, O'nun d›ﬂ›nda olanlar›n
yaratt›klar›n› bana gösterin.
Hay›r, zulmedenler, aç›kça bir
sap›kl›k içindedirler.
(Lokman Suresi, 11)

O, gökleri dayanak olmaks›z›n yaratm›ﬂt›r, bunu
görmektesiniz. Arzda da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye
sars›lmaz da¤lar b›rakt› ve orada her canl›dan
türetip yay›verdi. Biz gökten su indirdik, böylelikle orada
her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik.
(Lokman Suresi, 10)

Renk tayf›n›n düzgün çizgiler halinde görülebildi¤i gökkuﬂaklar› gerçekte birer
renk oyunudurlar. Atmosferdeki ya¤mur damlac›klar› ve güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n biraraya gelmesiyle gökkuﬂaklar› oluﬂur.

Do¤ada mevsimlere göre de¤iﬂen bir renk çeﬂitlili¤i vard›r. Da¤lar, a¤açlar, göller, nehirler k›sacas› tüm do¤a bize Allah'›n benzersiz renk sanat›n› tan›tan delillerdendir.

Resimlerde görülen farkl› renklere ve ﬂekillere sahip olan meyve ve
sebzelerin hepsi ayn› kuru topraktan, ayn› su ile sulanarak ç›kar. Ancak
herbirinin kendisine özgü rengi, kokusu ve tad› vard›r. Allah bunlar›n
her birini benzersiz biçimde yaratm›ﬂ ve faydam›za sunmuﬂtur.

Sonbaharla
birlikte yapraklardaki
farkl› pigmentler aç›¤a ç›kar
ve bitkilere sar›n›n ve k›rm›z›n›n tonlar›
hakim olur.

Dünyan›n her yerine hakim olan bu benzersiz sanat›n sahibi üstün bir
ak›l sahibi olan Allah't›r. Allah her ﬂeye güç yetirendir.
Ayn› toprakta yetiﬂmesine, ayn› su ile sulanmas›na ra¤men nas›l olup
da bitkilerde bu kadar çeﬂitli renklerin ortaya ç›kt›¤›n› hiç düﬂünmüﬂ müydünüz?
Allah Rad Suresi'nde ayn› su ile sulanmas›na ra¤men topraktan farkl›
ürünlerin ç›kmas›na ﬂöyle dikkat çekmektedir:
Yeryüzünde birbirine yak›n komﬂu k›talar vard›r; üzüm ba¤lar›, ekinler,
çatall› ve çatals›z hurmal›klar da vard›r ki, bunlar ayn› su ile sulan›r;
ama ürünlerinde (ki verimde ve lezzette) baz›s›n› baz›s›na üstün k›l›yoruz. ﬁüphesiz, bunlarda akl›n› kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vard›r. (Rad Suresi, 4)

Bitkilerin yapt›klar› fotosentez iﬂlemi sonucunda di¤er canl›lar›n besin
kaynaklar› olan karbonhidratlar oluﬂur. Fotosentez sonucunda üretilen
maddeler hem bitkilerin kendileri, hem hayvanlar, hem de insanlar için son
derece önemlidir. Çünkü yeryüzündeki tüm canl›lar›n temel besin kayna¤›
bitkilerdir.
Allah'›n ayette dikkat çekti¤i gibi ayn› topraktan farkl› ürünlerin ç›kmas›n› bir de çevremizde bulunan sebze ve meyveler üzerinde düﬂünelim.
Örne¤in karpuzlar›, kavunlar›, kivileri, muzlar›, kirazlar›, patl›canlar›, domatesleri, üzümleri, ﬂeftalileri, fasulyeleri inceleyelim. Koyu sar› renkli kabu¤unu açt›¤›n›zda içinden benzersiz kokusuyla, aç›k sar› renkte muz ç›kar.
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Elman›n k›rm›z›, yeﬂil veya sar› renklerde olabilen kabu¤u pürüzsüz bir cilaya sahiptir. ‹çindeki kendine has elma kokusuna sahip ﬂekerli suyun tat ve
koku kalitesi insanlar taraf›ndan kusursuz olarak taklit edilememektedir.
Bunlardan dolay› akla ayn› kuru topraktan ç›kmas›na ra¤men tüm çiçeklerin, a¤açlar›n, sebze ve meyvelerin nas›l olup da bu kadar farkl› renklere sahip olduklar› sorusu gelebilir. ‹ﬂte bu, Allah'›n sonsuz ilminin ve örneksiz yarat›ﬂ›n›n bir delilidir. Bir insan›n yeni bir renk yaratmas› mümkün
de¤ildir. ‹nsanlar›n ürettikleri tüm renkler do¤ada olanlardan yola ç›k›larak
elde edilen kopyalardan ibarettir. Ama Allah yoktan var edendir ve yeryüzündeki canl›lar› tamamlayan renklerin tümünün yarat›l›ﬂ› O'na aittir.
Allah'›n yaratma sanat›n›n eﬂi benzeri yoktur. Üstün güç sahibi Allah'›n s›fatlar›ndan bir tanesi de Musavvir (tasvir eden, her ﬂeye ﬂekil ve suret veren)
dir. Allah yaratt›¤› her ﬂeyi en güzel surette yaratm›ﬂt›r:
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)

Yeryüzündeki tüm bitkilerin renkleri ve d›ﬂ görünümleri, insan ruhuna
en hoﬂ gelecek ﬂekilde yarat›lm›ﬂt›r. Meyvelerde ve sebzelerde benzersiz bir
renk çeﬂitlili¤i vard›r. Bunun yan› s›ra çiçekleri ve a¤açlar› düﬂündü¤ümüzde de ayn› estetik görüntü ve renk çeﬂitlili¤i ile karﬂ›laﬂ›r›z.
Çiçeklerde de çok benzersiz bir renk ve desen tasar›m› vard›r. Yeryüzündeki yüzbinlerce çeﬂit çiçe¤in her biri kendine özgü özelliklerle donat›lm›ﬂt›r. Günümüzde insanlar›n ürettikleri kokular, desenler ve renkler do¤adaki benzerlerinin taklit edilmesiyle üretilmektedirler. Örne¤in menekﬂelerin kadife yumuﬂakl›¤›ndaki yapraklar›n›n mor renkleri ve yaprak dokular›ndaki pürüzsüzlük benzersizdir. Kadife kumaﬂlar menekﬂelerin dokusu
taklit edilerek üretilmektedir ama yine de ayn› kalite sa¤lanamamaktad›r.
Bu ﬂekilde düﬂünerek yeryüzündeki hangi bitkiyi incelersek inceleyelim, karﬂ›laﬂt›¤›m›z sonuç kusursuz bir yarat›l›ﬂ olacakt›r. Yaratmada orta¤›
olmayan Allah, tad›, kokusu, rengi, deseni farkl› olacak ﬂekilde bitkileri insan için yaratm›ﬂt›r. Bize düﬂen Allah'›n yaratt›¤› deliller üzerinde düﬂünüp,
ﬂükretmektir.

‹

çinde yaﬂam›m›z› sürdürdü¤ümüz Dünya’da ve Dünya’n›n yer ald›¤› evrende çok büyük bir uyum vard›r. Pencereden d›ﬂar›ya sadece bir göz att›¤›m›zda bile bu uyumun pek çok deliliyle karﬂ›laﬂ›r›z; gökyüzündeki bulutlar, a¤aç-

lar, çiçekler, hayvanlar ve bunlara benzer tüm örneklerde kusursuz bir düzen ve simetri söz konusudur.
Do¤aya bakt›¤›m›zda her bitkinin ya da hayvan›n kendi türüne özgü renk ve
desenlere sahip oldu¤unu görürüz. Üstelik bu renk ve desenlerin her birinin canl›lar için farkl› anlamlar› vard›r; çiftleﬂme ça¤r›s›, k›zg›nl›k, tehlike uyar›s› ve bunlar
gibi pek çok kavram hayvanlar aras›nda renkler ve desenler ile anlam kazan›r.
Her ﬂeyin kendi kendine geliﬂen tesadüflerin sonucunda ortaya ç›kt›¤›n› iddia
eden evrim teorisi, do¤ada sergilenen sanat, renk çeﬂitlili¤i ve uyum karﬂ›s›nda tam
bir ç›kmaz içindedir. Evrimcilerin canl›lardaki tasar›m karﬂ›s›nda içine düﬂtükleri
durumu teorinin kurucusu olan Charles Darwin de itiraf etmek zorunda kalm›ﬂt›r.
Darwin canl›lardaki renklerin neden özel anlamlar›n›n oldu¤unu anlayamad›¤›n›
ﬂöyle ifade etmektedir:
Zorland›¤›m nokta, neden baz› t›rt›llar›n oldukça güzel ve sanatsal bir ﬂekilde renkli olduklar›d›r. Baz›lar› tehlikelerden korunmak için renklendirilmiﬂlerdir. Sadece fiziksel ﬂartlar için böylesine parlak renklerinin olmas›n› zorlukla anlayabiliyorum... E¤er birisi, erkek kelebekler cinsiyet seçimi ile güzel
bir görünüm almalar›na ra¤men neden ayn› sebeplerle t›rt›llar› kadar güzel
olmad›klar›n› sorarlarsa nas›l cevap verirsin? Ben buna cevap veremem…54
Yine Charles Darwin baﬂka bir ifadesinde kendi teorisi ile ilgili olarak içine
düﬂtükleri çeliﬂkiyi ﬂu ﬂekilde ifade eder:
Parlak renklilik, erkek bal›klar›n kuluçkaya yatmas›, parlak diﬂi kelebekler,
bu güzelli¤in do¤al seleksiyonun kontrolü alt›nda gerçekleﬂti¤ini düﬂünemiyorum.55
Elbette ki do¤adaki renklerin, düzenin ve simetrinin do¤al seleksiyonla oluﬂmas› imkans›zd›r. Bu noktada evrimin öne sürdü¤ü "do¤al seleksiyon" kavram›n›
incelemekte yarar vard›r: Bilindi¤i gibi do¤al seleksiyon evrim teorisinin hayali mekanizmalar›ndan bir tanesidir. Buna göre do¤adaki canl›lardan ortama en iyi uyum
sa¤layanlar hayatta kal›r, güçsüz olanlar ve çevre koﬂullar›na uyum sa¤layamayanlarsa elenir. Evrimci iddiaya göre bir canl› için faydal› olan bir de¤iﬂim, di¤erlerinin
aras›ndan seçilerek o canl›da kal›c› hale gelir ve bu ﬂekilde bir sonraki nesle aktar›-
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l›r. Böyle bir mekanizmayla do¤adaki canl›lar›n renklerinin, desenlerinin, desenlerindeki simetrinin oluﬂmas› elbette mümkün de¤ildir. Bu, son derece aç›k bir gerçektir. Teorinin kurucusu olmas›na ra¤men Darwin de hayali do¤al seleksiyon mekanizmas›n›n böyle bir düzeni oluﬂturamayaca¤›n› itiraf etmek zorunda kalm›ﬂt›r.
Bundan baﬂka J. Hawkes, New York Times Magazine'de yay›nlanan "Nine Tentalizing
Mysteries of Nature" adl› makalesinde do¤al seleksiyonun anlams›zl›¤›n› ﬂöyle sorgulamaktad›r.
Kuﬂlar›, bal›klar›, çiçekleri vb. göz kamaﬂt›r›c› güzelli¤i salt do¤al seleksiyona borçlu oldu¤umuza inanmakta güçlük çekiyorum. Dahas›, insan bilinci öyle bir düzene¤in ürünü olabilir mi? Nas›l
olur da uygarl›k nimetlerinin
yarat›c›s› insan beyni; Sokrates,
Leonardo da Vinci, Shakespeare, Newton ve Einstein gibileri ölümsüzleﬂtiren yarat›c› imgelem (muhayyile), "yaﬂam savaﬂ›m›" denen orman yasas›n›n
bize bir arma¤an› olsun56
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Evrimcilerin bu itiraflar›ndan da anlaﬂ›ld›¤› gibi, kendi teorilerinin ne derece
ç›kmazda oldu¤unu kendileri de bilmektedir. Zaten yeryüzünde ﬂimﬂeklerin çakmas›, ya¤murlar›n ya¤mas› sonucunda tesadüfen meydana gelmiﬂ bir hücrenin, zaman içinde rengarenk canl›lara dönüﬂtü¤ü iddias› ak›l sahibi hiçbir insan›n savunabilece¤i bir iddia de¤ildir. Düﬂünün ki, bir bilimadam› ç›ksa ve tek bir hücre örne¤in bir bakteri hücresini alsa, en uygun laboratuvar ﬂartlar›n› sa¤lasa, gereken her
türlü malzemeyi kullansa, milyonlarca y›l (olmaz ama oldu¤unu varsayal›m) bu
hücrenin evrimleﬂmesi için çaba harcasa, sonunda ne elde eder? Bir bakteriyi göz al›c› renkleriyle bir tavus kuﬂuna, veya üzerindeki kusursuz desenlerle bir leopara,
ya da kadife görünümündeki k›rm›z› yapraklar›yla bir güle dönüﬂtürebilir mi? Elbette böyle bir ﬂey ak›l sahibi insanlarca ne düﬂünülebilir, ne de iddia edilebilir. Ama
evrim teorisinin iddias› tam olarak budur.

Evrimin "Renk" Ç›kmaz›
Canl›lar›n sahip oldu¤u renklerin ve renk de¤iﬂtirme sistemlerinin do¤al seleksiyonla oluﬂamayaca¤›n› bir örnek üzerinde görelim. Bukalemunlar› ele alarak
düﬂünelim. Onlar ortam›n renklerine uyum sa¤layabilen, bulunduklar› ortama göre renk de¤iﬂtirebilen canl›lard›r. Yeﬂil bir yapra¤›n üzerindeyken yeﬂil bir renk al›r,
kahverengi bir dal›n üzerine geçti¤indeyse derisi çok k›sa bir süre içinde kahverengi olur. Renk de¤iﬂtirme iﬂleminin nas›l oluﬂtu¤unu birlikte düﬂünelim.
Bir canl›n›n derisinin rengini de¤iﬂtirmesi, vücudunda meydana gelen son derece karmaﬂ›k iﬂlemler sonucunda gerçekleﬂir. Bir insan›n kendi rengini ya da baﬂka bir canl›n›n rengini de¤iﬂtirmesi mümkün de¤ildir. Çünkü insan vücudunda buna uygun sistemler yoktur. Böyle bir sistemi bir insan›n kendi kendine oluﬂturmas›
da mümkün de¤ildir. Çünkü bu üretilip yerine tak›lacak bir teknik alet de¤ildir. K›sacas› bir canl›n›n renginin de¤iﬂebilmesi için o canl›n›n renk de¤iﬂtirme mekanizmas›yla birlikte var olmas› ﬂartt›r.
Yeryüzündeki ilk bukalemunu düﬂünelim... E¤er bu canl›da renk de¤iﬂtirme
özelli¤i olmasayd› neler olurdu? Öncelikle bukalemun saklanamayaca¤› için kolay
bir av olurdu. Bundan baﬂka kolay fark edilece¤i için avlanmas› da son derece güçleﬂirdi. Bu da, baﬂka bir savunma sistemi olmayan bukalemunun ölmesine ya da aç
kalmas›na ve bir süre sonra da türünün yok olmas›na neden olurdu. Ama bugün
dünyada hala bukalemunlar›n bulunmas›, böyle bir olay›n gerçekleﬂmedi¤inin en

Do¤adaki tüm
canl›lar›n rengini belirleyen
Allah't›r.
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önemli delilidir. O halde bukalemunlar, ilk ortaya
ç›kt›klar› andan itibaren bu kusursuz sisteme sahiptiler.
Evrimciler bukalemunlar›n bu sistemi zaman
içinde geliﬂtirdiklerini iddia ederler. Bu durumda
akla baz› sorular gelecektir. Bukalemun renk de¤iﬂtirmek için bu kadar kompleks bir sistem geliﬂtirece¤ine neden daha basit bir savunma sistemi geliﬂtirmeyi tercih etmemiﬂtir? Neden bu kadar çok savunma çeﬂidi varken renk de¤iﬂtirmeyi seçmiﬂtir?
Renk de¤iﬂtirmek için gerekli olan kimyasal iﬂlemlerin oluﬂtu¤u mekanizma bukalemunda nas›l var
olmuﬂtur? Böyle bir mekanizmay› bir sürüngenin
akletmesi ve ard›ndan gerekli sistemleri vücudunda oluﬂturmas› mümkün müdür? Ayr›ca bir sürüngenin hücrelerindeki DNA'lara gerekli renk de¤iﬂimi için gerekli bilgiyi kodlamas› mümkün müdür?
Elbette böyle bir ﬂey asla mümkün olamaz. Bu
sorulara ve benzerlerine verilen cevaplardan elde
edilen sonuç tektir: Bir canl›n›n kendi rengini de¤iﬂtirebilecek kadar kompleks bir sisteme kendi kendi-

Bukalemunlar bulunduklar›
yere göre en çabuk renk de¤iﬂtiren canl›lardan bir tanesidir. Vücudundaki hücrelerin
rengini k›sa bir sürede de¤iﬂtirecek kadar kompleks bir
sistemi bukalemunun kendi
kendine oluﬂturmas› elbette
ki mümkün de¤ildir. Bukalemunlardaki bu sistem benzeri
olmayan bir tasar›m›n ürünüdür. Bu tasar›m ise üstün ak›l
sahibi olan Allah'a aittir.

ne sahip olmas› mümkün de¤ildir.
Sadece renk de¤iﬂimi sistemleri de¤il, canl›lardaki renk ve desen çeﬂitlili¤i de
üzerinde önemle durulmas› gereken bir konudur. Papa¤anlardaki canl› renklerin,
bal›klardaki renk zenginli¤inin, kelebeklerin kanatlar›ndaki simetrinin, çiçeklerdeki göz al›c› desenlerin ve di¤er canl›lar›n renklerinin kendi kendine oluﬂmas› imkans›zd›r. Böylesine kusursuz desenler, canl›n›n yaﬂam›nda çok önemli görevleri
olan renk ve ﬂekiller apaç›k bir yarat›l›ﬂ›n delilleridir. Çevremizdeki renklerin oluﬂumunda üstün bir tasar›m oldu¤u aç›kça ortadad›r.
Bunu ﬂöyle bir örnekle belirginleﬂtirelim: Herhangi bir ürün için bir tasar›m
yapt›¤›m›z› ve bu tasar›m›n da karelerden oluﬂtu¤unu düﬂünelim. Bu karelerden
birini çizebilmek için bile küçük bir hesaplama yaparak, dört kenar› birbirine eﬂit
olacak, ayr›ca dört aç›s› da her zaman 90 derece olacak ﬂekilde bir ayarlama yap-
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mam›z gerekir. Kareyi ancak bu ayarlamalardan sonra
çizebiliriz. Görüldü¤ü gibi tek bir karenin çizimi için
bile bir ak›l gereklidir.
Ayn› mant›¤› çevremizdeki canl›lara uyarlayarak
düﬂünelim. Canl›larda tam anlam›yla kusursuz bir
uyum, düzen ve plan vard›r. Bir karenin çiziminde ak›l
gerekti¤ini anlayabilen bir kiﬂi, evrendeki düzenin, uyumun, renklerin, ﬂekillerin ortaya ç›k›ﬂ›n›n da çok üstün
bir akl›n ürünü oldu¤unu hemen anlayacakt›r. Bu durumda evren gibi bir sistemin tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmenin akli ve ilmi yönden hiçbir dayana¤› yoktur.
Tüm evren sonsuz güç sahibi Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r. Allah yaratt›¤› her ﬂeyi en güzel yapand›r.

Bu böceklerin renk
ve desenleri
onlara Allah
taraf›ndan
verilmiﬂtir.

‹nsanlardan, hayvanlardan
ve davarlardan da renkleri
böyle de¤iﬂik olanlar vard›r.
Kullar› içinde ise Allah'tan
ancak alim olanlar 'içleri
titreyerek-korkar'. ﬁüphesiz
Allah, üstün ve güçlü oland›r, ba¤›ﬂlayand›r.
(Fat›r Suresi, 28)
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Do¤adaki Simetri Tesadüfen Oluﬂamaz!
Evrendeki uyumu sa¤layan en dikkat çekici konulardan biri de kuﬂkusuz ki
simetridir. Canl›lar simetrik bir yap›ya sahiptirler. Do¤ada gördü¤ümüz herhangi
bir ﬂey; örne¤in bir tohum, bir meyve ya da herhangi bir yaprak incelenecek olursa
yap›lar›ndaki simetrinin varl›¤› hemen görülecektir. Yaprakl› bir bitkiyi ele alal›m.
Yapraklar gövdenin etraf›na bir spiral gibi dolan›rlar. Bu da belirgin bir simetri oluﬂturur. Ayn› ﬂekilde bir tohumun çekirdeklerinin yerleﬂtiriliﬂinde de, yapra¤›n damarlar›n›n diziliﬂinde de belirgin bir düzenlilik hakimdir.
Do¤adaki simetriye baﬂka bir örnek olarak kelebek kanatlar›n› verebiliriz. Kelebeklerin her iki kanad›nda da ayn› renk tonu ve ayn› desen vard›r. Bir kanatta bulunan desen di¤er kanatta ayn› yerde olacak ﬂekilde mevcuttur.
Çevremizde bulunan birkaç örnekte özetledi¤imiz simetrinin daha pek
çok çeﬂidini görebiliriz. Ancak önemli olan ﬂudur: Verilen örneklerde elde edilen ortak bir sonuç vard›r. Canl›larda benzersiz bir düzenlilik, daha do¤rusu
muhteﬂem bir sanat söz konusudur. Evrenin hiçbir ﬂekilde tesadüfen oluﬂamayaca¤›n›n en büyük delillerinden biri de bu düzenlilik ve inceliklerle donat›lm›ﬂ sanatt›r. Prof. Cemal Y›ld›r›m evrimci olmas›na ra¤men Evrim Kuram› ve
Ba¤nazl›k adl› kitab›nda bu gerçe¤i ﬂöyle ifade etmektedir:
Canl›larda üstelik belli bir amaca yönelik görünen bu düzeni, ﬂans ya da
rastlant› ürünü saymak inand›r›c› olmaktan uzakt›r.57
Evrendeki her ﬂey Allah taraf›ndan büyük bir düzen içinde yarat›lm›ﬂt›r. Yüce
Allah her ﬂeyi kontrolü alt›nda tutand›r:
Sizin ilah›n›z tek bir ilaht›r; O'ndan baﬂka ‹lah yoktur; O, Rahman'd›r, Rahim'dir (ba¤›ﬂlayan ve esirgeyendir). ﬁüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gündüzün art arda geliﬂinde, insanlara yararl› ﬂeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'›n ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden
sonra diriltti¤i suda, her canl›y› orada üretip-yaymas›nda, rüzgarlar› estirmesinde, gökle yer aras›nda boyun e¤dirilmiﬂ bulutlar› evirip çevirmesinde düﬂünen bir topluluk için gerçekten ayetler vard›r. (Bakara Suresi, 163-164)

Do¤adaki canl›larda tesadüfen gerçekleﬂmesi kesinlikle imkans›z olan
kusursuz bir simetri vard›r.

A

k›l ve vicdan sahibi bir insan çevresine bakt›¤›nda
yarat›l›ﬂ gerçe¤ini hemen görecektir. Çünkü Allah
yaratt›¤› her ﬂeyi Kendisi'ni tan›mam›z ve üzerinde

düﬂünmemiz için var etmiﬂtir.
Bu kavray›ﬂ› kazanan bir insan için, canl›l›¤› oluﬂturan
hassas dengelerin "tesadüfen" meydana geldi¤ini ileri sürmek
ise tamamen ak›l d›ﬂ› bir iddia olacakt›r. Çünkü birbirine ba¤l› iﬂleyen bu düzeni oluﬂturan bütün parçalar, son derece
önemli bir yere sahiptirler. Bu kitab›n konusunu oluﬂturan
canl›lardaki renkler de evrendeki düzenin önemli parçalar›ndan bir tanesidir.
Buraya kadar verilmiﬂ olan örneklerde de görüldü¤ü gibi do¤ada var olan her canl›n›n sahip oldu¤u renklerin, desenlerin, beneklerin hatta çizgilerin bile bir anlam› vard›r. Kimi
zaman kendi aralar›nda bir iletiﬂim arac›, kimi zamansa düﬂmanlara karﬂ› bir uyar› olarak kullan›lan renkler canl›lar için
hayati önem taﬂ›maktad›r. Öyle ki o canl›n›n sahip oldu¤u rengin tonunun aç›k ya da koyu olmas›, çizgilerinin yönü bile özel
olarak belirlenmiﬂtir.
Dikkatli bakan bir göz yaln›zca canl›lar›n de¤il, do¤adaki her ﬂeyin tam olmas› gerekti¤i gibi, yerli yerinde oldu¤unu
hemen görecektir. Üstelik her ﬂeyin insan›n hizmetine verilmiﬂ
oldu¤unu, gökyüzünün masmavi, ferahlat›c› renginin, çiçeklerin rengarenk görünümlerinin, yemyeﬂil a¤açlar›n, otlaklar›n,
geceleyin zifiri karanl›k içinde Dünya’y› ayd›nlatan Ay’›n, y›ld›zlar›n ve daha saymakla bitirilemeyecek kadar çok güzelli¤in Allah'›n sanat›n›n
tecellileri oldu¤unu anlayacakt›r.
Allah tüm kainat›, onun içindeki canl› cans›z her ﬂeyi eksiksiz olarak yaratm›ﬂt›r. Her ﬂeyi kontrolü alt›nda tutan üstün güç sahibi Allah'›n ﬂan› çok yücedir.
‹ﬂte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan baﬂka ilah yoktur. Her ﬂeyin Yarat›c›s›’d›r, öyleyse O'na kulluk edin. O, her ﬂeyin üstünde bir vekildir. (En'am Suresi, 102)
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Resimdeki bal›¤›n sahip oldu¤u simetri ve düzen elbette ki bir Yarat›c›'n›n eseridir.
O Yarat›c› kudret sahibi olan Allah't›r.

Bu kitap boyunca anlatt›¤›m›z konular sonucunda, Allah'›n üstün kudretini,
nihayetsiz sanat›n› kavrayan insana düﬂen en önemli görev, gördü¤ü güzelliklerin
gerçek sahibine yönelmek, yaln›zca O'nun hoﬂnut olaca¤› bir yaﬂam sürmektir.

ÖNEML‹
AÇIKLAMA
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MADDEN‹N ARDINDAK‹ SIR KONUSU,
VAHDET-‹ VÜCUT DE⁄‹LD‹R
Maddenin ard›ndaki s›r konusu, baz› kiﬂilerin itirazlar›na neden olmaktad›r. Sözkonusu kiﬂiler, bu konunun özünü yanl›ﬂ anlad›klar› için, bu konunun vahdet-i vücut ö¤retisi ile ayn› oldu¤unu iddia etmektedirler.
Öncelikle ﬂunu belirtelim ki, bu eserlerin yazar› ehl-i sünnet inanc›na s›k› s›k›ya ba¤l›d›r ve vahdet-i vücud ö¤retisini savunmamaktad›r. Ayr›ca unutmamak gerekir ki, vahdet-i vücut ö¤retisi Muhyiddin ‹bn Arabî gibi çok büyük ‹slam alimleri taraf›ndan savunulmuﬂtur.
Vahdet-i vücud düﬂüncesini anlatan birçok önemli ‹slam aliminin, geçmiﬂte, bu kitaplarda yer alan baz› konular› tefekkür ederek anlatt›klar› do¤rudur. Ancak bu eserlerde anlat›lanlar vahdet-i vücud düﬂüncesi ile ayn› de¤ildir.
Örne¤in vahdet-i vücud düﬂüncesini savunanlar›n bir k›sm› yanl›ﬂ fikirlere kap›larak, Kuran'a ve ehl-i sünnet inanc›na ayk›r› baz› iddialarda bulunmuﬂlar; örne¤in Allah'›n yaratt›¤› varl›klar› tamamen yok saym›ﬂlard›r. Oysa,
maddenin ard›ndaki s›r konusu anlat›l›rken kesinlikle böyle bir iddiada bulunulmamaktad›r. Bu konu, Allah'›n tüm varl›klar› yaratt›¤›n›, ancak yaratt›¤›
varl›klar›n asl›n› Allah'›n gördü¤ünü, insanlar›n ise bu varl›klar›n beyinlerinde oluﬂan görüntülerini görebildiklerini aç›klamaktad›r.
Gördü¤ümüz tüm varl›klar, da¤lar, ovalar, çiçekler, insanlar, denizler, k›sacas› gördü¤ümüz herﬂey, Allah'›n Kuran'da var oldu¤unu, yoktan var etti¤ini belirtti¤i her varl›k, yarat›lm›ﬂt›r ve vard›r. Ancak, insanlar bu varl›klar›n
as›llar›n› duyu organlar› yoluyla göremez veya hissedemez veya duyamazlar.
Gördükleri ve hissettikleri, bu varl›klar›n beyinlerindeki kopyalar›d›r. Bu ilmi
bir gerçektir ve bugün baﬂta t›p fakülteleri olmak üzere tüm okullarda ö¤retilen bilimsel bir konudur. Örne¤in ﬂu anda bu yaz›y› okuyan bir insan, bu yaz›n›n asl›n› göremez, bu yaz›n›n asl›na dokunamaz. Bu yaz›n›n asl›ndan gelen
›ﬂ›k, insan›n gözündeki baz› hücreler taraf›ndan elektrik sinyaline dönüﬂtürülür. Bu elektrik sinyali, beynin arkas›ndaki görme merkezine giderek, bu merkezi uyar›r. Ve insan›n beyninin arkas›nda bu yaz›n›n görüntüsü oluﬂur. Yani
siz ﬂu anda gözünüzle, gözünüzün önündeki bir yaz›y› okumuyorsunuz. Bu
yaz› sizin beyninizin arkas›ndaki görme merkezinde oluﬂuyor. Sizin
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okudu¤unuz yaz›, beyninizin arkas›ndaki “kopya yaz›”d›r. Bu yaz›n›n asl›n›
ise Allah görür.
Sonuç olarak, maddenin beynimizde oluﬂan bir hayal olmas› onu “yok”
hale getirmez. Ancak bize, insan›n muhatap oldu¤u maddenin mahiyeti hakk›nda bilgi verir, ki bu da maddenin asl› ile hiçbir insan›n muhatap olamad›¤› gerçe¤idir.

D›ﬂar›da Madde Vard›r, Ancak Biz Maddenin
Asl›na Ulaﬂamay›z!
Madde hayaldir demek, madde yoktur demek de¤ildir. Aksine biz görsek de görmesek de maddesel bir dünya vard›r. Ancak biz bu dünyay› beynimizin içinde bir kopya -di¤er bir deyiﬂle alg›lar›m›z›n yorumu olarak- görürüz. Dolay›s›yla madde, bizim için hayaldir. Kald› ki d›ﬂar›da maddenin varl›¤›n›, bizden baﬂka gören varl›klar da vard›r. Allah'›n melekleri, yaz›c› olarak
tayin etti¤i elçileri de bu dünyaya ﬂahitlik etmektedirler:
Onun sa¤›nda ve solunda oturan iki yaz›c› kaydederlerken O, söz
olarak (herhangi bir ﬂey) söylemeyiversin, mutlaka yan›nda haz›r
bir gözetleyici vard›r. (Kaf Suresi, 17-18)
Herﬂeyden önemlisi, en baﬂta Allah herﬂeyi görmektedir. Bu dünyay› her
türlü detay›yla Allah yaratm›ﬂt›r ve Allah her haliyle görmektedir. Kuran ayetlerinde ﬂöyle haber verilmektedir:
... Allah'tan korkup-sak›n›n ve bilin ki, Allah yapt›klar›n›z› görendir. (Bakara Suresi, 233)
De ki: “Benimle aran›zda ﬂahid olarak Allah yeter; kuﬂkusuz O, kullar›ndan gerçe¤iyle haberdard›r, görendir.” (‹sra Suresi, 96)
Ayr›ca unutmamak gerekir ki, Allah tüm olaylar› “Levh-i Mahfuz” isimli kitapta kay›tl› tutmaktad›r. Biz görmesek de bunlar›n tamam› Levh-i Mahfuz'da vard›r. Herﬂeyin, Allah'›n Kat›nda, Levh-i Mahfuz olarak isimlendirilen
“Ana Kitap”ta sakland›¤› ﬂöyle bildirilmektedir:
ﬁüphesiz o, Bizim Kat›m›zda olan Ana Kitap'tad›r; çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur. (Zuhruf Suresi, 4)
... Kat›m›zda (bütün bunlar›) saklay›p-koruyan bir kitap vard›r.
(Kaf Suresi, 4)
Gökte ve yerde gizli olan hiçbir ﬂey yoktur ki, apaç›k olan bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) olmas›n. (Neml Suresi, 75 )

D

ünyaya geldikleri günden itibaren
insanlara toplum taraf›ndan verilen baz›
telkinler vard›r. Bu telkinlerden biri ve bel-

ki de en önemlisi, ancak gözle görülebilen ﬂeylerin var olduklar›, gözle görülmeyen ﬂeylerin ise bir gerçekli¤i olmad›¤› ﬂeklindeki yanl›ﬂ anlay›ﬂt›r. Bu yanl›ﬂ anlay›ﬂ toplumun önemli bir kesimi taraf›ndan kabul görmüﬂ ve nesilden nesile hiç sorgulanmadan,
bu ﬂekilde aktar›lm›ﬂt›r.
Oysa insan bir an olsun ald›¤› telkinlerden s›yr›l›p tarafs›zca düﬂünmeye baﬂlad›¤›nda çok farkl›, çok etkileyici bir gerçekle karﬂ›laﬂ›r.
Bu gerçek ﬂudur:
Do¤du¤umuz andan itibaren çevremizde gördü¤ümüz her ﬂeyin; dünyan›n, insanlar›n, hayvanlar›n, çiçeklerin, o çiçeklere ait renklerin, kokular›n, meyvelerin, meyvelerden bize ulaﬂan tadlar›n, gezegenlerin, y›ld›zlar›n, da¤lar›n, taﬂlar›n, evlerin, uzay›n, k›sacas› her ﬂeyin sadece beynimizdeki kopyalar›yla muhatap oluruz ve d›ﬂar›da
var olan as›llar›n› hiçbir zaman bilemeyiz. Bu konuyu daha anlaﬂ›l›r
k›lmak için öncelikle d›ﬂ dünya hakk›nda bize bilgi veren duyular›m›zdan söz edebiliriz.
Görme, duyma, koklama, tat alma, dokunma duyular›m›z›n tamam› birbirlerine benzer bir iﬂleyiﬂe sahiptir. D›ﬂar›da as›llar› var olan
nesnelerden gelen etkiler (ses, koku, tad, görüntü, sertlik vs.), sinirlerimiz vas›tas›yla beyindeki duyu merkezlerine aktar›l›rlar. Beyne ulaﬂan söz konusu etkilerin tamam› elektrik sinyallerinden ibarettir. Ör-

ne¤in görme iﬂlemi s›ras›nda d›ﬂar›daki bir kaynaktan gelen ›ﬂ›k demetleri (fotonlar) gözün arka taraf›ndaki retinaya ulaﬂ›r ve burada
bir dizi iﬂlem sonucunda elektrik sinyallerine dönüﬂtürülürler. Bu sinyaller, sinirler vas›tas›yla beynin görme merkezine
iletilir. Ve biz de, birkaç santimetreküplük görme merkezinde rengarenk, p›r›l p›r›l, eni, boyu, derinli¤i olan bir dünya alg›lar›z.
Ayn› sistem di¤er duyular›m›z için de geçerlidir. Tatlar dilimizdeki baz› hücreler taraf›ndan, kokular burun epitelyumundaki hücreler taraf›ndan, dokunmaya ait hisler (sertlik, yumuﬂakl›k vs.) deri
alt›na yerleﬂtirilmiﬂ özel alg›lay›c›lar taraf›ndan ve sesler kulaktaki
özel bir mekanizma taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüﬂtürülerek
beyindeki ilgili merkezlere gönderilir ve o merkezlerde alg›lan›rlar.
Konuyu daha netleﬂtirmek için ﬂöyle örneklendirebiliriz: ﬁu an
bir limonata içti¤inizi düﬂünelim. Elinizde tuttu¤unuz barda¤›n sertli¤i ve so¤uklu¤u deri alt›ndaki özel alg›lay›c›lar taraf›ndan elektrik
sinyallerine dönüﬂtürülerek beyne iletilir. Ayn› zamanda limonataya
ait keskin koku, onu yudumlad›¤›n›z anda hissetti¤iniz ﬂekerli tad ve
barda¤a bakt›¤›n›zda gördü¤ünüz sar› renk de ilgili duyular›n›z taraf›ndan birer elektrik ak›m› olarak beyne ulaﬂt›r›l›r. Hemen arkas›ndan
masaya koyarken barda¤›n cama çarpmas›yla ç›kan ses de kula¤›n›z
taraf›ndan alg›lan›p beyne elektrik sinyali olarak gönderilir. Ve bu alg›lar›n tümü beyindeki birbirinden farkl› ama birbiriyle ortak çal›ﬂan
duyu merkezleri taraf›ndan yorumlan›r. Siz de bu yorumun bir sonu-

Çevremizdeki her ﬂeyi, t›pk› bu karanl›ktaki pencereden gözüken renkli bahçe gibi, kapkaranl›k
olan beynimizin içinde renkli olarak görürüz.
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cu olarak bir bardak limonata içti¤inizi düﬂünürsünüz. Yani asl›nda her ﬂey
beyindeki duyu merkezlerinde olup bitmektedir, ama siz d›ﬂar›daki limonatayla muhatap oldu¤unuzu zannedersiniz.
Oysa bu noktada yan›l›rs›n›z çünkü beyninizde alg›lad›¤›n›z hislerin kafatas›n›z›n d›ﬂ›ndaki varl›¤›n›n asl›n›n nas›l oldu¤u hakk›nda hiçbir bilginiz
yoktur.
Buraya kadar anlat›lanlar bugün bilim taraf›ndan kesin olarak ispatlanm›ﬂ, apaç›k gerçeklerdir. Hangi bilim adam›na sorsan›z bu sistemlerin iﬂleyiﬂini, içinde yaﬂad›¤›n›z dünyan›n asl›yla muhatap olmad›¤›n›z›, sadece beyninizde alg›lanan hisleri bildi¤inizi sizlere anlatabilir. Örne¤in ‹ngiliz fizikçi
John Gribbin beynin yapt›¤› yorumlarla ilgili olarak ﬂöyle demektedir:
... Duyular›m›z ise, d›ﬂ dünyadan gelen uyar›lar›n beynimizdeki bir yorumu niteli¤indedir, sanki bahçede bir a¤aç varm›ﬂ gibi... Fakat beynim; duyular›m›n süzgecinden geçen uyar›lar› alg›lar. A¤aç sadece bir uyar›d›r. O
halde hangisi gerçektir? Duyular›m›n ortaya ç›kard›¤› a¤aç m›, yoksa bahçedeki a¤aç m›?58

Kuﬂkusuz bu, üzerinde detayl› olarak düﬂünülmesi gereken çok önemli
bir gerçektir. ﬁimdiye kadar d›ﬂar› bakt›¤›n›zda gördü¤ünüz her ﬂeyin asl›yla

Bir odan›n içindeyken kendimizi dar bir yerde, bir deniz kenar›nda iken ise çok geniﬂ
bir yerde zannedebiliriz. Oysa bu sadece bir yan›lg›d›r. Çünkü gerçekte her iki mekan›
da beynimizdeki darac›k bir alanda yaﬂar›z.
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muhatap oldu¤unuzu zannetmiﬂ olabilirsiniz. Oysa bilimin de gösterdi¤i gibi
d›ﬂar›daki nesnelerin asl›n›n nas›l oldu¤unu ispatlamak mümkün de¤ildir.
Burada k›saca özetlenen, yaﬂam›n›zda fark›na varabilece¤iniz en büyük gerçeklerden biridir.

Kapkaranl›k Bir Mekanda Milyonlarca Renk
Bu konuyu biraz daha derin düﬂünmeye baﬂlad›¤›m›zda karﬂ›m›za çok
daha ola¤anüstü gerçekler ç›kar. Duyu merkezlerimizin yer ald›¤› beyin dedi¤imiz yer yaklaﬂ›k 1400 gramdan oluﬂan bir et parças›d›r. Ve bu et parças› kafatas› denilen bir kemik y›¤›n›n›n içerisinde korunmaya al›nm›ﬂt›r. Bu öyle bir
korumad›r ki kafatas›n›n içine d›ﬂar›dan ne bir ›ﬂ›¤›n, ne bir sesin, ne bir kokunun ulaﬂmas› mümkün de¤ildir. Kafatas›n›n içi kapkaranl›k, tam anlam›yla sessiz, hiç kokusuz bir mekand›r.
Ama bu zifiri karanl›k yerde milyonlarca farkl› tondaki renkleri, birbirinden apayr› tatlar›, kokular›, milyonlarca farkl› tondaki sesleriyle bize ait bir
dünyada yaﬂar›z. Peki bu nas›l gerçekleﬂmektedir?
Iﬂ›ks›z bir yerde ›ﬂ›¤›, kokusuz bir yerde kokuyu, derin bir sukunet ortam›n›n içinde büyük bir gürültüyü ve di¤er duyular›n›z› size hissettiren nedir?
Bunlar› sizin için var eden kimdir?
Asl›nda yaﬂad›¤›n›z her an bir nevi mucize gerçekleﬂmekte, son derece
hayret verici olaylar geliﬂmektedir. Biraz önce de söz etti¤imiz gibi, örne¤in
içinde bulundu¤unuz odaya ait tüm alg›lar elektrik sinyallerine dönüﬂerek
beyninize ulaﬂ›r. Ve burada birleﬂtirilen hisler beyniniz taraf›ndan bir oda görüntüsü olarak yorumlan›r. Yani siz bir odan›n içinde oturdu¤unuzu düﬂünürken asl›nda oda sizin içinizde, beyninizdedir. Odan›n beyinde bulundu¤u daha do¤rusu alg›land›¤› yer ise, son derece küçük, karanl›k, sessiz bir aland›r.
Ama her nas›lsa bu darac›k alan›n içerisine ufka bakt›¤›n›zda gördü¤ünüz uçsuz bucaks›z manzara s›¤maktad›r. Siz içinde oturdu¤unuz dar oday› da, çok
geniﬂ bir deniz manzaras›n› da ayn› yerde alg›lars›n›z.
Asl›yla muhatap oldu¤unuzu sand›¤›n›z varl›klara ait sinyalleri sinyalleri yorumlay›p anlaml› hale getiren, bizim beynimizdir. Örne¤in duyma alg›s›n› ele alal›m. Kula¤›m›z›n içine gelen ses dalgalar›n›n yorumunu yaparak onu
bir senfoniye çeviren asl›nda beynimizdir. Yani bizim duydu¤umuz müzik,
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beynimizin oluﬂturdu¤u bir alg›d›r. Renkler asl›nda gözümüze ulaﬂan ›ﬂ›¤›n
farkl› dalga boylar›d›r. Bu farkl› dalga boylar›n› renklere çeviren yine beynimizdir. Biz d›ﬂ dünyadaki renklerin nas›l oldu¤unu asla bilemeyiz. Ne elma
bizim bildi¤imiz k›rm›z›, ne gökyüzü bizim bildi¤imiz mavi, ne de a¤açlar
bizim bildi¤imiz yeﬂildir. Onlar hakk›ndaki bilgimiz, sadece alg›lar›m›zdan
ibarettir. D›ﬂ dünya, tamamen alg›layana ba¤l›d›r. Nitekim gözdeki retinada
oluﬂan küçük bir bozukluk renk körlü¤üne sebep olur. Kimi insan maviyi yeﬂil, kimisi k›rm›z›y› mavi olarak alg›lar. Bu noktadan sonra d›ﬂar›daki nesnenin renkli olup olmamas› önemli de¤ildir. Ünlü düﬂünür Berkeley de bu gerçe¤e ﬂu sözleriyle dikkat çekmektedir:
‹lkin renklerin, kokular›n, vb. "gerçekten var oldu¤u" san›ld›; ama daha
sonra, bu çeﬂit görüﬂler reddedildi ve görüldü ki, bunlar duyumlar›m›z
sayesinde vard›r.59

Bir cisimden gözümüze ulaﬂan ›ﬂ›k
demetleri elektrik sinyallerine dönüﬂerek beyinde bir etki oluﬂtururlar. Görüyorum derken, asl›nda zihnimizdeki elektrik sinyallerinin etkisini seyrederiz.
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Sonuç olarak; biz nesneleri onlar renkli oldu¤undan renkli görmeyiz.
Çünkü, varl›klara yükledi¤imiz tüm niteliklerin, "d›ﬂ dünyadaki" de¤il, içimizdeki halini biliriz. ‹ﬂte bu da belki de bugüne kadar hiç düﬂünmedi¤iniz
bir gerçektir.

D›ﬂ›m›zda Ne Var?
Buraya kadar anlat›lanlar, hep kafatas›m›z›n içinde yaﬂad›¤›m›z, duyular›m›z›n gösterdiklerinden baﬂka bir ﬂey alg›layamad›¤›m›z yönündeydi. Peki
bir aﬂama daha ilerleyelim. "Alg›lad›klar›m›z›n asl›n› hiç görebilir miyiz?"
Konuya ﬂöyle bir soruyla baﬂlayal›m: D›ﬂ dünya olmadan da görüp
duyabilir miyiz?
Evet, alg›layabilmek için d›ﬂ dünyaya kesinlikle ihtiyaç yoktur. Herhangi bir ﬂekilde beynin uyar›lmas› ile tüm duyular harekete geçebilir, hisler, görüntüler ve sesler oluﬂabilir. Rüyalar›m›z bunun en aç›k delilidir.
Rüya görürken, bedeniniz genellikle karanl›k ve sessiz bir odada, hareketsiz bir ﬂekilde yatmaktad›r ve gözleriniz de s›ms›k› kapal›d›r. D›ﬂar›dan
beyninizin alg›layabilmesi için size ulaﬂan ne ›ﬂ›k, ne ses, ne de benzeri bir ﬂey
yoktur. Ancak, rüyan›z boyunca uyan›kken yaﬂad›klar›n›z›n çok benzerlerini,
Rüyada iken kendimizi tropik bir adada hayal edebiliriz. Bütün gerçekli¤i ile o an›
yaﬂar›z. Kimse bizi o anda rüya gördü¤ümüze inand›ramaz. Sadece uykudan uyan›nca rüya gördü¤ümüzü anlayabiliriz.
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ayn› netlikte ve ayn› canl›l›kta yaﬂars›n›z. Rüyada da sabah uyan›r, iﬂe yetiﬂmeye çal›ﬂ›rs›n›z. Veya tatile ç›kar, deniz kenar›na gider, orada Güneﬂ’in s›cakl›¤›n› hissedersiniz.
Üstelik rüya s›ras›nda, gördüklerinizin gerçekli¤inden kesinlikle kuﬂku
duymaz, ancak uyand›ktan sonra düﬂününce hepsinin bir rüya oldu¤unu anlars›n›z. Rüyan›zda korku, heyecan, sevinç, üzüntü gibi duygular yaﬂarken ayn› zamanda çeﬂitli görüntüler görür, sesler duyar, maddenin sertli¤ini hissedersiniz. Ancak ortada bu hislere, alg›lara sebep olacak hiçbir kaynak yoktur.
Hala karanl›k ve sessiz bir odada yatmaktas›n›zd›r. Rüya ile ilgili karﬂ›m›za ç›kan bu ﬂaﬂ›rt›c› gerçek hakk›nda ünlü düﬂünür Descartes ﬂöyle demektedir:
Rüyalar›mda ﬂunu bunu yapt›¤›m›, ﬂuraya buraya gitti¤imi görürüm;
uyan›nca da hiçbir ﬂey yapmam›ﬂ, hiçbir yere gitmemiﬂ oldu¤umu, uslu
uslu yatakta yatt›¤›m› anlar›m. Benim ﬂu anda rüya görmedi¤im, hatta
bütün hayat›m›n bir rüya olmad›¤› güvencesini bana kim verebilir?60
O halde nas›l ki rüyalar›m›z› gerçek zannederek yaﬂ›yoruz ve ancak
uyand›¤›m›zda rüya oldu¤unu fark ediyoruz, ﬂu anda yaﬂad›klar›m›z›n da
gerçek oldu¤unu iddia edemeyiz. ﬁu durumda; belki bir gün "gerçek hayat"
diye düﬂündü¤ümüz hayattan uyand›r›lacak ve as›l gerçek hayata geçece¤iz.
‹ﬂte bu durumun gerçekleﬂmeyece¤ine dair elimizde bir delil yoktur.
Bu durumda karﬂ›m›za ç›kan gerçek apaç›kt›r: Biz içinde yaﬂad›¤›m›z
dünyan›n asl›yla muhatap oldu¤umuzu, bizim o dünyan›n içinde
yaﬂad›¤›m›z› düﬂünürken, asl›nda dünyan›n d›ﬂar›da var olan asl›yla muhatap oldu¤umuzu iddia edebilmemiz için hiçbir gerekçe yoktur.

Beynimiz D›ﬂ Dünyadan Ayr› m›?
ﬁu ana kadar anlatt›¤›m›z gibi d›ﬂ dünyan›n asl›yla hiçbir zaman muhatap olam›yorsak, tüm bunlar› gördü¤ünü, duydu¤unu düﬂündü¤ümüz beynimiz nedir? Beynimiz de di¤er her ﬂey gibi atomlardan, moleküllerden oluﬂan bir y›¤›n de¤il midir?
Madde dedi¤imiz her ﬂey gibi beynimiz de bir alg›dan ibarettir, yani istisna olarak kabul edilebilecek bir durumu yoktur. Çünkü sonuçta beyin dedi¤imiz ﬂey de duyu organlar›m›zla alg›lad›¤›m›z bir et parças›d›r. O da d›ﬂar›daki
varl›¤›yla asla muhatap olamad›¤›m›z bir kopya görüntüden ibarettir. O halde
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tüm bunlar› alg›layan kimdir? Gören, duyan, hisseden, koklayan, tat alan beyin de¤ilse nedir?
‹ﬂte bu noktada karﬂ›m›za ç›kan gerçek apaç›kt›r: ‹nsan bilinç sahibi, görebilen, hissedebilen, düﬂünebilen, muhakeme edebilen bir varl›k olarak maddeyi oluﬂturan atomlardan, moleküllerden çok öte bir varl›kt›r. ‹nsan› insan
yapan Allah'›n ona verdi¤i "ruh"tur. Aksi takdirde insan›n bilincini ve di¤er
tüm insani yeteneklerini yaklaﬂ›k 1.5 kiloluk, üstelik de asl›n› hiçbir zaman
bilemedi¤imiz bir et parças›na vermek son derece ak›l d›ﬂ› olacakt›r.
Ki O, yaratt›¤› her ﬂeyi en güzel yapan ve insan› yaratmaya bir çamurdan baﬂlayand›r. Sonra onun soyunu bir özden (sülale'den), basbaya¤› bir sudan yapm›ﬂt›r. Sonra onu 'düzeltip bir biçime soktu' ve
ona ruhundan üfledi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller var etti.
Ne az ﬂükrediyorsunuz? (Secde Suresi, 7-9)

Bize En Yak›n Varl›k Allah't›r
‹nsanlar birer madde y›¤›n› de¤il, birer "ruh" olduklar›na göre d›ﬂ dünya
dedi¤imiz alg›lar bütününü ruhumuza hissettiren, daha do¤rusu bunlar› hiç
durmaks›z›n yaratan kimdir?
Kuﬂkusuz bu sorunun cevab› son derece aç›kt›r. ‹nsana "ruhundan üfleyen" Allah, çevremizdeki her ﬂeyin Yarat›c›s›'d›r. Bu alg›lar›n tek kayna¤› da
O'dur. Allah'›n yaratmas› d›ﬂ›nda herhangi bir ﬂeyin varl›¤› söz konusu de¤ildir. Allah bir ayetinde her ﬂeyi sürekli yaratt›¤›n›, yaratmay› durdurdu¤u takdirde ise gördü¤ümüz hiçbir ﬂeyin varl›¤›n› sürdüremeyece¤ini ﬂöyle haber
vermiﬂtir:
ﬁüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar (yok olurlar, y›k›l›rlar)
(her an kudreti alt›nda) tutuyor. Andolsun, e¤er zeval bulacak olurlarsa, Kendisi’nden sonra art›k kimse onlar› tutamaz. Do¤rusu O, Halim'dir, ba¤›ﬂlayand›r. (Fat›r Suresi, 41)
‹nsan y›llard›r ald›¤› telkinlerin sonucu olarak bu gerçe¤i kabullenmek
istemeyebilir. Ama ne kadar görmezden gelse de, duymak istemese de gerçek apaç›kt›r. ‹nsana gösterilen tüm alg›lar Allah'›n yaratmas›yla hayat bulur.
Üstelik yaln›zca d›ﬂ dünya de¤il, insan›n "kendim yap›yorum" dedi¤i ﬂeyler
de ancak Allah'›n dilemesiyle gerçekleﬂir. Bir insan›n Allah'tan ba¤›ms›z bir

Bir cisimden gelen ›ﬂ›k demetleri, üstteki resimde görüldü¤ü gibi retina üzerine ters
olarak düﬂerler. Burada elektrik sinyaline dönüﬂen görüntü beynin arka taraf›ndaki
görme merkezine ulaﬂt›r›l›r. Görme merkezi dedi¤imiz yer küçücük bir aland›r. Beyin ›ﬂ›¤› geçirmedi¤i için, görme merkezine de ›ﬂ›¤›n ulaﬂmas› mümkün de¤ildir. Yani biz, ›ﬂ›l ›ﬂ›l ve derinlikli bir dünyay› küçücük ve ›ﬂ›¤›n asla ulaﬂamad›¤› bir noktada alg›lar›z. Ayn› ﬂekilde bir ateﬂin ›ﬂ›¤›n› ve s›cakl›¤›n› hissetti¤imiz anda bile beynimizin içi kapkaranl›kt›r ve ›s›s› hiç de¤iﬂmez.
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fiil iﬂlemesi söz konusu de¤ildir. Kuran'da bu gerçe¤e ﬂu ayetlerle dikkat çekilmiﬂtir:
… sizi de, yapmakta olduklar›n›z› da Allah yaratm›ﬂt›r. (Saffat Suresi, 96)
… att›¤›n zaman sen atmad›n, ama Allah att›. (Enfal Skuresi, 17)
Tüm bunlar›n sonucunda anl›yoruz ki, gerçek mutlak varl›k Allah't›r. Yüce Allah'tan baﬂka hiçbir ﬂey yoktur. Ve O göklerde ve yerde bulunan her ﬂeyi
sar›p kuﬂatm›ﬂt›r. Allah Kuran ayetleriyle de, her yerde oldu¤unu, her ﬂeyi sar›p kuﬂatt›¤›n› haber vermiﬂtir:
Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rablerine kavuﬂmaktan yana derin
bir kuﬂku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O, her ﬂeyi sar›p-kuﬂatand›r. (Fussilet Suresi, 54)
Do¤u da Allah'›nd›r, bat› da. Her nereye dönerseniz Allah'›n yüzü
(k›blesi) oras›d›r. ﬁüphesiz ki Allah, kuﬂatand›r, bilendir. (Bakara Suresi, 115)
Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'›nd›r. Allah, her ﬂeyi kuﬂatand›r. (Nisa Suresi, 126)
Hani Biz sana: "Muhakkak Rabbin insanlar› çepeçevre kuﬂatm›ﬂt›r"
demiﬂtik... (‹sra Suresi, 60)
... O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplay›p-kuﬂatm›ﬂt›r. Onlar›n korunmas› O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)
Allah bizi önümüzden, arkam›zdan, sa¤›m›zdan, solumuzdan, yani her
yönden kuﬂatm›ﬂt›r; her an, her yerde herﬂeye ﬂahit olan, içimize ve d›ﬂ›m›za
tamamen hakim olan ve bize ﬂahdamar›m›zdan yak›n olan yaln›zca sonsuz
kudret sahibi Allah't›r.
… Biz ona ﬂah damar›ndan daha yak›n›z. (Kaf Suresi, 16)
… Ve bilin ki muhakkak Allah, kiﬂi ile kalbi aras›na girer ve siz gerçekten O'na götürülüp toplanacaks›n›z. (Enfal Suresi, 24)
‹ﬂte inkarc›lar bu noktada büyük bir yan›lg›ya düﬂmekte ve asl› ile hiçbir
zaman muhatap olamad›klar› dünyay› tek mutlak varl›k zannetmektedirler.
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Onlar din ve inananlar hakk›nda alayc› konuﬂmalar yaparken, Allah'›n ayetlerini inkar ederken, kendi aralar›nda bir ayetin ifadesiyle "alayc› tart›ﬂmalara
dalm›ﬂken", gizlenebildiklerini zannederlerken asl›nda Allah onlar› çepeçevre
kuﬂatm›ﬂt›r. ‹ﬂte bu, azg›n inkarc›lar›n gaflette olduklar› en büyük gerçeklerden biridir. Üstelik kendisine h›rsla ba¤land›klar› dünya hayat› da bu gerçekle birlikte ellerinin aras›ndan kay›p gitmektedir…

BU KONUNUN ÖNEM‹
Bu bölümde anlatt›¤›m›z maddenin ard›ndaki s›r konusunu do¤ru kavramak son derece önemlidir. Gördü¤ümüz tüm varlıklar, da¤lar, ovalar, çiçekler, insanlar, denizler, kısacası gördü¤ümüz herﬂey, Allah'ın Kuran'da var oldu¤unu, yoktan var etti¤ini belirtti¤i her varlık, yaratılmıﬂtır ve vardır. Ancak,
insanlar bu varlıkların asıllarını duyu organları yoluyla göremez veya hissedemez veya duyamazlar. Gördükleri ve hissettikleri, bu varlıkların beyinlerindeki kopyalarıdır. Bu ilmi bir gerçektir ve bugün baﬂta tıp fakülteleri olmak
üzere tüm okullarda ö¤retilen bilimsel bir konudur. Örne¤in ﬂu anda bu yazıyı okuyan bir insan, bu yazının aslını göremez, bu yazının aslına dokunamaz.
Bu yazının aslından gelen ıﬂık, insanın gözündeki bazı hücreler tarafından

‹nsan, bu anlat›lanlar do¤rultusunda biraz derin düﬂünürse, bu hayret verici, ola¤anüstü durumu kendisi de aç›kça fark eder. Yani, maddenin d›ﬂar›da var olan asl›na ulaﬂmas›n›n asla mümkün olmad›¤›n›.
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elektrik sinyaline dönüﬂtürülür. Bu elektrik sinyali, beynin arkasındaki görme
merkezine giderek, bu merkezi uyarır. Ve insanın beyninin arkasında bu yazının görüntüsü oluﬂur. Yani siz ﬂu anda gözünüzle, gözünüzün önündeki bir
yazıyı okumuyorsunuz. Bu yazı sizin beyninizin arkasındaki görme merkezinde oluﬂuyor. Sizin okudu¤unuz yazı, beyninizin arkasındaki "kopya yazı"dır. Bu yazının aslını ise Yüce Allah görür.
Ancak unutulmamal›d›r ki, maddenin beynimizde oluﬂan bir hayal olması onu "yok" hale getirmez. Bize, insanın muhatap oldu¤u maddenin mahiyeti hakkında bilgi verir, ki bu da maddenin d›ﬂar›da var olan aslı ile hiçbir insanın muhatap olamadı¤ı gerçe¤idir. Kald› ki d›ﬂar›da maddenin varl›¤›n›,
bizden baﬂka gören varl›klar da vard›r. Allah'›n melekleri, yaz›c› olarak tayin
etti¤i elçileri de bu dünyaya ﬂahitlik etmektedirler:
Onun sa¤›nda ve solunda oturan iki yaz›c› kaydederlerken. O, söz
olarak (herhangi bir ﬂey) söylemeyiversin, mutlaka yan›nda haz›r bir
gözetleyici vard›r. (Kaf Suresi, 17-18)
Herﬂeyden önemlisi, en baﬂta Allah herﬂeyi görmektedir. Bu dünyay› her
türlü detay›yla Allah yaratm›ﬂt›r ve Allah her haliyle görmektedir. Kuran ayetlerinde ﬂöyle haber verilmektedir:
... Allah'tan korkup-sak›n›n ve bilin ki, Allah yapt›klar›n›z› görendir.
(Bakara Suresi, 233)
De ki: "Benimle aran›zda ﬂahid olarak Allah yeter; kuﬂkusuz O, kullar›ndan gerçe¤iyle haberdard›r, görendir." (‹sra Suresi, 96)
Ayr›ca unutmamak gerekir ki, Allah tüm olaylar› "Levh-i Mahfuz" isimli
kitapta kay›tl› tutmaktad›r. Biz görmesek de bunlar›n tamam› Levh-i Mahfuz'da vard›r. Herﬂeyin, Allah'›n Kat›nda, Levh-i Mahfuz olarak isimlendirilen
"Ana Kitap"ta sakland›¤› ﬂöyle bildirilmektedir:
ﬁüphesiz o, Bizim Kat›m›zda olan Ana Kitap'tad›r; çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur. (Zuhruf Suresi, 4)
... Kat›m›zda (bütün bunlar›) saklay›p-koruyan bir kitap vard›r. (Kaf
Suresi, 4)
Gökte ve yerde gizli olan hiçbir ﬂey yoktur ki, apaç›k olan bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) olmas›n. (Neml Suresi, 75 )

D

arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›ﬂ gerçe¤ini reddetmek amac›yla ortaya at›lm›ﬂ, ancak baﬂar›l› olamam›ﬂ bilim d›ﬂ› bir safsatadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadü-

fen oluﬂtu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canl›larda çok aç›k bir "düzen" bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüﬂtür. Böylece
Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›ﬂ oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da
kan›tlanm›ﬂt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r.
Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim
tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan
araﬂt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yanl›ﬂ oldu¤unu ortaya koymuﬂ
ve bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmiﬂtir. Özellikle
ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini
art›k yarat›l›ﬂ gerçe¤iyle aç›klamaktad›rlar.
Evrim teorisinin çöküﬂünü ve yarat›l›ﬂ›n delillerini di¤er pek çok çal›ﬂmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam ediyoruz.
Ancak konuyu, taﬂ›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar
vard›r.

Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na karﬂ›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliﬂme, Charles Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan
Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karﬂ› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman içinde küçük de¤iﬂimlerle farkl›laﬂm›ﬂlard›.
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Darwin'in kita-
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b›ndaki "Teorinin Zorluklar›" baﬂl›kl› uzun bölümde
itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karﬂ›s›nda
aç›k veriyordu.
Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliﬂen
bilim taraf›ndan aﬂ›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n
teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu kitab›nda
s›k s›k belirtmiﬂti. Ancak geliﬂen bilim, Darwin'in
umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer
birer dayanaks›z b›rakm›ﬂt›r.
Darwinizm'in bilim karﬂ›s›ndaki yenilgisi, üç temel baﬂl›kta incelenebilir:
1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya

Charles Darwin

ç›kt›¤›n› asla aç›klayamamaktad›r.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrimleﬂtirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.
3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo ortaya koymaktad›r.
Bu bölümde, bu üç temel baﬂl›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Aﬂ›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklaﬂ›k 3.8 milyar y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia etmektedir.
Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› türünü oluﬂturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleﬂmiﬂse neden bunun izlerinin
fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde
durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›ﬂt›r?
Evrim teorisi, yarat›l›ﬂ› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre ç›karm›ﬂ
olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.
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"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiﬂti. Çünkü
onun dönemindeki ilkel bilim anlay›ﬂ›, canl›lar›n çok basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl›
teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k oluﬂturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan,
farelerin de bu¤daydan oluﬂtu¤u yayg›n bir düﬂünceydi. Bunu ispatlamak
için de ilginç deneyler yap›lm›ﬂt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day
konmuﬂ ve biraz beklendi¤inde bu kar›ﬂ›mdan farelerin oluﬂaca¤› san›lm›ﬂt›.
Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine bir
delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlaﬂ›lacakt› ki, etlerin üzerindeki kurtlar
kendiliklerinden oluﬂmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.
Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤›
dönemde ise, bakterilerin cans›z maddeden oluﬂabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n bir kabul görüyordu.
Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan
beﬂ y›l sonra, ünlü Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluﬂturan bu inanc› kesin olarak çürüttü.
Pasteur yapt›¤› uzun çal›ﬂma ve deneyler sonucunda
vard›¤› sonucu ﬂöyle özetlemiﬂti:
Cans›z maddelerin hayat oluﬂturabilece¤i iddias›
art›k kesin olarak tarihe gömülmüﬂtür. 61
Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulFrans›z biyolog Louis
Pasteur

gular›na karﬂ› uzun süre direndiler. Ancak geliﬂen bilim, canl› hücresinin karmaﬂ›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluﬂabilece¤i iddias›n›n

geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi.

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus bi-
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yolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda
ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›ﬂt›. Ancak
bu çal›ﬂmalar baﬂar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin ﬂu
itiraf› yapmak zorunda kalacakt›:
Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› oluﬂturmaktad›r.62
Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözüme kavuﬂturacak deneyler yapmaya
çal›ﬂt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac›

Rus biyolog
Alexander Oparin

Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi. Miller,
ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birleﬂtirerek ve bu kar›ﬂ›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.
O y›llarda evrim ad›na önemli bir aﬂama gibi tan›t›lan bu deneyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koﬂullar›ndan çok
farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.63
Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in
kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.64
Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için
20. yüzy›l boyunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep baﬂar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego
Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey
Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i ﬂöyle kabul
eder:
En son evrimci kaynaklar›n
da kabul etti¤i gibi, hayat›n
kökeni, hala evrim teorisi
için büyük bir açmazd›r.

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20.
yüzy›la girdi¤imizde sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemiﬂ problemle karﬂ› karﬂ›yay›z:
Hayat yeryüzünde nas›l baﬂlad›?65

ALLAH'IN RENK SANATI

144

Hayat›n Kompleks Yap›s›
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza
girmesinin baﬂl›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile inan›lmaz derecede karmaﬂ›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤›
bütün teknolojik ürünlerden daha karmaﬂ›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliﬂmiﬂ laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir
hücre üretilememektedir.
Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken ﬂartlar, asla rastlant›larla
aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› taﬂ› olan proteinlerin
rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein
için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluﬂan 900 ciltlik bir kütüphane oluﬂturaca¤› hesaplanmaktad›r.
Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m özelleﬂmiﬂ proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile eﬂlenebilir. Ama bu enzimlerin
sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleﬂir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, eﬂlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden oluﬂtu¤u senaryosunu
ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci
Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu
gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluﬂmalar› aﬂ›r› derecede ihtimal d›ﬂ›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaﬂam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r.66
Kuﬂkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise, bu
durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek gerekir.
Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›ﬂ› reddetmek olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r.

Harun Yahya - Adnan Oktar

145

Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip olmad›¤›n›n anlaﬂ›lm›ﬂ olmas›d›r. Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizmas›na ba¤lam›ﬂt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlaﬂ›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaﬂam mücadelesi
içinde, do¤al ﬂartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› düﬂüncesine
dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koﬂabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluﬂacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleﬂtirmez, onlar› baﬂka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüﬂtürmez. Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip de¤ildir.
Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal›
de¤iﬂiklikler oluﬂmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir ﬂey yapamaz" demek
zorunda kalm›ﬂt›.67

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤iﬂiklikler" nas›l oluﬂabilirdi? Darwin, kendi döneminin ilkel bilim anlay›ﬂ› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya
çal›ﬂm›ﬂt›. Darwin'den önce yaﬂam›ﬂ olan
Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaﬂamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤iﬂiklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre
zürafalar ceylanlardan türemiﬂlerdi, yüksek
a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için çabalarken
nesilden nesile boyunlar› uzam›ﬂt›.
Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri hayvanlardan
türediklerine inan›yordu. Ancak zaman içinde
Lamarck'›n zürafa masal› da tarihe kar›ﬂm›ﬂt›r.

Editörlü¤ünü Charles Darwin'in o¤lu Francis Darwin'in yapt›¤› "The Life and Letters Of Charles Darwin" (Charles Darwin'in Hayat› ve Mektuplar›) isimli kitab›n giriﬂ sayfas›.

DARWIN'‹N IRKÇILI⁄I
ve TÜRK DÜﬁMANLI⁄I

C

harles Darwin'in önemli fakat az bilinen bir özelli¤i, Avrupal› beyaz ›rklar› di¤er insan ›rklar›na göre çok daha "ileri" sayan bir ›rkç› olmas›d›r. Darwin, insanlar›n maymun benzeri canl›lardan evrimleﬂti¤ini öne sürerken, baz› ›rklar›n çok daha fazla geliﬂti¤ini, baz›lar›n›n ise hala maymunsu özellikler taﬂ›d›¤›n› iddia etmiﬂtir. Türlerin Kökeni'nden sonra yay›nlad›¤› ‹nsan›n Türeyiﬂi (The Descent of Man) adl› kitab›nda, "insan ›rklar› aras› eﬂitsizli¤in apaç›kl›¤›" gibi yorumlar yapm›ﬂt›r.1 Darwin söz konusu kitab›nda zenciler ve Avustralya yerlileri gibi ›rklar› gorillerle ayn› statüye
sokmuﬂ, sonra da bunlar›n "medeni ›rklar" taraf›ndan zamanla yok edilecekleri kehanetinde bulunarak ﬂöyle demiﬂtir:
Belki de yüzy›llar kadar sürmeyecek yak›n bir gelecekte, medeni insan ›rklar›, vahﬂi ›rklar› tamamen yeryüzünden silecekler ve onlar›n yerine geçecekler. Öte yandan insans› maymunlar
da… kuﬂkusuz elimine edilecekler. Böylece insan ile en yak›n akrabalar› aras›ndaki boﬂluk daha da geniﬂleyecek. Bu sayede ortada ﬂu anki Avrupal› ›rklardan bile daha medeni olan ›rklar
ve ﬂu anki zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve gorillerden bile daha geride olan babun
türü maymunlar kalacakt›r.2
Darwin'in bu saçma fikirleri yaln›zca teoride kalmam›ﬂt›r. Darwinizm, ortaya at›ld›¤› tarihten itibaren
›rkç›l›¤›n en önemli sözde bilimsel dayana¤› olmuﬂtur. Canl›lar›n bir yaﬂam mücadelesi içinde evrimleﬂtiklerini varsayan Darwinizm, toplumlara uygulanm›ﬂ ve ortaya "Sosyal Darwinizm" olarak bilinen
ak›m ç›km›ﬂt›r.
Sosyal Darwinizm, insan ›rklar›n›n, evrimin çeﬂitli basamaklar›nda yer ald›klar›n›, Avrupal› ›rklar›n "en
ileri" ›rklar oldu¤unu savunmuﬂ, di¤er pek çok ›rk›n ise hala "maymunsu" özellikler taﬂ›d›¤›n› iddia etmiﬂtir.
Darwin kendince "aﬂa¤› ›rklar" olarak gördü¤ü milletlerin aras›nda, Yüce Türk Milleti'ni de saym›ﬂt›r! Evrim teorisinin kurucusu, W. Graham'a yazd›¤› 3 Temmuz 1881 tarihli mektubunda, bu ›rkç›
düﬂüncesini ﬂöyle ifade etmiﬂti:

Söz konusu kitab›n 285. (solda) ve 286. (sa¤da) sayfalar›ndaki Türklere hakaretle dolu olan Darwin'in mektuplar›. Darwin'in burada "Kafkasyal› (Caucasian) ›rklar" dedi¤i ›rklar, Avrupal›lar'd›r.
(Modern antropoloji, Avrupal› ›rklar›n Kafkasya bölgesinden geldiklerini kabul eder.)

Do¤al seleksiyona dayal› kavgan›n, medeniyetin ilerleyiﬂine sizin zannetti¤inizden daha fazla
yarar sa¤lad›¤›n› ve sa¤lamakta oldu¤unu gösterebilirim. Düﬂünün ki, birkaç yüzy›l önce Avrupa Türkler taraf›ndan istila edildi¤inde, Avrupa milletleri ne kadar büyük bir tehlikeyle karﬂ› karﬂ›ya gelmiﬂlerdi, ﬂimdi ise bu çok saçma bir düﬂüncedir. Avrupal› ›rklar olarak bilinen
medeni ›rklar, yaﬂam mücadelesinde TÜRKLERE karﬂ› galip gelmiﬂlerdir. Dünyan›n çok da
uzak olmayan bir gelece¤ine bakt›¤›mda, BU TÜR AﬁA⁄I IRKLARIN ço¤unun medenileﬂmiﬂ
yüksek ›rklar taraf›ndan elimine edilece¤ini (yok edilece¤ini) görüyorum.3
Görüldü¤ü gibi Charles Darwin, Büyük Önder Atatürk'ün "Türk Milleti'nin karakteri yüksektir, Türk
Milleti çal›ﬂkand›r, Türk Milleti zekidir" ve "Türklük, benim en derin güven kayna¤›m, en engin
övünç dayana¤›m oldu" gibi sözleriyle övdü¤ü necip Türk Milleti için"aﬂa¤› ›rk" ifadelerini kullanmaktad›r. Oysa ﬂüphesiz insanlar aras›nda bir ›rk farkl›l›¤› ve ayr›m› olamaz. Bir millet, ancak kültür ve ahlak›yla yükselebilir ve üstünlük elde edebilir. Büyük Türk Milleti ise çok köklü bir kültüre ve üstün bir
ahlaka sahip olan, bu özellikleriyle tarihe yön vermiﬂ ﬂerefli bir millettir. Tarihteki sekiz büyük dünya
devletinden üçünün sahibi olan Türk Milleti'nin kurdu¤u medeniyetler, Türk'ün yüksek kültür, ak›l, ahlak ve inanc›yla meydana getirdi¤i eserlerdir.
Darwin ise, "aﬂa¤› ›rk" gibi sald›rgan ifadelerle gerçekte o dönemdeki Avrupal› emperyalist devletlerin
Türk düﬂmanl›¤›n› ortaya koymuﬂtur. Türklerin hakimiyet ve gücünü elimine etmeye (yok etmeye)
çabalayan bu güçler arad›klar› fikri temeli Darwinizm'de bulmuﬂlard›r.
Bu güçler, Türk'ün Kurtuluﬂ Savaﬂ›'nda, bu çirkin düﬂüncelerini uygulamaya çal›ﬂm›ﬂlar, ancak Türk
Milleti'nin azmi, akl›, cesareti ve kararl›l›¤› sayesinde büyük bir hüsrana u¤ram›ﬂlard›r.
Bir ›rkç› ve Türk düﬂman› olan Darwin'in bilim karﬂ›s›nda geçersiz olan teorilerini bugün Türkiye'de
savunanlar ise belki de fark›nda olmadan ayn› siyasi hedeflere hizmet etmektedirler.

1 Benjamin Farrington, What Darwin Really Said. London: Sphere Books, 1971, s. 54-56.
2 Charles Darwin, The Descent of Man, 2. bask›, New York: A L. Burt Co., 1874, s. 178.
3 Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt 1. New York: D. Appleton and
Company, 1888, s. 285-286.
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Darwin de benzeri örnekler vermiﬂ, örne¤in Türlerin Kökeni adl› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara dönüﬂtü¤ünü iddia etmiﬂti.68
Ama Mendel'in keﬂfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliﬂen genetik bilimiyle kesinleﬂen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›ﬂ özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas›
efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek baﬂ›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›ﬂ oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-Darwinizm'i
ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤iﬂiklik
sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›ﬂ etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluﬂan bozulmalar› ekledi.
Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model neoDarwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türünün, bu
canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› geliﬂtirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.
Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu molekül üzerinde oluﬂan herhangi rasgele bir etki ancak
zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu ﬂöyle
aç›klar:
Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender
Mutasyon

DNA sarmal›

Kopan, k›r›lan
DNA parçalar›
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olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik,
mutasyonlar›n evrimsel bir geliﬂme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleﬂmiﬂ bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iﬂim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol
saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iﬂim kol saatini geliﬂtirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz
olacakt›r. Bir deprem bir ﬂehri geliﬂtirmez, ona y›k›m getirir.69
Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi geliﬂtiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görüldü.
Anlaﬂ›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r.
(‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edi‹nsanlar üzerinde gözlemlenen tüm mutasyonlar zararl›d›r. Çünkü canl› DNA's›
çok kompleks bir düzene
sahiptir. Bu molekül üzerinde oluﬂan herhangi rastgele
bir etki organizmaya ancak
zarar verecektir. Mutasyonlar›n sebep olaca¤› de¤iﬂiklikler ancak ölüler, sakatlar
ve hastalard›r.(yanda )
Mutasyona u¤ram›ﬂ meyve
sine¤i resmi görülmektedir.
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ci bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek baﬂ›na hiçbir ﬂey yapamaz." Bu gerçek bizlere
do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaﬂanm›ﬂ olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaﬂanmam›ﬂ oldu¤unun en aç›k
göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.
Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemiﬂlerdir. Önceden
var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüﬂmüﬂ ve bütün türler bu ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂlard›r. Teoriye göre bu dönüﬂüm yüz milyonlarca y›l süren
uzun bir zaman dilimini kapsam›ﬂ ve kademe kademe ilerlemiﬂtir.
Bu durumda, iddia edilen uzun dönüﬂüm süreci içinde say›s›z "ara türler"in oluﬂmuﬂ ve yaﬂam›ﬂ olmalar› gerekir.
Örne¤in geçmiﬂte, bal›k özelliklerini taﬂ›malar›na ra¤men, bir yandan da
baz› sürüngen özellikleri kazanm›ﬂ olan yar› bal›k-yar› sürüngen canl›lar yaﬂam›ﬂ olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini taﬂ›rken, bir yandan da baz› kuﬂ
özellikleri kazanm›ﬂ sürüngen-kuﬂlar ortaya ç›km›ﬂ olmal›d›r. Bunlar, bir geçiﬂ
sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler

Bitkilerin evrimi iddias›n› do¤rulayan tek bir fosil örne¤i dahi yokken, evrim geçirmediklerini ispatlayan
yüz binlerce fosil vard›r. Bu fosillerden biri de resimde görülen 54 – 37 milyon y›ll›k ginkgo yapra¤› fosilidir. Milyonlarca y›ld›r de¤iﬂmeyen ginkgolar, evrimin
büyük bir aldatmaca oldu¤unu göstermektedir.

YAﬁAYAN FOS‹LLER EVR‹M‹ ÇÜRÜTÜYOR
Fosiller, evrimin hiçbir zaman yaﬂanmad›¤›n›n ispat›d›r. Fosil kay›tlar›n›n ortaya
koydu¤u gibi, canl›lar sahip olduklar› tüm özelliklerle bir anda var olmuﬂlar ve soylar› devam etti¤i müddetçe en küçük bir de¤iﬂiklik geçirmemiﬂlerdir. Bal›klar hep bal›k, böcekler hep böcek, sürüngenler hep sürüngen olarak var olmuﬂtur. Türlerin
aﬂama aﬂama oluﬂtu¤u iddias›n›n bilimsel hiçbir geçerlili¤i yoktur. Tüm canl›lar›
Yüce Allah yaratm›ﬂt›r.

54 - 37 milyon y›ll›k güneﬂ bal›¤› fosili
295 milyon
y›ll›k deniz
kestanesi
fosili

125 milyon
y›ll›k köpüklü
A¤ustos
böce¤i fosili

50 milyon y›ll›k
sekoya yapra¤› fosili
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geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ olduklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçiﬂ formu" ad›n› verirler. E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiﬂte yaﬂam›ﬂlarsa bunlar›n say›lar›n›n ve çeﬂitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir.
Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:
E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçiﬂ çeﬂitleri mutlaka yaﬂam›ﬂ olmal›d›r... Bunlar›n yaﬂam›ﬂ olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.70

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda hummal› fosil araﬂt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçiﬂ formlar›na rastlanamam›ﬂt›r. Yap›lan kaz›larda ve araﬂt›rmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermiﬂtir.
Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmas›na karﬂ›n bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Sorunumuz ﬂudur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karﬂ›laﬂ›r›z; kademeli evrimle geliﬂen de¤il, aniden yeryüzünde oluﬂan gruplar görürüz.71
Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçiﬂ formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren
çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimleﬂti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›ﬂ olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas
Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:
Yarat›l›ﬂ ve evrim, yaﬂayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel
ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlard›r ya da böyle olmam›ﬂt›r. E¤er
böyle olmad›ysa, bir de¤iﬂim süreci sayesinde kendilerinden önce var
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olan baz› canl› türlerinden evrimleﬂerek meydana gelmiﬂ olmal›d›rlar.
Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›ﬂ olmalar› gerekir.72
Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›ﬂt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, insan›n
kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaﬂayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce baﬂlad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara
form"lar›n yaﬂad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda
dört temel "kategori" say›l›r:
1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
4- Homo sapiens
Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney maymunu"
anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar gerçekte soyu tükenmiﬂ bir maymun türünden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Lord Solly Zuckerman
ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok geniﬂ kapsaml› çal›ﬂmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmiﬂ bir maymun türüne ait olduklar›n› ve
insanlarla hiçbir benzerlik taﬂ›mad›klar›n› göstermiﬂtir.73
Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani insan
olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Australopithecuslar'dan daha geliﬂmiﬂlerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim ﬂemas› oluﬂtururlar. Bu ﬂema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliﬂki oldu¤u asla ispatlanamam›ﬂt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan
Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.74
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Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atas› oldu¤u
izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›, Australopithecus,
Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaﬂad›klar›n› göstermektedir.75
Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok modern
zamanlara kadar yaﬂam›ﬂlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulunmuﬂlard›r.76
Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karﬂ›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› ﬂöyle aç›klar:
E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaﬂayan üç farkl› hominid (insan›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤erinden gelmiﬂ olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliﬂme trendi göstermemektedirler.77
K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m "yar›
maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda yoluyla
ayakta tutulmaya çal›ﬂ›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir.
Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 y›l araﬂt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu
canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›ﬂt›r.
Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›ﬂt›r. Bilimsel olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›ﬂ› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na kadar
bir yelpaze oluﬂturmuﬂtur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede
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bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin
en ucunda, yani en "bilim d›ﬂ›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu ﬂöyle aç›klar:
Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin
yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse
için herﬂeyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliﬂkili baz› yarg›lar› ayn› anda
kabul etmeleri bile mümkündür.78
‹ﬂte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan
birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!
ﬁimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›ﬂa sahip
olduklar›n› bir de çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k
bir örnekle özetleyelim.
Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z
ve ﬂuursuz atomlar biraraya gelerek önce
hücreyi oluﬂturmuﬂlard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir ﬂekilde di¤er
canl›lar› ve insan› meydana
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getirmiﬂlerdir. ﬁimdi düﬂünelim; canl›l›¤›n yap›taﬂ› olan karbon, fosfor, azot,
potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluﬂur. Bu atom
y›¤›n›, hangi iﬂlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluﬂturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›,
ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü"
ad›yla inceleyelim:
Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulunan
fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal ﬂartlarda bulunmayan ancak bu kar›ﬂ›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›ﬂ›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin
bile rastlant›sal oluﬂma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu kar›ﬂ›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri geliﬂmiﬂ cihazlarla kar›ﬂt›rs›nlar. Varillerin baﬂ›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n›
koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuﬂaktan kuﬂa¤a aktararak nöbetleﬂe
milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin baﬂ›nda beklesinler. Bir
canl›n›n oluﬂmas› için hangi ﬂartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, ﬂeftalileri, tavus kuﬂlar›n›, sülünleri,
renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini oluﬂturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek
bir hücresini bile elde edemezler.
K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluﬂturamazlar.
Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baﬂka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluﬂturamazlar. Madde, ancak Allah'›n
üstün yaratmas›yla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde
biraz bile düﬂünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
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Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise
göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.
Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›ﬂ›nlar, gözde retinaya ters olarak düﬂer. Bu
›ﬂ›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüﬂtürülür ve
beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaﬂ›r.
Bu elektrik sinyalleri bir dizi iﬂlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü
olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra ﬂimdi düﬂünelim:
Beyin ›ﬂ›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›ﬂ›k beynin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›ﬂ›¤›n asla
ulaﬂmad›¤›, belki de hiç karﬂ›laﬂmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir. Ancak siz
bu zifiri karanl›kta ›ﬂ›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.
Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l teknolojisi
bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›ﬂt›r. Örne¤in ﬂu anda
okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra baﬂ›n›z› kald›r›n ve
çevrenize bak›n. ﬁu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü baﬂka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon ﬂirketinin üretti¤i en geliﬂmiﬂ televizyon ekran› dahi vere-

Gözü ve kula¤›, kamera ve ses
kay›t cihazlar› ile
k›yaslad›¤›m›zda, bu
organlar›m›z›n söz konusu
teknoloji ürünlerinden çok daha
kompleks, çok daha mükemmel
yarat›lm›ﬂ oldu¤unu görürüz.
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mez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r. Bunun
için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araﬂt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar geliﬂtirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de ﬂu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç
boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz.
Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün
görme kalitesine ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon
sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf
ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluﬂmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü
kayb› meydana gelir.
‹ﬂte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluﬂturan mekanizman›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedirler. ﬁimdi biri size, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluﬂtu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü
oluﬂturan aleti meydana getirdi dese ne düﬂünürsünüz? Binlerce kiﬂinin biraraya gelip yapamad›¤›n› ﬂuursuz atomlar nas›l yaps›n?
Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluﬂturan alet tesatesadüfen oluﬂam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen
oluﬂamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›ﬂ kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak
ald›¤› ses titreﬂimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreﬂimleri elektrik sinyallerine dönüﬂtürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma iﬂlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleﬂir.
Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›ﬂ›k gibi sese de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›ﬂar›s› ne kadar gürültülü de olsa beynin içi
tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n
tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses
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için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik
setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›ﬂmalardan
baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›ﬂan binlerce mühendise
ve uzmana ra¤men kula¤›n oluﬂturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulaﬂ›lamam›ﬂt›r.
En büyük müzik sistemi ﬂirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düﬂünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluﬂur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik baﬂlamadan bir
c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan
sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. ﬁimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baﬂar›l› birer alg›lay›c› olamam›ﬂt›r. Ancak görme ve iﬂitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan ﬁuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›ﬂ›l ›ﬂ›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuﬂlar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elektrik
sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplar›nda bu
görüntünün beyinde nas›l oluﬂtu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak,
bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir?
Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir
ﬂuur bulunmaktad›r. Bu ﬂuur kime aittir?
Elbette bu ﬂuur beyni oluﬂturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücrelerine
ait de¤ildir. ‹ﬂte bu yüzden, herﬂeyin maddeden ibaret oldu¤unu zanneden
Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü
bu ﬂuur, Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da ötesinde düﬂünmek
için beyne ihtiyaç duymaz.
Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç santi-
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metreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli, gölgeli ve
›ﬂ›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düﬂünüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas›
gerekir.

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla aç›kça çeliﬂen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimleﬂtirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yaﬂamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r›
bir düﬂünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya
merkezli evren modeli gibi pek çok düﬂünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›ﬂt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin eleﬂtirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›ﬂmaktad›rlar. Peki neden?..
Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›ﬂ oluﬂudur. Bu çevreler, materyalist
felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler. Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu ﬂöyle itiraf etmektedir:
Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmiﬂ,
do¤ru varsay›lm›ﬂ) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama
getirmeye zorlayan ﬂey, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine,
materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren araﬂt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz.79
Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yaﬂat›lan
bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baﬂka hiçbir
varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat›
yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in kuﬂlar›n, bal›kla-

Hareket

Düﬂünme

Dokunma

Konuﬂma

Görme

Tat alma
iﬂitme
Koku alma

Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaﬂar›z. Gördü¤ümüz insanlar, koklad›¤›m›z çiçekler, dinledi¤imiz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti¤imiz ›slakl›k...
Bunlar›n hepsi beynimizde oluﬂur. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne sesler,
ne de görüntüler vard›r. Beyinde bulunabilecek tek ﬂey elektrik sinyalleridir. K›sacas› biz, beynimizdeki elektrik sinyallerinin oluﬂturdu¤u bir dünyada yaﬂar›z. Bu bir
görüﬂ veya varsay›m de¤il, dünyay› nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bilimsel bir aç›klamad›r.
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r›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileﬂimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan
ﬂimﬂekle, cans›z maddenin içinden oluﬂtu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu,
hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler.
Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar ise, ﬂu
aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan
bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz
biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p ﬂekillendiren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür
Burada ﬂunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin etkisi
alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim teorisinin inan›lmas›
imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r.
Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin
içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n kar›ﬂ›m›ndan zaman içinde düﬂünen, akleden, buluﬂlar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra,
Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle
evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n›
baﬂ›ndan alan, ak›l ve mant›kla düﬂünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin
önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan
bir baﬂka inanç veya iddia daha yoktur.
Bu, eski M›s›rl›lar›n Güneﬂ Tanr›s› Ra'ya, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Güneﬂ'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile
yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum,
Allah'›n Kuran'da iﬂaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›ﬂla-
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r›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düﬂeceklerini birçok
ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› ﬂöyledir:
ﬁüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemiﬂtir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onlarad›r.
(Bakara Suresi, 6-7)
…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iﬂitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aﬂa¤›l›kt›rlar. ‹ﬂte bunlar gafil olanlard›r. (Araf
Suresi, 179)
Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inanmayacak kadar büyülendiklerini ﬂöyle bildirmektedir:
Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiﬂ
bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)
Bu kadar geniﬂ bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insanlar›n
gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir durumdur. ÇünGeçmiﬂ zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›ﬂlar› ne derece garip ve ak›l almazsa günümüzde Darwinistlerin inan›ﬂlar› da ayn› derecede ak›l almazd›r. Darwinistler tesadüfleri ve cans›z ﬂuursuz atomlar› yarat›c› güç olarak kabul ederler
hatta bu inanca bir dine ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.
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kü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlaﬂ›labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki
insanlar›n, ﬂuursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve ﬂuur gösterip kusursuz bir sistemle iﬂleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle donat›lm›ﬂ canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baﬂka bir aç›klamas› yoktur.
Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karﬂ›laﬂmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle karﬂ›laﬂt›¤›nda,
büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet ﬂöyledir:
(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini
büyüleyiverdiler, onlar› dehﬂete düﬂürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiﬂ oldular. (Araf Suresi, 116)
Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la -Hz.
Musa ve ona inananlar d›ﬂ›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmiﬂlerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karﬂ›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu
büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmuﬂ" yani etkisiz k›lm›ﬂt›r:
Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince)
bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmiﬂ oldular ve küçük düﬂmüﬂler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)
Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen
bu kiﬂilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlaﬂ›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düﬂmüﬂlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya
hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düﬂecekler-
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dir. Nitekim, yaklaﬂ›k 60 yaﬂ›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci
olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düﬂece¤i durumu ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in
tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna
oldum. Gelecek kuﬂak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karﬂ›layacakt›r.80
Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin
en büyük aldatmacas› ve en ﬂiddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r. Bu ﬂiddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya baﬂlam›ﬂt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve ﬂaﬂk›nl›kla düﬂünmektedir.

Dediler ki: "Sen Yücesin, bize
ö¤retti¤inden baﬂka bizim hiçbir bilgimiz yok.
Gerçekten Sen, her ﬂeyi bilen, hüküm ve
hikmet sahibi olans›n."
(Bakara Suresi, 32)

166

ALLAH'IN RENK SANATI

NOTLAR
1. Bilim ve Teknik Dergisi, Mart 1985, s.23
2. Jillyn Smith, Sense and Sensebilities, Willey Science Edition, s.60-61
3. F.Press, R. Siever, Earth, New York:W.H.Freeman, 1986, s.4
4. Ian M.Camplell, Energy and Atmosphere, London: Wiley, 1977, s.1-2
5. Enyclopedia Britannica, 1994, 15th ed. Cilt.18, s.203
6. Michael Denton, Nature's Destiny, s.55
7. Bilim ve Teknik Dergisi, Say›: 366, s.81
8. Bilim ve Teknik Dergisi, Ekim 1986, s.6
9. Bilim Teknik Dergisi, Ekim 1986, s.6-9
10. Franklyn Branley, Color, From Rainbows to Lasers, Thomas Y. Crowell Comp., New
York, s.23-28
11. Solomon, Berg, Martin, Villie, Biology, Saunders College Publishing, 1993, s.192193
12. Temel Britannica Ansiklopedisi, Cilt 7, s.16
13. http://www.netxpress.com/~ppt/story.htm
14. http://www.netxpress.com/~ppt/story.htm
15. Marco Ferrari, Colors for Survival, Barnes and Noble Books, New York, 1992, s.110
16. David Attenborough, The Life of Birds, Princeton University Press, New Jersey,
1998, s.263
17. Marco Ferrari, Colors for Survival, Barnes and Noble Books, New York, 1992, s.41
18. Marco Ferrari, Colors for Survival, Barnes and Noble Books, New York, 1992, s.52
19. Marco Ferrari, Colors for Survival, Barnes and Noble Books, New York, 1992, s.20
20. Marco Ferrari, Colors for Survival, Barnes and Noble Books, New York, 1992, s.26
21. Marco Ferrari, Colors for Survival, Barnes and Noble Books, New York, 1992, s.71
22. Marco Ferrari, Colors for Survival, Barnes and Noble Books, New York, 1992, s.76
23. Jill Bailey, Mimicry and Camouflage, BLA Publishing Ltd., England, 1988, s.17
24. Marco Ferrari, Colors for Survival, Barnes and Noble Books, New York, 1992, s.85
25. Marco Ferrari, Colors for Survival, Barnes and Noble Books, New York, 1992, s..25
26. Marco Ferrari, Colors for Survival, Barnes and Noble Books, New York, 1992, s.4849
27. The Guinnes Enyclopedia of Living World, 1992, s.16
28. Marco Ferrari, Colors for Survival, Barnes and Noble Books, New York, 1992, s.8687
29. International Wildlife, September-October 1992, s.34
30. Jill Bailey, Mimicry and Camouflage, BLA Publishing Ltd., England, 1988, s.18
31. Dr.Harold Cogger&Dr. Richard Zweifel, Enyc. of Reptiles&Amphibians, 1998, s.388
32. Marco Ferrari, Colors for Survival, Barnes and Noble Books, New York, 1992, s.64
33. Dr.Harold Cogger&Dr. Richard Zweifel, Enyc. of Reptiles&Amphibians, 1998, s.200

Harun Yahya - Adnan Oktar

167

34. Marco Ferrari, Colors for Survival, Barnes and Noble Books, New York, 1992, s.129
35. Marco Ferrari, Colors for Survival, Barnes and Noble Books, New York, 1992, s.126
36. David Attenborough, The Trials of Life, Princeton University Press, New Jersey
s.235
37. David Attenborough, The Life of Birds, Princeton University Press, New Jersey,
1998, s.193
38. David Attenborough, The Life of Birds, Princeton University Press, New Jersey,
1998, s,158
39. David Attenborough, The Life of Birds, Princeton University Press, New Jersey,
1998, s.158
40. Ranger Rick, May 1999
41. Karl Roessler, Coral Kingdoms, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1986, s.69
42. National Geographic, October 1989, s.518
43. National Geographic, August 1997, s.32
44. The Guinnes Enyclopedia of Living World, 1992, s.167
45. Marco Ferrari, Colors for Survival, Barnes and Noble Books, New York, 1992, s.56
46. Marco Ferrari, Colors for Survival, Barnes and Noble Books, New York, 1992, s.122
47. Marco Ferrari, Colors for Survival, Barnes and Noble Books, New York, 1992, s.62
48. Karl Roessler, Coral Kingdoms, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1986, s.44
49. National Geographic, Aral›k 1996, s.118-120
50. Karl Roessler, Coral Kingdoms, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1986, s.125
51. Temel Britannica Ansiklopedisi, Cilt 7, s.16
52. Franklyn Branley, Color, From Rainbows to Lasers, Thomas Y. Crowell Comp., New
York, s.37
53. Franklyn Branley, Color, From Rainbows to Lasers, Thomas Y. Crowell Comp., New
York, s.38
54. Francis Darwin, Life and Letters,Vol.II, s. 275
55. Francis Darwin, Life and Letters,Vol.II, s. 305
56. J. Hawkes, Nine Tentalizing Mysteries of Nature, New York Times Magazine, 1957,
s.33
57. Cemal Y›ld›r›m, Evrim Kuram› ve Ba¤nazl›k, Bilgi Yay›nevi, Ocak 1989, s.108
58. Taﬂk›n Tuna, Uzay›n Ötesi, s.194
59. Treaties Concerning the Principle of Human Knowledge", 1710, Works of George
Berkeley, vol.1, ed.A. Fraser, Oxford, 1871
60. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, s.263
61. Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977. s. 2
62. Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications, 1953
(Reprint), s.196
63. "New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the Ameri-

168

ALLAH'IN RENK SANATI

can Meteorological Society, cilt 63, Kas›m 1982, s. 1328-1330.
64. Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of
Small Molecules, 1986, s. 7
65. Jeffrey Bada, Earth, ﬁubat 1998, s. 40
66. Leslie E. Orgel, "The Origin of Life on Earth", Scientific American, Cilt 271, Ekim
1994, s. 78
67. Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 189
68. Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184.
69. B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988.
70. Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 179
71. Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association, cilt 87, 1976, s. 133
72. Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. s. 197
73. Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970,
ss. 75-94; Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution:
Grounds for Doubt", Nature, Cilt 258, s. 389
74. J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Aral›k 1992
75. Alan Walker, Science, vol. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1st
ed., New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, vol.
3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272
76. Time, Kas›m 1996
77. S. J. Gould, Natural History, vol. 85, 1976, s. 30
78. Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970,
s. 19
79. Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of Books,
9 Ocak, 1997, s. 28
80. Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980,
s.43

