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 ka-

dar 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

O K U Y U C U YA
• 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 bölüm 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 edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir ﬂüphe veya soru iﬂareti b›rakmayacak ﬂekilde aç›klanmaktad›r.
• Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmiﬂe
herkes taraf›ndan rahatça anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde,
kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.
• Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karﬂ›l›kl› bir sohbet ortam› ﬂeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup
okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de
birbirlerine 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.
• Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n ﬂahsi kanaatlerine, ﬂüpheli kaynaklara
dayal› izahlara, mukaddesata karﬂ› gereken adaba ve sayg›ya dikkat etmeyen üsluplara,
burkuntu veren ümitsiz, ﬂüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›ﬂt›r.
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harles Darwin'in ortaya att›¤› evrim teorisi, 21. yüzy›la yaklaﬂt›¤›m›z ﬂu günlerde bilim dünyas›ndaki itibar›n› büyük bir h›zla kaybetmiﬂtir. 20. yüzy›l›n baﬂlar›nda materyalist çevreler taraf›ndan desteklenen ve kitlelere bilimsel bir gerçekmiﬂ gibi
telkin edilen bu teorinin geçersizli¤i art›k kesin olarak anlaﬂ›ld›. Bunda en
büyük etken, yüzy›l›m›zda evrim teorisini yak›ndan ilgilendiren mikrobiyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi bilim dallar›nda görülen geliﬂmeler oldu.
Bu bilim dallar›ndaki ilerlemeler sonucunda canl›l›¤›n, evrim teorisinin iddia etti¤i gibi tesadüflerle, birbirlerinden evrimleﬂerek meydana gelmesinin
imkans›z oldu¤u ortaya ç›kt›. (Detayl› bilgi için bkz. "Evrim Yan›lg›s›" bölümü)
Çöküntüye u¤ram›ﬂ bu teori, canl›l›¤›n kökeni ile ilgili iddialar›na hiçbir bilimsel kan›t getiremedi¤i gibi, canl›lar›n sahip olduklar› say›s›z ola¤anüstü özelli¤in kökeni hakk›ndaki sorular› da yan›ts›z b›rak›r. ‹ﬂte evrimcileri ç›kmaza sokan bu konulardan biri de kitab›n konusu olan "canl›larda görülen fedakarl›klar"d›r.
Do¤ada s›kça karﬂ›m›za ç›kan fedakarl›klar, canl›lar aras›ndaki dayan›ﬂma ve iﬂbirli¤ine dayal› iliﬂkiler, ﬂefkat dolu davran›ﬂlar… Tüm bunlar›n,
evrim teorisi için önemli ve çözülemeyen birer sorun olmalar›n›n nedeni nedir?
Darwin, evrim teorisini ortaya att›¤›nda, iddialar›n› asl›nda hiçbir evrimleﬂtirici gücü bulunmayan bir mekanizmaya dayand›rm›ﬂt›: do¤al seleksiyon. Darwin'in tezine göre tüm canl›lar ortak bir atadan geliyorlard› ve
içinde bulunduklar› do¤a ﬂartlar›na uyum sa¤lamalar› sonucunda birbirlerinden farkl›laﬂm›ﬂlard›. Bulunduklar› ortama en iyi uyum sa¤layanlar,
edindikleri özellikleri sonraki nesillere aktarabiliyordu. Dolay›s›yla daha
güçlü ve çevre koﬂullar›na daha uyumlu olan bireyler ay›klanmaktan kurtuluyorlard›. Darwin'in bu varsay›mlar› do¤ada bir "yaﬂam savaﬂ›" oldu¤unu,
bu savaﬂta güçlülerin kazanarak, güçsüzlerin ezilip yok olduklar›n› öne sürüyordu. Darwin'in yak›n bir dostu ve evrim teorisinin en ateﬂli savunucular›ndan biri olan Julian Huxley do¤ay› ﬂöyle nitelendirmiﬂti:
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CANLILARDAK‹ FEDAKARLIK

Bu arenada zay›flarla beceriksizlerin elenmesi, güçlülerle beceriklilerin
egemenli¤i kaç›n›lmazd›r.1
Peki do¤a gerçekten de evrimcilerin iddia ettikleri gibi sadece güçlülerin üstün geldi¤i, zay›flar›n ezilerek yok oldu¤u, bencilli¤in ve k›yas›ya yaﬂam mücadelesinin hakim
oldu¤u bir yer midir?
Bu sorunun cevab›n›
do¤adaki yaﬂam› inceleyerek verebiliriz. Do¤ada elbetteki canl›lar beslenebilmek veya güvenliklerini
sa¤lamak için bir çaba içerisindedirler. Her hayvan yaﬂam›n› sürdürmek için avlanmak zorundad›r veya
kendisini korumak için sald›rganlaﬂabilir. Ancak do¤a sadece bu görüntülerden ibaret de¤ildir. Do¤ada canl›lar›n büyük bir ço¤unlu¤u yavrular› veya aileleri için, kimi zaman
sürülerindeki di¤er canl›lar hatta di¤er türler için benzeri görülmemiﬂ fedakarl›klarda bulunurlar. Fedakarl›¤›n yan› s›ra iﬂbirli¤i, dayan›ﬂma, birbirinin
ç›kar›n› kollama gibi özellikler canl›lar aleminde s›kça karﬂ›laﬂ›lan tav›rlard›r.
‹ﬂte do¤an›n yaln›zca bir savaﬂ yeri oldu¤unu iddia eden evrim teorisi
canl›lar aleminde görülen bu fedakarl›k örneklerine hiçbir aç›klama getiremez. Do¤adaki yaﬂam evrim teorisinin temel iddias›n› aç›kça ve kesinlikle
geçersiz k›lmaktad›r. Evrim teorisi, düﬂmanlar›ndan kaç›p kurtulan bir zebran›n, neden geri dönüp düﬂmanlar› taraf›ndan kuﬂat›lm›ﬂ olan di¤er zebralar›, üstelik de hayat›n› tehlikeye atarak, kurtard›¤›n› kesinlikle aç›klayamaz. Veya ilerleyen sayfalarda detaylar›n› görece¤imiz gibi, yumurtalar›n›
yaﬂatabilmek için ölümü göze alarak kumsala ç›kan aterina bal›klar›n›n bu

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)
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davran›ﬂlar›n›n neden do¤al seleksiyonla elenmedi¤i sorusunu cevaplayamaz. Canl›lardaki fedakar ve iﬂbirlikçi davran›ﬂlar evrim teorisinin geçersizli¤ini bir kez daha ve tüm aç›kl›¤›yla ortaya koyarken, önemli bir gerçe¤in
de delillerini oluﬂturmaktad›r: Tüm evrenin üstün güç sahibi olan Allah taraf›ndan yarat›ld›¤› ve her bir canl›n›n, O'nun ilham› ile davrand›¤› gerçe¤inin...
‹lerleyen sayfalarda, akl› ve bilinci olmayan canl›lar›n hayret ve hayranl›k uyand›ran davran›ﬂlar›n›n bir k›sm›n› okuyacaks›n›z. Ak›l ve vicdan sahibi her insan bu davran›ﬂlar›n ancak tüm canl›lar›n hakimi olan Allah'›n gücü ve denetimi alt›nda oluﬂabilece¤ini kolayl›kla kavrayacakt›r. Çünkü
Allah'›n Kuran'da da bildirdi¤i gibi:
Sizin yarat›l›ﬂ›n›zda ve türetip-yayd›¤› canl›larda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vard›r. (Casiye Suresi, 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)

13

eryüzünde bilinç ve ak›l sahibi tek varl›k insand›r. Fiziksel özelliklerinin yan› s›ra, insan› di¤er canl›lardan ay›ran en önemli
özelli¤i, bilincinin ve akl›n›n ona kazand›rd›¤› yeteneklerdir.
Bunlar, muhakeme ve yarg› yetene¤i, düﬂünme, plan yapabilme,
birkaç aﬂama sonras›n› tahmin edebilme, olaylar karﬂ›s›nda tedbir alabilme,
kavrama, bir amaç için hareket etme gibi tamamen insana has özelliklerdir.
Do¤adaki di¤er canl›lar ise böyle bir bilince ve akla sahip de¤ildirler. Dolay›s›yla onlar›n plan yapmalar›, ileriyi görmeleri, hatta ancak mühendislerin
yapabilecekleri hesaplar› yap›p uygulamalar›, herhangi bir konuda karar
vermeleri beklenemez.
O halde, do¤ada oldukça s›k olarak karﬂ›m›za ç›kan ak›l ve bilinç ürünü davran›ﬂlar› nas›l aç›klayabiliriz? Ki bu akl› ve bilinci sergileyen canl›lar›n baz›lar› bir beyine bile sahip de¤ilken... Bu sorunun cevab›n› vermeden
önce, hayvanlarda görülen bilinç ve ak›l ürünü davran›ﬂlardan birkaç örnek
vermek sorunun öneminin daha iyi anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan faydal› olacakt›r.

Baraj Mühendisleri Kunduzlar
Kunduzlar, gerçek bir mühendis gibi hesaplar yapar ve t›pk› usta bir inﬂaat iﬂçisi gibi çal›ﬂarak, ola¤anüstü bir tasar›ma sahip yuvalar inﬂa ederler.
Ayr›ca, ayn› ak›l almaz ustal›kla, yuvalar›n› inﬂa edecekleri akarsuyun h›z›n› kesecek barajlar kurarlar. Bunun için ise oldukça yorucu ve birkaç aﬂamal› iﬂler yaparlar. Öncelikle, hem beslenebilmek hem de baraj›n ve yuvan›n inﬂas›nda kullanabilmek için bol miktarda a¤aç kütü¤ü ve dal elde etmeleri
gerekir. Bunun için a¤açlar› diﬂleri ile kemirerek yere devirirler. Ancak bu
kesme iﬂlemi s›ras›nda önemli bir hesaplama yapt›klar› gözlemlenmiﬂtir:
Kunduzlar genellikle rüzgar›n su kenar›na do¤ru esti¤i yerlerde çal›ﬂmay›
tercih ederler. Böylece kunduzlar›n kemirdikleri a¤açlar suyun bulundu¤u
yöne devrilirler ve bu, kunduzlar›n kütükleri taﬂ›malar›nda büyük kolayl›k
sa¤lar.
Kunduz yuvalar› oldukça detayl› bir tasar›ma sahiptir. Her kunduz yuvas›n›n iki sualt› giriﬂi, su düzeyinin hemen üstünde bir beslenme odas›, daha yukar› bir düzeyde kuru bir uyuma odas› ve bir havaland›rma kanal› bulunur.
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Kunduzlar, gerçek birer
mühendis gibi hesaplar yapar
ve ayn› usta bir inﬂaat iﬂçisi
gibi çal›ﬂarak ola¤anüstü
tasar›ma sahip olan yuvalar
inﬂa ederler.
Ortada solda bir kunduz,
yuvas› için gereken baraj› inﬂa
ederken görülüyor.
Ortada sa¤da kunduzun inﬂa
etti¤i baraj.
Altta kunduzun mimari bir
baﬂar›yla inﬂa etti¤i yuvas›n›n
çizim resmi.
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Kunduzlar, toplad›klar› malzemeleri üst üste y›¤arak yuvalar›n›n d›ﬂ
cephesini oluﬂtururlar. Ancak, bu malzeme y›¤›n›nda hiçbir delik veya yar›k
kalmamas›na büyük özen gösterir, dallarla veya çamurla bunlar› kapat›rlar.
Bu yuvay› oluﬂturan malzeme, yuvay› erozyondan korur ve so¤u¤u d›ﬂar›da tutar. K›ﬂ iyi bir kar örtüsü sa¤lad›¤›ndan, d›ﬂar›daki s›cakl›k –35°C'ye
bile düﬂse yuvan›n içindeki s›cakl›k donma noktas›n›n üstünde kal›r. Kunduzlar ayr›ca k›ﬂ›n besinsiz kalmamak için yuvalar›n›n yan›nda gizli bir sualt› yiyecek deposu bulundururlar.
Bu arada kunduzlar, birbirlerine a¤larla ba¤lanm›ﬂ, geniﬂli¤i 1 metre
kadar olan kanallar açar ve bu kanallar arac›l›¤› ile yüzlerce metre ilerideki
kuru ve daha yüksek alanlara ç›kabilirler. Bu su kanallar›n›n as›l amac› kunduzlar›n besinlerini sa¤lad›klar› a¤açlara ulaﬂabilmeleridir.
Kunduzlar›n inﬂa ettikleri barajlar da, bitkiler ve taﬂlar›n y›¤›lmas›yla
yuvan›n yap›l›ﬂ›na benzer bir yöntemle yap›l›r. Kunduzlar iki k›y› aras›nda
uzun üçgen bir dal y›¤›n› oluﬂturana kadar dallar› birbirine ba¤larlar. Malzeme y›¤mak ve yar›klar› doldurmak için kümeyi t›rman›p aﬂarak, ak›nt›ya
karﬂ› yönde çal›ﬂ›rlar. Suyun baraj› aﬂt›¤› ya da aralarda boﬂald›¤› yerlere çamur veya dal eklerler. Böylelikle baraj, s›¤ bir akarsuyu derin bir havuza dönüﬂtürür. Bu da kunduzlara k›ﬂ için yiyeceklerini depolayabilecekleri bir yer
sa¤lar, yüzebilecekleri suyun alan›n› geniﬂletip, yiyecek ve inﬂaat malzemesi taﬂ›may› kolaylaﬂt›r›r. Ayr›ca yuvalar›n›n da güvenli birer s›¤›nak olmas›n› sa¤lar. Ayn›, hendekle çevrili kaleler gibi kunduzlar›n evlerinin de sald›r›ya u¤ramas› neredeyse imkans›zd›r.2
Burada k›saca özetledi¤imiz kunduzlar›n bu davran›ﬂlar›n›n her aﬂamas› ak›l, plan, hesap ve bilgi içermektedir. Ancak tüm bu özellikleri kunduzlara ait olarak de¤erlendirmek elbetteki mant›kl› bir ç›kar›m olmayacakt›r. Çünkü kunduz bilinci olmayan, dolay›s›yla hiçbir ak›l gösterisinde bulunamayacak bir hayvand›r. Öyle ise kunduzun bu davran›ﬂlar›n›n nereden
kaynakland›¤› sorusunun bir aç›klamas› bulunmal›d›r. Bu ak›l ve plan kunduzun kendisine ait de¤ilse kime aittir? Elbette kunduzlar›n ve ileride say›s›z örne¤ini görece¤imiz tüm canl›lar›n üstün özelliklerini ortaya ç›karan,
onlara ak›lc› planlar yapt›ran, onlar› yaratan ve tüm bunlar› ilham ile emreden, sonsuz ak›l ve kudret sahibi olan Allah't›r.
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Birkaç Aﬂamal› Plan Yapabilen ‹mparator T›rt›l›
Elbette ki do¤ada ak›lc› davran›ﬂlar gösteren, plan ve hesap yapan tek
canl› kunduzlar de¤ildir. Bu konuda baﬂar› sa¤layan say›s›z canl›dan bir di¤eri de –kunduzdan çok daha küçük ve kendisinden en küçük bir bilinç ve
zeka belirtisi dahi beklenemeyecek olan- bir t›rt›l türüdür. Bu, imparator ipe¤ini üreten t›rt›ld›r.
Larva dönemini di¤er t›rt›llar gibi koza içinde geçiren bu t›rt›l, larvadan
ç›kt›ktan sonra üzerini bir yaprakla örterek kendini gizler. T›rt›l›n bu örtünme iﬂini gerçekleﬂtirme tarz›, önceden belirlenmiﬂ son derece ak›lc› bir plan
üzerinedir ve her aﬂamas› beceri gerektirir. Çünkü yeﬂil, yaﬂ bir yaprak bükülemeyece¤i için t›rt›l›n üzerini koruyucu bir kabuk gibi örtemez ve t›rt›l›n
bu sorunu bir ﬂekilde çözmesi gerekir. T›rt›l, bu ilk sorunu akla gelebilecek
en basit, ama amac›na en uygun biçimde çözer. Önce yapra¤›n sap›n› ›s›rarak kopar›r. (Ancak daha önce yaprak düﬂmesin diye onu ipe¤i ile dala s›k›ca ba¤lar.) Bu giriﬂimin kaç›n›lmaz bir sonucu olarak yaprak kurumaya baﬂlar ve bir süre sonra büzülür. Kuruyan bir yaprak ayn› zamanda yuvarlaklaﬂ›r da. Bu sayede birkaç saat sonra t›rt›l, içine girebilece¤i ideal bir yaprak
boru elde etmiﬂtir bile.
‹lk bak›ﬂta bu t›rt›l›n bir seri ak›l gösterisinde bulunarak kendisine güvenli bir korunak haz›rlad›¤›n› düﬂünebilirsiniz. Bu do¤rudur, ancak t›rt›l
kuru bir yapra¤›n içine saklanarak ayn› zamanda kendini kolay bir yem haline de getirmiﬂtir. Çünkü kuru bir yaprak her zaman için farkl› renginden
dolay› kuﬂlar›n dikkatini daha çok üzerine çekecektir ve bu da t›rt›l›n sonu
demektir.
‹ﬂte bu noktada t›rt›l bir buluﬂ daha yapar ve kendini kuﬂlar›n dikkatini çekecek bir yem olmaktan kurtar›r. T›rt›l bu sorunu bir matematikçi gibi
olas›l›k hesab› yaparak çözer; içine girece¤i yaprak d›ﬂ›nda beﬂ-alt› yapra¤a
daha ayn› iﬂlemleri uygular ve bunlar›, içine yataca¤› yapra¤›n çevresine yine kendi ipe¤i ile ba¤lar. Böylece dalda bir tane de¤il, alt› yedi tane kuru
yaprak bulunur ve bunlardan yaln›zca bir tanesinin içinde t›rt›l sakl›d›r. Di¤erleri boﬂ birer tuzakt›rlar. Bir kuﬂ gelip de kuru yapraklara yönelirse, t›rt›l› avlama olas›l›¤› 1/6 olacakt›r.3
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Bütün bunlar›n bilinçli davran›ﬂlar oldu¤u aç›kça ortadad›r. Ancak,
mikroskopik bir beyne ve son derece basit bir sinir sistemine sahip bir t›rt›l›n bu kadar bilinçli, planl› ve ak›lc› davran›ﬂlar sergilemesi mümkün müdür? Bu t›rt›l›n düﬂünme gibi bir yetene¤i yoktur ki, birkaç aﬂama sonras›n›
düﬂünebilsin. T›rt›l›n bunu bir baﬂka t›rt›ldan ö¤renmiﬂ olmas›n›n da imkan› yoktur. Asl›nda kendisini bekleyen tehlikeler oldu¤unun bile fark›nda de¤ildir. Öyle ise düﬂmanlar› yan›ltma fikrinin sahibi kimdir?
Bu sorular› bir evrimci bilim adam›na sorarsan›z size aç›k ve kesin bir
cevap asla veremeyecektir. Ancak evrimcilerin çok çaresiz kald›klar›nda s›¤›nd›klar› bir kavram vard›r: içgüdü. Evrimciler, hayvanlar›n bu davran›ﬂlar› içgüdüleri ile sergilediklerini söylerler. Böyle bir durumda sorulmas› gereken ilk ﬂey içgüdünün tan›m› olmal›d›r. Hayvanlar›n bu davran›ﬂlar› içgüdüsel oldu¤una göre, örne¤in bir t›rt›l›n yapra¤› keserek üzerine örtmesi için
onu güden bir mekanizma veya bir güç olmal›d›r. Veya yine ayn› güç kunduzlar› barajlar ve yuvalar inﬂa etmesi için "gütmelidir". Ve bu mekanizman›n veya gücün, isminden de anlaﬂ›laca¤› gibi canl›n›n içinde bir yerlerde
bulunmas› gereklidir.

‹çgüdünün Kökeni Nedir?
"‹çgüdü" kelimesi, evrimci bilim adamlar› taraf›ndan, hayvanlar›n do¤uﬂtan sahip olduklar› baz› davran›ﬂlar› tan›mlamak için kullan›l›r. Ancak
hayvanlar›n bu içgüdüleri nas›l edindikleri, içgüdü ile yap›lan bir davran›ﬂ›n ilk olarak nas›l ortaya ç›kt›¤› ve bu davran›ﬂlar›n nesilden nesile nas›l aktar›ld›¤› sorusu her zaman cevaps›zd›r.
Evrimci genetikçi Gordon Rattray Taylor, The Great Evolution Mystery
isimli kitab›nda içgüdülerle ilgili bu ç›kmaz› ﬂöyle itiraf etmektedir:
‹çgüdüsel bir davran›ﬂ ilk olarak nas›l ortaya ç›k›yor ve bir türde kal›t›msal olarak nas›l yerleﬂiyor diye sorsak, bu soruya hiçbir cevap alamay›z.4
Gordon Taylor gibi itirafta bulunamayan baz› evrimciler ise bu sorular› üstü kapal›, gerçekte bir anlam ifade etmeyen cevaplarla geçiﬂtirmeye çal›ﬂ›rlar. Evrimcilere göre, içgüdüler canl›lar›n genlerine programlanm›ﬂ olan
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Gordon R. Taylor,
bir evrimci olmas›na ra¤men, evrimin
içgüdülerle ilgili
tüm sorular› cevaps›z b›rakt›¤›n› söylemektedir.

davran›ﬂlard›r. Bu aç›klamaya göre örne¤in bir balar›s› son derece muntazam ve bir matematik harikas› olan alt›gen petekleri içgüdüleri ile yapar. Di¤er bir deyiﬂle yeryüzündeki tüm balar›lar›n›n genlerinde kusursuz ﬂekilde
alt›gen petek inﬂa etme içgüdüsü programlanm›ﬂt›r.
Bu durumda ak›l ve mant›k sahibi her insan ﬂöyle bir soru soracakt›r:
E¤er canl›lar, davran›ﬂlar›n›n büyük ço¤unlu¤unu, böyle davranmaya programland›klar› için yap›yorlarsa, onlar› kim programlam›ﬂt›r? Hiçbir program kendi kendine oluﬂamaz. Her program›n mutlaka bir programc›s› olmal›d›r.
Evrimciler, bu soruya verebilecek bir yan›t bulamad›klar› gibi, konuyla
ilgili yay›nlarda ﬂöyle bir göz boyama kullan›rlar: Tüm canl›lara sahip olduklar› özellikleri verenin "tabiat ana" oldu¤unu söylerler. "Tabiat ana" ise
bildi¤imiz taﬂ, toprak, su, a¤aç, bitki, vs. den oluﬂur. Acaba bunlardan hangisinin, canl›lara bilinçli ve ak›l yüklü eylemler yapt›rmas› mümkün olabilir? Tabiat›n hangi parças› canl›lar› programlamak için gerekli akla ve yetene¤e sahiptir? Do¤ada gördü¤ümüz her ﬂey yarat›lm›ﬂt›r ve dolay›s›yla yarat›c› olamaz. Hangi ak›l sahibi insan bir ya¤l› boya tablo gördü¤ünde "boyalar ne kadar güzel bir tablo yapm›ﬂlar" diyebilir? Kuﬂkusuz bu, son derece ak›l d›ﬂ› bir düﬂünce olur. Öyle ise kendileri de yarat›lm›ﬂ olan, hiçbir akla ve bilince sahip olmayan varl›klar›n yarat›c› olduklar›n› iddia etmek, di¤er varl›klar›n ak›lla ve bilinçle davranmak üzere programlad›klar›n› söylemek de ayn› ﬂekilde ak›l d›ﬂ›d›r.
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Bu noktada karﬂ›m›za çok aç›k bir gerçek ç›kmaktad›r: Bu canl›lar sahip
olduklar› üstün özellikleri kendi ak›llar› ile bulup yapamad›klar›na göre ve
bu canl›lar bu özellikleri ile do¤duklar›na göre, öyle ise bu özellikleri onlara
veren, onlar› bu tav›rlar› gösterecek ﬂekilde yaratan üstün bir Ak›l ve ‹lim
Sahibi vard›r. Tüm do¤ada gördü¤ümüz bu akl›n ve ilmin sahibi de hiç ﬂüphesiz Allah't›r.
Allah, Kuran'da balar›s›n› örnek vererek, gösterdi¤i ak›lc› davran›ﬂlar›
ona Kendisi'nin ilham etti¤ini bildirmektedir. Yani evrimcilerin "içgüdü" dedikleri veya "hayvanlar bunu yapmak için programlanm›ﬂlard›r" diyerek
aç›klamaya çal›ﬂt›klar› ﬂey asl›nda Allah'›n ilham›d›r. Bu gerçek Kuran'da
ﬂöyle bildirilir:
Rabbin bal ar›s›na vahyetti: Da¤larda, a¤açlarda ve onlar›n kurduklar› çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye,
böylece Rabbinin sana kolaylaﬂt›rd›¤› yollarda yürü-uçuver. Onlar›n
kar›nlar›ndan türlü renklerde ﬂerbetler ç›kar, onda insanlar için bir
ﬂifa vard›r. ﬁüphesiz düﬂünen bir topluluk için gerçekten bunda bir
ayet vard›r. (Nahl Suresi, 68-69)
Evrimci bilim adamlar› Allah'›n varl›¤›n› inkar etmek amac›yla bu aç›k
gerçe¤i görmezlikten gelirler. Asl›nda bu hayvanlar›n davran›ﬂlar›n› bizzat
kendileri gözlemlemekte ve bu davran›ﬂlar›n aç›klamas›n› aramaktad›rlar.
Ve hepsi bu davran›ﬂlar›n evrim teorisi ile aç›klanamayaca¤›n›n fark›ndad›rlar. Bugün evrimci bilim adamlar› taraf›ndan hayvan davran›ﬂlar› ile ilgili
olarak haz›rlanm›ﬂ hangi kitab› veya yay›n› okusan›z hep benzer cümlelerle
Evrimcilerin "tabiat ana" ve benzeri "kuru isimler" takt›klar› do¤a, göllerden, da¤lardan,
a¤açlardan vs. oluﬂur. Bunlardan hangisi bir kunduza "yuva inﬂa etme bilgi ve yetene¤ini" verebilir? Elbette her canl›ya ayr› ayr› yetenekler veren, vücutlar›n› donat›p düzenleyen üstün güç ve kudret sahibi olan Yüce Allah't›r.
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karﬂ›laﬂ›rs›n›z: "… Bunu yapmak yüksek seviyeli bir ak›l gerektirir. Ancak
hayvanlar bu ak›ldan yoksun olmalar›na ra¤men bunu nas›l baﬂarmaktad›rlar? Bu, bilimin cevaplayamad›¤› bir sorudur."
Yukar›da örne¤ini verdi¤imiz imparator t›rt›l›n›n davran›ﬂlar› hakk›nda ünlü evrimcilerden Hoïmar Von Dithfurth'un yapt›¤› yorumlar, evrimcilerin hayvan davran›ﬂlar›ndaki bilince getirdikleri yorumlar›n klasik bir örne¤idir:
Yan›lt›c› benzerleri (baﬂka kuru yapraklar›) takipçinin önüne koyarak
gizlenmenin mümkün olabilece¤i fikrinin, insan› ﬂaﬂk›nl›¤a düﬂüren
bu zekice buluﬂun as›l sahibi kimdir? Kuﬂlar›n t›rt›l arama heveslerini böylelikle kursaklar›nda b›rakabilece¤i, kuru yapraklar aras›nda bir
ﬂeyler bulabilme ﬂanslar›n›n belli bir oranda azalt›labilece¤i biçimindeki bu son derece özgün buluﬂ kimin eseridir de, t›rt›l bunu do¤umuyla birlikte ondan devralm›ﬂt›r? … Bütün bunlar›n ancak oldukça ak›ll› bir insan›n hayatta kalabilmek için baﬂvurabilece¤i yollar oldu¤unu
kabul etmemiz gerekiyor. Oysa gerek merkezi sinir sisteminin ilkelli¤ini gerekse öteki davran›ﬂlar›n› göz önünde bulundurdu¤umuzda Attacus t›rt›l›n›n (imparator t›rt›l›) ne belli bir amac› tasarlayabilmesi ne de
bu do¤rultuda ak›l yürütebilmesi söz konusu olabilir. ‹yi de, t›rt›l bütün
bu özelliklere karﬂ›n nas›l olup da kendini bu yoldan koruyabilmektedir?… Geçmiﬂin do¤a bilimcileri bu tür olaylarla karﬂ›laﬂt›kça bir mucizenin varl›¤›na inanmakla kalmam›ﬂlar, do¤aüstü bir Yarat›c›'n›n, yani
Allah'›n, Kendi yaratt›klar›n› korumak için böyle bir korunman›n gerekli bilgileriyle onu donatt›¤›n› düﬂünmekten kendilerini alamam›ﬂlard›.
Oysa bu tarz bir aç›klama, do¤a bilimci için bir intihard›r… Öte yandan
modern bilimin bu türden olaylar› "içgüdü" gerçe¤iyle aç›klamaya çal›ﬂmas› da pek bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü ço¤umuzun sand›¤›n›n tersine, olup biteni içgüdünün marifeti saymak, örne¤imizde,
t›rt›l›n davran›ﬂlar›n› do¤uﬂtan davran›ﬂ biçimlerinden biri olarak yorumlamak demektir; bu da bizi bulundu¤umuz yerden pek öteye götürmez ve sorunun as›l yan›t›n› bulmam›z› engeller… Ne var ki pratikte
organik bir beyinden yoksun olan t›rt›l›n ak›ll›l›¤›ndan söz etmek anlams›zd›r. Gene de baﬂtan beri anlatageldi¤imiz davran›ﬂlar›na bak›nca, bunlar›n çok özel bir anlamda "ak›lla düzenlenmiﬂ" olduklar›na
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iliﬂkin belirli k›staslar da göze batmaktad›r. Belli bir amaca ve hedefe
yöneliklik, gelecekteki olaylar› tahmin etme, kendi d›ﬂ›ndaki canl› türlerinin olas› (muhtemel) davran›ﬂlar›n› ve tepkilerini hesaba katma,
ak›ll›l›¤›n belirtileri de¤ilse nedirler?5
Yukar›daki sözler ünlü bir evrimcinin küçük bir t›rt›l›n gösterdi¤i ak›lc›, planl› ve bir amaca yönelik davran›ﬂlar›n› aç›klama gayretleridir. Bu tür
yay›n ve kitaplarda bu tarz demagojik cümleler veya cevaps›z sorular d›ﬂ›nda bir yorum veya aç›klama ile karﬂ›laﬂ›lmas› mümkün de¤ildir.
Asl›nda evrim teorisinin sahibi Charles Darwin de hayvanlar›n davran›ﬂlar›n›n ve içgüdülerinin, teorisi için büyük bir tehlike oluﬂturdu¤unu fark
etmiﬂ ve bunu "Türlerin Kökeni" isimli kitab›nda aç›kça, hatta birkaç kez itiraf etmiﬂti:
‹çgüdülerin birço¤u öylesine ﬂaﬂ›rt›c›d›r ki, onlar›n geliﬂimi okura belki
teorimi tümüyle y›kmaya yeter güçte görünecektir.6
Darwin'in o¤lu Francis Darwin ise babas›n›n mektuplar›n› derledi¤i
"The Life and Letters of Charles Darwin" isimli kitapta Charles Darwin'in içgüdülerle ilgili yaﬂad›¤› zorlu¤u ﬂöyle aktarm›ﬂt›:
Çal›ﬂman›n (Türlerin Kökeni'nin) 3. Bölümü'nde birinci k›s›m tamamlan›yor ve hayvanlar›n al›ﬂkanl›klar› ile içgüdülerindeki varyasyonlardan
söz ediyor… Bu konunun yaz›n›n baﬂlang›ç k›sm›na dahil edilmesinin
sebebi, içgüdülerin do¤al seleksiyonla gerçekleﬂti¤i fikrini imkans›z
olarak de¤erlendiren okuyucular›n aceleyle teoriyi reddetmemesini
sa¤lamak. Türlerin Kökeni'nde yer alan ‹çgüdüler Bölümü özellikle "teorinin en ciddi ve en aç›k zorluklar›n› içeren" konu.7

‹çgüdüler Evrimle Geliﬂemez
Evrimciler, hayvanlar›n davran›ﬂlar›n›n birço¤unun içgüdüsel oldu¤unu söylerler, ancak önceki sayfalarda da belirtildi¤i gibi içgüdülerin kayna¤›n›, içgüdüsel davran›ﬂlar›n ilk olarak nas›l oluﬂtuklar›n›, hayvanlar›n sahip olduklar› bilgileri ve davran›ﬂlar› nas›l edindiklerini aç›klayamazlar. Ancak çok cevaps›z kald›klar›nda baz›lar› ortaya ﬂöyle bir iddia atar: "Hayvanlar tecrübe yoluyla baz› davran›ﬂlar› ö¤renirler ve bu davran›ﬂlar›n iyi olanlar› do¤al seleksiyon taraf›ndan seçilir. Daha sonra bu iyi olan davran›ﬂlar
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kal›t›m yoluyla bir sonraki nesle aktar›l›r."
Bu iddiadaki mant›k hatalar›n› ve bilim d›ﬂ›l›¤› görebilmek için çok fazla düﬂünmeye gerek yoktur. ﬁimdi, evrimcilerin bu iddialar›ndaki yan›lg›lar› s›ras›yla inceleyelim.
1. "Faydal› davran›ﬂlar›n do¤al seleksiyon ile seçildi¤i"
iddias›ndaki yan›lg›lar:
Darwin'in ortaya att›¤› evrim teorisinin temel mekanizmalar›ndan biri
do¤al seleksiyondur. Do¤al seleksiyon, "bir canl› için faydal› olan bir de¤iﬂimin (bu de¤iﬂim yap›sal olabilir veya hayvan›n davran›ﬂlar› ile ilgili olabilir)
di¤erlerinin aras›ndan seçilerek o canl›da kal›c› hale gelmesi ve bu ﬂekilde
bir sonraki nesle aktar›lmas›" anlam›na gelmektedir.
Ancak bu iddiada gözden kaçmamas› gereken son derece önemli bir
nokta bulunmaktad›r: Darwin'in bu tezi do¤ay›, faydal› ve zararl› davran›ﬂlar› ay›rt edebilen, bilinçli ve karar verebilen bir güç olarak göstermektedir.
Do¤ada bu ayr›m› yapabilecek herhangi bir güç veya bilinç bulunmamaktad›r. Ne hayvan›n kendisi, ne de do¤ada bulunan herhangi bir varl›k "hangi
davran›ﬂ›n yararl› oldu¤u" karar›n› verebilecek bir yetene¤e sahip de¤ildir.
Bu seçimi sadece, do¤ay› ve söz konusu canl›y› yaratm›ﬂ olan bilinç ve ak›l
sahibi bir Varl›k yapabilir.
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Asl›nda Darwin'in kendisi de karmaﬂ›k ve faydal› davran›ﬂlar›n do¤al
seleksiyon yoluyla kazan›lm›ﬂ olmas›n›n imkans›z oldu¤unu itiraf etmiﬂ, ancak kendi iddias›n›n hayal gücüne daha uygun oldu¤unu ve bu nedenle saçma olmas›na ra¤men bu iddiay› sürdürdü¤ünü belirtmiﬂti:
Sonunda, yavru gugu¤un üvey kardeﬂlerini yuvadan atmas›, kar›ncalar›n köleleﬂtirmesi… gibi içgüdüleri, özellikle ba¤›ﬂlanm›ﬂ ya da yarat›lm›ﬂ içgüdüler olarak de¤il de bütün organik yarat›klar›n ilerlemesine
yol açan genel bir yasan›n, yani ço¤alman›n, de¤iﬂmenin, en güçlülerin
yaﬂamas›n›n ve en zay›flar›n ölmesinin küçük belirtileri olarak görmek,
mant›kl› bir sonuç ç›karma olmayabilir, ama benim hayal gücüm için
çok daha doyurucudur.8
Türkiye'nin önde gelen evrimcilerinden Prof. Dr. Cemal Y›ld›r›m ise
annenin yavru sevgisi gibi davran›ﬂlar›n do¤al seleksiyon ile aç›klanamayaca¤›n› ﬂöyle itiraf etmektedir:
Annenin yavru sevgisini, hiçbir ruhsal ö¤e içermeyen "kör" bir düzenekle (do¤al seleksiyon) aç›klamaya olanak var m›d›r? Biyologlar›n (bu
arada Darwinciler'in) bu tür sorulara doyurucu yan›t verdiklerini söylemek güçtür, kuﬂkusuz.9
Bilinci ve akl› olmayan bu canl›larda birtak›m manevi özellikler bulundu¤una ve bu manevi özellikleri kendi iradeleriyle kazanmalar› mümkün

Bir akla veya ﬂuura sahip olmayan canl›lar›n,
yavrular›na ﬂefkat göstermelerinin, onlar› koruyup
beslemelerinin bir tek aç›klamas› vard›r: Tüm canl›lar
Allah'›n ilham›yla hareket ederler. Örne¤in bu
resimdeki dalg›ç kuﬂu Allah'›n ilham› ile
yavrusunu beslemektedir.
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olmad›¤›na göre bunu onlara veren bir güç olmal›d›r. Do¤al seleksiyon mekanizmas› ve do¤an›n kendisi, ne ﬂuura, ne de bu manevi özelliklere sahip
de¤ildirler ve bu nedenle canl›lar›n sahip olduklar› bu özelliklerin kayna¤›
olamazlar. Çok aç›k olarak görülen gerçek ﬂudur: Tüm canl›lar Allah'›n iradesinin ve kontrolünün alt›nda yaﬂarlar. Bu nedenledir ki, bilinçsiz canl›lar›n yaﬂad›¤› do¤ada s›k s›k, insan› hayrete düﬂüren, "bu hayvan bunu nereden biliyor" veya "bu hayvan bunu nas›l düﬂünebilir?" dedirten hayret ifadelerimize neden olan, son derece bilinçli davran›ﬂlar görürüz.

Cemal Y›ld›r›m bir evrimci olmas›na
ra¤men "annenin yavru sevgisini,
hiçbir ruhsal ö¤e içermeyen "kör"
bir düzenekle (do¤al seleksiyon)
aç›klamaya olanak var m›d›r?"
diyerek teorinin önemli bir
ç›kmaz›n› dile getirmektedir.
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2. Do¤al Seleksiyon yoluyla kazan›lan davran›ﬂlar›n kal›t›m yoluyla
bir sonraki nesle aktar›ld›¤› iddias›ndaki yan›lg›lar:
Evrimcilerin iddialar›n›n ikinci aﬂamas›nda ise do¤al seleksiyon yoluyla kazan›lan davran›ﬂlar›n kal›t›m yoluyla sonraki nesillere aktar›lmalar› gerekmektedir. Ancak bu iddialar› da bir çok yönden tutars›zl›klarla doludur.
Her ﬂeyden önce hayvanlar tecrübe yoluyla bir davran›ﬂ› ö¤renseler bile,
sonradan kazan›lm›ﬂ bir davran›ﬂ›n genetik olarak bir sonraki nesle aktar›lmas› imkans›zd›r. Ö¤renilen bir davran›ﬂ sadece bu tavr› ö¤renen canl›ya ait
olur. Bir davran›ﬂ ﬂeklinin canl›n›n genlerine aktar›lmas› kesinlikle mümkün
de¤ildir.
Evrimci Gordon R. Taylor, baz› biyologlar›n, davran›ﬂlar›n kal›t›msal
olarak sonraki nesillere aktar›labildi¤i iddias›n›, "ac›nacak" bir iddia olarak
de¤erlendirmektedir:
Biyologlar belirli baz› davran›ﬂ ﬂekillerinin kal›t›m›n›n mümkün oldu¤unu ve asl›nda bunun gerçekten görüldü¤ünü kabul ederler. Dobzhansky ﬂunu iddia etmektedir: "Tüm beden yap›lar› ve fonksiyonlar,
hiçbir istisna olmaks›z›n, çevresel zincirler s›ras›nda oluﬂan kal›t›m›n
ürünleridir. Bu durum, hiçbir istisna olmaks›z›n tüm davran›ﬂ ﬂekilleri
için de geçerlidir". Bu do¤ru de¤ildir ve Dobzhansky gibi sayg›n birinin
bunu dogmatik olarak savunmas› ac›nacak bir durumdur. Baz› davran›ﬂ ﬂekillerinin kal›t›msal oldu¤u do¤rudur; ancak tümünün kal›t›msal
oldu¤unu söylememize imkan yoktur.
Aç›k olan gerçek ﬂudur ki, genetik mekanizma, belirli baz› davran›ﬂ biçimlerini nesilden nesile aktarabildi¤ine dair en küçük bir belirti bile
göstermemektedir. Genetik mekanizma sadece protein üretir. Belirli
hormonlardan daha fazla üreterek, davran›ﬂ› genel olarak etkileyebilir
örne¤in bir hayvan› daha agresif veya daha pasif yapabilir veya bir canl›y› annesine daha ba¤›ml› hale getirebilir. Ancak yuva yaparken gereken bir dizi hareket gibi belirli bir davran›ﬂ program›n› nesilden nesile
aktarabildi¤ine dair hiçbir delil yoktur.
E¤er davran›ﬂ gerçekten kal›t›msal ise, o halde nesilden nesile aktar›lan
davran›ﬂ›n birimi nedir? Çünkü birimler oldu¤u varsay›lmaktad›r. Hiç
kimse bu soruya bir cevap verememiﬂtir.10
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Gordon Taylor'›n da belirtti¤i gibi, karmaﬂ›k davran›ﬂ biçimlerinin kal›t›msal olduklar›n› iddia etmek bilimsel de¤ildir. Kuﬂlar›n yuva yapmalar›,
kunduzun baraj kurmas›, ar›lar›n petek inﬂa etmeleri gibi seri olarak bilinçli
kararlar, tasar›m ve ileri görüﬂlülük gerektiren karmaﬂ›k davran›ﬂlar›n kal›t›msal olamayaca¤›n›n çarp›c› delillerinden bir baﬂkas› da k›s›r iﬂçi kar›ncalard›r.
Kar›nca kolonisinde yaﬂayan k›s›r iﬂçi kar›ncalar›n tamamen kendilerine özgü davran›ﬂ özellikleri bulunmaktad›r ve her özellikleri oldukça geniﬂ
bir bilgi birikimi ve hesap yapabilme yetene¤i gerektirmektedir. Ancak iﬂçi
kar›ncalar bu davran›ﬂlar›n›n hiçbirini kal›t›msal olarak elde edemezler.
Çünkü iﬂçi kar›ncalar k›s›rd›rlar ve kendi özelliklerini di¤er nesillere aktaramazlar. Öyle ise evrimcilere öncelikle ﬂu soruyu sormak gerekir: ‹lk olarak
k›s›r iﬂçi kar›ncalara özgü davran›ﬂ biçimini edinen kar›nca bunu bir sonraki nesle nas›l aktard›? Milyonlarca y›ld›r, sadece iﬂçi kar›ncalar de¤il, ayn›
durumdaki k›s›r iﬂçi ar›lar ve k›s›r termitler de ak›l, yetenek, dayan›ﬂma, disiplin, iﬂbölümü ve fedakarl›k ürünü tav›rlar sergilemektedirler. Fakat ilk
var olduklar› günden bu yana söz konusu canl›lar sahip olduklar› hiçbir
özelli¤i bir baﬂkas›na aktarma yetene¤ine sahip de¤ildirler.
Ayr›ca bu canl›lar›n gösterdikleri ola¤anüstü davran›ﬂlar› ö¤renerek elde ettiklerini de söyleyemeyiz. Çünkü söz konusu canl›lar›n tümü dünyaya
geldikleri andan itibaren bu davran›ﬂlar› kusursuz bir ﬂekilde uygulamaya
baﬂlarlar. Herhangi bir konuda belirli bir e¤itim süresi geçirmezler, tüm davran›ﬂlar› do¤uﬂtan sahip olduklar› bilgiler do¤rultusundad›r. Ve bu, dünyan›n her köﬂesinde yaﬂayan tüm kar›nca, balar›s›, termitler ve di¤er tüm canl›lar için geçerlidir. Öyle ise onlara bu davran›ﬂlar›n› kim ö¤retmektedir?
‹ﬂte Charles Darwin'in de 150 y›l önce sordu¤u bu soruyu evrimciler
hala cevaplayamam›ﬂlard›r. Darwin bu çeliﬂkiyi ﬂöyle dile getirmiﬂtir:
Bir tek kuﬂakta al›ﬂkanl›kla birçok içgüdü edinildi¤ini ve sonra ard›ﬂan
kuﬂaklara soyaçekimle iletildi¤ini varsaymak a¤›r bir yan›lg› olur. Bildi¤imiz en ﬂaﬂ›rt›c› içgüdüler, örne¤in balar›s›n›n ve kar›ncalar›n birço¤unun içgüdüleri, al›ﬂkanl›kla kazan›lm›ﬂ olamaz.11
Bir iﬂçi kar›nca, ya da bir baﬂka eﬂeysiz böcek, s›radan bir hayvan olsay-
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d›, bütün ›ralar›n›n (özelliklerinin) Do¤al Seçmeyle yavaﬂ yavaﬂ edinilmiﬂ oldu¤unu, yani yararl› küçük de¤iﬂikliklerle do¤an ve bunlar› soyaçekimle döllerine ileten bireylerin varl›¤›n›, ve onlar›n döllerinin yeniden de¤iﬂti¤ini ve yeniden seçildi¤ini vb. hiç duraksamadan kabul
ederdim. Ama iﬂçi kar›nca ana babas›ndan büyük ölçüde farkl› bir böcektir, ve üstelik tümüyle k›s›rd›r; bu yüzden art arda edinilmiﬂ yap› ve
içgüdü de¤iﬂikliklerini döllerine iletmesi söz konusu olamaz. Bu durumun Do¤al Seçme teorisiyle nas›l uzlaﬂt›r›labilece¤i elbette sorulur.12
Evrimci Cemal Y›ld›r›m ise ayn› konu hakk›nda evrimcilerin içine düﬂtükleri ç›kmaz› ﬂöyle ifade etmektedir:
Örnek olarak sosyal böceklerden iﬂçi kar›nca ve iﬂçi ar›lar› alal›m. Bunlar üreme bak›m›ndan k›s›rd›r; döl vermedikleri için yaﬂam dönemlerinde edindikleri özellikleri ya da u¤rad›klar› modifikasyonlar› yeni
kuﬂaklara geçirmelerine olanak yoktur. Oysa bu iﬂçilerin çevreye ve yaﬂam biçimlerine uyumlar› son derece ileri bir düzeydedir.13
Bu itiraflardan da anlaﬂ›ld›¤› gibi canl›lar›n sergiledikleri ﬂaﬂ›rt›c› davran›ﬂlar ve sahip olduklar› içgüdüler evrimsel bir mekanizma ile aç›klanamaz. Canl›lara ait yetenekler do¤al seleksiyon gibi bir mekanizma ile elde
edilmiﬂ de¤ildir. Ve kal›t›msal olarak bir nesilden di¤erine aktar›lmalar› da
mümkün de¤ildir.
3. ‹çgüdülerin evrimleﬂerek canl›yla birlikte de¤iﬂti¤i
iddias›n›n geçersizli¤i:
Evrim teorisi tüm canl›lar›n birbirlerinden evrimleﬂerek türediklerini
iddia eder. Bu iddiaya göre örne¤in sürüngenler bal›klardan, kuﬂlar da sürüngenlerden evrimleﬂmiﬂlerdir. Ancak unutmamak gerekir ki, her canl› türünün davran›ﬂ ﬂekli bambaﬂkad›r. Bir bal›¤›n davran›ﬂlar› ile, sürüngeninkiler birbirlerinden tamamen ayr›d›r. Öyle ise canl›n›n biyolojik özellikleri
de¤iﬂirken, davran›ﬂlar› da m› uygun ﬂekilde de¤iﬂime u¤ram›ﬂt›r?
‹ﬂte bu soru evrimcilerin içine düﬂtükleri açmazlardan ve çeliﬂkilerden
biridir. Darwin de bu çeliﬂki ve imkans›zl›¤›n fark›na varm›ﬂ ve içgüdülerin
do¤al seçmeyle kazan›l›p sonra de¤iﬂime u¤ramas›n› ﬂöyle sorgulam›ﬂt›:
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Her canl› türünün, örne¤in bir denizat›n›n, bir
memelinin veya bir kuﬂun kendine özgü davran›ﬂ
ﬂekli vard›r. Öyle ise evrimcilerin iddia etti¤i gibi
bir canl› biyolojik olarak evrim geçirmiﬂse,
davran›ﬂlar›n›n da evrimleﬂmesi gerekirdi.
Oysa bu akla ve mant›¤a ayk›r› bir ﬂeydir.

... ‹çgüdüler Do¤al Seçmeyle kazan›labilir ve de¤iﬂikli¤e u¤rat›labilir mi? Ar›y› büyük matematikçilerin buluﬂlar›n› çok önceden uygulad›¤› petek gözlerini yapmaya yönelten içgüdü için ne diyece¤iz?14
Bu çeliﬂkiyi bal›klardan, sürüngenlerden ve kuﬂlardan çeﬂitli türdeki
canl›lardan örnekler vererek daha aç›k hale getirebiliriz:
Bal›klar›n tamamen kendilerine has üreme, avlanma, savunma ve yuva
yapma yöntemleri vard›r. Bu özellikler, suyun alt›ndaki ﬂartlara göre mükemmel bir ﬂekilde ayarlanm›ﬂt›r. Baz› bal›klar üreme mevsimlerinde yumurtalar›n› deniz alt›ndaki bir kayaya yap›ﬂt›r›rlar ve yüzgeçlerini sallayarak yumurtalar›n oksijen almalar›n› sa¤larlar.
Kuﬂlar ise, yumurtalar›n› özel olarak haz›rlad›klar› çok farkl› yap›lardaki yuvalarda saklarlar. Ve yumurtalar›n›n geliﬂimi için de kuluçkaya yatarlar.
Bunun tam tersine bir kara hayvan› olan timsahlar ise, yumurtalar›n›
kumun alt›na gömerek yaklaﬂ›k 2 ay boyunca kuluçka devresinde kalmas›n› sa¤larlar. Baz› bal›klar yuvalar›n› denizalt›ndaki kayalar›n içlerine yapar-
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ken, karada yaﬂayan birtak›m canl› türleri toplad›klar› ince dallar ve a¤aç
kabuklar›yla yüksek dallar üzerinde yuvalar haz›rlarlar. Kuﬂlar ise yuvalar›n› etraftan toplad›klar› ot ve çal›-ç›rp›dan inﬂa ederler.
Sürüngenlerden türedikleri iddia edilen memelilerin ise üreme ﬂekli,
di¤er canl›lardan tamamen farkl›d›r. Di¤erleri yumurtlama yoluyla ürerken,
memeliler yavrular›n› aylarca kar›nlar›nda taﬂ›rlar ve do¤umdan sonra yavrular›n› sütleriyle beslerler.
Her bir canl› türünün avlanma ﬂekli de çok farkl›d›r. Kimi uzun süre
pusuya yatar, kimi kendini kamufle eder, kimi ise atak ve h›zl› olman›n
avantaj›n› kullan›r. Görüldü¤ü gibi karadaki hayvanlar ile denizalt›nda yaﬂayan canl›lar›n gösterdikleri davran›ﬂlar, birbirlerinden çok farkl›d›r ve bulunduklar› koﬂullara göre de de¤iﬂmektedir.
Bu durumda canl›lar evrimleﬂirken, ayn› zamanda içlerinden gelen sesin, yani içgüdülerinin de büyük de¤iﬂikliklere u¤ramas› gerekmektedir. Örne¤in, madem bir bal›k, içinden gelen bir sesle yumurtalar›n› kayalara yap›ﬂt›rmakta, sonra bunlar› özenle havaland›rmaktad›r, o halde bir kara canl›s›na dönüﬂme aﬂamas›nda "içinden gelen ses" de de¤iﬂikli¤e u¤ramal›d›r.
Üstelik bu ses o kadar de¤iﬂmelidir ki,
bu bal›k birdenbire yüksek yerlerde
mükemmel yuvalar inﬂa etmeye baﬂlas›n, yumurtalar›n›n geliﬂimi için kuluç-

Sizin yarat›l›ﬂ›n›zda
ve türetip-yayd›¤›
canl›larda kesin bilgiyle inanan bir
kavim için ayetler
vard›r.
(Casiye Suresi, 4)

kaya yats›n!
Elbette böyle bir ﬂey mümkün de¤ildir.
Bu konudaki ciddi bir zorluk da
ﬂudur: E¤er bir canl›n›n biyolojik yap›s›
ve dolay›s›yla ortam› de¤iﬂir de davran›ﬂ ﬂekli de¤iﬂmezse o canl› yaﬂam›n›
sürdüremeyecektir. Örne¤in denizde
kendini kamufle edebilen bir bal›k karaya ç›kt›ktan sonra kendine yeni savunma sistemleri bulmal›d›r. Üstelik bunun
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için kaybedecek hiç vakti de yoktur. Tüm davran›ﬂ tarz›, yaﬂam ﬂekli, vücut
sistemleri ani bir kararla ve h›zla de¤iﬂmelidir. Aksi takdirde k›sa süre içinde kendisi ölecek ve dolay›s›yla soyu da tükenecektir. Hiçbir bilince sahip
olmayan bir canl›n›n böylesine stratejik ve ak›l gerektiren kararlar veremeyece¤i ise aç›kt›r. Öyle ise tüm canl›lar nas›l olup da biyolojik yap›lar›na ve
bulunduklar› ortama en uygun tavr› gösterebilmektedirler?
Darwin de Türlerin Kökeni'nde teorisine yöneltilen bu eleﬂtiriye ﬂöyle
yer vermiﬂtir:
‹çgüdülerin kökeni konusundaki bu görüﬂe ﬂöyle itiraz edildi: "Yap› ve
içgüdü de¤iﬂimlerinin zamandaﬂ olmas› ve birbirine tümüyle uygun
düﬂmesi zorunludur; çünkü birinin öbüründe uygun bir karﬂ›l›¤› bulunmayan bir de¤iﬂikli¤i öldürücü olurdu."15
Görüldü¤ü gibi hayvanlardaki davran›ﬂlar›, içgüdülerin kökenini evrimsel bir süreçle, tesadüflerle veya "tabiat ana" ile aç›klamak mümkün de¤ildir. O halde canl›lar varl›klar›n› sürdürebilmelerini sa¤layan özellikleri
nas›l kazanm›ﬂlard›r?
Bu soruya verilecek cevap asl›nda oldukça aç›k ve nettir. Canl›lar üzerinde basit bir gözlem yapan her insan, bu davran›ﬂlar›n hayvanlar›n kendilerinden kaynaklanmad›¤›n› ya da ard› ard›na gelen tesadüflerin eseri olamayaca¤›n› aç›kça görebilir. Canl›lar›n gösterdikleri davran›ﬂlar›n kayna¤›,
ne kendi vücutlar›nda, ne de do¤ada bulunmaktad›r. Aç›kt›r ki gözle görülemeyen bir ak›l ve güç, bu canl›lar›n davran›ﬂlar›n› yönetmektedir. Bu ak›l
ve güç ise, sonsuz merhamet ve ﬂefkat sahibi olan Allah'a aittir.

Sonuç: Tüm Canl›lar Allah'›n ‹lham› ile Hareket Ederler
Önceki sayfalarda belirtildi¤i gibi evrimciler hayvan davran›ﬂlar› konusunda önemli sorunlarla karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Oysa gerçek çok aç›kt›r. Kesinlikle bilinci ve akl› olmayan bir canl›, ince farklar› ay›rt edebilme, olaylar
aras›nda ba¤lant› kurabilme, do¤ru kararlar verebilme, plan yapabilme, birkaç aﬂama sonras›n› hesaplayabilme gibi ak›l ve bilinç gerektiren davran›ﬂlar sergiliyorsa, bu canl›n›n d›ﬂ›nda, bu canl›ya hükmeden, ona bu davran›ﬂlar› yapt›ran bir güç vard›r. Evrimciler, canl›lar›n bu davran›ﬂlar› yapmak
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üzere programland›klar›n› söylerler. Öyle ise bu program› kim oluﬂturmuﬂtur? Ar›lar› petek inﬂa etmek üzere programlayan güç nedir? Bu soruya verilecek cevap asl›nda oldukça aç›k ve nettir. Canl›lar üzerinde basit bir gözlem yapan her insan, bu davran›ﬂlar›n hayvanlar›n kendilerinden kaynaklanmad›¤›n› ya da ard› ard›na gelen tesadüflerin eseri olamayaca¤›n› aç›kça
görebilir. Aç›kt›r ki do¤ada her ﬂeye hakim olan bir ak›l ve güç, bu canl›lar›n
davran›ﬂlar›na da etki etmektedir. Bu ak›l ve gücün sahibi, her ﬂeyin Yarat›c›s› olan Allah't›r.
Bir canl›n›n nas›l meydana geldi¤ini dahi aç›klayamayan bir teori elbette ki o canl›n›n davran›ﬂlar›n›n nedenini ve kökenini de aç›klamaktan yoksundur. Canl›lar›n davran›ﬂlar›n›n incelenmesi bu aç›dan büyük önem taﬂ›maktad›r. Çünkü yap›lan gözlemler hiçbir canl›n›n baﬂ›boﬂ olmad›¤›n› göstermektedir. Her canl›y› yoktan var eden, denetleyen, her an gözleyen, ve
her canl›ya davran›ﬂ›n› emreden, yerlerin, göklerin ve ikisi aras›ndakilerin
Rabbi olan Allah't›r. Kuran'da bu gerçek ﬂöyle haber verilmektedir:
"Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i hiçbir canl›
yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdo¤ru bir yol üzerinedir (dosdo¤ru yolda olan› korumaktad›r.)" (Hud Suresi, 56)
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Canl›lar›n Fedakarl›klar› Darwin'in
"Sadece Güçlü Olan Yaﬂar" ‹ddias›n› Yalanl›yor
Önceki sayfalarda da de¤indi¤imiz gibi, Darwin'in öne sürdü¤ü do¤al
seleksiyon mekanizmas›, bulunduklar› co¤rafi konumun do¤al ﬂartlar›na
uygun yap›da ve güçlü olan canl›lar›n hayatlar›n› ve nesillerini sürdürebildiklerini, uygun yap›da olmayan ve daha güçsüz olanlar›n ise yok olduklar›n› öngörür. Darwinizm'in benimsedi¤i do¤al seleksiyon mekanizmas›na
göre do¤a, canl›lar›n birbirleriyle "yaﬂam" için k›yas›ya mücadele ettikleri,
zay›flar›n güçlüler taraf›ndan yok edildi¤i bir yerdir.
Dolay›s›yla bu iddiaya göre her canl› yaﬂam›n› sürdürebilmek için güçlü olmak, di¤erlerine her konuda üstün gelmek ve k›yas›ya savaﬂmak zorundad›r. Böyle bir ortamda ise fedakarl›k, özveri, iﬂbirli¤i gibi kavramlara yer
yoktur; zira bunlar›n her biri canl›n›n aleyhine dönebilir. Bu yüzden her canl› olabildi¤ince bencil olmal› ve sadece kendi yiyece¤ini, kendi yuvas›n›,
kendi korunmas›n›, kendi güvenli¤ini düﬂünmelidir.
Peki gerçekten de do¤a her canl›n›n birbiriyle k›yas›ya mücadele etti¤i,
herkesin birbirini yok etmek, saf d›ﬂ› b›rakmak için çaba harcad›¤›, son derece bencil ve vahﬂi bireylerden oluﬂan bir ortam m›d›r?
Bu konuda ﬂimdiye kadar yap›lan tüm gözlemler evrimcileri bir kez
daha yalanlam›ﬂt›r. Çünkü do¤a, hiç de evrimcilerin iddia etti¤i gibi sadece
savaﬂ›n hakim oldu¤u bir yer de¤ildir. Aksine do¤a, ço¤u kez ölümü göze
alan fedakarl›klar›n, kendi zarar›na oldu¤u halde sürü için gösterilen özverilerin, bunun karﬂ›l›¤›nda hiçbir kazanç sa¤lamayan canl›lar›n ve ak›lc› iﬂbirliklerinin say›s›z örnekleri ile doludur. Kendisi de bir evrimci olmas›na
ra¤men Cemal Y›ld›r›m, Evrim Kuram› ve Ba¤nazl›k isimli kitab›nda, Darwin
ve dönemindeki di¤er evrimcilerin neden do¤an›n sadece bir savaﬂ yeri oldu¤unu zannettiklerini ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:
19. yüzy›lda bilim adamlar› ço¤unluk çal›ﬂma odalar›nda ya da laboratuvarda kapal› kald›klar›, do¤ay› do¤rudan tan›ma yoluna gitmedikleri için canl›lar›n salt savaﬂ›m içinde oldu¤u tezine kolayca kap›lm›ﬂt›r.
Huxley çap›nda seçkin bir bilim adam› bile kendini bu yan›lg›dan kurtaramam›ﬂt›.16
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Evrimci Peter Kropotkin ise hayvanlar›n aralar›ndaki dayan›ﬂmay› konu edindi¤i Mutual Aid: A Factor in
Evolution isimli kitab›nda Darwin ve
taraftarlar›n›n içine düﬂtükleri yan›lg›y› ﬂöyle dile getirmektedir:
Darwin ve onu izleyenler, do¤ay›
canl›lar›n sürekli olarak birbirleriyle savaﬂt›klar› bir yer olarak tan›mlad›lar. Huxley'e göre hayvanlar alemi gladyatörlerin ﬂovuna benziyordu. Hayvanlar birbirleriyle savaﬂmakta, en h›zl› ve en
kurnaz olan› ertesi gün savaﬂabilmek için hayatta kalmaktayd›.
Ancak ilk bak›ﬂta, Huxley'in do¤aya bak›ﬂ aç›s›n›n bilimsel olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r…17
Asl›nda bu durum evrim teorisinin gerçekçi bilimsel gözlemlere dayanmad›¤›n›n da bir göstergesidir. Evrimci bilim adamlar› s›rf ba¤l› bulunduklar› ideolojiyi destekleyebilmek
için do¤ada aç›kça görülen baz› özel-

Penguenler yavrular›n› so¤uktan korumak için aylarca ayaklar›n›n üzerinde
taﬂ›rlar.

likleri kendilerine göre yorumlam›ﬂlard›r. Darwin'in, do¤aya hakim oldu¤unu hayal etti¤i savaﬂ, gerçekte büyük bir "yan›lg›dan" ibarettir. Çünkü
do¤ada sadece kendi ç›karlar› için yaﬂam savaﬂ› veren canl›lar yoktur. Birçok canl› di¤er canl›lara karﬂ› yard›msever ve bundan daha da önemlisi "özverili"dir. ‹ﬂte bu yüzden evrimciler

Yavrular›n› a¤z›nda taﬂ›yarak koruyan
diﬂi timsah.

34

CANLILARDAK‹ FEDAKARLIK

do¤ada rastlad›klar› özverili tav›rlar› aç›klamakta aciz kalmaktad›rlar. Bilimsel bir dergide konuyla ilgili olarak yay›nlanan bir makalede yaz›lanlar,
bu acizli¤i gözler önüne sermektedir:
Sorun, canl›lar›n niye birbirlerine yard›m ettikleridir. Darwin'in teorisine göre; her canl› kendi varl›¤›n› sürdürmek ve üreyebilmek için bir savaﬂ vermektedir. Baﬂkalar›na yard›m etmek, o canl›n›n sa¤ kalma olas›l›¤›n› ba¤l› olarak azaltaca¤›na göre, uzun vadede evrimde bu davran›ﬂ›n elenmesi gerekirdi. Oysa canl›lar›n özverili olabilecekleri gözlenmiﬂtir.18
Sözgelimi balar›lar›, kovanlar›na sald›ran bir hayvan› sokarak öldürürler. Asl›nda ar›lar bu ﬂekilde intihar etmiﬂ olurlar. Çünkü sokma s›ras›nda i¤nelerini b›rakt›klar› için, ona ba¤l› birtak›m iç organlar› da y›rt›l›p gövdelerinden sökülür. Görüldü¤ü gibi ar›, kovandaki di¤er ar›lar›n güvenli¤ini
sa¤lamak u¤runa kendi yaﬂam›n› harcamaktad›r.
Erkek ve diﬂi penguenler, yavrular›n› adeta "ölümüne" korurlar. Erkek
penguen yavrusunu 4 ay ayaklar›n›n aras›nda hiç ara vermeden tutar. Bu süre içinde yemek de yiyemez. Diﬂi penguen ise bu s›rada denize giderek yavrusu için yemek arar ve toplad›¤› yiyecekleri kursa¤›nda taﬂ›r. Her ikisi de

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)

yavrular› için büyük fedakarl›klar gösterirler.
Timsah en vahﬂi hayvanlardan biridir. Ancak yavrular›na gösterdi¤i ihtimam son derece hayret vericidir. Yavrular› yumurtadan ç›kt›ktan sonra onlar› a¤z›nda suya kadar taﬂ›r. Bundan
sonra yavrular büyüyüp kendi baﬂlar›n›n çaresine bakana kadar timsah onlar› a¤z›nda veya üzerinde taﬂ›yacakt›r.
Yavru timsahlar da herhangi bir tehlike
sezdiklerinde hemen annelerinin a¤z›ndaki korunakl› bar›naklar›na kaçar-
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lar. Oysa timsah hem vahﬂi, hem de bilinci olmayan bir hayvand›r; dolay›s›yla kendisinden beklenen yavrular›n› korumas› de¤il aksine onlar› da beslenmek için ayr›m gözetmeden yemesidir.
Baz› anneler yavrular› sütten kesilene kadar kendi yaﬂad›klar› topluluklar› terk etmek zorunda kal›rlar ve böylece kendilerini büyük bir riske
atarlar. Do¤umdan veya yumurtadan ç›kt›ktan sonra birçok hayvan türü
yavrular›na günlerce, aylarca hatta kimi zaman y›llarca bakar. Onlara yiyecek, yuva, s›cakl›k sa¤lar, y›rt›c› hayvanlardan korur. Gün boyunca birçok
kuﬂ yavrular›n› saatte ortalama dört ile yirmi kere aras›nda besler. Memelilerde ise annelerin daha farkl› sorunlar› olur. Süt verme döneminde daha iyi
g›da almal›d›rlar ve bunun için daha çok avlanmal›d›rlar. Buna ra¤men bu
süre içerisinde yavru kilo al›rken anne sürekli kilo kaybeder.
Bilinci olmayan bir hayvandan beklenen yavrusunu do¤urduktan sonra b›rak›p gitmesidir. Çünkü hayvanlar bu küçük canl›lar›n ne olduklar›n›n
bile ﬂuuruna varamazlar. Ancak buna ra¤men bu yavrular›n bütün sorumlulu¤unu üzerlerine al›rlar.
Canl›lar sadece yavrular›n› tehlikelerden koruyarak özveride bulunmazlar. Birçok durumda kendi topluluklar› içinde yaﬂayan di¤er canl›lara
karﬂ› da son derece "ince düﬂünceli" ve "çözümcü" davrand›klar› gözlemlenmiﬂtir. Bunun bir örne¤i, çevrede bulunan besin kaynaklar› azald›¤›nda görülür. Böyle bir durumda güçlü olan hayvanlar›n üstün gelerek di¤er hayvanlar› saf d›ﬂ› b›rakacaklar› ve tüm kaynaklara el koyacaklar› düﬂünülebilir. Ancak olaylar hiç de evrimcilerin hayal ettikleri gibi geliﬂmez. Ünlü bir
evrimci olan Peter Kropotkin kitab›nda bu konuyla ilgili baz› örnekler verir:
Kropotkin bir k›tl›k durumuyla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda kar›ncalar›n depolad›klar›
erzaklar›n› kullanmaya baﬂlad›klar›n›, kuﬂlar›n topluca göç ettiklerini; bir ›rmakta çok fazla kunduz yaﬂamaya baﬂlad›¤›nda genç olanlar›n kuzeye yaﬂl› olanlar›n güneye do¤ru gittiklerini anlat›r.19 Yukar›da aktar›lan bilgilerden de görülece¤i gibi do¤adaki canl›lar aras›nda k›yas›ya bir yiyecek veya
yuva mücadelesi yoktur. Aksine en zorlu koﬂullarda dahi canl›lar aras›nda
çok güzel bir uyum ve dayan›ﬂma görülebilmektedir. Sanki her biri koﬂullar› kolaylaﬂt›rmak için u¤raﬂ›yor gibidir. Ancak burada dikkat edilmesi gere-
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ken önemli bir nokta ﬂudur: Bu canl›lar›n hiçbiri bu kararlar› alacak ve böyle bir düzeni sa¤layacak bir akla ve bilince sahip de¤ildir. Öyle ise biraraya
gelip ortak bir hedef belirlemeleri ve bu hedefe hepsinin uymas›, hatta bu
hedefin tüm toplum bireyleri için en sa¤l›kl› karar olmas› nas›l aç›klanabilir?
Kuﬂkusuz tüm bu canl›lar› yaratan, onlara kendileri için en yararl› olacak
tavr› ilham eden ve onlar› koruyup esirgeyen alemlerin Rabbi olan Allah't›r.
Allah yaratt›¤› tüm varl›klar üzerindeki korumas›n› ﬂöyle bildirmektedir:
Yeryüzünde hiçbir canl› yoktur ki, r›zk› Allah'a ait olmas›n. Onun
karar (yerleﬂik) yerini de ve geçici bulundu¤u yeri de bilir. (Bunlar›n)
Tümü apaç›k bir kitapta (yaz›l›)d›r. (Hud Suresi, 6)
Do¤adaki bu gerçekler karﬂ›s›nda, evrimcilerin "do¤a bir savaﬂ›m alan›d›r, bencil olan, kendi ç›karlar›n› koruyan üstün gelir" iddias› tamamen geçersiz kalmaktad›r. Ünlü bir evrimci olan John Maynard Smith canl›lar›n bu
özellikleri üzerine evrimcilere ﬂöyle bir soru yöneltmektedir:
E¤er do¤al seleksiyon, bireyin yaﬂama ﬂans›n› ve ço¤almas›n› garanti
eden özelliklerinin seçilimi ise, kendini feda eden davran›ﬂlar› nas›l
aç›klayaca¤›z? 20

Nesli Devam Ettirme ‹çgüdüsü:
Daha önceki sayfalarda de¤inildi¤i gibi, canl›larda görülen fedakar
davran›ﬂlar, evrimciler taraf›ndan hiçbir biçimde aç›klanamayan önemli bir
konudur. Do¤ada çok say›da örne¤i görülen fedakarl›klar evrim teorisinin
temel iddialar›n› geçersiz k›lmaktad›r. Ünlü evrimci Stephen Jay Gould do¤adaki fedakarl›¤›n evrim için "can s›k›c› bir problem"21 oldu¤unu ifade
ederken, evrimci Gordon R. Taylor ise canl›lardaki fedakarl›k için "evrim teorisine büyük engel teﬂkil etmektedir" diyerek evrimcilerin karﬂ› karﬂ›ya olduklar› ç›kmaz› dile getirir. Do¤an›n fedakarl›k, ﬂefkat gibi bütünüyle manevi ö¤eler içermesi, tüm do¤ay› maddenin rastlant›sal etkileﬂimleri olarak gören materyalist bak›ﬂ aç›s›na kesin ve net bir darbe vurmaktad›r.
Ancak, yenilgiyi kabullenmek istemeyen baz› evrimciler ortaya "Bencil
Gen Kuram›" diye isimlendirdikleri bir iddia atm›ﬂlard›r. Öncülü¤ünü evrim
teorisinin günümüzdeki en ateﬂli savunucular›ndan Richard Dawkins'in
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yapt›¤› bu iddiaya göre, canl›lar›n fedakarl›k gibi görünen davran›ﬂlar› asl›nda "bencillik"lerinden kaynaklanmaktad›r. Çünkü bu hayvanlar evrimcilere göre fedakarl›k yaparken, yard›m ettikleri canl› veya canl›lar› de¤il, genlerini düﬂünmektedirler. Yani bir anne yavrusu için can›n› feda ederken, asl›nda kendi genlerini korumaktad›r. Yavrusu kurtulursa genlerini sonraki
nesillere aktarabilme imkan› daha fazla olacakt›r. Bu anlay›ﬂa göre, insan da
dahil olmak üzere, tüm canl›lar birer "gen makinas›"d›r. Ve her canl›n›n en
önemli görevi genlerini bir sonraki nesle aktarabilmektir.
Evrimciler, canl›lar›n nesillerini devam ettirme, genlerini gelecek nesillere aktarma iste¤ine programl› olduklar›n› ve bu nedenle bu programlar›na
uygun davran›ﬂlara sahip olduklar›n› söylerler. Aﬂa¤›daki al›nt› Essentials of
Biology isimli evrimci bir biyoloji kitab›ndan yap›lm›ﬂt›r. Bu al›nt›, evrimcilerin hayvan davran›ﬂlar› için yapt›klar› klasik aç›klamaya bir örnek teﬂkil etmektedir:
Kendini tehlikeye atan bir davran›ﬂ›n nedeni ne olabilir? Baz› fedakar
davran›ﬂlar bencil genlerden kaynaklan›rlar. Kendini periﬂan edene kadar yavrular› için yiyecek arayan
canl›lar büyük bir ihtimalle genetik olarak programlanm›ﬂ davran›ﬂlar sergiliyorlar – bunlar, ebeveynlerin yavrularda bulunan
genlerinin bir sonraki nesile akta"E¤er akl›n›z› kullar›lmas›n› sa¤layan davran›ﬂlard›r.
nabiliyorsan›z, O, doBu düﬂmana verilen do¤uﬂtan, iç¤unun da, bat›n›n da
güdüsel karﬂ›l›klar araﬂt›rmac›lara
bir amaca yönelik davran›ﬂlar gibi
ve bunlar aras›nda
görünebilir. Ancak bunlar asl›nda
olan her ﬂeyin de Rabkoku, ses, görüntü ve di¤er ipuçbidir" dedi.
lar› taraf›ndan devreye sokulan
(ﬁuara Suresi, 28)
davran›ﬂ programlar›d›r.22
Yukar›daki al›nt›da dikkat edilirse
yazar canl›lar›n davran›ﬂlar›n›n ilk bak›ﬂta maksatl› gibi görünebilece¤ini
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ama canl›n›n bunlar› bilerek, düﬂünerek bir amaca yönelik olarak de¤il,
programlanm›ﬂ olarak yapt›¤›n› söylemektedir. Bu noktada sorulmas› gereken önemli soru ﬂudur: Bu program›n kayna¤› nedir? Gen dedi¤imiz ﬂey,
kodlanm›ﬂ bir bilgi paketinden ibarettir. Ama bir bilgi paketinin düﬂünme
gibi bir yetene¤i olamaz. Genin de zekas›, akl›, yarg› yetene¤i yoktur. Dolay›s›yla, e¤er bir canl›n›n geninde, onu fedakarl›¤a yönelten bir komut varsa,
bu komutun kayna¤›, genin kendisi olamaz.
Bir örnekle düﬂünelim. Bir bilgisayar›n kapatma tuﬂuna bast›¤›n›zda
bilgisayar›n›z kapan›r. Çünkü bilgisayar›n›z daha önce bilinçli, ak›ll› ve bilgi sahibi bir programc› taraf›ndan "kapat" tuﬂuna bast›¤›n›zda kapanmak
üzere programlanm›ﬂt›r. Dikkat edilirse, bilgisayar bunu kendi kendine yapmamaktad›r, veya tesadüfen kapat tuﬂu bilgisayar› kapatmaya yarayan bir
tuﬂ haline gelmemiﬂtir. Biri bilinçli olarak bu tuﬂu programlam›ﬂt›r.
Öyle ise bir canl›n›n genlerinin, neslini devam ettirmek için fedakar
davran›ﬂlarda bulunmaya programlanm›ﬂ olmas› da, bu canl›n›n genlerini
bu ﬂekilde programlayan bir yarat›c›n›n varl›¤›n› aç›kça gösterir. Tüm canl›lar› her an ilham› ile yönlendiren, her birini denetleyen ve her birine davran›ﬂ ﬂeklini emreden Allah't›r. Bu aç›k gerçek Kuran'da ﬂöyle bildirilmektedir:
Göklerde ve yerde olan ne varsa, canl›lar ve melekler Allah'a secde
ederler ve onlar büyüklük taslamazlar. Üstlerinden (her an bir azab
göndermeye kadir olan) Rablerinden korkarlar ve emrolunduklar›
ﬂeyi yaparlar. (Nahl Suresi, 49-50)
Allah, yedi gö¤ü ve yerden de onlar›n benzerini yaratt›. Emir, bunlar›n aras›nda durmadan iner; sizin gerçekten Allah'›n her ﬂeye güç yetirdi¤ini ve gerçekten Allah'›n ilmiyle her ﬂeyi kuﬂatt›¤›n› bilmeniz,
ö¤renmeniz için. (Talak Suresi, 12)

Canl›lar Sadece Kendi Genlerini Taﬂ›yan
Akrabalar›na De¤il, Di¤er Canl›lara da Yard›m Ederler:
Kitab›n 3. Bölümü'nde daha detayl› örnekleri görülece¤i gibi, canl›lar
sadece yavrular›na de¤il di¤er yard›ma muhtaç canl›lara da yard›mda bulu-

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)

39

nurlar. Bu ise evrim teorisinin hiç içinden ç›kamad›¤› bir durumdur, çünkü
ortada "geni aktarma" kayg›s› da yoktur. Evrimci bir dergi olan 'Scientific
American'da evrimin bu ç›kmaz› ﬂöyle bir örnekle ortaya konmaktad›r:
"Aralar›nda genetik bir ba¤l›l›k (akrabal›k) olmamas›na ra¤men iki erkek babon davran›ﬂlarda iﬂbirli¤i konusunda iyi bir örnek teﬂkil ederler. ‹ki erkek babon herhangi bir konuda münakaﬂaya girdiklerinde, babonlardan birisi üçüncü bir babondan yard›m isteyebilmektedir. Yard›m isteyen babon, baﬂ›n› sürekli olarak rakibi ve yard›m istedi¤i babon
aras›nda öne ve arkaya sallar. Bu yard›mlaﬂman›n en ak›lc› izah›, yard›ma gelen babonun ileride bir güçlükle karﬂ›laﬂt›¤›nda yard›m etti¤i babonun, kendisine yard›m edece¤inden emin olmas› olarak görülür. Ancak evrimin aç›klayamad›¤› konu, bu yard›mlaﬂmada hilenin nas›l engellendi¤i ve yard›m edilen babonun daha sonra yard›m› reddetmesine
engel olan ﬂeyin ne oldu¤u."23
K›sacas› bu canl›lar›n, Allah kendilerine yard›m etmelerini, fedakarl›kta
bulunmalar›n› emretti¤i için bu ﬂekilde davrand›klar› çok aç›k bir gerçektir.
Kitab›n devam›nda birçok canl›n›n gösterdi¤i fedakar, ﬂefkatli ve merhametli davran›ﬂlardan örnekler verilecektir. Bu örnekleri okurken, hiç unutulmamas› gereken gerçek ﬂudur: tüm bu canl›lara fedakarl›¤›, ﬂefkat ve
merhameti ilham eden onlar› en mükemmel ﬂekilde yaratm›ﬂ olan Allah't›r.
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ayvanlar›n bir k›sm›, yaﬂamlar› boyunca veya çok uzun bir süre di¤er aile üyeleriyle birlikte kal›rlar. Örne¤in penguenler ve
ku¤ular ölene kadar ayn› eﬂle birlikte yaﬂayan canl›lardand›r.
Diﬂi filler ve kaplanlar ise anneleri ve hatta anneanneleri ile
birlikte kal›rlar.24
Memelilerde genellikle erkekler kendilerine bir aile kurarlar. Bu ailede
diﬂiler ve yavrular bulunur. Ancak aile sahibi olmak özellikle yetiﬂkin hayvanlara önemli sorumluluklar getirir. Erkek, tek baﬂ›na yaﬂayan türdeﬂlerine
k›yasla çok daha fazla avlanmal›d›r. Ayr›ca kendini kolayl›kla koruyabilecekken, art›k korumas› ve kollamas› gereken baﬂka bireyler de vard›r. Üstelik savunmas›z yavrular› korumak, ço¤u zaman önemli fedakarl›klar gerektirir.
Hayvanlar›n aile kurabilmek ve sonra da aile bireylerine bakabilmek
için büyük çaba harcamalar›, hayatlar›n› tehlikeye atmalar›, rahatlar›n› kaç›rmalar› üzerinde düﬂünülmesi gereken bir konudur. Hayvanlar neden zor
olan› seçmektedirler?
Hayvanlar›n bu tercihleri Darwin'in "güçlü olan yaﬂar, zay›f olan ise ezilerek yok olur" tezini tamamen geçersiz k›lmaktad›r. Çünkü ilerleyen sayfalarda çok fazla örne¤ini görece¤imiz gibi, do¤ada zay›flar ezilmemekte, aksine ço¤u zaman güçlüler taraf›ndan "ölmek pahas›na" korunmaktad›rlar.

Aile Bireylerinin Birbirlerini Tan›malar›
Toplu olarak yaﬂayabilmeleri için her ﬂeyden önce, bir aileye mensup
canl›lar›n birbirlerini tan›yabilmeleri gereklidir. Nitekim oldukça geniﬂ alanlarda, çok kalabal›k koloniler halinde yaﬂayan canl›lar dahi kendi yavrular›n›, eﬂlerini, anne-babalar›n› veya kardeﬂlerini tan›yabilirler.
Her türün birbirini tan›ma yöntemi farkl›d›r. Örne¤in yerde yuva yapan kuﬂlar, yavrular›n›n hem sesini, hem de görüntüsünü tan›rlar. Bunlardan biri olan Ringa bal›¤› mart›lar› ise yavrular›n› çok büyük koloniler içinde yetiﬂtirir. Ancak buna ra¤men, yavrular› görüﬂ alanlar›nda olmasa dahi,
onlar›n ihtiyaç içindeki sesleniﬂlerine hemen karﬂ›l›k verebilirler, kesinlikle
onlar›n sesini di¤erleri ile kar›ﬂt›rmazlar. Yavrular›n›n bulundu¤u alana yabanc› bir yavru girdi¤inde hemen ay›rt ederek onu o bölgeden uzaklaﬂt›r›rlar.25

Penguenler avlanmaya
giderlerken, yavrular›n› birarada
b›rak›rlar. Böylece yavrular
birbirlerine sokularak so¤uktan
korunurlar. Peki penguenler
döndüklerinde yavrular›n› nas›l
tan›rlar? Allah, penguenleri
birbirlerini seslerinden
tan›yabilme yetene¤i ile
yaratm›ﬂt›r. Bu sayede birbirinin
t›pat›p ayn›s› olan penguenler,
yavrular›n› ve eﬂlerini kolayl›kla
tan›yabilirler.
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Memeliler ise yavrular›n› genellikle kokular›ndan tan›rlar. Yavru do¤ar
do¤maz anne onu koklar ve bundan sonra yavrusunu kesinlikle di¤er yavrularla kar›ﬂt›rmaz.26
Bu konuda en baﬂar›l› canl›lardan biri penguenlerdir. Birbirlerinin ayn›s› olan bu canl›lar›n aras›nda, dikkatli bir gözle bak›ld›¤›nda dahi, ay›r›m yapabilmek neredeyse imkans›zd›r. Bu yüzden penguen ailesinin üyelerinin
birbirlerini hiç güçlük çekmeden tan›yabilmeleri oldukça ﬂaﬂ›rt›c›d›r. Özellikle de diﬂi penguenin 2-3 ay boyunca eﬂi ve yavrusu için yiyecek aramaya
gidip, dönüﬂte her ikisini de tan›yabildi¤i düﬂünülürse…
Anne penguen 2 veya 3 ay sonra geri döndü¤ünde, yüzlerce penguen
aras›ndan yavrusunu ve eﬂini kolayl›kla bulur. Daha da ilginç olan›, yetiﬂkin
penguenler denize avlanmaya gitmeden önce kolonideki tüm yavrular› toplarlar ve onlar› sanki bir çocuk yuvas›ndaym›ﬂ gibi birarada b›rak›rlar. Bu
davran›ﬂlar› dondurucu so¤u¤a karﬂ› bir önlemdir. Birarada duran yavrular
s›k›ca birbirlerine yaklaﬂ›rlar ve böylece ›s›n›rlar. Ancak bir sorun vard›r? Yetiﬂkin penguenler avlanmadan döndüklerinde yüzlerce yavru aras›ndan
kendi yavrular›n› nas›l bulacaklard›r? Bu, penguenler için bir sorun de¤ildir.
Her penguen döndü¤ünde sesinin en yüksek tonuyla ba¤›rmaya baﬂlar ve
her yavru annesini veya babas›n› sesinden tan›yarak onlar›n yan›na gider.27
Kuﬂkusuz binlerce penguen aras›nda birbirlerini ay›rt etmelerini sa¤layacak
en uygun yöntem seslerinden tan›malar›d›r. Peki nas›l olmuﬂ da görünümleri t›pat›p ayn› oldu¤u halde birbirlerini ay›rt edebilmek için penguenlerin
her biri farkl› farkl› seslere sahip olmuﬂlard›r? Dahas› penguenler birbirlerinin seslerini ay›rt etme yetene¤ini nereden kazanm›ﬂlard›r? Hiçbir penguen
bu özellikleri ve yetenekleri kendi iradesiyle akletmiﬂ ve kazanm›ﬂ olamaz.
Bunlar›n, penguenlere "verilmiﬂ" olmas› gereklidir. Peki bu özellik ve yetenekleri onlara veren kimdir? Evrimcilere göre "do¤a" vermiﬂtir. Acaba do¤an›n hangi ö¤esi hayvanlara böyle bir bilinci kazand›rabilir? Kutup bölgesindeki buzlar m›? Kayal›klar m›? Elbette cevap bunlar›n hiçbiri olamaz çünkü
evrimcilerin birçok güç ve yetenek atfettikleri do¤a taﬂtan, kayalardan, a¤açlardan, buzlardan oluﬂan, ve kendisi de yarat›lm›ﬂ olan bir varl›klar bütünüdür. O halde yukar›daki sorunun cevab› aç›kt›r: Penguenlerin her birini farkl› bir ses ve di¤erlerinin sesini tan›ma yetene¤i ile yaratan ve böylece yaﬂant›lar›n› kolaylaﬂt›ran, her ﬂeyi "kusursuzca var eden" Allah't›r.
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Birçok memeli
hayvan yavrusunu
do¤duktan hemen
sonra yalayarak
temizler ve bu
s›rada onun
kokusunu da
tan›m›ﬂ olur. Bu
sayede yavrusunu
di¤er hayvanlar›n
aras›ndan
rahatl›kla ay›rt
edebilir.

Yavrular ‹çin ‹nﬂa Edilen Konforlu Yuvalar
Hayvanlar›n, özellikle de yavrular›n korunmas›nda "yuvalar"›n önemli
bir fonksiyonu vard›r. Bu nedenle birçok canl› türü ﬂaﬂ›rt›c› teknikler kullanarak, çok say›da mimari detaylara sahip yuvalar inﬂa ederler. Yuvalar›n inﬂas›nda çok farkl› teknikler kullan›l›r. Hayvanlar ço¤u zaman bir mimar gibi plan yapar, gerçek bir duvar ustas› gibi çal›ﬂ›r, bir mühendis gibi teknik
çözümler getirir, bazen de bir dekoratör gibi yuvalar›n› dekore eder, süslerler. Ço¤u zaman bu usta müteahhitler yuvalar›n› haz›rlayabilmek için gece
gündüz hiç durmadan çal›ﬂ›rlar. E¤er eﬂleri varsa, iﬂbölümü yaparak birbirlerine yard›m ederler. En çok özen gösterilen yuvalar ise, yeni dünyaya gelecek yavrular için haz›rlanan yuvalard›r.
Yuvalar›n haz›rlan›ﬂ teknikleri, bilinci ve zekas› olmayan bir canl›dan
beklenmeyecek kadar mükemmeldir. ‹lerleyen sayfalarda örnekleri verilecek olan bu yuvalar›n, hayvanlar›n kendi zekalar›yla tasarlanamayacaklar›
çok aç›kt›r. Çünkü hayvanlar›n bu yuvalar› inﬂa etmeden önce birçok aﬂamay› planlam›ﬂ olmalar› gerekir. Öncelikle yumurtalar›n›n veya yavrular›n›n
güvenli¤i için bir yuvaya ihtiyaçlar› oldu¤unu belirlemeleri gerekir. Daha
sonra ise yuva için en uygun yeri tespit etmelidirler, çünkü hiçbir canl› yuvas›n› rastgele bir yere yapmaz.
Yuvan›n yap›s› ve kullan›lan materyaller de bulunulan ortama göre
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"özel olarak" seçilir. Örne¤in deniz kuﬂlar› su kenarlar›nda yaﬂad›klar› için,
ani su bask›nlar›na karﬂ› suya gömülmeyen ve suda yüzebilen otlardan oluﬂan özel yuvalar kurarlar. Kam›ﬂl›klar›n bulundu¤u alanlarda yaﬂayan kuﬂlar ise, rüzgarda salland›¤›nda yuvadaki yumurtalar›n düﬂmemesi için geniﬂ
ve derin yuvalar yaparlar. Bunun yan› s›ra çöl kuﬂlar›, yuvalar›n› s›cakl›¤›n
çevreye göre en az 10 derece daha düﬂük oldu¤u çal›l›klar›n tepesine kurarlar. Çünkü aksi takdirde yer seviyesinde 45 derece olan s›cakl›k, yavrular
için adeta bir f›r›n etkisi yaratacak ve k›sa sürede ölmelerine sebep olacakt›r.
Yuvalar›n inﬂa edildi¤i yer konusunda yap›lan seçim hem bilgi, hem de
zeka gerektirmektedir. Oysa bir hayvan›n su bask›n› ihtimalinden veya yüksek ›s›n›n yavrular›na verece¤i zarardan haberdar olmas› ve bu tür tehlikelerden nas›l kurtulaca¤›n› hesaplamas› mümkün de¤ildir. Ortada bilinci, akl› ve bilgisi olmayan canl›lar, ama ayn› zamanda da bilinçli, ak›ll› ve bilgiye
dayal› davran›ﬂlar vard›r. Di¤er bir deyiﬂle bilincin, akl›n ve ilmin sahibi
olan Allah'›n kusursuz yarat›ﬂ› vard›r.
Canl›lar için yavrular›n›n yaﬂam› çok önemlidir ve yumurtlad›ktan
veya do¤um yapt›ktan itibaren tek
u¤raﬂ›lar› yavrular›d›r. Yavrular›n
korunmas›na çok büyük bir itina
gösterirler. Sözgelimi çulhakuﬂu,
yavrular›n› korumak için bir tek yuva yapmakla yetinmez, etrafa çok
say›da "sahte yuva" kurar. Bunun sebebi, yavrular›n büyüdü¤ü as›l yuvay›, sahte yuvalar aras›nda gizlemek ve düﬂman›n dikkatini farkl›
yuvalara çekmektir. Bu elbette ki
çulhakuﬂunun kendi zekas›ndan
Çulhakuﬂlar›, büyük bir çaba harcayarak,
toplad›klar› çeﬂitli malzemelerle, bir dala
ast›klar› küre ﬂeklinde yuvalar kurarlar.
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kaynaklanmas› mümkün olmayan son derece ince planlanm›ﬂ bir yan›ltma
takti¤idir. Düﬂmanlardan yuvay› korumak için baﬂvurulan en yayg›n yöntemlerden bir di¤eri de yuvay› kuru yapraklar›n ya da dikenli bir a¤açl›¤›n
içine gizlemektir. Baz› türler de, bir kovu¤un içinde anne ve yumurtalar›
varken, onlar› korumak amac›yla ya bu kovuklar›n giriﬂini çamurla kapat›r
ya da salg›lar›n› ve topra¤› kar›ﬂt›rarak oluﬂturduklar› s›vay› kullan›p, giriﬂe
kare ﬂeklinde bir duvar örerler.
Birçok kuﬂ türü, bitki liflerini, ot ve çal›-ç›rp› gibi malzemeleri örerek,
yavrular›n›n rahat büyümeleri için çok sa¤lam ve hayli ilginç yuvalar yapar.
‹lk kez yavrulayacak olan genç bir kuﬂ, bir yuvan›n nas›l yap›ld›¤›n› o güne
kadar hiç görmedi¤i halde, daha ilk denemesinde kusursuz bir yuva inﬂa
edebilir.
Kuﬂkusuz tüm bunlar söz konusu canl›lar›n kendi baﬂlar›na sahip olabilecekleri yetenekler de¤ildir. Öyle ise kuﬂlara ve di¤er canl›lara kusursuz
denilebilecek yuvalar› inﬂa ettiren güç nedir? Canl›lar sahip olduklar› bu yetenekleri nas›l kazan›rlar?
Canl›lar›n bu yetenekleri hakk›nda dikkat edilmesi gereken bir detay
daha vard›r: Her canl› do¤du¤u andan itiba-

Allah sizi topraktan
yaratt›, sonra bir damla sudan. Sonra da sizi
çift çift k›ld›. O'nun
bilgisi olmaks›z›n, hiç
bir diﬂi gebe kalmaz ve
do¤urmaz da. Ömür
sürene, ömür verilmesi
ve onun ömründen k›salt›lmas› da mutlaka
bir kitapta (yaz›l›)d›r.
Gerçekten bu, Allah'a
göre kolayd›r.
(Fat›r Suresi, 11)

ren kendi türünün kulland›¤› yuvan›n kurulmas› ile ilgili tüm bilgilere sahiptir. Bir hayvan
türü, dünyan›n neresinde olursa olsun yuvas›n› ayn› ﬂekilde inﬂa eder. Bu, canl›lar›n yuvalar›n› inﬂa etme yöntemlerini rastgele elde etmediklerinin, bu bilgilerin ve yeteneklerin tümünün hayvanlara tek bir güç taraf›ndan verildi¤inin aç›k delillerindendir. Onlara bu bilgileri
ilham eden ve onlar› üstün yeteneklerle birlikte var eden sonsuz ilim ve güç sahibi Allah't›r.
Hayvanlar›n yuvalar› incelendi¤inde görülen mimari üstünlüklerin yan› s›ra, anne ve
baban›n yuva yap›m› için gösterdikleri ola¤anüstü fedakarl›klar da dikkate de¤erdir. Örne¤in kuﬂlar yavrular› için yuvalar› büyük bir
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özenle haz›rlarken, kendilerine daha s›radan yuvalar inﬂa ederler.28 Yuvalar›n yap›m aﬂamalar› düﬂünüldü¤ünde ise bu hayvanlar›n ne kadar büyük
zahmetlerle bu yuvalar› inﬂa ettikleri, ne kadar çok enerji harcad›klar› ve nas›l bir özveride bulunduklar› daha iyi anlaﬂ›lacakt›r. Bir kuﬂun, inﬂa etti¤i en
s›radan yuva için bile yüzlerce kez uçuﬂ yaparak çal› ç›rp› toplamas› gerekir.
Çünkü gagas›nda her seferinde sadece bir veya iki parça taﬂ›yabilir. Ancak
bu durum kuﬂu y›ld›rmaz ve büyük bir sab›rla gerekli malzemeyi taﬂ›maya
devam eder. Bu esnada asla b›k›p usanmaz, malzemeyi yoruldu¤u için eksik
tutmaz, hiçbir detay için üﬂenmez.
Darwin'in do¤al seleksiyon iddias›na göre bu canl›lar›n sadece kendilerini düﬂünmeleri gerekirdi. E¤er güçlülerin yaﬂayabildi¤i, amans›z bir mücadelenin sürdürüldü¤ü bir ortam olsa, bu canl›lar güçsüz canl›lar› yaﬂatabilmek için kendilerini neredeyse "periﬂan edecek" kadar çabalarlar m›? Veya daha bu güçsüz canl›lar dünyaya gelmeden onlar için en güvenlikli ortam› haz›rlamalar›n›n aç›klamas› ne olabilir? Bu sorular›n hiçbirine ne Darwin'in do¤al seleksiyon tezi, ne evrim teorisi, ne de ateist herhangi bir düﬂünce cevap veremez. Bu sorular›n tek ve aç›k bir cevab› vard›r; bu canl›lara fedakarl›k, sab›r, sebat, çal›ﬂkanl›k, azim gibi özellikleri veren Allah't›r.
Allah onlara bu duygular› ilham eder ki, güçsüz olanlar güçlü olanlar taraf›ndan korunsun, do¤adaki denge devam etsin, bu canl›lar›n nesilleri kendileri için belirlenen zamana dek yok olmas›n ve insanlar için Allah'›n sanat›n›n, gücünün, ilminin, yaratmadaki üstünlü¤ünün canl› birer delili olsunlar.
‹lerleyen sayfalarda mimarl›k ve dekorasyon yetenekleri ile tan›nan baz› canl›lardan örnekler verilecektir. Özellikle kuﬂ yumurtalar› ve yavrular›,
bir yuvada korunmaya en çok muhtaç olan canl›lardand›r. Bu nedenle Allah
kuﬂlara tam ihtiyaçlar›na uygun yuvalar yapmalar›n› ilham eder.

Kuﬂlar Muhteﬂem Yuvalar›n› Nas›l Yaparlar?
Kuﬂlar, yuva yapma konusunda en usta canl›lar olarak bilinirler. Kuﬂ
türlerinin kendilerine özgü yuva teknikleri vard›r ve hiç ﬂaﬂ›rmadan bu kusursuz yap›lar› inﬂa ederler.
Kuﬂlar›n yuva inﬂa etmelerinin en önemli nedeni, yumurtalar›n›n ve
daha sonra bu yumurtadan ç›kan yavrular›n son derece savunmas›z olmala-
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r›d›r. Özellikle anne kuﬂ yavrular› için avlanmaya gitti¤inde yavrular tamamen savunmas›z kal›rlar. Ancak a¤aç tepelerine, a¤açlardaki oyuklara, yamaçlara veya otlar›n aras›na büyük bir ustal›kla gizlenen yuvalar, bu yavrular için önemli bir s›¤›nak görevi görürler.
Kuﬂ yuvalar›n›n bir özelli¤i de yavrular› so¤uktan korumalar›d›r. Yavrular tüysüz do¤arlar ve ayn› zamanda pek hareket edemedikleri için kaslar›n› hiç çal›ﬂt›ramazlar. Bu nedenle yavrular›n donmamalar› için so¤uktan
izole edilmiﬂ yuvalara ihtiyaçlar› vard›r. Özellikle "örgü yuvalar", yap›lar›
itibariyle bu s›cakl›¤› yavrulara sa¤layabilirler. Bu yuvalar›n yap›m› ise oldukça detayl› ve zordur. Diﬂi kuﬂ yuvay› çok uzun bir sürede büyük bir itinayla örerek oluﬂturur. Ayn› zamanda, yuvan›n içini tüy, lif ve k›llarla doldurur, böylece yuvan›n izolasyonunu artt›rm›ﬂ olur.29
Her türden yuva için malzeme temini son derece önemlidir. Kuﬂlar gün
boyunca yapacaklar› inﬂaat için gerekli malzemeyi toplarlar. Kuﬂlar›n gagalar› ve ayaklar› çeﬂitli malzemeleri taﬂ›mak ve kullanmak için özel tasarlanm›ﬂt›r. Yuvan›n kuruluﬂu diﬂiye aittir ama yuvan›n kurulaca¤› bölgeyi erkek
seçer.
Kuﬂlar bu mimari ﬂaheserleri çamur, yaprak, sarmaﬂ›k, tüy ve ka¤›t gibi maddelerden yararlanarak yaparlar. Kuﬂ yuvalar›n›n özellikleri, kulland›klar› malzemelere ve yap›c›lar›n uygulad›¤› tekniklere ba¤l›d›r. Yuvalar,
kullan›lacak olan malzemenin elastikiyeti, dayan›kl›l›¤› ve sertli¤i göz önünde bulundurularak yap›l›r. Malzeme, s›k›ﬂt›rmaya ya da gerilmeye elveriﬂli
olmal›d›r. Ayr›ca de¤iﬂik türden malzemelerin birlikte kullan›lmas›, yap›n›n
sahip oldu¤u koruyucu özellikleri art›r›r. Sözgelimi çamurla bitki liflerini
kar›ﬂt›rmak yuvadaki çatlaklar›n yay›lmas›n› önler.
Kuﬂlar toplad›klar› malzemelerle önce inﬂaat›n harc›n› oluﬂtururlar. Bu
ﬂekilde yuva yapan kuﬂlardan biri uçurum k›rlang›çlar›d›r. Uçurum k›rlang›çlar› yuvalar›n› uçurum kenarlar›na, bina veya avlu duvarlar›na çimento
ile yap›ﬂt›r›rlar. Bu çimentoyu elde ediﬂ yöntemleri ise oldukça pratiktir. Gagalar›yla çamur veya kil parçalar› toplarlar ve bu malzemeleri inﬂaat alan›na taﬂ›rlar. Çamuru yap›ﬂkan›ms› salyalar›yla kar›ﬂt›r›p, uçurumun yüzeyine sürerler ve üstünde yuvarlak bir aç›kl›k b›rakarak düzgün bir çömlek
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ﬂeklinde biçim verirler. Çömle¤in içini çim, yosun ve tüyle doldururlar. Bu
yuvalar› ço¤unlukla sarkan bir kaya ç›k›nt›s›n›n alt›na inﬂa ederler ki, ya¤mur ya¤d›¤›nda çamuru yumuﬂatmas›n ve yuvay› y›kmas›n.30
Baz› Güney Afrika kuﬂlar› (Anthoscopus) ise, iki bölüme ayr›lm›ﬂ olan
özel yuvalar kurarlar. Bu yuvalarda kuluçka odas›n›n as›l giriﬂi gizlenmiﬂtir.
Yuvan›n di¤er giriﬂi ise ortada bir yerdedir. Bu ayr›nt›, avc› hayvanlar için
haz›rlanm›ﬂ olan bir aldatmacad›r.31
Bunun yan› s›ra Amerikan sar›asmagiller cinsinden bir tür kuﬂ, yuvas›n› yabanar›s› topluluklar›n›n yan›na kurar. Çünkü bu ar›lar, y›lanlar›, maymunlar›, siyah papa¤anlar› ve özellikle de bu kuﬂlar için ölümcül tehlikesi
olan bir tür sine¤i, kendi yuvalar›n›n yan›na yaklaﬂt›rmazlar.32 Sar›asmagil
kuﬂu da bu sayede yavrular›n› bu tehlikelere karﬂ› korumuﬂ olur.

Terzi Kuﬂlar›n›n "Diktikleri" Yuvalar›
Hindistan terzi kuﬂunun gagas› bir dikiﬂ i¤nesi gibidir. ‹plik olarak kullanmak üzere örümcek a¤›ndan ipek, tohumlardan pamuk ve a¤aç kabuklar›ndan da lif elde eder. Halen bir a¤aca ba¤l› olup geliﬂmekte olan yapraklar› seçer ve kenarlar› üstüste gelecek ﬂekilde bu yapraklar› çekerek ﬂekle sokar. Bunun ard›ndan sivri gagas›yla her bir yapra¤›n kenar›na bir delik açar.
Toplad›¤› örümcek a¤› veya bitki liflerini bir terzinin i¤ne iplik kullanmas›
gibi gagas›yla deliklerden geçirir ve düﬂmelerini engellemek için her ilmi¤i
dü¤ümler. Ayn› iﬂlemi di¤er uçta da yaparak iki yapra¤› birbirine "dikmiﬂ"
olur. Bir çift yapra¤› ya da tek bir yapra¤› kendi etraf›nda döndürmek için
yar›m düzine kadar dü¤üme ihtiyaç olabilir. Daha sonra kuﬂ bu keseyi çimlerle doldurup döﬂer.33 Ayr›ca bu yapraklarla kapl› kesenin içinde, diﬂisinin
yumurtalar›n› koyaca¤› gizli bir yuva daha diker.34
Dokumac› Kuﬂlar:
Dokumac› kuﬂlar›n yuvalar›, bugün kuﬂ bilimciler ve di¤er do¤a bilimciler taraf›ndan, kuﬂlar›n yapt›¤› en ilginç yap›lar olarak gösterilmektedir.
Bu kuﬂlar, do¤ada bulduklar› bitki liflerini ve ip olarak kullanabilecekleri
her türlü uzun bitki sap›n› "dokuma" ﬂeklinde örerek kendilerine çok sa¤lam
yuvalar inﬂa ederler.
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Terzi kuﬂlar› gagalar›n› i¤ne olarak ve
yaprak liflerini veya örümcek a¤lar›n›
da iplik olarak kullanarak, yapraklar›
birbirine son derece düzgün bir ﬂekilde
dikerler. Böylece konforlu yuvalar
oluﬂtururlar.
Dikiﬂçi çal›bülbülünün yuvas› birbirine
dikti¤i iki büyük yapra¤›n aras›ndad›r.
Terzi kuﬂlar› gibi gagas›n› i¤ne gibi
kullan›rken, bitkisel lifleri ve örümcek
a¤lar›n› da iplik olarak kullan›r.

Dokumac› kuﬂ ilk iﬂ olarak kullanaca¤› malzemeyi toplar. Yeﬂil ve taze
yapraklardan kendine ince uzun ﬂeritler keser veya yapraklar›n orta damarlar›n› al›r. Özellikle taze yapraklar› seçmesinin ise bir nedeni vard›r: kuru
yapraklardan alaca¤› malzemeyi kontrol edebilmesi ve bunlar› dokumada
kullanmas› çok zordur, ancak taze yaprak lifleri ile bu iﬂlemler çok kolay
gerçekleﬂir. Kuﬂ öncelikle çatall› bir dala, bir yapraktan kopard›¤› uzun bir
lifin ucunu sararak iﬂe baﬂlar. Bir aya¤› ile lifin ucunu dal›n üzerinde tutarken, di¤er ucunu gagas›yla idare eder. Liflerin düﬂmelerini engellemek için
onlar› dü¤üm atarak birbirlerine ba¤lar. ‹lk olarak bir çember oluﬂturur; bu

Canl›lar›n "Aile" ‹çindeki Fedakarl›klar›

51

yuvas›n›n giriﬂidir. Daha sonra ise gagas›n› mekik gibi kullanarak yaprak liflerini di¤er liflerin üzerinden ve alt›ndan s›rayla geçirir. Dokuma iﬂlemi s›ras›nda her lifin ne kadar çekilmesi gerekti¤ini de hesaplayabilmelidir. Çünkü e¤er dokumas› gevﬂek olursa yuva hemen çöker. Ayr›ca yuvan›n son halini zihninde canland›rabilmelidir ki, duvarlar›n ne zaman kavislenece¤ine
veya d›ﬂar› do¤ru ç›k›nt› verilece¤ine karar versin.
Giriﬂi dokuduktan sonra yuvan›n duvarlar›n› dokumaya baﬂlar. Bunun
için baﬂ aﬂa¤› durur ve içeriden çal›ﬂmaya devam eder. Gagas›yla bir lifi di¤erinin alt›na sokar ve sonra hassas bir ﬂekilde d›ﬂar›da kalan ucunu tutar ve
s›k›ca çeker. Böylece son derece muntazam bir dokuma oluﬂturur.36
Görüldü¤ü gibi dokumac› kuﬂ yuvas›n› yaparken hep birkaç aﬂama
sonras›n› hesaplayarak hareket etmektedir. Önce yuvas› için en uygun malzemeyi toplar, yuvay› dokumaya rastgele bir yerden baﬂlamaz. Önce giriﬂi
oluﬂturur ve oradan duvarlara devam eder. Nerede kavis verece¤ini, nereyi
geniﬂletece¤ini çok iyi bilir. Üstelik bunlar› yaparken son derece ustaca, ak›lc› ve yetenekli tav›rlar sergiler, davran›ﬂlar›nda hiçbir acemilik belirtisi görülmez. Ayn› anda iki iﬂi yapabilecek kadar (bir yandan aya¤› ile düﬂmemesi için yaprak lifini tutup di¤er yandan lifin öbür ucunu gagas›yla idare
eder) yeteneklidir. Hiçbir hareketi rastgele de¤il, aksine oldukça ﬂuurlu ve
amaca yöneliktir.
Dokumac› kuﬂlar›n baﬂka bir türü ise, ya¤murun etkisini göz önünde
bulundurarak "tavan› akmayan" çok sa¤lam bir yuva inﬂa eder. Bu kuﬂ, çevreden toplad›¤› bitki liflerini, a¤z›nda bulunan bir salg›yla kar›ﬂt›rarak özel
bir harç imal eder. Bu salg› bitki liflerine esneklik ve su geçirmeme özelli¤i
kazand›r›r ve böylece yuva için mükemmel bir s›va malzemesi oluﬂur.
Yuva tamamlanana kadar geçen süre içerisinde bu iﬂlemleri defalarca
tekrar eden dokumac› kuﬂlar›n gösterdikleri bu becerileri, tesadüfen, bilinçsizce kazand›klar›n› iddia etmek hiç kuﬂkusuz ki imkans›zd›r. Bu kuﬂlar evlerinin yap›m›nda -hiç zorlanmadan- ayn› anda bir mimar, bir inﬂaat mühendisi ve bir ﬂantiye ustas› gibi çal›ﬂ›rlar.
‹lginç yuvalar inﬂa eden kuﬂlar›n baﬂka bir örne¤i de Afrika'da yaﬂayan
dokumac› kuﬂ türlerinden biridir. Bu kuﬂlar, apartman gibi bölmelere ayr›l-

Dokumac› kuﬂlar, Allah'›n
kendilerine ilham etmesiyle kendilerine muhteﬂem yuvalar kurarlar. Üstte ve sa¤da dokumac› kuﬂun yuvas›n› kurma aﬂamalar› gösterilmektedir.
Kuﬂ önce kendine yapraklardan ince uzun ﬂeritler yapar. Sonra bir
aya¤› ile ﬂeritin ucunu dal›n üzerinde tutarken, di¤er ucunu gagas›yla idare
ederek yuva inﬂas›na baﬂlar. Resimlerde görüldü¤ü
gibi, gagas›n› mekik gibi
kullanarak yaprak liflerini di¤er liflerin üzerinden ve alt›ndan s›rayla geçirir. Soldaki
resim ise yuvas›n›n yap›m›n›
bitirmek üzere olan bir dokumac› kuﬂtur.

Topluluk halinde yaﬂayan dokumac› kuﬂlar ise küçük odac›klardan oluﬂan ve kendilerini aﬂ›r› s›caklar›n etkisinden koruyan yuvalar kurarlar.
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m›ﬂ, çok karmaﬂ›k yuvalar yaparlar. Bu yuvalar›n yüksekli¤i 3 m'yi, geniﬂli¤i ise 4,5 m.'yi bulur ve içinde yaklaﬂ›k 200 çift kuﬂu bar›nd›rabilir.37
Basit bir yuva yapmak varken, bu kuﬂlar neden hep zor ve daha zahmetli olan›n› tercih ederler? Bu kuﬂlar›n, kendi baﬂlar›na, bu derece karmaﬂ›k yap›lara sahip yuvalar inﬂa etmeleri tesadüflerle aç›klanabilir mi? Elbetteki aç›klanamaz. Do¤adaki her canl› gibi, bu kuﬂlar da Allah'›n ilham› ile
hareket ederler.

K›rlang›ç yuvalar›:
Baz› kuﬂlar yuvalar›n› yerin alt›na gizlerler. Örne¤in k›y› k›rlang›çlar›
nehir veya sahil ﬂeridi boyunca, dik toprak setlerinin yanlar›nda uzun tüneller kazarlar. Tünelleri yukar› e¤imli olarak açarlar ve bu sayede ya¤mur
ya¤d›¤›nda yuvalar›n› sel basmaz. Her tünelin sonunda da çim ve tüylerle
kaplanm›ﬂ küçük birer odac›k bulunur.
Güney Amerika'da yaﬂayan bulut k›rlang›çlar› yuvalar›n› ﬂelalelerin arkas›ndaki kayal›klarda kurarlar. Ancak ﬂelalenin arkas›na geçmek bir kuﬂ
için neredeyse imkans›zd›r. Örne¤in y›rt›c› kuﬂlar, bal›kç›llar, mart› veya karga gibi kuﬂlar ﬂelaleyi yararak arka taraf›na geçemezler. Asl›nda, h›zla akan
tonlarca suyun içinden geçmeye çal›ﬂan bir kuﬂun havada parçalanmas› beklenir. Ancak, bu k›rlang›çlar çok küçüktürler ve o kadar h›zl› uçarlar ki, ﬂelaleyi bir ok gibi keserek arka taraf›na geçebilirler. Buras›, bu kuﬂlar ve yumurtalar› için son derece güvenlikli bir yerdir, çünkü onlardan baﬂka hiçbir
canl› ﬂelalenin arka taraf›na geçmeye çal›ﬂmaz.
Bulut k›rlang›çlar› yuvalar›n› hiçbir canl›n›n ulaﬂamad›¤› ﬂelalelerin arkas›ndaki kayal›klara kurarlar.
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Ancak bu k›rlang›çlar›n yuvalar› için malzeme toplama konusunda bir
sorunlar› vard›r. Ayaklar› o kadar küçüktür ki, di¤er kuﬂlar gibi yere konup
ayaklar› ile malzemeleri kavrayamazlar. Bunun yerine havada uçan tüy, kuru ot gibi baz› malzemeleri yakalarlar ve bunlar› yap›ﬂkan salyalar› ile kayalar›n üzerine yap›ﬂt›r›rlar.38
Hint Okyanusu k›y›lar›nda yaﬂayan bir k›rlang›ç türünün üyeleri ise
yuvalar›n› ma¤aralar›n içine yaparlar. Bu ma¤aralar›n giriﬂleri her dalga
geldi¤inde tamamen kapan›r. Bu nedenle ma¤araya girmeden önce, köpüklü dalgalar üzerinde, dalgalar›n geri çekilmesini bekleyerek, fazla hareket etmeden uçarlar ve dalga çekilip ma¤aran›n a¤z› aç›ld›¤›nda içeri uçarlar. K›rlang›çlar, yuvalar›n› kurmadan önce, suyun ma¤ara duvar›nda b›rakt›¤› izlere bakarak, suyun ulaﬂt›¤› en yüksek seviyeyi tespit ederler. Ve yuvalar›n›
bu seviyenin üstünde bir yere kurarlar.39
Afrika'da yaﬂayan uzun bacakl› sekreter kuﬂlar› ise yuvalar›n› yüksek
ve dikenli a¤açlar›n ortas›na kurarak düﬂmanlar›ndan korunurlar. Amerika'n›n güneybat›s›nda yuva kuran a¤açkakanlar, dev kaktüs bitkilerinin dikenli gövdesinde yuva deli¤i açarlar. Batakl›k çal›kuﬂlar› ise tuzak yuvalar
haz›rlarlar. Diﬂi çal›kuﬂu, yavrular› için bir yuva haz›rlarken, erkek çal›kuﬂu
batakl›¤›n çevresinde h›zla koﬂarak, as›l yuvadan dikkati baﬂka yönlere çekecek çeﬂitli tuzak yuvalar inﬂa eder.40

Albatros Kuﬂlar›n›n Yuvalar›:
Yeni do¤an küçük yavrulara olan düﬂkünlük, hemen her cins kuﬂta görülmektedir. Bunlardan biri de albatros kuﬂlar›d›r. Albatroslar, her zaman
kendi do¤duklar› yerde çiftleﬂirler. Bu nedenle üreme zamanlar›nda koloniler halinde toplan›rlar. Diﬂiler gelmeden haftalar önce, erkekler gelip burada
daha önceden bulunan yuvalar› tamir ederler; bu sayede diﬂiler ve yavrular
için mükemmel bir konfor sa¤lam›ﬂ olurlar. Yumurtalara olan düﬂkünlük ise
albatros kuﬂlar›nda hayli dikkat çekicidir. Çünkü albatroslar, özenle haz›rlanan yuva içerisinde yumurtalar›n üzerinde hiç k›m›ldamadan yaklaﬂ›k 50
gün boyunca dururlar.
Ancak yavrulara karﬂ› gösterilen özen sadece yumurtalar›n korunmas›
ve bak›m› ile s›n›rl› kalmaz. Nitekim albatroslar ço¤u zaman yaln›zca yavru-
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Albatroslar, yumurtalar›n›n ve yavrular›n›n korunmas› için son derece
özenli yuvalar kurarlar. Diﬂi albatroslar çiftleﬂme yerine gelmeden haftalar önce erkek albatroslar gelerek
buradaki yuvalar› tamir ederler.

lar›na yiyecek bulabilmek için gerekirse bir seferde 1,5 kilometreden fazla
yol katedebilirler.41

Boynuzlu Kuﬂlar›n Yuvalar›:
Üreme mevsimi boynuzlu kuﬂlar için yo¤un bir faaliyetin baﬂlang›c›d›r.
Bu dönemde, yavrular›n sa¤l›kl› do¤up büyümeleri için erkek ve diﬂi boynuzlu kuﬂlar, kendilerinden beklenmeyen bir performans gösterirler. Bunun
için yap›lacak ilk iﬂ, diﬂiye ve do¤acak olan yavrulara güvenli bir yuva kurmakt›r.
‹ﬂe, erkek boynuzlu kuﬂ baﬂlar ve yuva yapmak için a¤ac›n üzerinde bir
delik bulur. Diﬂi olan› bu deli¤in içine girer ve erkek de deli¤in giriﬂini çamurla kapat›r. Yaln›z bu yuvan›n yap›m›nda çok önemli bir ayr›nt› vard›r.
Erkek boynuzlu kuﬂ, diﬂi ile yavrular›n güvenli¤ini sa¤lamak ve onlar› d›ﬂar›dan gelebilecek hayati tehlikelere, özellikle y›lanlara karﬂ› korumak için çamurla kapad›¤› bu delikte, küçük bir pencere b›rak›r. Diﬂi yumurtalar›n üzerinde üç ay boyunca yatar ve kapal› oldu¤u yuvas›ndan bir kez bile ç›kmaz.
Bu nedenle erkek boynuzlu kuﬂ, eﬂi için yiyecek bulur ve ona bu delikten yiyecek verir. Yavrular do¤du¤unda onlar› da yine bu delikten besler.42 Her
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iki kuﬂ da yavrular› için son derece sab›rl› ve özverili davran›rlar. Diﬂi kuﬂ
üç ay boyunca ancak kendisinin s›¤abildi¤i kadar küçük bir delikte hiç k›p›rdamadan yumurtalar›n›n üzerinde otururken, erkek kuﬂ onlar› asla kendi
hallerine b›rakmaz.
ﬁimdiye kadar anlat›lan örneklerde de görüldü¤ü gibi her kuﬂ türünün
kendine özgü bir yuva inﬂa etme tekni¤i vard›r. Ve bu tekniklerin her biri bilinci, akl› ve düﬂünme yetene¤i olmayan bir hayvandan beklenemeyecek kadar karmaﬂ›kt›r.
Bir düﬂünelim: karﬂ›m›zda bilinci ve akl› olmayan, ﬂefkat, merhamet
veya fedakarl›k gibi erdemleri planl› olarak gösterecek ak›l ve iradeden yoksun canl›lar vard›r. Ama ayn› zamanda bu canl›larda son derece ﬂefkatli ve
fedakarca davran›ﬂlar aç›kça görülür. Öyle ise bu davran›ﬂlar›n ve eserlerin
kayna¤› nedir? Bu canl›lar bu davran›ﬂlar› kendi iradeleri ile yapma yetene¤inden yoksunsalar, demek ki bunlar› onlara yapt›ran, bunlar› onlara ö¤reten bir "güç" olmal›d›r. ‹ﬂte bu güç yerin, gö¤ün ve ikisi aras›ndakilerin Rabbi olan Allah'a aittir.

Boynuz gagal› kuﬂ diﬂisini ve yumurtalar›n› a¤aç deli¤ine yerleﬂtirir ve onlara bakar.

Her kuﬂ türünün kendine özgü bir yuva ﬂekli vard›r. Flamingolar da kendileri gibi estetik yuvalar inﬂa ederler.

Ç›plak kafal› kaya kuﬂu çamurdan yap›lm›ﬂ
yuvas›nda otururken görülüyor. (üstte)
Ebabil kuﬂunun yavrular›n› korumak için
yapt›¤› yuva. (sa¤da)

Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders
(ibret) vard›r...
(Müminun Suresi, 21)
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Farkl› Canl›lar›n ‹nﬂa Ettikleri
Yuvalar: Bombus Ar›lar›
Bombus ar›lar›n›n yuva yap›m›nda gösterdikleri fedakarl›k da bir hayli ilginçtir.
Genç kraliçe ar›, yumurtlama iﬂlemine az bir
süre kala koloni oluﬂturmak için uygun bir
yer aramaya baﬂlar. Yer bulduktan sonra ise
s›ra, yuvan›n yap›m› için gerekli olan tüy, ot

Fedakar bombus ar›s›

ve yaprak gibi malzemelerin bulunmas›na gelir.
‹lk olarak yuvan›n ortas›na, tenis topu büyüklü¤ünde bir odac›k yapar.
Bu odac›k, çevreden toplanan malzemelerin birbirine ba¤lanmas›yla oluﬂturulur. S›ra, yuvaya besin sa¤lanmas›na gelmiﬂtir. Kraliçe d›ﬂar›ya ç›kar ç›kmaz, yuva üzerinde daireler çizerek havada dönmeye baﬂlar. Bu s›rada yönü daima yuvas›na dönüktür. Böylece yuvas›n›n yerini ezberlemiﬂ olur. Balözü ya da çiçek tozlar› toplayarak yeteri kadar besini oldu¤una inand›¤›nda yuvas›na geri döner ve bunlar› odan›n ortas›na boﬂalt›r.
Balözünün besin olarak kullan›lmayan k›sm›n› atmaz. Bunlar› kurutarak odan›n yap›ld›¤› malzemenin birbirine yap›ﬂmas›nda ve ayn› zamanda
buran›n izolasyonunda kullan›r. Balözüyle beslenen kraliçe bir süre sonra
balmumu salg›lamaya baﬂlar. Toplad›¤› çiçek tozlar›ndan küçük topakç›klar
yapar ve üzerlerine, ilk iﬂçileri oluﬂturacak bireylerin geliﬂece¤i 8 ya da 16
yumurta b›rak›r. Yumurtalar›n›n çevresini çiçek tozlar› ile s›k›ca kapat›r.
Yeni yumurtalar topakç›klar›n üzerine geliﬂigüzel de¤il, son derece itinal› bir ﬂekilde ve belli bir simetri ile b›rak›l›r. Ancak yavrular›n do¤mas› kadar do¤duktan sonra beslenebilmeleri de önemlidir. Bu nedenle genç kraliçe, balmumundan bal çanaklar› yaparak, bunlar›n içerisini balözleriyle doldurur. Yavrular 4-5 gün süren bir kuluçka döneminden sonra yumurtadan
ç›kt›klar›nda, kendileri için haz›rlanm›ﬂ olan çiçek tozu ve balözüyle beslenmeye baﬂlarlar.
Dikkat edilirse balözlerini ayn› bir inﬂaat iﬂçisi gibi kullanan, ayn› zamanda da koloniyi oluﬂturacak genç bireylerin sa¤l›kl› büyümesini ve yaﬂamas›n› sa¤layan, ak›l ve ﬂuur sahibi bir canl› de¤ildir; boyu birkaç cm.'yi aﬂ-
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mayan küçük bir ar›d›r. Bu durumda akla ilk gelen soru, kraliçe ar›n›n neden böylesine büyük bir fedakarl›¤a katland›¤›d›r. Çünkü kraliçe ar›n›n, yeni do¤an yavrular› besledikten sonra kazanaca¤› herhangi bir ﬂey yoktur.
Üstelik yerine yeni bir kraliçe geldi¤inde, büyük bir fedakarl›¤a katlanarak
oluﬂturdu¤u kolonisinden de ayr›lmak zorundad›r. O halde bu derece özveri göstermesinin ve yeni nesilleri oluﬂturmak için hummal› bir çal›ﬂma içerisine girmesinin tek bir nedeni vard›r: Tüm canl›lar gibi bombus ar›lar› da,
ancak Allah'›n ilham› sonucu bu özveriyi göstermekte ve yeni nesiller oluﬂturmaktad›rlar. Yani evrimcilerin iddia etti¤i gibi do¤adaki canl›lar bencilce
bir hayatta kalma tutkusuna sahip de¤illerdir.43

Kutup Ay›lar›n›n Buzdan S›¤›naklar›
Antarktika'n›n so¤uk ikliminde yaﬂayan diﬂi kutup ay›lar›, e¤er hamilelerse veya yavrular› varsa kendilerine kar y›¤›nlar›n›n alt›nda yuva yaparlar. Aksi takdirde yuvada yaﬂamazlar. Yavrular genellikle k›ﬂ ortas›nda do¤arlar. ‹lk do¤duklar›nda tüysüz, kör ve çok küçüktürler. K›ﬂ ortas›nda do¤an bu son derece savunmas›z ve bak›ma muhtaç yavrular›n yaﬂayabilmeleri için bir yuvalar›n›n olmas› ﬂartt›r.
Tipik bir yuva, 2 metre uzunlu¤undaki bir tünelle, çap› yaklaﬂ›k yar›m
metre olan yuvarlak bir alandan oluﬂur. Yüksekli¤i de yaklaﬂ›k yar›m metre kadard›r. Ancak buras›, s›radan ve basit birkaç iﬂlem ile yap›lm›ﬂ bir bar›nak de¤ildir. Her yerin kar ve buzla kapl› oldu¤u böyle bir ortamda kar y›¤›nlar›n›n alt›, son derece profesyonel bir ﬂekilde kaz›lm›ﬂ ve yavrular›n yaﬂam› için gerekli olan önemli detaylar göz önünde bulundurulmuﬂtur.
Bu yuvalar›n genellikle birden fazla odas› vard›r ve kutup ay›lar› bu
odalar› yuvan›n giriﬂinden daha yüksek seviyede haz›rlarlar. Böylece odalardaki s›cak havan›n giriﬂten d›ﬂar› ç›kmas› engellenmiﬂ olur.
Yuvan›n üzerine ve giriﬂine k›ﬂ boyunca kar y›¤›l›r. Kutup ay›s› ise bu
kar y›¤›n›n›n içinde sadece hava girecek kadar dar bir kanal› aç›k b›rak›r.44
Anne ay› bar›na¤›n›n tavan›n› kimi zaman 75 cm'den baﬂlamak üzere 2
m'ye kadar varan bir kal›nl›kta inﬂa eder. Tavan›n kal›nl›¤› iyi bir yal›tkan
görevi görür. Yani yuvadaki mevcut olan ›s›y› korur. Yuvadaki s›cakl›k da bu
sayede sabitlenmiﬂ olur.45
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Norveç Oslo Üniversitesi'nden araﬂt›rmac› Paul Watts, bu yuvalardan
birinin tavan›na bir cihaz yerleﬂtirerek ›s›y› dikkatlice ölçmüﬂ ve hayli ilginç
bir durumla karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Bu uzun çal›ﬂma esnas›nda d›ﬂar›daki ›s› -30 dereceye kadar düﬂerken, yuva içindeki ›s› 2 ya da 3 derecenin alt›na hiç düﬂmemiﬂtir. Anne ay›n›n kar›n kal›nl›¤›na göre de¤iﬂen yal›t›m özelli¤ini nas›l
bilebildi¤i ise, bilimadamlar› taraf›ndan hayli merak konusu olmuﬂtur. Bu
›l›k ve korumal› ortamda anne ay› enerji depolar ve vücudundaki ya¤ rezervlerini de k›ﬂ uykusu dönemine göre ayarlar.
Ancak bunlardan çok daha ilginç bir durum söz konusudur. Anne ay›
k›ﬂ uykusuna girdi¤i bu dönemde hiç enerji harcamamak ve yavrular›n›n
daha iyi beslenmesini sa¤lamak için metabolizmas›n› düﬂürür. 7 ay boyunca
metabolizmas›ndaki ya¤›, proteine çevirir ve yavrular›n›n beslenmesini sa¤lar. Bu nedenle 7 ay boyunca kendisi hiç beslenmez. Kalp at›ﬂ› oran›n› dakikada 70'den 8'e kadar indirebilir ve metabolizmas›n› yavaﬂlat›r. Bu dönemde yemek yemedi¤i gibi do¤al ihtiyaçlar›n› da karﬂ›lamaz. Böylelikle yavrular›n› do¤uraca¤› dönemde fazla enerji harcamam›ﬂ olur.

Timsahlar›n Yuvalar›
Florida Everglades'de yaﬂayan diﬂi timsah, yumurtalar› için
çok farkl› bir yuva haz›rlar. Önce
çürümüﬂ bitkileri çamurla kar›ﬂt›r›r ve bu bitkilerden yaklaﬂ›k 90
cm. yüksekli¤inde bir tepecik yapar. Tepeci¤in üzerinde bir çukur
oluﬂturur ve bu çukurun içine birkaç düzine olan yumurtalar›n›
yerleﬂtirir. Yumurtalar›n üzerini
ise yine toplad›¤› bitkilerle örter.
Sonra yumurtalar› için tehlike
Diﬂi timsah›n yumurtalar› için inﬂa
etti¤i yuvas›
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oluﬂturabilecek hayvanlara karﬂ› yuvay› gözetlemeye baﬂlar. Yumurtalar çatlamak üzereyken yavrular›n›n seslerini duyan timsah, yuvan›n üzerindeki
bitkilerden oluﬂan örtüyü kald›r›r. Yavrular h›zla yukar› do¤ru t›rman›rlar
ve anne timsah yavrular›n› a¤z›na alarak onlar› suya kadar a¤z›n›n içindeki
kesede taﬂ›r.46

Demirci Kurba¤as›n›n Yuvas›
Amfibiyan ebeveynler aras›nda en usta yuva kurucular›ndan biri küçük Güney Afrika demirci kurba¤as›d›r. Yuva, erkek kurba¤a taraf›ndan su
kenar›nda inﬂa edilir. Erkek, çamurda bir delik açana kadar daire ﬂeklinde
döner. Deli¤in duvarlar›n› iterek geniﬂletir. ‹ﬂini tamamlad›¤›nda sa¤lam bir
çamurdan duvarla çevrili, 10 cm. derinli¤inde bir su havuzu inﬂa etmiﬂ olur.
Demirci kurba¤as› bu havuzda oturur ve bir diﬂinin ilgisini çekene kadar burada çiftleﬂme ça¤r›s›nda bulunur. Bu ça¤r› üzerine gelen diﬂi kurba¤a, su dolu yuvaya yumurtalar›n› yerleﬂtirir; yumurtalar› erkek döller ve her
ikisi de yumurtalar çatlayana kadar onlar› gözlerler. Yumurtadan ç›kan tetarlar duvarla çevrili, bal›klardan ve böceklerden korunmuﬂ havuzlar›nda
rahatl›kla yüzerler. Büyüdüklerinde ise özenle haz›rlanm›ﬂ bu "çocuk odas›n›n" duvar›ndan t›rmanarak d›ﬂar› ç›karlar.47
Deniz Alt›n›n Mimarlar›
Bal›klar›n da yuva yapt›klar› pek bilinmez. Ancak ﬂaﬂ›rt›c› say›da çok
tatl› su bal›¤›, gölcüklerin, göllerin veya ›rmaklar›n dibinde yuvalar kurarlar. Bu yuvalar genellikle çak›llar›n veya kumun içinde aç›lan bir çukur ﬂeklindedir. Örne¤in som bal›klar› ve alabal›klar yumurtalar›n› bu açt›klar› çukura koyduktan sonra çukuru kapat›rlar ve yumurtalar› kendi kendilerine
çatlamaya b›rak›rlar. Yumurtalar aç›k bir yuvada savunmas›z kald›klar›nda
ise, ebeveynlerden biri veya ikisi nöbet tutar. Birçok bal›k türünde yuvan›n
yap›lmas›n› ve yumurtalar› gözetlemeyi erkek tek baﬂ›na üstlenir.
Bal›klar›n baz›lar›n›n yuvalar› ise daha kapsaml›d›r. Kuzey Amerika ve
Avrupa boyunca gölcük ve nehirlerde bulunan erkek dikenli bal›klar, birçok
kuﬂunkinden çok daha özenle haz›rlanm›ﬂ yuvalar yaparlar. Bu bal›k türü,
su bitkilerinin parçalar›n› toplar, böbreklerinden salg›lanan yap›ﬂkan bir s›-

62

CANLILARDAK‹ FEDAKARLIK

v›y› f›ﬂk›rtarak bitki parçalar›n› birbirlerine yap›ﬂt›r›r. Yuvaya uzun düzgün
bir y›¤›n biçimi vermek için çevresinde sürtünerek yüzer. Sonra bu y›¤›n›n
ortas›ndan h›zla geçerek, ön ve arka giriﬂi olan ve aras›ndan suyun akt›¤› bir
tünel oluﬂturur. Bir diﬂi yuva alan›na girdi¤inde, dikenli bal›k zikzak ﬂeklinde bir kur dans› yapar. Diﬂiyi tünel ﬂeklindeki yuvas›na götürür ve burnuyla yuvan›n giriﬂini iﬂaret eder. Diﬂi yumurtalar›n› b›rakt›ktan sonra erkek yumurtalar› döllemek için yuvan›n ön giriﬂinden içeri girerken, diﬂiyi arka ç›k›ﬂtan d›ﬂar› iter. Yuva birkaç diﬂi taraf›ndan yumurtayla dolduruldu¤unda
erkek nöbet tutar ve tünelin içine tatl› su ak›ﬂ›n› sa¤lar. Ayr›ca yuvan›n k›r›l›p giden bölümlerini onar›r. Yumurtalar çatlad›ktan sonra, birkaç gün daha
nöbet tutmaya devam eder. Daha sonra alt k›sm›n› yavru dikenli bal›klar
için "çocuk odas›" olarak b›rakarak, yuvan›n tepesini kopar›r.48

Bal›klar›n yuva yapt›klar› pek bilinmez. Ancak bir çok bal›k türü yumurtalar› ve larvalar›
için özenli yuvalar haz›rlarlar. Bununla da yetinmeyip yumurtalar›n›n baﬂ›nda nöbet tutarlar. Üstte çak›l taﬂlar› ve deniz canl›lar›n›n kabuklar› kullan›larak haz›rlanm›ﬂ bir bal›k
yuvas› ve larvalar görülmektedir.
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Hayvanlar Bunlar› Nas›l Baﬂar›rlar?
Bir düﬂünün; mimarl›k bilgisi olmayan, hayat›nda hiç inﬂaat yap›m›nda çal›ﬂmam›ﬂ biri ortada ne malzeme, ne inﬂaat› nas›l yapaca¤›n› anlatan biri, ne de inﬂaat›n plan› yokken, kendi kendine kusursuz bir bina inﬂa edebilir mi? Elbette ki hay›r. ‹nsan bilinçli ve ak›l sahibi bir varl›k olmas›na ra¤men ondan böyle bir ﬂeyi beklemek çok zordur.
Peki insandan bile beklenmeyen bu zeka ve yetenek gerektiren davran›ﬂ, hayvanlardan beklenebilir mi? Önceki sayfalarda örnekleri verilen hayvanlar›n birço¤u de¤il bir beyne, geliﬂmiﬂ bir sinir sistemine bile sahip de¤ildirler. Ancak yuvalar›n› inﬂa ederken plan ve hesaplar yaparlar, fizik kurallar›n› uygularlar, dokumac›l›k veya terzilik gibi yetenek gerektiren teknikleri kullan›rlar. Üstelik bu hayvanlar kendilerinin ve yavrular›n›n ihtiyaçlar›n› en pratik ﬂekilde çözümlerler. En do¤al ve ulaﬂ›labilir yollardan kendilerine harç haz›rlar, yap›lar›n›n izolasyonunu yine en kolay malzemelerden
sa¤larlar. Peki bir kuﬂ veya bir kutup ay›s› izolasyonun ne anlama geldi¤ini
bilebilir mi? Veya yuvas›n› ›s›tmas› gerekti¤ini akledebilir mi? Bu özelliklerin hiçbirinin bu hayvanlardan kaynaklanmayaca¤› aç›kt›r. O halde bu canl›lar tüm bu yeteneklere nas›l sahip olurlar?
Ayr›ca bu canl›lar yuvalar› inﬂa ederken büyük bir özveri ve sab›rla çal›ﬂ›rlar. Ço¤u zaman ise bu yuvalarda kendileri de¤il, sadece yavrular› yaﬂar.
Bu canl›lar›n davran›ﬂlar›nda görülen akl›n, bilginin ve özverinin kayna¤›n›n tek aç›klamas› vard›r; bunlar›n tümü, bu hayvanlara Allah taraf›ndan ilham edilen özelliklerdir. Allah, hayvan türlerinin neslinin devam etmesi için bu canl›lar› fedakar ve çal›ﬂkan olarak yaratm›ﬂ, onlara korunma,
avlanma, beslenme, üreme yöntemlerini ayr› ayr› ilham etmiﬂtir. Onlara yuvalar›n› inﬂa ettiren, kusursuz planlar yapt›ran, onlar› koruyan ve bar›nd›ran
sonsuz merhamet ve ﬂefkat sahibi olan Allah't›r. Evrimcilerin iddia etti¤i gibi ne "tabiat ana" ne de tesadüfler bu canl›lar› son derece karmaﬂ›k yuvalar›
inﬂa etmeleri için programlayamaz. Tüm canl›lar Yarat›c›m›z olan Allah'›n
ilham›na uyduklar› için kendilerinden kesinlikle beklenmeyecek davran›ﬂlar
sergilerler.

CANLILARDAK‹ FEDAKARLIK

64

Allah, Kuran'da "Da¤larda, a¤açlarda ve onlar›n kurduklar› çardaklarda kendine evler edin." (Nahl Suresi, 68) ayeti ile balar›s›na yuvas›n›n
yerini ilham etti¤ini bildirmiﬂtir. Balar›s›nda oldu¤u gibi canl›lar›n tamam›na yuvalar›n›n yerini, inﬂaat tekni¤ini, kullanaca¤› malzemeleri Allah ilham
etmektedir.

Soyun Devam› ve Yavrular› Korumak U¤runa
Gösterilen Fedakarl›klar
Birçok hayvan türü üreyebilmek, yumurtalar›n› veya yavrular›n› koruyabilmek için büyük fedakarl›klarda bulunur ve zorluklara katlan›r. Hatta
kimi zaman bu u¤urda "ölümü göze alan" canl›lar vard›r. Yumurtlamak için
kilometrelerce uza¤a göç edenler, çok detayl› ve u¤raﬂ›l› yuvalar inﬂa edenler, çiftleﬂme veya yumurtlama sonras› ölenler, yumurtalar›n› haftalarca
a¤›zlar›nda taﬂ›y›p bu esnada beslenemeyenler, yumurtalar›n›n baﬂ›nda haftalarca nöbet bekleyenler…
Asl›nda bu fedakarl›klar›n her biri önemli bir amaca hizmet etmektedir:
Canl› türlerinin soylar›n›n devam›… Zay›f ve güçsüz yavrular ancak yetiﬂkin ve güçlü olanlar taraf›ndan bak›l›p korunurlarsa hayatta kalabilirler.
Do¤du¤u anda terk edilen bir ceylan›n veya herhangi bir yere b›rak›lan kuﬂ
yumurtalar›n›n kuﬂkusuz kendi baﬂlar›na yaﬂama ﬂans› hemen hemen yok
gibidir. Ancak canl›lar, hiçbir üﬂengeçlik, b›kk›nl›k ya da çekimserlik göstermeden bu güçsüz yavrular›n bütün sorumlulu¤unu üzerlerine al›rlar. Her
biri Allah'›n kendilerine ilham etti¤i görevlerini eksiksizce yerine getirir.
‹lginç olan bir di¤er nokta da ﬂudur: Yavrular›na ve yumurtalar›na en
itinal› bak›m› ve korumay› gösteren canl›lar, en az üreyen canl›lard›r. Örne¤in kuﬂlar her y›l az say›da yumurta üretirler ve bu yumurtalar›n› büyük bir
titizlikle korurlar. Ayn› ﬂekilde memeli hayvanlar da genellikle bir veya iki
yavru sahibi olurlar ve çok uzun süre yavrular›n›n bak›m›n› ve korunmas›n› üstlenirler. Ancak bir kerede binlerce yumurta b›rakan baz› bal›klar veya
böcekler, veya her y›l birkaç kez çok say›da yavrulayan fareler gibi baz› canl›lar ise yumurtalar›na veya yavrular›na ayn› itinay› göstermezler. Ancak
çok say›da olduklar› için bunlardan bir bölümünün yaﬂamas› bile neslin devam› için yeterlidir. Aksi takdirde ise, yani çok fazla yavrulayanlar›n her
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yavruyu büyük özverilerle yaﬂatmas› durumunda, dünyan›n ekolojik dengesinde önemli bozulmalar olabilirdi. Örne¤in çok fazla üreyen çay›r fareleri için böyle bir durum söz konusu olsa, çay›r fareleri tüm dünyay› istila edecek kadar fazla üreyebilirlerdi.49 Kuﬂkusuz ekolojik dengenin korunmas›nda önemli bir faktör olan üremenin, bu canl›lar taraf›ndan denetlenmesi ve
bilinçli bir ﬂekilde kontrol alt›nda tutularak dengelenmesi imkans›zd›r.
Bu canl›lar›n hiçbiri bilinçli varl›klar de¤illerdir. Dolay›s›yla ne soylar›n›n devam› için üremeleri gerekti¤ini hesaplamalar›, ne de ürerken do¤an›n
dengesini düﬂünerek buna uygun davran›ﬂ belirlemeleri bu canl›lardan beklenemez. Do¤an›n dengesinin bu ﬂekilde korunuyor olmas›, her bir canl›n›n
kendisine yüklenen sorumlulu¤u eksiksizce ve istisna yapmadan yerine getirmesi, her birinin tek bir ‹radenin kontrolünde hareket etti¤inin önemli bir
göstergesidir. Do¤ada hiçbir canl› baﬂ›boﬂ ve denetimsiz de¤ildir. Hepsi
kendilerini var eden Allah'a boyun e¤miﬂ olarak hareket ederler.
Allah Kuran'da Kendisi'nin izni olmadan hiçbir canl›n›n üreyemeyece¤ini, yaﬂayacak ve ölecek olan› da Kendisi'nin belirledi¤ini ﬂöyle haber vermektedir:
Allah, her diﬂinin neyi yüklendi¤ini (neye hamile kald›¤›n›) ve döl
yataklar›n›n neyi eksiltip neyi ekledi¤ini bilir. O'nun Kat›nda her
ﬂey bir miktar (ölçü) iledir. (Rad Suresi, 8)
… O'nun ilmi olmaks›z›n, hiçbir meyve tomurcu¤undan ç›kmaz, hiçbir diﬂi gebe kalmaz ve do¤urmaz da… (Fussilet Suresi, 47)
Göklerin ve yerin mülkü Allah'›nd›r. Diledi¤ini yarat›r. Diledi¤ine
diﬂiler arma¤an eder, diledi¤ine de erkek arma¤an eder. Veya erkekler ve diﬂiler olarak çift (ikiz) verir. Diledi¤ini k›s›r b›rak›r. Gerçekten O, bilendir, güç yetirendir. (ﬁura Suresi, 49-50)

Yumurtalara ve Yavrulara Gösterilen Ola¤anüstü Özen
Birçok canl› yumurtalar›n› ve yavrular›n› koruyabilmek için büyük
zahmetlere katlan›r; onlar› gizler, k›r›lmamalar› için özenle bir yere yerleﬂtirir, onlar› ›s›t›r veya aﬂ›r› s›cakl›ktan korur, tehlike an›nda bütün yumurtalar›n› baﬂka bir yere götürür, haftalarca baﬂ›nda nöbet bekler, hatta a¤z›nda ta-
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ﬂ›r… Birçok kuﬂ, bal›k ve sürüngende bu fedakar ve ﬂefkatli davran›ﬂlar›

görmek

mümkündür.
‹nsanlar için oldukça tehlikeli olabilen
piton y›lan› bile yumurtalar›na karﬂ› son derece düﬂkün ve koruyucudur. Diﬂi piton bir
seferde yaklaﬂ›k 100 yumurta yumurtlar ve
daha sonra kendisini yumurtalar›n›n üzerine sarar. Bu hareketinin amac› hava çok s›cak oldu¤unda yumurtalar›n üzerine gölge
yaparak onlar› serinletmek, hava s›cakl›¤›
çok fazla düﬂtü¤ünde ise vücudunu titrete-

Her canl›n›n çekindi¤i piton y›lan›
yavrular›na karﬂ› çok ﬂefkatlidir.

rek onlar› ›s›tmakt›r. Yumurtalar›na sar›l› oldu¤u sürece onlar› di¤er tehlikelerden de korumuﬂ olur. Böylelikle hayati tehlikeler, diﬂi pitonun yavrular›na olan bu hassasiyetiyle ortadan kalkar.50
Yumurtalar›n› a¤›zlar›nda taﬂ›yan bal›klar ise hayli ilginçtirler. Bu tür
bal›klar "a¤›zda kuluçka yapan bal›klar" olarak adland›r›l›rlar. Bunlar›n bir
k›sm› ise yumurtalar çatlad›ktan sonra da yavrular›n› a¤›zlar›nda taﬂ›maya
ve korumaya devam ederler. Örne¤in kedibal›klar›, küçük bilye büyüklü¤ündeki yumurtalar›yla a¤›zlar› dolu olarak haftalarca yüzerler. Bazen de
yumurtalar› a¤›zlar›nda çalkalar ve böylelikle onlara oksijen sa¤lam›ﬂ olurlar. Yumurtalar çatlad›ktan sonra yavrular birkaç hafta daha erkek kedibal›¤›n›n a¤z›n›n içinde kal›rlar. Bu süre içinde erkek kendi vücut ya¤› ile yaﬂar
ve hemen hemen hiçbir ﬂey yemez.51
Yumurtalar›n› ve yavrular›n› a¤z›nda taﬂ›yan bir di¤er canl› türü ise
kurba¤alard›r. Örne¤in, Rhinoderma kurba¤as› yumurtalar›n› içinde taﬂ›r.
Çiftleﬂme döneminde diﬂiler yumurtalar›n› yere b›rak›rlar ve erkek kurba¤alar yumurtalar› korumak için çevrelerinde kalabal›k yaparlar. Yumurtalar
çatlamaya haz›r olduklar›nda, içindeki tetarlar k›p›rdanmaya ve k›vranmaya baﬂlarlar. Jelatinle-kapl› yumurtalar titredikçe her bir erkek ileri at›l›r, olabildi¤ince fazla yumurta kaparak a¤z›na al›r. Bu yumurtalar› a¤›zlar›n›n
yanlar›nda al›ﬂ›lmam›ﬂ ﬂekilde ﬂiﬂkin duran ses keselerine doldururlar ve
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yavrular burada geliﬂirler. Bir gün erkek kurba¤a üst üste birkaç kez h›çk›r›r
ve birdenbire esner. Tümüyle geliﬂmiﬂ yavru kurba¤alar esneyen erkek kurba¤an›n a¤z›ndan d›ﬂar› ç›kar.52
Avustralya'da yaﬂayan bir baﬂka kurba¤a cinsi de yumurtalar›n› yutar
ve onlar› bu kez ayr› bir kesede de¤il, midesinde saklar. Ancak yavrular d›ﬂ
dünyadan korunurlarken, ayn› zamanda mide içerisinde büyük bir tehlike
ile karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Çünkü bilindi¤i gibi mide, içindeki yumurtalar› eritebilecek güçte s›v›lar salg›lar. Dolay›s›yla, yavrular›n mideye girmesiyle mide her zamanki gibi güçlü s›v›s›n› salg›layacak ve yavrular› eritecektir. Ancak bu duruma daha en baﬂ›ndan tedbir al›nm›ﬂt›r. Diﬂi kurba¤a yavrular›n›
yuttu¤unda, mide özsuyunun salg›lanmas› durur ve böylece yavrular›n sindirilmesi engellenmiﬂ olur.53
Baz› kurba¤a türleri ise yavrular›n›n kurtuluﬂunu güvence alt›na almak
için farkl› yollar kullan›rlar. Örne¤in Pipa kara kurba¤as› yumurtlad›ktan
sonra erkek kurba¤a perdeli ayaklar›yla yumurtalar› toplar ve özenle diﬂisinin s›rt›na yerleﬂtirir. Yumurtalar deriye yap›ﬂ›r. Altlar›ndaki deri ﬂiﬂmeye
ve üzerindeki yumurtalar da deriye gömülmeye baﬂlar. Yumurtalar›n üzerinde ince bir zar oluﬂur. 30 saat içinde yumurtalar gözden kaybolur ve diﬂi
kurba¤an›n s›rt› eskisi gibi dümdüz ﬂekle girer. Derisinin alt›nda yumurtalar geliﬂir. On beﬂ gün sonra, diﬂi kurba¤an›n s›rt› tetarlar›n hareketleriyle k›p›rdamaya baﬂlar. 24. günde, yavru kurba¤alar deride delikler aç›p d›ﬂar› ç›kar ve yüzerek, kendilerine suyun içinde gizlenebilecekleri güvenli yerler
ararlar.
Avrupa'da yaﬂayan ebe kara kurba¤as›, yaﬂam›n›n büyük bölümünü
karada, sudan uzakta olmayan toprak oyuklar›nda geçirir. Karada çiftleﬂir.
Diﬂi, yumurtalar›n› yere b›rak›nca, erkek onlar› döller.
Yar›m saat sonra, erkek
kurba¤a yumurtalar› ipe
dizer gibi birbirine yap›ﬂt›-

Yumurtalar›n› arkas›na yap›ﬂt›rarak haftalarca taﬂ›yan bir
kurba¤a.
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r›r ve sonra bunlar› arka ayaklar›n›n üzerine de yap›ﬂt›r›r. Daha sonraki birkaç hafta nereye gitse, seke seke yumurtalar›n› da yan›nda taﬂ›r. Sonunda
yani yavrular yumurtadan ç›kaca¤› zaman suya atlar. Yumurtalar›n yap›ﬂ›k
oldu¤u arka ayaklar›n›, tüm tetarlar ç›kana kadar suda tutar. Daha sonra karadaki oyu¤una döner.54
Bu örneklerde gözden kaç›r›lmamas› gereken önemli bir nokta bulunmaktad›r. Yukar›da söz edilen kurba¤alar›n davran›ﬂ ﬂekilleri ile fiziksel
özellikleri tam bir uyum içindedir. Kurba¤alardan birinin içinde yumurtalar
için haz›rlanm›ﬂ özel bir kese bulunmaktad›r. Kurba¤an›n, içinde var olan
böyle bir özellikten haberdar olmas› imkans›zd›r. Ama sanki bu kesenin varl›¤›ndan haberdarm›ﬂ gibi yumurtalar›n› yutar. Di¤er kurba¤a türü ise mide
özsuyunun yumurtalar›na zarar verece¤ini bilemeyecek ve bu salg›y› durdurmay› düﬂünemeyecek kadar düﬂünme ve ak›l yetene¤inden yoksun bir
canl›d›r. Kald› ki böyle bir ﬂey düﬂündü¤ünü farzetsek bile, hiçbir canl› kendi iradesiyle midesindeki bir salg›y› durduramaz. Di¤erinin s›rt› ise yumurtalar›n› taﬂ›yabilmesi için benzeri olmayan bir özelli¤e sahiptir. Bu canl›lar›n
hem fiziksel özellikleri hem de davran›ﬂ ﬂekilleri tesadüfler sonucu geliﬂemeyecek kadar komplekstir.
Bu özelliklerin her biri mükemmeldir. Çok aç›kt›r ki, bu kurba¤alar›n
ve di¤er tüm canl›lar›n fiziksel özellikleri ve davran›ﬂlar› birbiriyle son derece uyumlu olarak üstün ak›l ve ilim sahibi Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂlard›r.
Her yavrunun üzerinde, sonsuz merhametli ve ﬂefkatli olan Allah'›n korumas› vard›r.
Allah'›n koruma ve ﬂefkat duygular› ilham etti¤i canl›lar ﬂüphesiz burada anlat›lanlarla s›n›rl› de¤ildir. Örne¤in kar›ncalar, termitler veya ar›lar
gibi topluluk halinde yaﬂayan canl›larda da en büyük ilgi oda¤› yumurtalar
ve larvalard›r. Kar›ncalar, yumurta ve larvalar›n› yeralt›ndaki yuvalar›nda
haz›rlad›klar› odalara yerleﬂtirirler. ‹ﬂçi kar›ncalar, nem ve ›s› de¤iﬂikli¤ine
göre larvalar›n ve yumurtalar›n odalar›n› s›k s›k de¤iﬂtirirler. Bu nedenle iﬂçi kar›ncalar genellikle a¤›zlar›nda taﬂ›d›klar› larvalarla odalar aras›nda mekik dokurlar. E¤er yuvalar› baﬂka canl›lar›n sald›r›s›na u¤rarsa iﬂçi kar›ncalar ilk iﬂ olarak bu odalar› boﬂalt›rlar ve larvalar› yuvan›n d›ﬂ›nda bir yerde
gizlerler.55
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(Altta) Birçok kuﬂ türü kalabal›k koloniler halinde yaﬂar. Örne¤in aﬂa¤›daki resimde görülen
alanda metrekareye 70 yumurta düﬂmektedir.
Ancak buna ra¤men kuﬂlar yumurtalar›n› veya
yavrular›n› kaybetmezler ve avlanmaktan döndüklerinde onlar› hemen bulurlar.

Küçük ya¤mur kuﬂu (üstte), s›cak havalarda yumurtalar›n› serinletebilmek için gö¤üs tüylerini suya bat›r›r ve bu ›slak tüylerle yumurtalar›n›n üzerinde kuluçkaya yatar. Böylece yumurtalar için gerekli serinli¤i elde etmiﬂ olur. Albatros (sol altta) ve k›rlang›ç (sa¤ altta) kuﬂlar› da kuluçkada yatarken yumurtalar›n ihtiyac› olan herﬂeyi yaparlar. Bu örneklerde görüldü¤ü gibi kuﬂlar yumurtalar›na büyük bir özen
gösterirler. Yumurtalar›n›n korunmas› için yuvalar haz›rlad›klar› gibi bir an bile onlar› yaln›z b›rakmazlar. ﬁüphesiz bu koruma duygusunu onlara ilham eden esirgeyici ve koruyucu olan Allah't›r.
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Kuﬂlar›n yumurtalar›na gösterdikleri ihtimam örnekleri ise son derece
çarp›c›d›r. Örne¤in küçük ya¤murkuﬂu bir yer çukuruna 4 tane yumurta b›rak›r. Hava s›cakl›¤› çok yükseldi¤inde, gö¤üs tüylerini suya bat›r›r ve geri
geldi¤inde ›slak olan tüylerini yumurtalar›na de¤direrek onlar› serinletir.56
Asl›nda yumurtas› olan canl›lar›n çok büyük k›sm› yumurtalar›n›n bulundu¤u ortam›n ›s›s›n› uygun ﬂekilde ayarlar. Örne¤in suda yüzen yosunlardan yuva yapan dalg›ç kuﬂlar›, yumurtalar›n›n üzerini yuvay› yapt›klar›
malzemeyle örterler. Bu ﬂekilde yumurtalar›n bulundu¤u yerde herhangi bir
s›cakl›k kayb› olmaz.57
Ku¤ular ise yumurtalar›n›n üzerinde oturarak onlar› s›cak tutarlar. Diﬂi ku¤u her yumurtan›n eﬂit ›s›nmas› için belirli aral›klarla yumurtalar›n
üzerinden kalkarak yerini de¤iﬂtirir.58
Kum kuﬂu ise yumurtalar›n› ›s›tmak için çok farkl› bir teknik kullan›r.
Diﬂi kum kuﬂu yuvaya yumurtalar› b›rakt›ktan sonra yumurtalar›n bak›m›n› erkek kuﬂ üstlenir. Erkek yumurtalar›n üzerine oturur ve yuvan›n üstüne
gö¤üs tüylerini döker. Böylece hayvan›n alt›ndaki ç›plak deri kanla dolar. Bu
kan›n s›cakl›¤›, üç haftadan fazla süre kuluçkaya yatan erke¤in yumurtalar›n› ›s›tmas› için yeterli olacakt›r. Yavrular yumurtadan ç›kt›ktan sonra, erkek bir buçuk hafta daha yavrularla ilgilenir ve sonra diﬂiyle görev de¤iﬂimi
yaparlar.59
Yuvalarda s›cakl›¤›n ayarlanmas› yumurtalar›n geliﬂimi aç›s›ndan çok
önemlidir ve bu önem tüm canl›lar›n yumurtalar› için geçerlidir. Hayvanlar›n bu konuda hassas olmalar› ve ›s› ayar›n› yapabilmek için çeﬂitli yöntemler kullanmalar› oldukça ilginçtir. Çünkü bir kuﬂun, bir y›lan›n veya bir kar›ncan›n s›cakl›¤›n önemi ile ilgili bilgiye sahip olmas› ve ard›ndan s›cakl›¤›
gerekli ayarda tutman›n yöntemini kendi baﬂ›na bulmas› imkans›zd›r. Bu
bilgilerin gerçek sahibi ise bu canl›lar›n d›ﬂ›nda bir varl›kt›r. Her ﬂeyin Yarat›c›s› olan Allah, her canl›da say›s›z özellik yaratarak sonsuz ilmini "düﬂünen
insanlara" göstermektedir.
Allah'›n ilham› ile hareket eden bu canl›lar ço¤u zaman yorulmak bilmeyen bir çaba içerisindedirler. Özellikle baz› kuﬂlar art arda birkaç yuva
haz›rlamak zorundad›rlar ve birinde bak›ma muhtaç yavrular› varken di-
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¤erlerinde de kuluçkada yatmalar› gerekir. Örne¤in küçük ya¤murkuﬂu ve
dalg›ç kuﬂlar›nda, diﬂi ve erkek, günlerini ikinci yuvan›n kuluçkas› ile ilk yuvadaki yavrular›n bak›m› aras›nda geçirirler.
Bundan daha ilginç olan› ise, su tavu¤u ve pencere k›rlang›c› türlerinde, ilk yuvadaki yavrular›n, ikinci yuvada yeni do¤muﬂ olanlar›n büyümelerine yard›mc› olmalar›d›r. Birçok ar› kuﬂu çifti de, baﬂka çiftlere yard›m
ederler. Bu tür yard›mlaﬂmalar, kuﬂlar aras›nda çok s›k görülür.60 Canl›lar›n
sadece kendi yavrular›na de¤il, baﬂka yavrulara da yard›m etmeleri kuﬂkusuz evrim teorisi için çok daha zorlu bir engel oluﬂturur. Hayvanlar›n bu fedakarl›klar›n›n her biri, evrim teorisinin iddias›n› temelinden sarsmaktad›r.
Evrimcilerin öne sürdükleri gibi tesadüfler sonucunda oluﬂmuﬂ, her canl›n›n
sadece kendisini düﬂündü¤ü bir do¤ada böylesine üstün özelliklerin bulunmamas› gerekir. Ancak do¤ada birbirlerine yard›m eden kuﬂlar gibi say›s›z
fedakarl›k, yard›mseverlik örnekleri bulunmaktad›r. Bu da do¤an›n tesadüflerin de¤il, üstün bir güç sahibi olan Allah’›n eseri oldu¤unun aç›k bir delilidir.

Athene Kuﬂu
Birçok kuﬂ yumurtalar›n› tehlikelerden koruyabilmek için farkl› yeteneklerini de kullan›r. Örne¤in
Athene cunicularia isimli bir tür
gece kuﬂu, derinli¤i 3 m.’yi bulan
bir yeralt› yuvas› yapar ve buraya
6-12 yumurta b›rak›r. Erkek, diﬂiye kuluçka döneminde yard›mc›

olur. Kuﬂlar›n her ikisi de, gelebilecek tehlikelere karﬂ›, yuvan›n
giriﬂinde nöbet beklerler. ﬁayet
avc› bir kuﬂ yuvaya girmeye kalkarsa, kuﬂlardan biri y›lanlar›n
t›slama sesini mükemmel bir ﬂekilde taklit ederek, sald›rgan› yuvadan uzaklaﬂt›r›r.61
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‹mparator Penguenlerinin Benzersiz Sabr›
Yumurtalar›n› koruma konusunda büyük bir azim, görülmemiﬂ bir sab›r ve ﬂaﬂ›rtacak derecede dayan›kl›l›k gösteren di¤er canl› türü ise imparator penguenleridir. Antarktika'n›n zorlu koﬂullar›nda yaﬂayan ‹mparator
penguenleri, Mart ve Nisan aylar›nda (bu Antarktika'da k›ﬂ›n baﬂlang›c› demektir) üremek ve yavrular›n› yetiﬂtirebilmek için uygun olan bölgelere birkaç kilometrelik bir yolculuk yaparlar. 25.000 kadar penguen burada biraraya gelir ve çiftleﬂirler. May›s veya Haziran ay›nda diﬂi penguen bir yumurta yumurtlar. Çift yumurtalar› için yuva yapamaz, çünkü çevrelerinde kardan ve buzdan baﬂka hiçbir ﬂey bulunmamaktad›r. Ancak yumurtalar›n› buzun üzerine de b›rakamazlar, çünkü yumurta so¤u¤a dayanamayarak hemen donar. Bu nedenle imparator penguenleri yumurtalar›n› ayaklar›n›n
üzerinde taﬂ›rlar. Yumurtlad›ktan sonraki birkaç saat içinde, erkek diﬂinin
yan›na gelir ve her ikisi gö¤üs gö¤üse gelecek ﬂekilde dururlar. Böylece erkek diﬂiden yumurtay› devral›r. Her ikisi de yumurtay› buzun üzerinde tutmamaya özen gösterirler. Erkek önce ayak parmaklar›n› yumurtan›n alt›na
sokar ve sonra parmaklar›n› kald›rarak yumurtay› aya¤›n›n üzerine yuvarlar. Yumurtas›n› k›rmamak için de bu iﬂlemleri son derece dikkatli ve özenli
yapmak zorundad›r. Bu zorlu iﬂlemin ard›ndan, yumuﬂak tüyleri ile yumurtan›n üzerini örter.
Yumurta üretmek diﬂi penguenin vücudundaki besin deposunun tamam›na yak›n›n› tüketmiﬂtir. Bu kayb›n› telafi etmek için hemen yiyecek bulmaya denize geri dönmelidir. Bu yüzden kuluçkaya erkek penguen yatar.
Ancak bu, di¤er kuﬂlar›nkinden çok daha zorlu ve sab›r gerektiren bir
kuluçka dönemidir. Penguenler yumurtalar›n› bir an bile ayaklar›n›n üzerinden indiremezler. Bu nedenle hareket kabiliyetleri yok gibidir. Sadece ayaklar›n› sürükleyerek birkaç metre ilerleyebilirler. Küçük kuyruklar›n› üçüncü
ayak gibi kullan›r ve topuklar›n›n üzerinde durarak dinlenirler, bu esnada
ayak parmaklar›n› yukar› do¤ru dikerler ki de¤erli yumurtalar› buza de¤ip
donmas›n. Penguenin tüyleriyle örttü¤ü ayaklar› d›ﬂar›dan 80 derece daha
s›cakt›r ve bu sayede yumurtas› dondurucu so¤u¤u kesinlikle hissetmez.

‹mparator penguenleri her üreme
mevsiminde kilometrelerce yol
katederek üreme alanlar›na göç
ederler.
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K›ﬂ ilerledikçe çok ﬂiddetli tipiler baﬂlar, rüzgar saatte 120-160 km h›zla
eser. Bu öldürücü k›ﬂ ﬂartlar›nda erkek penguenler aylarca hiçbir ﬂey yemeden ve neredeyse hiç k›p›rdamadan yavrular› için benzersiz bir fedakarl›kta
bulunurlar. Bu zor koﬂullarda donmaktan kurtulmak için önemli bir dayan›ﬂma örne¤i göstererek birbirlerine daha da yaklaﬂ›rlar. Aralar›na so¤uk
girmesini engellemek için gagalar›n› gö¤üslerine yap›ﬂt›r›rlar, böylece enseleri dümdüz olur ve birbirine yap›ﬂan penguenler arada hiç boﬂluk kalmayacak ﬂekilde tüyden bir tavan oluﬂtururlar. Çemberin d›ﬂ›nda kalanlar kuzey kutbunun bütün sertli¤ini gö¤üslemek zorundad›rlar. Ancak bu çok
uzun sürmez, çünkü sürekli olarak yer de¤iﬂtirirler ve dönüﬂümlü olarak
çemberin d›ﬂ›na geçerler. Böylece birbirlerini de kollam›ﬂ olurlar. Hiçbiri
çemberin d›ﬂ k›sm›na geçme konusunda çekimser davranmaz. Binlerce penguenin aralar›nda hiçbir çat›ﬂma ç›kmadan, aylarca, olabilecek en zor koﬂullarda bile birlikte yaﬂamalar› ve dayan›ﬂma içinde olmalar› son derece ilginçtir. Bilinç ve ak›l sahibi insanlar›n bile menfaatleriyle çat›ﬂabilecek böyle bir
ortamda penguenlerin bu kadar uyumlu, ince düﬂünceli ve fedakar tav›rlar
göstermeleri çok ender karﬂ›laﬂ›labilecek bir durumdur. Tüm bu güç koﬂullara ra¤men, penguenlerin hayatlar› pahas›na yumurtalar›n› b›rakmamalar›
ise evrim teorisinin, "zay›flar›n ezilerek yok oldu¤u"nu iddia etti¤i do¤a anlay›ﬂ›n› tamamen y›kmaktad›r.
Çünkü do¤a, zay›flar›n ezilerek
yok olduklar› bir savaﬂ meydan›ndan çok, zay›flar›n güçlüler
taraf›ndan her türlü zorlu¤a
ra¤men korunarak bak›ld›klar›
bir yerdir.
Son derece çetin geçen bu
60 günün sonunda yumurtalar

Diﬂi ve erkek imparator
penguenleri yavrular› için
benzeri görülmemiﬂ
fedakarl›klarda bulunurlar.
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çatlar. 60 gündür, tek bir ﬂey yemeden so¤u¤a karﬂ› direnen erkek penguenler, yumurtalar çatlad›ktan sonra bile kendilerini de¤il yavrular›n› düﬂünürler. Yeni do¤an yavrunun besine ihtiyac› vard›r. Erkek penguen yuta¤›ndan
az da olsa süt salg›lar ve bunu yavrusuna içirir. ‹ﬂte tam bu kritik günlerde
diﬂiler görünür. Diﬂiler döndüklerinde seslenmeye baﬂlarlar ve erkekler de
onlara karﬂ›l›k verir. Eﬂler birbirlerini çiftleﬂme s›ras›nda ö¤rendikleri seslerinden tan›rlar. 3 ay boyunca ayr› kalmalar›na ra¤men bu sesi hemen tan›yabilmeleri de Allah'›n onlara verdi¤i özel bir yetenektir.
Diﬂinin kursa¤› tamamen avlad›¤› yiyeceklerle doludur. Bu depolad›¤›
yiyecekleri yavrusunun önüne boﬂalt›r ve yavru ilk gerçek yeme¤ini yer. Diﬂinin geri dönmesiyle erke¤in bir an önce yavruyu terk ederek kendi iﬂine
dönece¤i düﬂünülebilir. Ancak böyle olmaz, erkek 10 gün kadar daha yavruya bakar. Onu aya¤›n›n üzerinde korumaya devam eder. Sonras›nda ise,
yaklaﬂ›k 4 ayl›k açl›k döneminden sonraki ilk yeme¤ini yemek üzere denize
döner.
Erkek penguen denizde avland›ktan 3–4 hafta sonra geri döner ve yavruya bakma görevini diﬂiden devral›r. Bu kez diﬂi tekrar avlanmak için denize geri döner.
Yavru penguenler ilk dönemlerinde vücut ›s›lar›n› kendileri oluﬂturamazlar ve yaln›z b›rak›ld›klar›nda birkaç dakika içinde donarak ölürler. Bu
nedenle erkek ve diﬂi penguen yavruya yiyecek bulma ve onu so¤uktan koruma görevlerini gerçek bir iﬂbölümü yaparak dönüﬂümlü olarak üstlenirler.62 Ve görüldü¤ü gibi bu konuda o kadar hassast›rlar ki kendi yaﬂamlar›n› bile bu u¤urda tehlikeye atmaktan çekinmezler.
Diﬂi ve erkek penguenlerin büyük bir dayan›ﬂma ve iﬂbölümü içinde
yumurtalar›n› ve yavrular›n›, ölümü ve en zor koﬂullar› göze alarak korumalar›, her ne pahas›na olursa olsun yavrular›n› bir an bile yaln›z b›rakmamalar› onlara Allah taraf›ndan ilham edilmektedir. Bilinci ve akl› olmayan
bir canl›dan beklenen, bu ﬂartlara dayanamayarak yumurtay› birkaç saat
içinde terk etmesi ve kendi baﬂ›n›n çaresine bakmas›d›r. Ancak penguenler
Allah'›n onlara ilham etti¤i koruma duygusu sayesinde, saatlerce veya günlerce de¤il, aylarca yumurtalar›n› korurlar.
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Erke¤in Hamile Kald›¤› Tek Canl› Türü: Denizatlar›
Erkek denizatlar› diﬂilerinden ald›klar› yumurtalar› saklayabilecekleri
bir kuluçka kesesine sahiptirler.
Diﬂi, embriyolar›n› erke¤in kuluçka kesesinin içine b›rak›r. Erkek de,
bu yumurtalar geliﬂip minik birer denizat› olana kadar onlar› kesesinin içindeki plasenta benzeri s›v› ile besler ve kuluçka kesesinin iç dokusunda bulunan k›lcal damarlar arac›l›¤›yla yumurtalara oksijen sa¤lar. Erke¤in hamilelik süresi yaklaﬂ›k 10 ile 42 gün aras›d›r. Bu süre boyunca diﬂi her sabah
eﬂini ziyaret eder. Bu ziyaretler ve selamlaﬂma davran›ﬂlar›, diﬂiye eﬂinin do¤um zaman› hakk›nda fikir verir ve bu zaman içinde diﬂi, yeni yumurtlama
için haz›rlan›r.63

Erke¤i hamile kalan tek canl› türü denizatlar›d›r. Erkek denizat› yumurtalar›n› aﬂa¤›daki resimde de görüldü¤ü gibi karn›n›n alt›ndaki kesede haftalarca taﬂ›r.
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Aterina Bal›klar›n›n Tehlikeli Yolculu¤u:
Aterina bal›klar› di¤er bal›klardan farkl› olarak yumurtalar›n› karada
topra¤›n içine gömerler, çünkü yumurtalar› ancak böyle bir ortamda geliﬂebilir. Ancak aterinalar için karaya k›sa süreli¤ine bile ç›kmak ölüm demektir.
Ama bu tehlikeye ra¤men bunu yaparlar çünkü e¤er yapmazlarsa bu, nesillerinin sonu olacakt›r.
Allah'›n ilham› ile hareket eden bu bal›klar, en uygun zaman ve en uygun koﬂullarda karaya ç›karlar. Aterinalar yumurtalar›n› kuma gömmek için
dolunay vaktini beklerler. Çünkü dolunay oldu¤unda, dalgalar kabararak
tüm kumsal› kaplar. Aterina bal›klar›, yaklaﬂ›k üç saat süren denizin kabarma vaktini kollar ve onlar› k›y›ya ulaﬂt›racak olan en yüksek dalgan›n içine
kendilerini atarlar. Karaya bu yolla ç›kmay› baﬂaran diﬂi aterinalar suyun d›ﬂ›nda kald›klar› bu k›sac›k zaman aral›¤›nda, ustaca k›vr›l›p bükülerek kumun yaklaﬂ›k 5 cm derinli¤ine yumurtalar›n› b›rak›rlar.
Ancak tehlike bununla bitmez, aterina bal›klar› denize geri dönebilmek
için, deniz geri çekilmeden önce yumurtalar›n› kuma gömmek zorundad›rlar. Geri çekilme vaktini kaç›rmalar› durumunda ise karada kal›p yaﬂamlar›n› kaybedeceklerdir. Görüldü¤ü gibi bu bal›klar yumurtalar›n›n en sa¤l›kl›
ﬂekilde geliﬂebilmesi için büyük bir fedakarl›kta bulunmakta ve kendilerini
çok büyük bir riske sokmaktad›rlar. Ayn› zamanda da son derece ak›lc› hareket etmektedirler.64
Bir Aterina bal›¤›n›n yumurtlamak için göze ald›¤› tehlikeler ve sergiledi¤i ak›lc› davran›ﬂlar üzerinde düﬂünüldü¤ünde, bu bal›¤›n d›ﬂ›nda bir akl›n ve ﬂuurun varl›¤› aç›kça görülür. Yumurtlamak için yüzlerce kolay yöntem varken Aterina bal›¤› yumurtalar›n› kuma gömmeyi tercih eder. Bu bal›¤›n, evrim teorisinin iddia etti¤i gibi yumurtalar›n› kuma gömmek ﬂeklinde bir al›ﬂkanl›¤› tesadüfler sonucunda edindi¤ini varsayal›m. Bu durumda
ne olur? Bal›k daha ilk aﬂamada kuma ulaﬂarak yumurtalar›n› gömme çabas› s›ras›nda ölür. Deneme yan›lma yoluyla en uygun zaman› bulmas›na kesinlikle izin vermeyecek koﬂullarla karﬂ› karﬂ›yad›r ve bu durumda bal›¤›n
neslinin devam etmesi imkans›zd›r. Çok aç›kt›r ki, Aterina yumurtalar›n› kumun içinde yetiﬂebilecek ﬂekilde yaratan Allah, bal›klara kuma ulaﬂacaklar›
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en uygun zaman› da ilham etmekte ve böylece onlar›n yaﬂamalar›n› ve üremelerini sa¤lamaktad›r.

Yay Yüzgeç Bal›¤›n›n
Yumurtalar› ‹çin Haz›rlad›¤› Yosundan Ev
Diﬂi yay yüzgeç bal›¤›, May›s'tan Haziran ay›na kadar olan dönemde
yumurtlar. Bu dönemde, kuyruk dibindeki koyu renkli bene¤i daha belirgin
bir hal al›r. Bir göl ya da akarsuyun kenar›nda yosunlu bir yer seçerek, kendisine daire biçiminde bir yuva yapar. Erkek bal›k da, yuva yap›m› s›ras›nda, döne döne yüzerek bitkileri aﬂa¤› do¤ru bast›r›r. Diﬂi, yumurtalar› b›rak›nca yumurtalar bitkilerin saplar›na ve yapraklar›na yap›ﬂ›rlar. Erkek bal›k
da yumurtalar›n baﬂ›nda nöbet tutmaya baﬂlar. Daha sonra da yine döne döne yüzerek bir su ak›m› oluﬂturur ve böylelikle yumurtalar› havaland›r›r.
Ayr›ca erkek yay yüzgeç bal›¤› yavrular›n›, boylar› 10 santimetre oluncaya
kadar korur.65

Yumurtalar›n› Havaland›ran
Horozbina Bal›klar›
Diﬂi horozbina bal›¤›, yumurtalar›n›
kayalardaki yar›klar›n içine ya da denizin
dibinde duran ﬂiﬂelerin iç yüzeylerine yap›ﬂt›r›r. Daha sonra ise erkek bal›k, bu yumurtalar›n baﬂ›nda nöbet tutmaya baﬂlar.
Bal›k, kuyru¤unu sallayarak yumurtalar›n
etraf›nda bir su ak›m› oluﬂturur ve böylece
onlar›n yeterli oksijen almalar›n› sa¤lar.66
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Göç eden som bal›klar›.

Som Bal›klar›n›n Zorlu Üreme
Yolculu¤u:
Som bal›klar› hayatlar›n›n ilk beﬂ y›l›n›

enerjilerinin tamam›na yak›n›n› kullanarak

aç›k denizlerde geçirirler ve bu süre içeri-

tamamlarlar. Sonunda üreme iﬂi gerçekleﬂ-

sinde vücut kaslar›n› geliﬂtirip, ya¤ depola-

tikten sonra, çok fazla zarar görmüﬂ beden-

yarak büyük ve güçlü bir bal›k olana kadar

lerindeki dokular› tükenmiﬂtir ve hemen

dolaﬂ›rlar. Bu beﬂ y›l›n sonunda, erginli¤e

ard›ndan ölürler. Som bal›¤›n›n bu, kendi-

eriﬂen som bal›klar›n›n art›k vücutlar›nda

ni feda eden davran›ﬂ›n›n tek aç›klamas›

depolad›klar› her kaloriye ihtiyaçlar› var-

vard›r: Bu bal›k Allah'›n kendisi için düzen-

d›r. Çünkü do¤duklar› tatl› sulara geri dön-

ledi¤i sisteme itaat etmektedir. Üremek için

meleri ve orada yumurtlamalar› gerekmek-

do¤du¤u tatl› sulara dönmesi, bunun için

tedir. Som bal›klar›, yumurtlama alan›na

belirlenmiﬂ bir vakti hesaplamas› ve çok

ulaﬂabilmek için çok uzun bir yol kateder-

zorlu koﬂullara ra¤men yolculu¤undan

ler. Ve bu yolculuk s›ras›nda, ak›nt›ya karﬂ›

vazgeçmemesi… Bunlar›n hiçbirini bu ba-

yüzerler, hatta ça¤layanlarda yukar› do¤ru

l›klar kendi iradeleri ile gerçekleﬂtiremez-

atlayarak ilerlerler. Som bal›klar›, tuzlu su-

ler. Ve hiçbir bal›k kendi karar›yla bu kadar

dan tatl› suya geçtikleri andan itibaren bes-

planl› ve üstün bir fedakarl›k gösteremez.67

lenmeyi b›rak›rlar ve son yolculuklar›n›,
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Üremek ‹çin Uzun Yollar Kateden Bir Di¤er Canl›: Gri Balina
Her y›l Aral›k ve Ocak aylar›nda gri balina Kuzey Buz Denizi'nden yola ç›kar ve Kuzey Amerika'n›n güneybat› sahillerinden geçerek Kaliforniya'ya do¤ru yüzer. Amac› do¤urmak için ›l›k sulara ulaﬂmakt›r. ‹lginç olan
ise, gri balina bu yolculu¤u s›ras›nda hiçbir ﬂey yemez. Ancak önceden tedbirini alm›ﬂ ve uzun yaz günleri boyunca, kuzeyin besin yönünden zengin
sular›ndaki yiyeceklerle kendine enerji depolam›ﬂt›r. Gri balina, Bat› Meksika'n›n tropikal sular›na ulaﬂ›r ulaﬂmaz do¤um yapar. Yavrular, annelerinin
sütleriyle beslenir ve ya¤ takviyesi yaparlar, böylece di¤er gri balinalarla
Mart ay›nda Kuzey Denizi'ne do¤ru yapacaklar› göç için güç kazanm›ﬂ olurlar.68
Sihlid Bal›klar›n›n ‹tinal› Bak›m›
Diﬂi ve erkek sihlid bal›klar› yumurtalar› ve yavrular›yla yak›ndan ilgilenirler. Bal›klardan biri, yumurtalar›n bulundu¤u yerin yukar›s›nda durur
ve devaml› olarak kuyruk ve yüzgeçleriyle onlar› yelpazeler. Diﬂiyle erkek
birkaç dakikada bir nöbet de¤iﬂtirirler. Yelpazelemenin amac› yumurtalar›n
iyi geliﬂebilmeleri için daha fazla oksijen sa¤lamakt›r. Bu çal›ﬂma ayr›ca
mantar sporlar›n›n yumurtalar›n üzerine yerleﬂerek geliﬂmelerini de önler.
Sihlidlerin yumurtalar›yla ilgilenmelerinin temelinde yumurtalar›n temizli¤inin sa¤lanmas› vard›r. Bunun için döllenmemiﬂ yumurtalar› da yiyerek geriye kalan sa¤l›kl› yumurtalar›n hastalanmas›n› önlerler. Daha sonraki evrede ise yumurtalar› bulunduklar› yerlerinden alarak kumda kazd›klar› oyuklardan birine götürürler. Taﬂ›ma iﬂlemini ise her seferinde a¤›zlar›na
birkaç yumurta alarak yaparlar. Biri çukura giderken, di¤eri nöbet bekler.
Daha sonra yine ayn› iﬂlem tekrarlan›r. Yavrular yumurtadan ç›kt›klar› zaman diﬂiyle erkek onlar› dikkatle korur. Genellikle yumurtadan yeni ç›kan
yavrular hep birarada kal›rlar, gruptan biri ayr›ld›¤›nda diﬂi ya da erkek bu
yavruyu a¤z›na alarak tekrar di¤erlerinin yan›na götürür.69
Temizlik konusunda hassas olan tek canl›, Sihlid bal›klar› da de¤ildir.
Örne¤in diﬂi k›rkayak, yumurtalar›n› herhangi bir mantar tehlikesine karﬂ›
korumak için onlar› s›k s›k yalar. Daha sonra onlar›n etraf›nda bükülerek,
yavrular yumurtadan ç›kana kadar onlar› düﬂmanlar›ndan korur.70
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Sihlid bal›klar›n›n yavrular› için en korunakl› yer annelerinin a¤z›d›r.

Diﬂi ahtapot ise yumurtalar›n› bir kaya oyu¤una koyarak onlar› sürekli izler. Dokunaçlar›yla da düzenli olarak temizler ve temiz su ile onlar› durular.71

Devekuﬂunun Fedakarl›¤›
Afrika k›tas›na ulaﬂan güneﬂ ›ﬂ›nlar›, kimi zaman canl›lar için öldürücü
olabilir. Bu nedenle birçok canl› bu öldürücü ›ﬂ›nlardan korunmak için kendisine gölgelik mekanlar arar. Güney Afrika devekuﬂu ise kendinden çok
yumurtalar›n› ve yavrular›n› düﬂünerek onlar› güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan korur. Bunun için onlar›n üzerinde durur ve s›k s›k geniﬂ kanatlar›n› açarak güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n yumurtalar›na ve yavrular›na gelmesini önler.72 Ancak dikkat edilirse,
bu hayvan güneﬂin ›ﬂ›nlar›na, "kendi vücudunu" maruz b›rakmaktad›r. Bu
da onun fedakarl›¤›n›n çarp›c› bir delilidir.
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Bir çok kuﬂ türü yavrular›n› ve yumurtalar›n› s›ca¤›n etkisinden korumak için onlara gölge
oluﬂtururlar. Bu fedakarca hareketin çeﬂitli örnekleri resimlerde görülmektedir. Sa¤da ve en
alttaki resimlerde yavrular›na ve yumurtalar›na
gölgelik oluﬂturan devekuﬂlar› görülmektedir.
Alttaki resimde ise Zambiya’da yaﬂayan bir leylek türü yavrusunu s›caktan korumaya çal›ﬂ›rken görülmektedir.
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Yavrular›n› Büyük Bir Özenle ‹pekten Kesesinde
Taﬂ›yan Kurt Örümce¤i
Diﬂi kurt örümce¤i yumurtalar›n› küre ya da mercek biçiminde ipek bir
kozan›n içine b›rak›r. Bunu s›rf yumurtalar›n› saklamak amac›yla haz›rlam›ﬂt›r. Diﬂi bu kozay› karn›n›n arka ucuna yap›ﬂt›r›r ve her yere bununla gider. Koza yerinden koptu¤u takdirde diﬂi dönerek al›r, tekrar karn›na yap›ﬂt›r›r.
Yavrular yumurtadan ç›kt›ktan sonra bir süre daha kozada kal›r; zaman› gelip de koza yar›l›nca diﬂinin s›rt›na t›rman›rlar. Diﬂi onlar› bu ﬂekilde
taﬂ›r. Baz› cinslerde yavrular o kadar çoktur ki, küçük örümcekler kat kat y›¤›larak diﬂinin s›rt›n› kaplar. Bilindi¤i kadar›yla yavrular bu sürede besin almazlar.
Farkl› bir cins olan mucize kurt örümce¤i ise Haziran ya da Temmuz
da yumurtalar çatlayaca¤› zaman kozay› vücudundan kopar›r ve üzerine bir
çad›r örer. Çad›r›n yan›nda nöbet bekler. Yavrular yumurtadan ç›kt›ktan
sonra ipek çad›r›n içinde bir süre kalarak geliﬂmelerini tamamlarlar. O arada iki defa kabuk döker, sonra da¤›l›rlar.73
Örümcek gibi bir hayvan›n sadakat, ilgi, ﬂefkat ve sab›r gibi özellikleri
içeren davran›ﬂlar göstermesi elbette ki son derece düﬂündürücüdür.

Diﬂi örümcek yumurtalar›n› ve
yavrular›n› ipek
bir kesenin içinde
taﬂ›r. Bu kese diﬂi
örümce¤in cüssesine göre oldukça
büyüktür. Bu nedenle, yumurtalar›n› özenle koydu¤u
keseyi tutabilmek
için parmak uçlar›nda durmak
zorundad›r. Yavrular yumurtadan
ç›kmak üzereyken, diﬂi örümcek
yavrular›n› koruyacak yeni bir
ipek k›l›f daha örer. Yavrular eski
keselerinden ç›kt›klar›nda, bu
koruyucu k›l›fa girerler ve orada
anneleri taraf›ndan korunurlar.74
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Böceklerin Yumurta Bak›m›
Su üstünde yaﬂayan baz› böceklerin iﬂi oldukça zordur: Yumurtalar›n›
suyun üstüne b›rak›rlarsa yumurtalar kurur, su alt›na b›rak›rlarsa yumurtadan ç›kan yavrular bo¤ulurlar. Bu durumda erkek böcekler sorumlulu¤u
üzerlerine al›rlar ve su üstüne b›rakt›klar› yumurtalar› sürekli nemli tutarak
havaland›r›rlar.
Lethocerus cinsi dev su böceklerinin diﬂisi yumurtalar›n› suda yüzen
bir dal üzerine b›rak›r. Erkek böcek s›k s›k suya dalar ve yüzeye ç›k›nca dala t›rmanarak sular›n› yumurtalar›n üzerine damlat›r; ayr›ca sald›rgan böcekleri yumurtalardan uzak tutar. Fakat belostoma cinsi dev su böceklerinin
(s›kl›kla yüzme havuzlar›nda görülür) diﬂisi, yumurtalar›n› bir çeﬂit tutkalla
erke¤in s›rt›na yap›ﬂt›r›r. Erkek böcek, su üstünde yüzmek ve bu yumurtalar› havaland›rmak zorundad›r. Arka ayaklar›n› öne arkaya oynatarak ya da
bir dala tutunarak, saatlerce bacaklar› üzerinde yalan›p yumurtalar›n üzerine su serper.
Benzer olarak bledius türü k›nkanatl›lar, bembidion türü toprak k›nkanatl›lar› ve heterocerus türü batakl›k k›nkanatl›lar›, gelgitlerde yumurtalar›n› suda bo¤ulmaktan ilginç bir biçimde korurlar: Dar boyunlu bir ﬂiﬂeyi and›ran yumurta depolar›n›n a¤z›n› sular yükselirken t›kar ve sular alçal›rken
açarlar.75

Avustralya'da yaﬂayan bu kokulu böcek yumurtalar›n› büyük bir itinayla korur. Onlar› bir dal›n etraf›na birbirlerine yap›ﬂt›rarak sarar ve kesinlikle baﬂlar›ndan ayr›lmaz.
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Arizona Sycamore Kanyonu'nda dev su böce¤inin (Abedus berberti) erke¤i, dölledi¤i yumurtalar› s›rt›nda taﬂ›r. Bu yumurtalar onun s›rt›na diﬂisi taraf›ndan yap›ﬂt›r›l›r. Baban›n yavrulara özen gösterdi¤i böceklerden olan bu erkek, yumurtalar› ›slatmak ve havaland›rmak için her türlü çabay› gösterir. 76

Böceklerin dahi yumurtalar› için bu kadar büyük bir titizlik göstermeleri ve onlar› akla uygun olarak korumalar› çok aç›k ve kesin olan yarat›l›ﬂ
gerçe¤ini bir kez daha göstermektedir.

Yaban Ar›s›n›n Hiç Görmeyece¤i Yavrusu ‹çin
Gösterdi¤i Fedakarl›klar
Kaz›c› yaban ar›s› olarak bilinen bir yaban ar›s› türü, larvas› için önce
yerde meyilli bir oyuk açar. Burada belirtmeliyiz ki, yaban ar›s› gibi küçük
bir canl›n›n topra¤› kazarak bir oyuk açmas› oldukça zordur. Bunun için önce çenesiyle topra¤› kald›r›r ve ön ayaklar› ile ç›kard›¤› topra¤› arkas›na atar.
Bu yaban ar›s›n›n önemli bir yetene¤i daha vard›r; açt›¤› oyu¤un çevresinde kesinlikle bir iz b›rakmaz, çok usta bir kamuflaj ustas›d›r. Bunun için
önce kazd›¤› toprak parçalar›n› çenesinin alt›na yerleﬂtirerek parça parça taﬂ›r ve yuvan›n uza¤›nda bir yere, bir y›¤›n oluﬂturmayacak ﬂekilde da¤›tarak
atar. Böylece yuvas› için tehlike oluﬂturan böceklerin dikkatini çekmemiﬂ
olur.
Açt›¤› çukur, yaban ar›s›n›n vücudu kadar oldu¤unda oyu¤un içinde,
bir yumurtay› ve yiyece¤ini alacak büyüklükte bir çocuk odas› oluﬂturur.
Sonra çukuru geçici olarak kapar ve böcek avlamak üzere uçar.
Yaban ar›s›n›n her türü, t›rt›l, çekirge veya c›rc›r böce¤i gibi bir böce¤in
avlanmas›nda uzmanlaﬂ›r. Yaban ar›s›n›n avlanma ﬂekli bilinenden çok fark-
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Kaz›c› yaban ar›s› hiç görmeyece¤i yavrusu için büyük bir çaba harcayarak yuva yapar
ve yuvan›n içine yavrusu için yiyecek depolar.

l›d›r. Çünkü yaban ar›s›, yumurtas› için avland›¤›nda av›n› öldürmez, onu
i¤nesiyle sokarak felç eder ve yuvas›na taﬂ›r. Daha sonra av›n›n üzerine tek
bir yumurta b›rak›r. Felce u¤rayan böcek ise yumurta çatlay›p da larva beslenmek isteyene kadar taze kal›r.
Yumurtas›n›n yiyece¤ini ve kalaca¤› yerini ayarlad›ktan sonra yabanar›s› için s›ra yumurtan›n güvenli¤ini sa¤lamaya gelmiﬂtir. Bu kez yuvan›n giriﬂini büyük bir dikkatle, toprak ve çak›l taﬂ› y›¤›nlar›yla kapat›r. Daha sonra çenesiyle bir çak›l taﬂ›n› alarak bunu çekiç gibi kullan›r ve çak›llar› ufalayarak topra¤› düzleﬂtirir. Son olarak dikenli bacaklar›yla topra¤› t›rm›klar;
yuvan›n giriﬂ tamamen gizlenene kadar buray› itinayla süpürür. Yuva tamamen gizlenmiﬂtir ancak yine de yaban ar›s› bununla yetinmez ve ek bir önlem olarak yuvan›n yak›nlar›na iki veya üç tane boﬂ tuzak çukur kazar. Bu
kapal› ve korunmuﬂ yuvan›n içerisindeki larva kendisi için haz›rlanan yiyecekle bir yetiﬂkine dönüﬂecek ve yuvadan tek baﬂ›na ç›kabilecektir.77
Yaban ar›s› için yavrusu hiçbir zaman görmeyece¤i bir canl›d›r. Ama
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buna ra¤men onun için yorucu ve sab›r gerektiren bir haz›rl›k yapm›ﬂ ve her
türlü ihtiyac›n› önceden haz›rlam›ﬂt›r. Gösterdi¤i tüm davran›ﬂlar son derece fedakarca, ince düﬂünceli ve ileri görüﬂlüdür. Bildi¤imiz anlamda bir beyne bile sahip olmayan bir canl›n›n tüm bunlar› kendinden yapmad›¤›, ona
bunlar›n her birinin ak›l ve ilim sahibi bir Güç taraf›ndan yapt›r›ld›¤› ise
aç›kt›r.
Daha önceki konularda da belirtildi¤i gibi evrimciler canl›lar›n bu ﬂekilde davranmak için programland›klar›n› söylemektedirler. Evrim teorisine
göre bu program›n sahibi, cans›z ve ﬂuursuz do¤ada meydana gelen yine ﬂuursuz tesadüflerdir. Canl›lar›n sahip olduklar› son derece kompleks ve ola¤anüstü özellikler düﬂünüldü¤ünde, bu iddian›n ne kadar ak›l ve mant›k d›ﬂ› oldu¤u aç›kça görülmektedir. Tüm canl›lar›n Allah'›n ilham› ile hareket ettikleri, ak›l ve vicdan sahibi her insan›n kolayl›kla görebilece¤i apaç›k ve kesin bir gerçektir.

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)

Tüm Canl›lar›n Yavrular›
ﬁefkat Uyand›racak Sevimlilikte Yarat›l›rlar
Do¤adaki canl› türlerinin birço-

pembedir, yetiﬂkinlerin rengi ise ko-

¤unun yavrular›n›n görünümü ve

yu yeﬂildir. Bu yavrular topluluktaki

davran›ﬂlar›, yetiﬂkinleriyle karﬂ›laﬂ-

di¤er hayvanlara da ilgi çekici görü-

t›r›ld›¤›nda son derece sevimlidir.

nürler. Hatta baz› diﬂilerin, yavrular›

Yavrular›n genellikle daha yuvarlak

annelerinden kaç›rarak onlara bakma

olan yüzleri, yüzlerine göre daha iri

e¤iliminde olduklar› gözlemlenmiﬂ-

olan gözleri, dolgun yanaklar› ve ç›-

tir. Bu davran›ﬂlar›, yavrunun rengi

k›k al›nlar› onlara bu özelli¤i kazan-

siyah pembe rengini kaybederek, ye-

d›ran etkenlerden baz›lar›d›r. Baz›

tiﬂkinlerin rengine benzemeye baﬂla-

türlerde de yavrular›n rengi yetiﬂkin-

d›¤›nda yok olur.78

lerin renginden daha farkl›d›r. Örne¤in yavru babunlar›n rengi siyah ve
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Herﬂey Yavrular ‹çin
Yavrular ço¤u zaman bak›ma ve korunmaya muhtaç olarak do¤arlar.
Genellikle kör veya tüysüz olan, henüz avlanma yetene¤i bulunmayan yavrular e¤er ebeveynleri veya sürülerindeki di¤er yetiﬂkinler taraf›ndan korunup kollanmazlarsa k›sa sürede açl›ktan veya so¤uktan ölürler. Ancak
Allah'›n ilham› ile hareket eden canl›lar, yavrular›n› canla baﬂla korur ve beslerler.

Yavrular›n Tehlikelerden Korunmalar›
Canl›lar, yavrular›n›n korunmalar› söz konusu oldu¤unda oldukça tehlikeli ve y›rt›c› olabilirler. Asl›nda, bir sald›r› veya tehlike sezdiklerinde, daha çok yavrular›n› al›p o bölgeden h›zla uzaklaﬂmay› tercih ederler. Kaçmak
için f›rsat bulamad›klar›nda ise, tereddüt etmeden kendilerini sald›rgan›n
önüne atarlar. Örne¤in yarasalar ve kuﬂlar, yavrular›n› yuvalar›ndan alan
araﬂt›rmac›lara sald›rmalar› ile ünlüdürler.79
Zebralar gibi iri memeli hayvanlar ise, sürülerine s›rtlan gibi düﬂmanlar› sald›rd›¤›nda hemen gruplara ayr›larak taylar› ortalar›na al›rlar ve h›zla
kaçmaya baﬂlarlar. Yakaland›klar› takdirde, sürünün yetiﬂkinleri, bu y›rt›c›
hayvanlara karﬂ› taylar›n› cesurca korurlar.
Zürafalar ise sald›r›ya u¤rad›klar›nda buza¤›lar›n› vücutlar›n›n alt›na
iterler ve ön ayaklar› ile düﬂmanlar›na sertçe vururlar. Geyikler ve antiloplar genellikle ürkek ve heyecanl› hayvanlard›r ve yavrular› olmad›¤› zamanlarda h›zla kaçmay› tercih ederler. Ancak, yavrular›n› tehdit eden tilki
ve kurtlara karﬂ› sivri ve keskin toynaklar›n› kullanmakta tereddüt etmezler.
Daha küçük ve zay›f memeliler ise genellikle yavrular›n› korumak için
onlar› gizlerler veya güvenli bir yere taﬂ›rlar. Ancak buna f›rsatlar› kalmad›¤›nda düﬂmanlar›n› yavrular›ndan uzaklaﬂt›rmak için sald›rganlaﬂabilirler.
Örne¤in son derece ürkek bir hayvan olan tavﬂan, yavrular›na sald›ran bir
düﬂman› uzaklaﬂt›rmak için büyük riskleri göze al›r. Yavrular›na bir sald›r›
oldu¤unda, hemen yuvas›na koﬂar ve güçlü arka ayaklar›yla düﬂman›na birkaç çift sert tekme atar. Bu cesareti ço¤u zaman y›rt›c› bir hayvan› bile geri
kaç›rmak için yeterli olabilmektedir.80
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Ceylanlar ise, y›rt›c› hayvanlar yavrular›n› kovalamaya baﬂlad›¤›nda,
hemen yavrular›n›n arkas›na geçer. Çünkü y›rt›c› hayvanlar, avlar›n› genellikle arkadan yakalar. Anne ceylan mümkün oldu¤unca yavrusuna yak›n
hareket eder. E¤er y›rt›c› hayvanlar yak›nlaﬂ›rlarsa, anne onlar› uzaklaﬂt›r›r.
Yavrusu takip edilen bir ceylan, toynaklar› ile çakallar› tekmeleyebilir. Veya
sald›rganlar› yavrular›ndan uzaklaﬂt›rmak için kasten hayvanlar›n yak›n›nda koﬂar.81
Baz› memeliler ise renkleri nedeniyle do¤al olarak kamufle olurlar. Ancak kimi zaman yavrular›n annelerinin yönlendirmesine ihtiyac› olabilir. Bu
hayvanlardan biri de karacalard›r. Anne karaca yavrusunun kamuflaj özelli¤ini onun ad›na bir avantaj olarak kullan›r. Yavrusunu çal›l›klar›n aras›nda
bir yere gizler ve onun kalkmadan oturmas›n› sa¤lar. Yavru karacan›n kahverengi derisinin üzerindeki beyaz benekler güneﬂ ›ﬂ›¤› ile kar›ﬂ›r ve uzaktan bak›ld›¤›nda yavru karaca kesinlikle fark edilemez. Üzerindeki beyaz
benekler çal›lar›n aras›nda yere vuran güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n yans›mas› gibi alg›lan›r. Birkaç metre öteden geçen bir düﬂman bile yavru karacay› seçemez.
Anne karaca ise yavrunun gizlendi¤i yerin hemen ilerisinde durarak onu
gözler. Ancak kesinlikle dikkatleri yuvaya çekecek bir davran›ﬂta bulunmaz,
son derece temkinli davran›r. Sadece beslemek için yavrusunun bulundu¤u
yere gelir. Ormana geri dönmeden önce ise, yavrusunu burnu ile iterek tekrar yere oturtur. Yavru ara s›ra aya¤a kalkacak olsa bile, duydu¤u en küçük
bir seste hemen geri oturacakt›r. Yavru annesinin yan›nda koﬂabilecek duruma gelene kadar bu ﬂekilde gizlenir.82
Baz› hayvanlar ise yavrular›n› tehdit eden hayvanlara gözda¤› vererek
onlar› yuvalar›ndan uzaklaﬂt›rma yoluna giderler. Örne¤in baykuﬂlar ve di¤er baz› kuﬂlar yavrular›n›n yan›na yaklaﬂan düﬂmanlar›n› korkutup kaç›rmak için kanatlar›n› olabildi¤ince açarlar ve böylece olduklar›ndan daha iri
görünürler. Baz› kuﬂlar ise y›lan t›slamas›n› taklit ederek sald›rganlar› kaç›r›rlar. Mavi baﬂtankara kuﬂu oldukça yüksek bir sesle t›slar ve ayn› zamanda kanatlar›n› açarak yuvan›n duvarlar›na vurur. Yuvan›n içi karanl›k oldu¤u için sald›rgan neyle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu tam olarak kavrayamaz ve
hemen uzaklaﬂ›r.83

Anne babalar yavrular›n› çeﬂitli
ﬂekillerde korurlar. Kimi onlar›
güvenli bir yere gizlerken, kimi
gözda¤› vererek düﬂmanlar›n›
yavrular›ndan uzaklaﬂt›r›r. Yanda görülen zürafa, yavrusunu
yan›ndan hiç ay›rmaz. Aﬂa¤›daki resimde görülen yavru karaca
ise annesi taraf›ndan otlar›n aras›na gizlenir ve kesinlikle yerinden
kalkmas›na izin verilmez. Üstteki resimlerde ise yine anneleri
taraf›ndan özenle korunan baykuﬂ yavrular› görülmektedir.
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Kuﬂ sürülerinde de yetiﬂkinler, yavrular›n tamam›n› koruma görevini
üstlenirler. Özellikle mart›lar bu kuﬂ sürüleri için tehlike oluﬂtururlar. Yetiﬂkin bir veya iki kuﬂ güç gösterisi yaparak mart›lar› kaç›rabilirler. Genellikle
yetiﬂkin kuﬂlar yavru kuﬂlar› nöbetleﬂe olarak korurlar ve görevlerini devrettiklerinde daha uzak sularda beslenmek için o bölgeden ayr›l›rlar.84
Geyikler, e¤er yavrular›na sald›rmak üzere olan düﬂmanlar› ile baﬂ edemeyeceklerini anlarlarsa, kendilerini hiç çekinmeden düﬂmanlar›n›n önüne
atarlar ve kendilerini av olarak gösterip düﬂman›n onlar› kovalamas›n› sa¤larlar. Böylelikle düﬂman› yavrular›ndan uzaklaﬂt›r›rlar. Birçok hayvan ayn›
takti¤i kullan›r. Örne¤in diﬂi kaplan kendilerine do¤ru avc› bir hayvan›n
yaklaﬂt›¤›n› gördü¤ünde, yavrular›n›n yan›ndan ayr›l›r ve hemen düﬂman›n›n dikkatini kendi üzerine çeker. Rakunlar ise düﬂmanlar›n›n geldi¤ini gördüklerinde yavrular›n› en yak›ndaki a¤ac›n üzerine taﬂ›rlar ve daha sonra
h›zla a¤ac›n üzerinden aﬂa¤› inerek düﬂmanlar›n›n aras›na dalarlar. Onlar›
uzun süre peﬂlerinden sürükler ve yavrular›ndan yeterince uzaklaﬂt›rd›klar›na kanaatleri geldi¤inde, düﬂmanlar›n› atlatarak hemen sessizce yavrular›n›n yan›na dönerler. Elbette ki bu davran›ﬂlar› her zaman yüzde yüz baﬂar›yla sonuçlanmayabilir. Yavrular kurtulsa bile, ebeveynler yavrular› u¤runa
ölüme gidebilirler.85

Tüm canl›lara yavrular›n› korumay›, onlara ilgi ve ﬂefkat göstermeyi ilham eden
Allah't›r.
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Baz› kuﬂlar ise "yaral› taklidi" yaparlar ve böylelikle düﬂmanlar›n›n dikkatini yavrular›n›n üzerinden da¤›tarak kendi üzerlerine çekerler. Bir düﬂman›n yaklaﬂt›¤›n› gören diﬂi kuﬂ sessizce yuvas›ndan uzaklaﬂ›r. Düﬂman›n›n önüne geldi¤inde yerde ç›rp›nmaya ve bir kanad›n› yere vurmaya baﬂlar. Bu esnada da ac› dolu ç›¤l›klar atar. Kuﬂ yerde çaresizce ç›rp›n›yor gibi
görünür. Ancak her zaman tedbirli davran›r ve düﬂman›n eriﬂebilece¤i mesafenin ilerisinde durur. "Yaral›" kuﬂu kolay bir av olarak gören y›rt›c› hayvan av›n› yakalamaya çal›ﬂ›rken, yuvadan bir hayli uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ olur.
Hayvan kuﬂun yuvas›ndan yeterince uzaklaﬂt›¤›nda, diﬂi kuﬂ bir anda taklit
yapmay› b›rak›r ve sald›rgan hayvan tam kuﬂa yetiﬂmiﬂken diﬂi kuﬂ aniden
havalan›r ve kaçar. Bu "tiyatro gösterisi" genellikle son derece ikna edicidir.
Köpekler, kediler, y›lanlar ve hatta di¤er kuﬂlar bile bu oyuna kanarlar. Topra¤›n üzerinde yuva yapan kuﬂlar›n birço¤u yavrular›n› düﬂmanlar›ndan bu
ﬂekilde korurlar. Örne¤in anne ördek yavrular›n›n yan›na bir avc› hayvan
yaklaﬂt›¤›nda, sudan havalanmay› baﬂaram›yormuﬂ gibi yaral› taklidi yaparak gölün çevresinde kanat ç›rpar. Ancak daima peﬂindeki sald›rganla aras›ndaki mesafeyi korur. Sald›rgan› sahilde gizlenen yavrular›ndan yeteri kadar uzaklaﬂt›rd›¤›nda da hemen havalan›r ve yavrular›n›n yan›na döner.

Baz› kuﬂlar yaral› taklidi yaparlar ve böylece
düﬂmanlar›n›n dikkatini kendi üzerlerine çekerek yavrular›n› korurlar. Ve bunu yapmakla
önemli bir fedakarl›k örne¤i sergilerler çünkü
kendi yaﬂamlar› tehlikeye girer.
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Kuﬂlar›n "yaral› kuﬂ" senaryosuna bugün bile bilim adamlar› hiçbir
aç›klama getirememektedirler.86 Bir kuﬂ böyle bir senaryo haz›rlayabilir mi?
Bunun için son derece bilinçli bir varl›k olmas› gerekir. Her ﬂeyden önce
"taklit", zeka ve yetenek gerektirir. Ayr›ca bir hayvan›n kendisini tereddütsüzce düﬂman›n›n önüne atabilmesi ve kendini kovalatmas› için son derece
cesaretli ve gözü kara olmas› gerekir. Daha da ilginç olan› bu kuﬂlar bu davran›ﬂ› baﬂkalar›ndan görerek yapmazlar.87 Bu savunma takti¤ine ve yetene¤e do¤uﬂtan sahiptirler.
Kuﬂkusuz burada anlat›lanlar hayvanlar dünyas›nda yaﬂanan bilinçli
ve fedakarca davran›ﬂlar›n yaln›zca az bir k›sm›d›r. Yeryüzündeki milyonlarca çeﬂit canl›, kendine özgü bir koruma sistemine sahiptir. Ancak bu sistemlerden ziyade, bunlardan ç›kan sonuç önemlidir. Örne¤in bir kuﬂun kendi bilinci ve iradesi ile yavrusunu korumak için ölümü göze ald›¤›n› iddia
etmek akla ve mant›¤a uygun mudur? Elbette de¤ildir. Burada söz konusu
olan ak›ls›z, bilinçsiz, ﬂefkat, merhamet gibi duygulara sahip olmas› mümkün olmayan hayvanlard›r. Ve bu hayvanlar›n böylesine bilinçli, ﬂefkatli,
merhametli hareket etmesini sa¤layan, onlar› bu özellikleri ile yaratan göklerin ve yerin Rabbi olan Allah't›r. Allah, bu canl›lara ilham›yla Kendi sonsuz ﬂefkat ve merhametinin örneklerini sergilemektedir.
Böcekler de Yavrular›n› Tehlikelerden Korurlar
Böceklerde de, anne baban›n yavrular› koruyarak onlara özen gösterdiklerini ilk olarak 1764 y›l›nda ‹sveçli do¤abilimci Adolph Modeer keﬂfetmiﬂti. Adolph Modeer, Avrupa kalkan böce¤inin diﬂisinin aç ve susuz olarak
yumurtalar›n›n üzerine oturdu¤unu ve düﬂmanlar› geldi¤inde uçarak kaçmak yerine onlara sald›rd›¤›n› görmüﬂtü.88
Ancak birçok bilim adam› ilk baﬂlarda böceklerin yavrular›na özen göstermesini kabul etmek istemiyordu. Bunun nedeni ise Delaware Üniversitesi'nden evrimci böcek bilim uzman› profesör Douglas W. Tallany taraf›ndan
ﬂöyle aç›klanmaktad›r:
Böcekler, yavrular›n› korurken o derece büyük tehlikelerle karﬂ› karﬂ›yad›rlar ki baz› böcek bilim uzmanlar› bu özelli¤in evrim sürecinde na-
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s›l olup da kaybolmad›¤›n› merak etmektedirler. Birçok böce¤in yapt›¤› gibi çok fazla say›da yumurta yapmak bundan çok daha kolay bir
strateji olurdu.89
Douglas W. Tallany bir evrimci olmas›na ra¤men evrimin ç›kmazlar›ndan birini kendisi sorgulamaktad›r. Gerçekten de evrim teorisinin iddias›na
göre böceklerin kendi hayatlar›n› tehlikeye atan davran›ﬂlar› elenmiﬂ olmal›yd›. Ancak do¤ada böyle bir eleme gerçekleﬂmemiﬂtir. Böcekler de dahil olmak üzere canl›lar›n büyük bir k›sm› yavrular› için, hatta kimi zaman birbirleri için ölümü göze almaktan çekinmezler.
Yavrular› için ölümü göze alan bu küçük canl›lardan biri, ABD'nin güneydo¤u kesiminde, at ›s›rgan otlar›n›n üzerinde yaﬂayan, dantel böcekleridir. Diﬂi dantel böce¤i, yumurtalar›n› ve yumurtadan ç›kt›ktan sonra larvalar›n› "ölümü pahas›na" korur. Larvalar›n en önemli düﬂmanlar›ndan biri k›z
böcekleridir. Bu böcekler, keskin ve sert gaga benzeri a¤›zlar› ile f›rsat bulduklar›nda larvalar›n tamam›n› yerler. Diﬂi dantel böce¤inin ise onlara karﬂ› koyabilece¤i hiçbir silah› yoktur. Tek yapabildi¤i sürekli kanat ç›rparak ve
s›rtlar›na t›rmanarak k›z böceklerini kaç›rmaya çal›ﬂmakt›r.
Bu esnada ise larvalar yapra¤›n orta damar›n› bir otoyol gibi kullanarak saptan kaçar ve k›vr›lm›ﬂ genç bir yapra¤›n içine gizlenirler. E¤er anne
kurtulabilirse, larvalar›n› izler ve onlar›n gizlendi¤i yapra¤›n sap›nda bekçilik yapar. Böylece büyük ihtimalle kendisini takip edecek olan düﬂman›n›n yolunu kesmiﬂ olur. Bazen anne, k›zböceklerini bir süreli¤ine kovar. Bu durumda
larvalar›n›n yanl›ﬂ bir yapra¤a gitmelerini gövdesiyle önlerinde durarak engeller ve onlar› güvenlikli bir yaprakta gizler. Ancak anneler ço¤unlukla böceklerin sald›r›lar› esnas›nda ölürler. Ama onlar›n bu fedakarl›¤› larvalara kaç›p saklanmalar› için zaman kazand›rm›ﬂt›r.90
Dantel böce¤i
larvalar›n› di¤er
böceklerin sald›r›lar›na
karﬂ› korurken.
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Brezilya'da ve Yeni
Gine'de yaﬂayan bu iki
böcek türü yavrular›n›n
üzerine yatarak onlar›
düﬂmanlar›ndan korumaya çal›ﬂ›rlar. 91

Brezilya tosba¤a k›nkanatl›s›n›n (Acromis
sparsa) larvalar›, annelerinin koruyucu
vücudu alt›nda simetrik bir halka
oluﬂtururlar. Anne, yavrular› yumurtadan
ç›kmadan evvel onlara bekçilik etmeye
baﬂlar ve larvalar›na çobanl›k ederek onlar›
besin kaynaklar›na götürür. Yavrulardan
biri uzaklaﬂsa veya kaçmaya kalksa onu
hemen geri getirir.92

Yavrular›n Beslenmesi
Korumas›z yavrular›n tehlikelerden korunmalar›n›n yan›s›ra yaﬂayabilmek için beslenmelerinin de anne ve babalar› taraf›ndan sa¤lanmas› gerekmektedir. Yavrular›n› y›rt›c› hayvanlardan korumak için sürekli tetikte
bekleyen anne babalar ayn› zamanda da yavrular›n›n beslenmesi için her zamankinden çok daha fazla avlanmal›d›rlar. Örne¤in diﬂi ve erkek kuﬂ gün
boyunca yavrular›n› ortalama olarak saatte 4-12 kez beslerler. Beslemeleri
gereken bir çok yavrular› oldu¤unda yüzlerce kez yuvadan uçarak besin
aramalar› gerekir. Örne¤in yavrusunu gagas›nda taﬂ›d›¤› böceklerle besleyen büyük bir baﬂtankara kuﬂu günde ortalama 900 kez yuvaya yiyecek getirir.93
Memelilerde ise diﬂiler ek bir problemle karﬂ› karﬂ›yad›rlar; yavrular›na gereken enerjiyi sadece sütleriyle verebilirler. Süt verme dönemindeki anneler ise normalde ald›klar› g›dadan daha fazlas›n› almal›d›rlar. Örne¤in
fok, tek yavrusunu do¤umundan itibaren yaklaﬂ›k 10 ila 18 gün emzirir. Yav-

Birçok hayvan türü
yavrular›n› beslemek
için büyük fedakarl›klar› göze al›rlar.
Örne¤in baﬂtankara
kuﬂu yavrular›n› beslemek için bir gün içinde
yüzlerce kez uçuﬂ yapar.
Fok bal›¤› ise yavrusunu beslemek için çok
fazla kilo kaybeder.

ru bu süre içerisinde kilo al›r. Bu dönem içinde anne ise ald›¤› g›dan›n büyük k›sm›n› yavrusunun sütü için harcad›¤›ndan beslenemez ve kilosunun
büyük k›sm›n› kaybeder.94
Beslemeleri gereken yavrular› olan anne ve babalar, normal zamanda
harcad›klar›ndan üç ile dört kat daha fazla enerji harcarlar.95
Lozan Üniversitesi'nde yap›lan bir araﬂt›rmada yavrular›n beslenmesinin ve bak›m›n›n anne baba kuﬂlara nelere mal oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Lozan
Üniversitesi biyologlar›ndan Heinz Richner ve ö¤rencileri, baﬂtankara kuﬂlar› üzerinde bir deney yapm›ﬂlar ve "baba" olman›n zorluklar›n› ortaya koymuﬂlard›r. Deney s›ras›nda Richner, bir yuvadaki yavrular› di¤er yuvalara
taﬂ›yarak baban›n beslemek zorunda oldu¤u yavrular›n›n say›s›n› sürekli
de¤iﬂtirmiﬂtir. Deney sonucu ise ﬂöyledir: Daha çok yavru beslemek zorunda kalan babalar, iki kat daha fazla çal›ﬂ›yor ve bu yüzden erken ölüyorlard›. "Çok çocuklu" babalarda asalaklara (parazit) ba¤l› hastal›klar›n oran›
%76, normal babalardaysa %36 idi.96
Bu bilgiler, bir kuﬂun yavrusu için katland›¤› zorluklar› ve gösterdi¤i
fedakarl›¤› daha iyi kavrayabilmek aç›s›ndan önemlidir.
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Dalg›ç Kuﬂunun Yavrusuna Yedirdi¤i Tüyler
Dalg›ç kuﬂlar› yavrular› için yüzer yuva görevi görürler. Yavrular anne
babalar›ndan birinin s›rt›na ç›karlar. Ve iyice yerleﬂtikten sonra dalg›ç kuﬂu
yavrular›n›n düﬂmelerini engellemek için kanatlar›n› hafifçe yana do¤ru
açar. Dalg›ç kuﬂu onlar› beslemek için gagas›ndaki yiyece¤i baﬂ›n› arkas›na
döndürerek yavrular›n›n a¤z›na verir. Ancak onlara yap›lan ilk ikram yiyecek de¤ildir. Anne veya baba ilk olarak ya suyun üzerinden toplad›klar› ya
da gö¤üslerinden kopard›klar› tüyleri yavrular›na yedirirler. Her yavru oldukça fazla miktarda tüy yutar. Peki bu ilginç ikram›n sebebi nedir?
Yavrular›n yedikleri bu tüyler sindirilemez ancak yavrunun midesinde
birikirler. Bir k›sm› ba¤›rsa¤a aç›lan noktada keçeleﬂir. Bal›klar›n k›lç›klar›
veya di¤er besinlerin sindirilemeyen k›s›mlar› burada birikir ve böylece bu
maddelerin yavrunun midesinin ve ba¤›rsaklar›n›n hassas duvarlar›n› zedelemesi engellenmiﬂ olur. Kuﬂlar›n bu tüy yeme al›ﬂkanl›klar› ömürleri boyunca sürecektir. Ancak ilk yedirilen tüyler kuﬂkusuz yavrular›n sa¤l›¤› için
al›nan önemli bir tedbirdir.97
Baz› kuﬂ türlerinde ise anne kuﬂ, yavrusuna bal›k avlamak için h›zla suya dalar ve bal›¤› kuyru¤undan yakalar. Kuﬂun,
bal›¤› kuyru¤undan yakalamas›n›n önemli bir sebebi
vard›r. Çünkü, kuyru¤undan yakalanan bal›k, yavruya k›lç›klar›n diziliﬂ yönünde verilir. Bu da yavru
kuﬂun bal›¤› yutarken k›lç›klar›n yönünde yutmas›n› ve dolay›s›yla k›lç›klar›n
hazm›n›n kolaylaﬂmas›n›
sa¤lar. ﬁayet kuﬂ, bal›¤›
kuyru¤undan de¤il, herhangi bir yerinden tutarsa
bu, bal›¤› kendisinin yiyece¤ini gösterir.98

Dalg›ç kuﬂu yavrusuna, onu koruyacak olan tüyleri yedirirken.
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Yavrusunu Besleyebilmek ‹çin Kilometrelerce
Yol Kateden Guacharo Kuﬂu
Bu kuﬂ cinsi, yavrular›n› yerden
20 m. yükseklikteki bir yuvaya yerleﬂtirir. Her gece yaklaﬂ›k 5-6 defa yavrular›n› besleyece¤i meyveleri aramaya
ç›kar. Bu meyveleri buldu¤unda ise,
meyvelerin yumuﬂak iç k›s›mlar›n› önce kendisi ö¤ütür, daha sonra ö¤üttü¤ü k›sm› yavrular›na verir.
Gece gruplar halinde besin aray›ﬂ›na ç›kan Guacharolar'›n, s›rf yavrular›-

Guacharo Kuﬂu

na besin bulmak amac›yla katettikleri mesafe ise son derece ola¤anüstüdür:
Bu kuﬂlar, gecede yaklaﬂ›k 25 km. yol katetmektedirler.99
Guachoralar gibi birçok hayvan yavrular›na verecekleri besini önceden
haz›rlarlar. Örne¤in pelikanlar bir çeﬂit bal›k çorbas› yaparlar. Yelkovangil
cinsinin anneleri de yedikleri plankton ve küçük bal›klar› kar›ﬂt›rarak yavrular› için zengin bir ya¤a dönüﬂtürür. Güvercinler kursaklar›nda ya¤ ve
protein yönünden çok zengin "güvercin sütü" ad› verilen özel bir salg› üretirler. Memelilerin sütünden farkl› olarak, bu süt hem anne hem de baba taraf›ndan üretilir. Birçok kuﬂ buna benzer besinleri yavrular› için haz›rlar.100

Pelikan gibi
birçok kuﬂ türü
yavrular› için
kursaklar›nda
haz›rlarlar. Daha
sonra yavrular›n›n
yan›na döndüklerinde resimde
görüldü¤ü gibi
yavru pelikan
annesinin
kursa¤›ndaki bu
besinleri yiyerek
yaﬂam›n› sürdürür.
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Kuﬂ yavrular›, anne babalar›na son derece muhtaçt›rlar. Tek yapabildikleri gagalar›n› sonuna kadar açarak anne veya babalar›n›n kendilerine yiyecek getirmesini beklemektir. Örne¤in genç ringa bal›¤› mart›lar› a¤›zlar›n›
annelerinin gagalar›ndaki k›rm›z› bir noktaya do¤ru uzat›rlar. Hatta gözleri
henüz aç›lmam›ﬂ bir ard›ç kuﬂu, anne ya da babas›n›n geldi¤ini düﬂündürebilecek en küçük bir titreﬂimde bile boynunu yukar›ya do¤ru uzat›p a¤z›n›
açar. Yaﬂamlar›n›n bu döneminde yavrular›n a¤›zlar›, parlak sar› renkli ﬂiﬂ
kenarlar› ile yiyeceklerin nereye b›rak›lmas› gerekti¤ine aç›kça iﬂaret eder gibidir. A¤›z kenarlar› son derece hassast›r; herhangi bir nedenle yavru a¤z›n›
aç›k tutmay› kesecek olsa, gagas›n›n kenar›na en ufak bir temas bile onun
uyar›l›p gagas›n› açmas›na neden olur.
Yavrular›n a¤›zlar›n›n rengi ve hassasl›¤›, özellikle oyuk içinde yuvalar› olan kuﬂlar aç›s›ndan son derece önemli bir kolayl›kt›r. Böylelikle yetiﬂkinlerin, oyu¤un karanl›k bir köﬂesinde bulunan yavrular›n a¤›zlar›n› bularak,
yiyeceklerini vermeleri kolaylaﬂ›r.
Gouldian ispinozlar›n›n yuvas› böyle karanl›k bir oyu¤un içindedir.
Yavrular›n a¤›z köﬂelerinin her bir taraf›nda ›ﬂ›¤›n geliﬂiyle parlayan, dikkat
çekici yeﬂil ve mavi renklerde, yuvalar›n›n derinliklerine süzülerek ulaﬂan
›ﬂ›¤› yans›tan büyük yumrular vard›r. Bu yumrular karanl›kta birer ›ﬂ›k kayna¤› gibi parlarlar.
Renkli a¤›zlar baz› kuﬂlarda annelerine yavrular›n yerlerini belirtmenin
ötesinde anlamlar da taﬂ›r. Renkler ayn› zamanda yuvadaki yavrulardan
hangisinin yak›n zamanda beslendi¤ini, hangisinin beslenmeye ihtiyac› oldu¤unu da belirtirler. Genç kenevir kuﬂlar›n›n a¤›zlar›, bo¤azlar›n›n hemen
alt›ndaki kan damarlar›ndan ötürü k›rm›z› renklidir. Yavrulara besin verildi¤i zaman ise bu kan›n büyük k›sm›, sindirilen besinleri toplamak üzere
mideye gider. Dolay›s›yla hala aç olan yavrular›n a¤›zlar› en k›rm›z› renkli
olanlard›r. Ve bu konuda yap›lan deneylerle ortaya konmuﬂtur ki ebeveyn
kuﬂlar hangi yavruya besin vermeleri gerekti¤ini belirlemede bu renk farkl›l›¤›n› kullanmaktad›rlar.101
Kuﬂlar›n fiziksel özellikleri ile davran›ﬂlar›n›n ve bulunduklar› ortam›n
son derece uyumlu olmas› tüm canl›lar›n ve içinde yaﬂad›klar› do¤an›n tek
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bir Yarat›c›'n›n eseri oldu¤unun aç›k bir delilidir. Hiçbir tesadüf böyle kusursuz bir uyumu meydana getiremez.
Yavrular›na Su Taﬂ›yan Çöl Tavuklar›
Do¤ada, tüm canl›lar›n sahip olduklar› fiziksel özellikler, yaﬂad›klar›
ortamla son derece uyumludur. Bunun bir örne¤i de çöl tavuklar›d›r. Çöl tavuklar›n›n belli bir yerleﬂim yerleri yoktur. Yumurtlama zaman› yaklaﬂt›¤›nda kumun s›¤ bir yerine ço¤unlukla 3 yumurta b›rak›rlar. Yavrular yumurtadan ç›kar ç›kmaz, yuvadan ayr›l›rlar ve kendileri için yiyecek olarak tohum toplamaya baﬂlarlar. Yiyeceklerini kendi baﬂlar›na bulabilirler ancak
uçamad›klar› için su ihtiyaçlar›n› gideremezler. Dolay›s›yla su onlara getirilmelidir ve bu görevi erkek üstlenir.
Baz› kuﬂ türlerinde yetiﬂkinler yavrular›na suyu kursaklar›nda taﬂ›yarak getirirler; fakat erkek çöl tavu¤u suyu çok uzak bir mesafeden getirmek
zorundad›r ve bu nedenle kursa¤›nda taﬂ›yabilece¤i suyun tamam›na, yapt›¤› uzun yolculuk s›ras›nda kendisinin ihtiyac› vard›r. Aksi takdirde yaﬂam›n› sürdüremez. Ancak su taﬂ›mak için
eﬂsiz bir fiziksel özelli¤e sahiptir. Kuﬂun
gö¤sündeki ve alt k›sm›ndaki tüyler, iç
yüzeyde ince bir lif katman›yla kapl›d›r.
Bir su birikintisine ulaﬂan kuﬂ, alt›n› kuma ve toza sürter, böylece tüylerini temizledi¤i s›rada kalm›ﬂ olabilecek suyu tutmay› engelleyici ya¤lardan kurtulmuﬂ
olur. Sonra suyun kenar›na gider. Önce
kendi susuzlu¤unu giderir. Sonra suyun
içine girer, kanat ve kuyru¤unu havaya
kald›rarak vücudunu ileri geri hareket ettirir; böylece tüm tüyleri tamamen ›slanm›ﬂ olur. Tüylerin üstündeki ince lif katman› bir sünger gibi suyu çeker.
Tüyleriyle vücudu aras›nda taﬂ›d›¤›
s›v› yük, buharlaﬂmaya karﬂ› s›k› koruma

Yeryüzünde hiçbir
canl› yoktur ki, r›zk›
Allah'a ait olmas›n.
Onun karar (yerleﬂik)
yerini de ve geçici
bulundu¤u yeri de
bilir. (Bunlar›n) Tümü
apaç›k bir kitapta
(yaz›l›)d›r.
(Hud Suresi, 6)

(Üstte) Çöl tavuklar›, önce
su içip, sonra yavrular›na
su taﬂ›mak için tüylerini
suda ›slat›yorlar.
(Yanda) Anne leylek yavrular›n› serinletmek için
kursa¤›nda onlara su
taﬂ›yor.

alt›ndad›r. Fakat yine de 20 milden fazla uçmas› gerekti¤i takdirde, taﬂ›d›¤›
suyun bir k›sm› buharlaﬂ›r. Kuﬂ nihayet kumda tohum arayan yavrular›n›n
yan›na ulaﬂt›¤›nda, yavrular ona do¤ru koﬂarlar. Baba çöl tavu¤u vücudunu
yukar› kald›rd›¤›nda, yavrular da sanki süt emen memeliler gibi suyu babalar›n›n vücudundan içerler. Yavrular› tüm suyu emdikten sonra kuﬂ tekrar
kumun üzerine sürtünerek kendini kurutur. Erkek kuﬂ bu iﬂi yavrular›n ilk
tüy dökme dönemi tamamlanana ve kendi sular›n› kendileri temin edene
kadar en az iki ay daha her gün sürdürür.102
Çöl tavu¤unun bu davran›ﬂ›nda düﬂünülmesi gereken birçok nokta bulunmaktad›r. Bu kuﬂ yaﬂad›¤› ortama en uygun özelliklere sahip olmakla
birlikte, ne yapmas› gerekti¤ini de çok iyi bilmektedir. Çünkü onu yaratan
Allah, ona ne yapmas› gerekti¤ini de ilham yoluyla bildirmektedir.

Ar› kuﬂlar› yavrular›n› kelebek
benzeri böceklerle beslerler.
Ancak böceklerin yavrular›na
zarar vermelerini engellemek
için, onu önce bir dala h›zla
çarparak öldürürler. 103
(Yanda üstte) Ar› kuﬂlar›n›n yiyecek bekleyen yavrular›.
(Yanda altta) Yavrular›na yiyecek götüren ar› kuﬂu.

Kuﬂlar›n anne-babalar›, hayvanlar›n
en çal›ﬂkanlar›ndand›r. Yavrular›na gerekli besini
bulmak için pek
çok uçuﬂ yaparlar.
Hatta bazen bu
uçuﬂlar›n say›s›
1000’i bulmaktad›r.104

a

Anne baba kuﬂlar vakitlerinin büyük k›sm›n›
yavrular› için avlanmakla geçirirler. Allah hepsini çeﬂitli yollardan r›z›kland›rmaktad›r. Bu resimlerde yavrular›n›n yumurtadan ç›k›ﬂ›na yard›m ettikten sonra onlar için suya dalarak bal›k
avlayan Yal›çapk›n› kuﬂu görülüyor.
a- Yal›çapk›n› yumurtalar›yla.
b- Yal›çapk›n› yavrular›na bakarken.
c- Yal›çapk›n› avlanmak üzere suya dalarken.
d- Yal›çapk›n› av›n› avlarken.
e- Yal›çapk›n› av›n› yavrular›na götürürken.
f- Yal›çapk›n› yavrular›n› beslerken.

b

c

f

e
d
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Böceklerin Yavrular›n› Beslemeleri
Birçok böcek türü de larvalar›n› ve yavrular›n› beslerler. Örne¤in, oyucu böcekler, bir çukurda sakl› larvalar› tohumlarla beslerler. S›çray›c› a¤aç
böcekleri ise a¤ac›n kabu¤unda spiral biçimi yar›klar açarak besleyici s›v›lar
taﬂ›yan borucuklar› ortaya ç›kar›r ve minik larvalar› borulardan beslerler.
Tahta kurtlar›n›n iﬂi oldukça zordur; sert, sindirilemeyen ve azot miktar› çok
az olan odunu yavrular›na bir ﬂekilde yedirmeleri gerekir. Odun böcekleri
ve odun yiyici k›nkanatl›lar, bu sorunu ﬂöyle çözmüﬂlerdir: Odunu önce
kendileri kemirerek sindirim sistemlerinde yumuﬂat›rlar; sonra yumuﬂam›ﬂ
odunu, yine vücutlar›ndaki selüloz parçalay›c› tek hücreli hayvanlar ve sindirim sular›yla kar›ﬂt›rarak d›ﬂar› ç›kar›r ve yavrular›na verirler. A¤aç kabu¤u k›nkanatl›lar› ise kabuk alt›nda odun çi¤neyerek açt›klar› tüneller içine
yumurtlarlar ve buralara, selülozu larvalar›n çi¤neyebilece¤i ﬂekle çeviren
mantar türlerini getirirler.105
Allah her canl›ya r›zk›n› farkl› ﬂekillerde vermektedir. Yukar›da örnekleri verilen böcekler de Allah'›n izniyle r›z›klar›n› bulan canl›lard›r. Allah,
anne veya babalar›n› vesile ederek, bu minik canl›lar› da r›z›kland›rmaktad›r. Allah, Kuran'da her canl›n›n r›zk›n› Kendisi'nin verdi¤ini ﬂöyle bildirmektedir:
Kendi r›zk›n› taﬂ›yamayan nice canl› vard›r ki onu ve sizi Allah r›z›kland›r›r. O, iﬂitendir, bilendir. (Ankebut Suresi, 60)

Yavrular›n Taﬂ›nmalar›
Genelde güçsüz ve çelimsiz olan yavrular, yer de¤iﬂtirirken veya tehlike anlar›nda genellikle anne veya babalar› taraf›ndan taﬂ›n›rlar. Her canl›n›n
yavrusunu taﬂ›ma yöntemi birbirinden farkl›d›r; kimi s›rt›nda, kimi a¤z›nda,
kimi de kanatlar›ndaki özel keselerde yavrular›n› taﬂ›r. Yavrular bu taﬂ›nma
esnas›nda hiç zarar görmezler ve hemen güvenli bir ortama ulaﬂt›r›l›rlar.
Özellikle tehlike anlar›nda anne babalar›n yavrular›n› taﬂ›yarak olay
yerinden uzaklaﬂt›rmalar› önemli bir fedakarl›k örne¤idir. Çünkü yavrunun
herhangi bir ﬂekilde taﬂ›nmas› hayvan›n h›z›n› ve hareket kabiliyetini önemli ölçüde azalt›r. Ancak canl›lar buna ra¤men, tehlikeli bir durumda yavru-
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lar›n› asla terk etmezler. Canl›lar aras›nda en yayg›n taﬂ›ma yöntemi s›rtta
taﬂ›mad›r. Örne¤in maymunlar yavrular›n› her yere taﬂ›yabilirler. Anne
maymun yavrusuyla çok rahat hareket edebilir çünkü yavru maymun annesinin karn›ndaki ve arkas›ndaki tüyleri elleri ve ayaklar›yla s›k›ca kavrar.
Tehlike an›nda anne maymun s›rt›nda yavrusunu taﬂ›d›¤› halde bir a¤aca
z›playabilir, bir dal boyunca koﬂarak di¤er bir a¤aca atlayabilir.
Kangurular ve di¤er keseli hayvanlar, yard›ma muhtaç yavrular›n› göbeklerindeki tüyle-kapl› keselerinde taﬂ›rlar. Yavru bir kanguru beﬂ ay annesinin kesesinde yaﬂar. Bu keseden ç›kt›¤›nda bile hep annesinin yak›n›nda
durur. E¤er bir tehlike sezerse annesine do¤ru koﬂar ve baﬂ aﬂa¤› olarak kesenin içine atlar. Anne kanguru güçlü arka bacaklar› ile yavrusunu da taﬂ›yarak kaçar.
Sincaplar yavrular›n› sark›k göbeklerinden diﬂleriyle kald›r›rlar. Bir anne sincap yuvas› bozulursa, yavrular›n› oldukça uzun bir mesafe de olsa taﬂ›r. Her defas›nda bir yavrusunu taﬂ›r ve hepsinin güvenle tahliye oldu¤una ikna olana kadar eski yuvas›na geri dönüp, bakar.
Yavru fareler, yuvalar›nda annelerinin meme uçlar›na s›k› s›k›ya yap›ﬂ›rlar ve genellikle saatlerce b›rakmazlar. E¤er aile tehdit edilirse, anne yavrular›n› hemen alarak güvenli bir yere kaçabilir. Yavrular meme uçlar›n›
a¤›zlar›yla o kadar s›k› kavrarlar ki, anne birini bile kaybetmeden bacaklar›
aras›nda bütün yavrular› sürükleyebilir. Tehlike geçti¤inde anne, arkada
kalm›ﬂ yavru olmas› ihtimaline karﬂ›, birkaç kez eski yuvas›na dönerek kontrol eder.
Yarasalar gece boyunca böcek veya meyve aramak için uçarken, yavrular›n› da taﬂ›rlar. Bir yavru yarasa annesinin meme uçlar›n› süt diﬂleriyle
kavrar ve pençeleriyle tüylerini s›k›ca tutar. Baz› yarasalar üç veya dört kadar yavruya sahiptir ve bütün yavrular annenin vücuduna as›l›yken bile, yarasalar uçmay› baﬂar›rlar.

Allah, her ﬂeyin Yarat›c›s›’d›r.
O, her ﬂey üzerinde vekildir. (Zümer Suresi, 62)

YAVRULARINI NASIL TAﬁIYORLAR?

Bir çok canl› türü yavrular›n› tehlikelerden "taﬂ›yarak"
uzaklaﬂt›r›r. Her birinin yavrusunu taﬂ›ma yöntemi farkl›d›r. Aslanlar yavrular›n›n can›n› hiç ac›tmadan enselerinden ›s›r›rlar. Yavru kanguru ise tehlike an›nda baﬂaﬂa¤›
olarak annesinin kesesine atlar. Kurba¤alar, ördekler,
akrepler, ay›lar ve kunduzlar da yavrular›n› ço¤unlukla
üzerlerinde taﬂ›rlar.

Koalalar yavrular›n› bir y›l gibi bir süre s›rtlar›nda taﬂ›rlar.106 Maymunlar ise s›rtlar›nda
yavrular› oldu¤u halde daldan dala atlayabilirler. Ay› yavrular› içinse annelerinin s›rt› hem
korunakl› hem de rahat bir mekand›r.
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Yavrusunu uçarken taﬂ›yan birçok kuﬂ türü bulunmaktad›r. Bir çullu¤un yerdeki yuvas› tehdit edildi¤inde, anne çulluk bacaklar› aras›nda s›k› s›k›ya tutunan bir yavruyu h›zl›ca havaya kald›rabilir. Su tavuklar›, batakl›k
atmacalar› ve baﬂtankaralar güvenli bir ortama do¤ru yavrular›yla uçarken,
onlar› gagalar›nda taﬂ›rlar. K›rm›z›-kuyruklu do¤anlar, yavrular›n› t›pk› yakalad›klar› avlar›n› taﬂ›r gibi pençeleriyle kavrayarak havada taﬂ›rlar.
Dalg›ç kuﬂlar› ise yavrular›n› s›rtlar›nda taﬂ›rlar ve bir düﬂman gördüklerinde, h›zla suya dalarlar ve yavrular› arkalar›nda as›l› dururken, suyun
alt›nda yüzerler.
Yumurtalar›n› ve tetarlar›n› s›rtlar›nda taﬂ›yan tropik kurba¤alar ve kara kurba¤alar› yavrular›yla birlikte güvenli bir ortama z›playabilirler.
Daha da ilginci, baz› bal›klar yavrular›n› güvenli bir yere a¤›zlar›nda
taﬂ›rlar. Bir erkek dikenli bal›k, su otlar›ndan oluﬂan yuvas›n›n etraf›nda
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devriye gezerken, yumurtadan yeni ç›km›ﬂ yavrusunu da korur. E¤er bir
yavru dikenli bal›k yuvas›ndan yüzerek uzaklaﬂ›rsa, babas› da arkas›ndan
gider. Yavruyu a¤z›n›n içine çeker ve yuvaya getirdi¤inde geri ç›kar›r.
Kar›ncalar geliﬂen yumurta ve larvalar›, bir çocuk odas›ndan di¤erine
a¤›zlar›nda taﬂ›rlar. Her sabah, bak›c› kar›ncalar kolonideki larvalar› yuvan›n yukar›s›ndaki toprak tepede, güneﬂle ›s›nan bir çocuk odas›na taﬂ›rlar.
Güneﬂ gökyüzünde hareket ettikçe, larvalar tepenin bir taraf›ndan di¤erine
gidip gelirler. Bak›c›lar akﬂamlar› larvalar› gün içinde ›s›n›n birikti¤i yuvan›n dibinde bulunan çocuk odalar›na götürürler. Çocuk odalar›n›n giriﬂleri,
gece serinleyen havay› d›ﬂar›da tutmak üzere bloke edilir. Bir sonraki sabah,
giriﬂler yeniden aç›l›r ve larvalar yeniden yukar› taﬂ›n›rlar.
E¤er yuvalar› istila edilirse, kar›ncalar her ne pahas›na olursa olsun larvalar› korumak için harekete geçerler. Baz› kar›ncalar mücadele bölgesine
hücum ederler ve düﬂmana sald›r›rlar. Di¤erleri yard›ma muhtaç larvalar›n
hayatlar›n› kurtarmak üzere, çocuk odalar›n›n baﬂ›na giderler. Olgunlaﬂmam›ﬂ kar›ncalar› çenelerine al›rlar ve onlar› yuvan›n d›ﬂ›na taﬂ›yarak, savaﬂ
sona erene ve düﬂmanlar gidene kadar saklarlar.107
Görüldü¤ü gibi böceklerden aslanlara, kurba¤alardan kuﬂlara kadar
tüm canl›lar yavrular›n› bir ﬂekilde taﬂ›yarak koruma alt›na al›rlar. Bunlar›n
her biri son derece zahmetli ve anne baban›n hayat›n› tehlikeye atan davran›ﬂlard›r. Bir hayvan›n bu kadar güçlü bir koruma duygusuna sahip olmas›
nas›l aç›klanabilir? Buraya kadar detaylar›yla inceledi¤imiz gibi, canl›lar›n
her biri yavrular› yeterli olgunlu¤a eriﬂene kadar onlar›n her türlü sorumlulu¤unu üstlenirler. Onlar›n her türlü ihtiyac›n› hiç eksiksiz olarak karﬂ›larlar.
Ve do¤adaki tüm canl›larda bu koruman›n ve fedakarca davran›ﬂlar›n örneklerini görmek mümkündür.
Aç›k olan gerçek bir kez daha karﬂ›m›za ç›kmaktad›r: Bu canl›lar›n her
biri Allah'›n korumas› alt›ndad›rlar. Allah her birine davran›ﬂlar›n› ilham
eder ve onlar da buna eksiksiz uyarlar. Her biri kendilerini Yaratan Allah'a
boyun e¤miﬂlerdir. Kuran'da bu gerçek ﬂöyle bildirilir:
Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na 'gönülden boyun e¤miﬂ' bulunuyorlar. (Rum Suresi, 26)
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itab›n bu bölümüne kadar genellikle canl›lar›n yavrular›na
karﬂ› gösterdikleri fedakarl›klardan ve ﬂefkatli tav›rlardan söz
edildi. Ancak do¤ada, fedakarl›k, iﬂbirli¤i, dayan›ﬂma gibi
özellikler sadece yavrular söz konusu oldu¤unda ortaya ç›kmaz. Canl›lar›n birço¤u aralar›nda büyük bir dayan›ﬂma içerisindedirler.
Hatta, zaman zaman türler aras›nda dahi dayan›ﬂma, iﬂbirli¤i gibi davran›ﬂlar görmek mümkündür. Özellikle sürüler veya koloniler halinde yaﬂayan
canl›lar, toplu yaﬂaman›n birçok avantaj›na sahiptirler.
Evrimcilerin, tüm do¤an›n k›yas›ya bir mücadele içinde oldu¤u, hayatta kalabilmek için tüm canl›lar›n birbirleriyle rekabet etmek zorunda olduklar› iddialar›n›, hayvan topluluklar›n›n yaﬂant›lar› kesin olarak geçersiz k›lmaktad›r. Canl›lar, ço¤unlukla rekabetin de¤il, dayan›ﬂman›n, iﬂbirli¤inin,
birbirinin ç›karlar›n› kollaman›n ve fedakarl›¤›n avantajlar›n› kullanmaktad›rlar.
Asl›nda evrimciler de do¤ada görülen bu aç›k gerçe¤in fark›ndad›rlar
ancak bunu evrim teorisi ile ba¤daﬂt›rman›n yollar›n› ararlar. Örne¤in ünlü
evrimci Peter Kropotkin, Do¤u Sibirya ve Mançurya'da yapt›¤› incelemelerde, hayvanlar aras›ndaki karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂman›n birçok örne¤ini tespit etmiﬂ ve hatta bu konu üzerine bir kitap yazm›ﬂt›r. Kropotkin kitab›nda canl›lar aras›ndaki dayan›ﬂma için ﬂunlar› söylemektedir:
Yaﬂam mücadelesi kavram› üzerinde çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›m›zda, bizi ilk
ﬂaﬂ›rtan karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂma örneklerinin çoklu¤u oldu. Ço¤u evrimci taraf›ndan kabul edildi¤i gibi sadece nesil yetiﬂtirmek için de¤il, ayn› zamanda bireylerin güvenli¤i ve yiyecek sa¤lanmas› için de bu yard›mlaﬂma örneklerini görmekteyiz. Hayvanlar aleminin büyük bölümünde karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂma bir kurald›r. Karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂma,
hayvanlar aleminin en alt kademesindeki hayvanlarda bile görülebilmektedir…108
Bir evrimci olmas›na ra¤men Kropotkin, do¤ada gördü¤ü aç›k deliller
karﬂ›s›nda, evrimin temel iddias›na tamamen ters bir yorumda bulunmuﬂtur. Sonraki sayfalarda anlat›lacak olan baz› örneklerde de görülece¤i gibi
canl›lar ve hatta türler aras›ndaki dayan›ﬂma ve iﬂbirli¤i, bu canl›lar›n güvenlikleri ve besin kaynaklar› aç›s›ndan son derece önemlidir. Do¤adaki bu
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denge ve düzen, Allah'›n kusursuz yarat›ﬂ›n›n aç›k delillerindendir. Öyle ki
do¤ada gerçekleﬂen olaylara tan›k olanlar, ﬂuursuz canl›lar›n böylesine ﬂuurlu ve ak›lc› davran›ﬂlarda bulunmalar›n› hayretle ve hayranl›kla karﬂ›lamaktad›rlar. Bu kiﬂilerden biri olan, fizyoloji ve t›p alan›nda tan›nm›ﬂ ünlü
bilim adam› Kenneth Walker, Do¤u Afrika'da ç›kt›¤› av s›ras›ndaki gözlemlerini ﬂöyle aktarmaktad›r:
Y›llarca önce Do¤u Afrika'da avlanmaya ç›kt›¤›mda hayvanlar aras›nda gözlemledi¤im dayan›ﬂman›n birçok örne¤i hala belle¤imde canl›d›r. Ahti düzlüklerinde de¤iﬂik zebra ve ceylan sürülerinin tehlikelere
karﬂ› birbirlerini uyarmak için belli yerlere nöbetçi koyduklar›na tan›k
oldum. Zebra avlamaya ç›kmam›ﬂt›m; ama ceylan avlamam da hemen
hemen olanaks›zd›. Çünkü ne zaman birine yaklaﬂmak istesem, nöbet
tutan zebra tehlikeyi fark eder, ceylanlar› uyar›rd›. Gene zürafalarla filleri de çok kez birlikte bulurduk. Fillerin kocaman kulaklar›, son derece keskin iﬂitme duyular› vard›r; ancak görme duyular› zay›ft›r. Zürafalar ise adeta gözetleme kulelerine yerleﬂtirilmiﬂ bekçiler gibidir. Güçlerini birleﬂtirdiklerinde görünmeden ya da duyulmadan ne fillere ne de
zürafalara yaklaﬂmaya olanak vard›r. Daha ilginç (daha do¤rusu son
derece garip) bir iﬂbirli¤i gergedanlarla, derilerine gömülen kene türünden parazitleri ay›klamak için s›rtlar›nda t›rman›p oturan kuﬂlar aras›nda idi. Bu kuﬂlar her zaman tetikte bekler, yaklaﬂt›¤›m› çok uzaktan fark
eder etmez h›rç›n ç›¤l›k ve gagalamalarla konu¤u olduklar› hayvan›
uyar›rlard›. Gergedan kaçmaya koyuldu¤unda kuﬂlar bir katardaki yolcular gibi hayvan›n s›rt›na as›l›p yerlerinden ayr›lmazlard›.109

Geyik ve zebra sürüleri
genellikle birarada yaﬂarlar. Birbirlerinin
düﬂmanlar›n› ise çok
iyi tan›rlar. Örne¤in
e¤er zebralardan biri
geyiklere sald›rmak
üzere olan bir düﬂman›
fark ederse geyik sürüsünü hemen tehlikeye
karﬂ› uyar›r.

Küçük kuﬂlar baz› hayvanlar›n
üzerinde yaﬂarlar ve tehlike
an›nda ç›¤l›klar atarak ev
sahiplerini uyar›rlar.

Kenneth Walker'›n bu tespitleri asl›nda her zaman karﬂ›laﬂabilece¤imiz
fedakarl›k ve iﬂbirli¤i örneklerinin çok az bir k›sm›d›r. ‹nsan etraf›nda gördü¤ü tüm canl›larda bunlara benzer davran›ﬂlara ﬂahitlik edebilir. Ancak
önemli olan insan›n gördü¤ü bu ﬂaﬂ›rt›c› örnekler üzerinde düﬂünmesidir.
Tesadüfen meydana gelmiﬂ, do¤ada "yaﬂam mücadelesi" veren bir canl›n›n böylesine özverili davran›ﬂlar göstermesinin bir anlam› var m›d›r? Daha do¤rusu böyle bir canl›dan böylesine ak›lc› ve fedakarca davran›ﬂlar beklemek mümkün müdür?
Elbette de¤ildir. Tesadüfen oluﬂmuﬂ, ﬂuursuz bir canl› "ak›l" alametleri
gösteremez. Baﬂkalar›n› korumas› gerekti¤ini düﬂünemez. Bu canl›lar›n tüm
özelliklerinin tek aç›klamas›, onlar› yönlendiren, onlara bunlar› ilham eden
Allah'›n varl›¤›d›r.
‹lerleyen sayfalarda daha detayl› olarak inceleyece¤imiz örnekler de,
Allah'›n canl›lar üzerindeki hakimiyetini aç›kça gözler önüne serecektir.

Do¤ada evrimcilerin iddia ettikleri gibi sadece yaﬂamak için savaﬂan canl›lar yoktur. Birçok canl› Allah'›n kendilerine ilham›yla ﬂefkatli ve fedakar
davran›ﬂlar sergilerler.
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Canl›lar Tehlikelere Karﬂ› Birbirlerini Uyar›rlar
Topluluk halinde yaﬂaman›n en büyük avantajlardan biri tehlikelere
karﬂ› daha fazla korunma sa¤lanmas›d›r. Çünkü topluluk içinde yaﬂayan
hayvanlardan herhangi biri tehlikeyi sezdi¤inde sessizce olay yerinden kaçmak yerine vargücüyle çevresindeki di¤er hayvanlar› da uyar›r. Her bir canl› türünün kendine özgü bir uyar› ﬂekli vard›r. Örne¤in tavﬂanlar ve baz› geyikler tehlikeyi sezdiklerinde çevrelerindeki hayvanlar› uyarmak için kuyruklar›n› dikerler. Ceylanlar ise ilginç bir z›plama dans› yaparlar.110
Birçok küçük kuﬂ, düﬂmanlar›n› fark ettiklerinde hemen öterek alarm
verirler. Sar› asma kuﬂu gibi türler alarm verirlerken dar frekans aral›¤› olan
ve yüksek perdeden bir ses ç›kart›rlar. ‹nsan kula¤› bunu ince bir ›sl›k gibi
alg›lar. Bu sesin en önemli özelli¤i ise kayna¤›n›n yönünün anlaﬂ›lmamas›d›r.111 Bu, sürüsünü uyaran kuﬂ için önemli bir avantajd›r. Çünkü kuﬂ asl›nda düﬂman› gördü¤ünde ç›¤l›k atarak bütün dikkati üzerine çekmeyi göze
almaktad›r. Ama sesin yönü belli olmad›¤› için tehlike nispeten azalmaktad›r.
Koloniler halinde yaﬂayan böceklerde de, tehlikeyi ilk sezen böcek bütün koloniyi uyar›r. Ancak, tehlikeyi haber veren böce¤in salg›lad›¤› alarm
kokusu düﬂman›n da dikkatini çeker. Dolay›s›yla kolonisini tehlikeye karﬂ›
uyaran böcek ölümü de göze alm›ﬂ olur.112
Çay›r köpekleri büyük koloniler ﬂeklinde yaﬂarlar. Adeta bir kent haline dönüﬂmüﬂ olan yuvalar›, yaklaﬂ›k 30 hayvan›n yaﬂad›¤› bölümlere
ayr›lm›ﬂt›r. Bu kentteki hayvanlar›n tümü birbirini tan›r. Her zaman tünel
d›ﬂ›nda ve giriﬂlerde bulunan tepeciklerin üzerinde her yönü görebilecek ﬂekilde arka ayaklar› üzerinde dikilmiﬂ nöbet tutan hayvanlar bulunur. Nöbetçilerden biri, bir düﬂman görürse, ›sl›k ﬂeklinde bir dizi havlama sesi ç›kar›r.
Bu uyar›, di¤er nöbetçiler taraf›ndan yinelenir ve uyar›, tüm kent taraf›ndan
duyularak alarm haline geçilmesini sa¤lar.113
Burada öncelikle dikkat çekilmesi gereken bir nokta vard›r. Canl›lar›n
birbirlerini fedakarca giriﬂimlerle uyarmas› elbette düﬂündürücüdür. Ancak
daha da önemlisi bu hayvanlar›n her birinin birbirlerini "anl›yor" olmas›d›r.
Yukar›da söz etti¤imiz canl›lardan biri, örne¤in tavﬂan kuyru¤unu havaya
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kald›rd›¤› zaman, etraf›ndaki di¤er canl›lar onun bir tehlike sinyali verdi¤ini hemen kavrarlar ve buna göre önlem al›rlar. Oradan uzaklaﬂmalar› gerekiyorsa uzaklaﬂ›r, saklanmalar› gerekiyorsa saklan›rlar. Burada düﬂünülmesi gereken ﬂey ﬂudur: Bu hayvanlar bu iﬂareti gördüklerinde kaçmalar› gerekti¤ini anl›yorlarsa bu hayvanlar›n daha önceden bunu kendi aralar›nda
konuﬂarak kararlaﬂt›rmalar› gerekir ki, tek komutta hemen uygulamaya geçirsinler. Bu tabii ki hiçbir ak›l sahibi insan›n kabul edemeyece¤i bir olayd›r.
Öyleyse kabul edilmesi gereken ﬂey, ki bu gerçek oland›r: Bütün bu hayvanlar tek bir Yarat›c› taraf›ndan yarat›lm›ﬂlard›r ve O'nun ilham› ile hareket etmektedirler.
Di¤er bir örnek olarak üzerlerinde yaﬂayan kuﬂlar›n att›¤› ç›¤l›klar›n
tehlikeyi haber verdi¤ini gergedanlar›n anlay›p, buna tepki verdiklerinden
söz ettik. Burada gözard› edilemeyecek derecede ﬂuurlu davran›ﬂlar söz konusudur. ﬁüphesiz bir canl›n›n tehlikeye karﬂ› di¤er canl›lar› uyaracak bir
hareketi "akletmesi" ve di¤erleriyle anlaﬂ›p bunu uygulamaya geçirmesi
mümkün de¤ildir. ﬁu durumda karﬂ›m›za ç›kan bu ﬂuurlu ve ak›lc› hareketlerin tek bir aç›klamas› vard›r: Bu canl›lar›n her birinin sahip olduklar› yetenekler, sergiledikleri davran›ﬂlar kendilerine ö¤retilmektedir. Tüm bunlar›
söz konusu canl›lara ö¤reten ve uygulatan, herﬂeyin Yarat›c›s› olan, yaratt›klar›n› koruyup kollayan, sonsuz ﬂefkat ve merhamet sahibi olan Allah't›r.

Çay›r köpekleri daima tetiktedirler ve tehlike
anlar›nda ç›¤l›klar atarak çevrelerindeki tüm
hayvanlar› uyarmalar›yla tan›n›rlar.
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Ceylan ve geyikler ilginç z›plama danslar› ile di¤erlerini tehlikelere karﬂ› uyar›rlar.

Canl›lar Tehlikelere Birlikte Karﬂ› Koyarlar
Sürü halinde yaﬂayan hayvanlar tehlike an›nda birbirlerini uyarman›n
yan› s›ra tehlikeye de birlikte karﬂ› koyarlar. Örne¤in küçük kuﬂlar, do¤an
veya baykuﬂ gibi y›rt›c› kuﬂlar bölgelerine girdiklerinde topluca bu hayvanlar›n çevresini sararlar. Bu arada çevredeki di¤er kuﬂlar› da bölgeye çekmek
için özel bir ses ç›kart›rlar. Küçük kuﬂlar›n topluca gösterdikleri sald›rgan
hareketler, y›rt›c› kuﬂlar› genellikle bölgeden uzaklaﬂt›r›r.114
Bir arada uçan bir kuﬂ sürüsü de ayn› ﬂekilde tüm sürü üyeleri için bir
koruma sa¤lar. Örne¤in sürü halinde uçan s›¤›rc›klar aralar›nda geniﬂ bir
mesafe b›rakarak uçarlar. Ancak bir do¤an gördüklerinde aralar›ndaki boﬂluklar› kapat›rlar. Böylelikle do¤an›n sürünün ortas›na dalmas›n› zorlaﬂt›r›rlar, do¤an bunu yapsa bile kanatlar›n› sakatlar ve avlanamaz.115
Memeli hayvanlar da sürülerine bir sald›r› oldu¤unda, toplu olarak hareket ederler. Örne¤in zebralar düﬂmanlar›ndan kaçarken yavrular›n› sürünün ortas›na al›rlar. Bu konuyla ilgili ﬂöyle bir örnek verebiliriz: ‹ngiliz bilim
adam› Jane Goodall Do¤u Afrika'daki incelemeleri s›ras›nda, düﬂmanlar›ndan kaçan bir zebra sürüsünden üç zebran›n geride kalarak y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan çevrelerinin sar›ld›¤›n› görmüﬂtür. Gruplar›ndan üç üyenin
tehlike alt›nda oldu¤unu fark eden di¤er zebralar hemen geri dönerek toynaklar› ve diﬂleri ile düﬂmanlar›n› kaç›rarak di¤er zebralar› kurtarm›ﬂlard›r.116

CANLILARDAK‹ FEDAKARLIK

120

Genel olarak bir zebra sürüsü sald›r›ya u¤rad›¤›nda sürünün lideri
olan zebra geride kal›r ve diﬂiler ile taylar önde koﬂarlar. Erkek zebra arkada zigzaglar çizerek koﬂar, çifteler atar, hatta geri dönüp sald›rgan hayvanlar› kovalad›¤› bile olur.117
Yunuslar da hep grup halinde gezerler ve en büyük düﬂmanlar› olan
köpekbal›klar›na karﬂ› grupça karﬂ› koyarlar. Yunuslar, köpekbal›klar› yavrular›n› tehdit edecek ﬂekilde yaklaﬂt›klar›nda iki yetiﬂkin yunus gruptan ayr›larak köpekbal›¤›n›n dikkatini kendi üzerlerine çekerler. Köpekbal›¤›n›n
dikkati baﬂka yöndeyken di¤er grup elemanlar› bir anda köpekbal›¤›n›n
çevresinin sararlar ve hepsi birden köpekbal›¤›na darbeler indirmeye baﬂlarlar.118
Ama bundan daha ilginç bir baﬂka davran›ﬂlar› daha vard›r. Yunus aileleri genellikle ton bal›¤› sürüleriyle birlikte yüzer ve onlarla beslenirler. Bu
nedenle ton bal›¤› avc›lar› da yunus sürülerini takip ederler ve uygun gördükleri yerde a¤lar›n› atarlar. Ancak ton bal›klar› için at›lan a¤lara bazen yunuslar da tak›l›rlar. Yunuslar nefes alan canl›lar olduklar› için a¤a tak›ld›klar›nda nefes alamad›klar› için panik olup ﬂoka girerler ve denizin dibine do¤ru inmeye baﬂlarlar. Ailelerine olan ba¤l›l›klar›ndan dolay›, di¤er yunuslar
da hemen a¤a tak›lan yunusun yard›m›na giderler. Tüm aile üyeleri a¤a tak›lan yunusla birlikte suyun dibine iner ve onu kurtarmak için yukar› do¤ru itmeye çal›ﬂ›rlar. Ancak bu çabalar›n›n sonucunda genellikle ço¤u solunum yapamad›klar› için ölürler. Üstelik bu, sadece tek bir yunus ailesine ait
bir davran›ﬂ de¤ildir; tüm yunus aileleri benzer durumlarda ayn› özveriyi
gösterirler.119
Gri balinalarda ise bir diﬂi yaraland›¤› zaman, bir ya da birden fazla erkek balina ona yard›m ederler. Diﬂiyi solunum yapabilmesi için su yüzeyinde tutar ya da onu katil balinalar›n sald›r›s›ndan korurlar.120
Misk s›¤›rlar› da bir sald›rganla karﬂ›laﬂt›klar›nda kaçmak yerine kendilerine bir güvenlik çemberi oluﬂtururlar. Tüm grup üyeleri düﬂmana arkalar›n› dönmeden geri geri giderek bir daire haline gelirler. Yavrular bu dairenin merkezindedirler ve annelerinin uzun tüylerinin alt›nda saklan›rlar. Yetiﬂkinler yavrular›n çevresini kuﬂatarak onlar› tam bir koruma alt›na al›rlar.
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Sald›rganlar›n üzerine at›lan bir misk s›¤›r› sald›r›dan sonra yavrular› koruyan dairenin da¤›lmamas› için yerine geri döner.121
Hayvanlar›n tehlike durumlar› d›ﬂ›nda, avlanma s›ras›nda gösterdikleri iﬂbirli¤i konusunda da oldukça çarp›c› örnekler bulunmaktad›r. Örne¤in
pelikanlar bal›k avlamaya daima kalabal›k bir sürü halinde giderler. Uygun
bir koy seçtiklerinde ise, sahile karﬂ› yar›m bir daire oluﬂtururlar ve s›¤ suda
gezinerek bu daireyi daralt›rlar. Bu dairenin içine giren tüm bal›klar› yakalarlar. Dar nehirlerde ve kanallarda iki gruba bile ayr›l›rlar. Gece oldu¤unda
da hepsi dinlenme yerlerine çekilirler ve hiç kimse onlar› körfezdeki pozisyonlar› ya da dinleme yerleri konusunda kavga ederken göremez.122
Canl›lar›n birbirleriyle bu derece içiçe yaﬂam sürmeleri, birbirlerini kollamalar›, birlikte hareket etmeleri her insan›n üzerinde düﬂünmesi gereken
konulard›r. Çünkü baﬂta da belirtti¤imiz gibi burada söz konusu olan canl›lar, ﬂuurlu, zeki insanlar de¤il, akl›, bilinci olmayan zebralar, kuﬂlar, böcekler, yunuslar ve di¤erleridir.

Her biri 350-400 kg a¤›rl›¤›ndaki yetiﬂkin
misk öküzleri omuz omuza vererek yavrular›
ve düﬂmanlar› aras›nda bir siper oluﬂtururlar.
Sald›r› an›nda misk öküzleri geri geri gelerek
bir daire oluﬂtururlar ve yanda görüldü¤ü gibi yavrular› ortalar›na al›rlar. Böylelikle yavrulara kesin bir koruma sa¤lan›r.
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Sürü halinde yaﬂamak yavrular için daima bir avantajd›r.
Örne¤in tehlike anlar›nda sürüdeki yetiﬂkinler yavrular›
aralar›na alarak kesin bir koruma sa¤larlar.

Elbette canl›lar›n bu iﬂbirliklerini kendi iradeleriyle
gerçekleﬂtirdiklerini söylemek ak›l sahibi bir insan için
mümkün de¤ildir. Ak›l sahibi bir insan›n bu gerçekler
karﬂ›s›nda varmas› gereken
sonuç ﬂudur: Do¤adaki herﬂey sonsuz ilim ve kudret sahibi bir Yarat›c›'n›n
eseridir. O Yarat›c› tüm canl›lar›, insanlar›, hayvanlar›, böcekleri, bitkileri,
canl› cans›z tüm varl›klar› yaratan Allah't›r. O, üstün kudret, ﬂefkat, merhamet, ak›l, ilim ve hikmet sahibidir. Ve ard›ndan kendisine Kuran'da bildirilen ﬂu ayetler üzerinde düﬂünmelidir:
ﬁu halde hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi
Allah'›nd›r. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Casiye Suresi, 36-37)
"Göklerin, yerin ve ikisi aras›nda bulunanlar›n Rabbidir, üstün ve
güçlü olan, ba¤›ﬂlayand›r." (Sad Suresi, 66)

Birbirlerini Kollayan Afrika Kuﬂlar›
Sürüler halinde hareket eden Afrika kuﬂlar› da birbirleriyle son derece
uyumludurlar ve oldukça çarp›c› bir yard›mlaﬂma örne¤i gösterirler. Bu
kuﬂlar›n temel besin kaynaklar›n›, üzerlerine konduklar› a¤aç dallar›nda bulunan meyveler oluﬂturur. Dallar›n uç k›s›mlar›nda bulunan meyvelerden
beslenmek ise ilk bak›ﬂta bu kuﬂlar aç›s›ndan oldukça zordur. Çünkü mey-
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Afrika kuﬂlar› meyvelerini yedikleri
a¤açlar›n dallar›na
resimde görüldü¤ü
gibi dizilirler. Ve
meyvelere ulaﬂamayan arkadaﬂlar›n›,
meyveleri a¤›zdan
a¤›za geçirerek beslerler.

veler, dallar›n en uç bölümünde yer ald›¤›ndan, sürünün ancak meyvelere
yak›n olan k›s›mlar›na konabilen üyeleri bunlardan beslenebilecek, geri kalanlar› ise, hem dal üzerinde konabilecekleri yeterli yer bulunmad›¤›ndan
hem de meyve say›s›n›n az miktarda olmas›ndan dolay› aç kalma tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya kalacaklard›r. Ancak durum hiç de san›ld›¤› gibi olmaz.
Birlikte hareket ederek a¤aca yönelen Afrika kuﬂlar›, sanki aralar›nda
anlaﬂma sa¤lam›ﬂlar gibi dallar›n üzerine s›rayla konarak, yanyana gelecek
ﬂekilde dizilirler. Dal›n ucunda bulunan meyvelere en yak›n yere konmuﬂ
olan kuﬂlar, kopard›klar› meyveyi s›ra ile yanlar›ndaki di¤er koloni üyelerine vererek, meyvenin a¤›zdan a¤›za taﬂ›nmas›n› ve böylece dal›n en dip k›sm›nda bulunan di¤er Afrika kuﬂlar›na ulaﬂt›r›lmas›n› sa¤larlar. Bu hayvanlar›n böylesine üstün bir fedakarl›¤› gösterebilecek bir akla ve iradeye sahip
olmad›klar› düﬂünüldü¤ünde akla ilk gelen, s›ran›n en baﬂ›nda bulunan kuﬂun, toplad›¤› meyveyi yaln›zca kendisine ay›rabilece¤i ve böylece sürünün
tüm beslenme düzeninin de bozulabilece¤i ihtimalidir. Ancak tüm sürüdeki
kuﬂlar›n bulduklar› meyveleri öncelikle kendilerine ay›rmalar› beklenirken,
bu hayvanlar hiç görülmedik bir düzen ve disiplin içerisinde, sürünün beslenmesi için olabilecek en uygun yöntemi uygularlar. Dal üzerindeki bu s›ralan›ﬂta kuﬂlardan hiçbiri bu düzeni bozacak bir tav›r içerisinde bulunmaz.
Ancak yap›lan bu yard›mlaﬂma, yine de tüm sürünün bir kerede beslenmesine olanak sa¤lamaz. Çünkü kuﬂlar›n üzerine konduklar› daldaki meyveler,
genelde sürünün içerdi¤i say›dan çok daha azd›r. Bu yüzden kuﬂlar her ne
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kadar toplad›klar› meyveleri a¤›zdan a¤›za geçirmek suretiyle birbirlerine
nakletseler de, sürünün bir bölümü yeterli meyve olmad›¤›ndan aç kalacakt›r. Halbuki Afrika Kuﬂlar› dala her yeniden konuﬂlar›nda, dallar›n meyvelere yak›n olan k›s›mlar›na bu sefer s›ran›n en sonunda kalm›ﬂ ve yeterince
beslenememiﬂ olanlar› konar ve da¤›t›m iﬂine ilk önce onlar baﬂlar.123

Do¤um S›ras›nda Yard›mlaﬂan Hayvanlar:
Özellikle memeli hayvanlar do¤umlar› esnas›nda tehlikeye son derece
aç›k bir durumdad›rlar. Hem anne hem de yeni do¤an yavrular avc› hayvanlar için kolay birer avd›rlar. Ancak genellikle bu canl›lar do¤um yaparlarken
yanlar›nda sürülerinden biri yard›mc› olarak bulunur.
Örne¤in diﬂi antilop yavrulayaca¤› zaman, sürünün d›ﬂ›nda çal›l›klar›n
aras›nda bir mekan› tercih eder. Do¤um esnas›nda ise yaln›z de¤ildir. Yan›nda sürüde bulunan bir baﬂka diﬂi ona yard›m etmek için haz›r bulunmaktad›r.
Do¤um esnas›nda yard›mlaﬂmalar›yla ünlü olan di¤er canl›lar ise yunuslard›r. Yunus yavrular›n›n do¤ar do¤maz su yüzeyine ç›kmalar› gerekir.
Bu nedenle diﬂi yunus do¤um esnas›nda yavruya yard›m ederek onu burnuyla su yüzeyine do¤ru iter. Do¤umdan hemen önce, anne yunusun hare-

Yunuslar sürü halinde dolaﬂ›rlar ve birbirlerini tehlikelere karﬂ› korurlar. Do¤um
s›ras›nda ise mutlaka anne yunusa sürüdeki di¤er yunuslar yard›mc› olurlar.
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ketleri a¤›rlaﬂ›r. Bu nedenle do¤um an›nda diﬂi yunusun yan›nda, ona do¤umda yard›mc› olmak üzere topluluktaki iki diﬂi yunus daha bulunur. Yard›mc› yunuslar, do¤umdan önce ona bir zarar gelmemesi için anne yunusun
iki yan›nda yüzerler. Görevleri, do¤umdan önce hareketleri a¤›rlaﬂan ve bu
nedenle herhangi bir tehlikeye karﬂ› koyabilecek bir güce sahip olmayan anneyi korumakt›r. Özellikle de do¤um s›ras›nda akan kan›n kokusu yüzünden bulunduklar› yere gelebilecek köpek bal›klar›na karﬂ› anneyi büyük bir
dikkatle çevrelerler.
‹lk iki hafta yavru annesinin yan›ndan hiç ayr›lmaz. Küçük yunus do¤duktan k›sa bir süre sonra yüzmeyi baﬂar›r ve bu süre zarf›nda da yavaﬂ yavaﬂ annesinden uzaklaﬂmaya baﬂlar. Ancak yeni do¤um yapm›ﬂ olan anne
yunus, yavrunun h›zl› ve atak hareketlerine ayak uyduramayaca¤› ve onu
yeterince koruyup gözetemeyece¤i için bu durumda yine devreye yard›mc›
diﬂi yunus girer ve yavruya mükemmel bir koruma oluﬂturur.124
Anne file de do¤um öncesinde yard›mc› olmak üzere her zaman için
topluluktaki di¤er diﬂi fillerden biri haz›r bulunur. S›k çal›l›k ve a¤açlar›n
aras›nda ustal›kla saklanan anne ve ona do¤umda yard›mc› olacak olan diﬂi
fil, yavru fili y›llar boyu korumaya devam ederler. Diﬂi fil, yan›nda yavrusu
varken çok daha sald›rgan ve tetiktedir.125

Fil yavrular›na
genellikle
anneleriyle
birlikte
teyzeleri veya
anneanneleri
de bakar.

126

CANLILARDAK‹ FEDAKARLIK

Fillerin ve di¤er canl›lar›n do¤um öncesinde aralar›nda nas›l anlaﬂt›klar›, yard›mc› olacak olan hayvan›n do¤um vaktinin geldi¤ini ve arkadaﬂ›n›n
yard›ma ihtiyac› olaca¤›n› nas›l tespit edebildi¤i elbette ki sorulmas› gereken
sorulard›r. Hayvanlar›n hiç birinde bunlar› kendi ak›l ve iradeleriyle baﬂaracak bir yetenek yoktur. Ayr›ca dünyan›n her yerinde, söz gelimi filler, bu ﬂekilde birbirlerine yard›mc› olurlar. Ayn› ﬂey yunuslar ve di¤erleri için de geçerlidir. Bu, hepsinin tek bir Yarat›c› taraf›ndan yarat›ld›klar›n›n ve ayn› Yarat›c›'n›n her an denetimi alt›nda olduklar›n›n aç›k bir göstergesidir.

Baﬂkalar›n›n Çocuklar›na Bak›c›l›k Yapanlar
Memeli gruplar› ço¤unlukla yak›n aile ba¤lar› kurarlar. Örne¤in tipik
bir kurt sürüsü bir erkek ve bir diﬂiyi, yeni do¤an yavrular› ve belki de önceki do¤umdan olan bir veya iki genci içerir. Bütün yetiﬂkinler yavrular› savunmada yard›mc› olurlar. Bazen sürüdeki diﬂilerden biri "bebek-bak›c›l›¤›"
için gece boyunca yuvada kal›r. Böylelikle yavrular›n annesine, sürünün geri kalan› ile beraber ava gitmesi için f›rsat tan›r.
Afrikal› av köpekleri de her biri yaklaﬂ›k on hayvandan oluﬂan benzer
sürüler içinde yaﬂarlar. Erkekler ve diﬂiler yavrular›n korunmas› ve beslenmesi konusunda iﬂbölümü yaparlar. Hatta yavrulara bakmak için adeta yar›ﬂ›rlar. Bir av› öldürdükten sonra, avlar›n› s›rtlanlardan korumak amac›yla
yetiﬂkinler, yavrular›n etraf›nda daire oluﬂtururlar ve ilk olarak yavrular›n
beslenmesine izin verirler.126
Babun sürüsünde ise genellikle grubun lideri hasta veya yaral› babuna
yard›m eder. Yetiﬂkin babunlar, anne veya babas› olmayan bir yavruyu evlat
edinebilirler. Öksüz yavrunun sürünün içinde kendileriyle birlikte yürümesine ve gece yanlar›nda kalmas›na izin verirler. Sürü yer de¤iﬂtirirken e¤er
annesinin s›rt›nda taﬂ›yamayaca¤› kadar küçük bir yavru varsa anne yavrusunu elinden tutarak yürütmek zorunda kal›r. Ancak yavru çabuk yoruldu¤u için s›k s›k durulmas› gerekir. Bu da sürüden geri kalmalar›na neden olur.
Bunu fark eden grup lideri hemen geri döner, anne babunun yan›nda ilerlemeye ve yavru durdukça onlarla durmaya baﬂlar.127
Çakallar genellikle sütten kesildikten sonra da anneleriyle kal›rlar ve
annelerinin kendilerinden sonra do¤urdu¤u yavrulara bakarlar. Yard›mc›
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çakal yavrulara yiyecek getirerek ve vahﬂi hayvanlar› yuvadan uzak tutarak
yavrulardan birço¤unun hayatta kalmas›na yard›mc› olur.128
Kardeﬂlerine bakan canl›lar›n tek örne¤i çakallar de¤ildir. Su tavu¤u ve
pencere k›rlang›c› türlerinde de ilk yuvadaki yavrular, ikinci yuvada yeni
do¤muﬂ olanlar›n büyümelerine yard›mc› olurlar.
Birçok ar› kuﬂu çifti ise, baﬂka bir çifte yavrular›n›n bak›m›nda yard›mc› olurlar. Bu tür yard›mlaﬂmalar, kuﬂlar aras›nda çok s›k görülür.129
Canl›lar›n kendilerine ait olmayan yavrulara bakmalar›, onlar›n sorumluluklar›n› üstlenmeleri evrimcilerin iddialar›n› tamamen geçersiz k›lan delillerden biridir. Daha önce de belirtti¤imiz gibi evrimciler fedakarl›kta bulunan hayvanlar›n, genlerini bir sonraki nesle aktarma kayg›s›yla hareket ettiklerini, dolay›s›yla fedakarl›k gibi görünen davran›ﬂlar›n asl›nda bencilliklerinden kaynakland›¤›n› iddia ederler. Ancak bu bölümde de görüldü¤ü gibi hayvanlar sadece kendi genlerini taﬂ›yan canl›lara de¤il, di¤er ihtiyaç içindeki canl›lara da yard›mda bulunmaktad›rlar. Yani daha önce üzerinde durdu¤umuz evrimcilerin "Bencil Gen" teorisi de di¤erleri gibi bilimsel bir de¤er taﬂ›mamaktad›r. Akla ve bilince sahip
olmayan bir canl›n›n genlerini bir sonraki
nesle aktarma kayg›s› taﬂ›mas› zaten imkans›zd›r. Canl›n›n genlerinin böyle bir
kayg› için programland›¤›n› iddia etmek
ise, bu program› gerçekleﬂtiren bir akl›n ve
bilincin varl›¤›n› kabul etmektir.
Aç›kt›r ki do¤ada karﬂ›m›za ç›kan her
canl› ve bu canl›lar›n sahip oldu¤u özellikler üstün bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› aç›kça
göstermektedir. ‹ﬂte o Yarat›c›, üstün ﬂefkat
ve merhamet sahibi olan Allah't›r.
Çakal yavrular›n›n birço¤u büyüdükten sonra
da annelerinin yan›ndan ayr›lmazlar. Ve bir sonraki y›l annelerinin yeni yavrular›na bak›c›l›k
yaparlar. Yandaki resimde kardeﬂiyle ilgilenen
genç çakal görülüyor.
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Kolonilerdeki Fedakar Yaﬂam
Kar›ncalar, ar›lar ve termitler disiplin, itaat, iﬂ bölümü, dayan›ﬂma ve
fedakarl›k üzerine kurulu bir organizasyon içerisinde yaﬂarlar. Bu minik
canl›lar, kendi hayatlar›n› hiçe sayarak, larvadan ç›kt›klar› andan ölene kadar bütün enerjilerini larvalar›n› ve kolonilerini korumak ve beslemek için
kullan›rlar. Birbirleriyle yiyeceklerini paylaﬂ›rlar, bulunduklar› ortam› temizlerler ve hatta gerekti¤inde di¤erleri için canlar›n› verirler.
Herkes ne iﬂ yapmas› gerekti¤ini çok iyi bilir ve onu kusursuzca yerine
getirir. Her biri için kolonisindeki di¤er canl›lar ve özellikle savunmas›z larvalar birinci plandad›r. Ar›lar›n, termitlerin ve kar›ncalar›n aras›nda bir tek
bencil harekete rastlamak mümkün de¤ildir. Bu yüzden de koloni halinde
yaﬂayan bu canl›lar kusursuz bir düzen içinde hayat sürerler ve büyük baﬂar›lar elde ederler.
Peter Kropotkin, kitab›nda kar›ncalar›n ve termitlerin karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂma sonucunda ne kadar büyük bir baﬂar› kazand›klar›yla ilgili bir tespitini ﬂöyle dile getirmektedir:
Termit ve kar›ncalar›n muhteﬂem yuva ve binalar›n›n, ﬂayet insanlar›nki ile ayn› ölçülerde olsayd›, çok daha üstün oldu¤u görülecekti. Asfaltlanm›ﬂ yollar› ve yer üstü tonozlanm›ﬂ galerileri, geniﬂ holleri ve tah›l
ambarlar›, tah›l alanlar›, hasat etme iﬂlemleri, yumurta ve larvalar›n›n
bak›m›ndaki ak›lc› metodlar›, ... ve son olarak cesaretleri ve üstün ak›llar›, tüm bunlar, yo¤un ve yorucu yaﬂamlar›n›n her aﬂamas›nda uygulad›klar› karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂman›n do¤al bir sonucudur.130
Bu bölümde kar›nca kolonilerinde ve ar› kovanlar›nda görülen baz› fedakarl›klara ve iﬂbirliklerine yer verilecektir.

Kar›nca Kolonilerinde Yaﬂanan Baz› Fedakarl›klar
1. Kar›nca kolonilerinin en önemli özelliklerinden biri kar›ncalar›n birbirleriyle yiyeceklerini paylaﬂmalar›d›r. Ayn› koloniden iki kar›nca karﬂ›laﬂt›¤›nda e¤er biri aç veya susuzsa ve di¤erinin kursa¤›nda çi¤nenmiﬂ ve yar›
sindirilmiﬂ yiyecek varsa, ihtiyac› olan kar›nca yemek talebinde bulunur. Ve
kursa¤› dolu olan kar›nca bunu hiç bir zaman geri çevirmez, yiyece¤ini di¤eri ile paylaﬂ›r. Kar›ncalar larvalar›n› da kursaklar›ndaki yiyeceklerle bes-
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lerler. Hatta ço¤u zaman kendilerine di¤erlerine ikram ettiklerinden daha az
yiyecek ay›r›rlar.131
2. Kar›nca yuvalar›nda mükemmel bir iﬂbölümü vard›r ve her bir kar›nca üzerine düﬂen görevi büyük bir özveri ile yerine getirir. Bu kar›ncalardan
biri de kap›c› kar›ncalard›r. Bu kar›ncalar yuvan›n giriﬂlerini korumakla görevlidirler. Yuvaya sadece kendi kolonilerinden olan kar›ncalar› al›r ve di¤erlerini kabul etmezler. Kap›c› kar›ncalar›n baﬂlar›n›n büyüklü¤ü yuvan›n
giriﬂi ile ayn›d›r ve bu özel tasarlanm›ﬂ kafa yap›lar›yla yuvan›n giriﬂini t›karlar. Kap›c›lar gün boyunca hiç k›p›rdamadan kap›n›n giriﬂinde beklerler.132 Dolay›s›yla bir tehlike durumunda düﬂmana ilk karﬂ› koymas› gerekenler kap›c› kar›ncalar olur.
3. Kar›ncalar midelerindeki yiyece¤i paylaﬂmalar›n›n yan›s›ra, bulduklar› besin kaynaklar›n› da mümkün oldu¤unca çok kar›ncaya haber vermek
için çaba gösterirler. Davran›ﬂlar›nda sadece kendilerini düﬂünen bir mücadele yoktur. Besin kayna¤›n› ilk keﬂfeden kar›nca kursa¤›n› doldurarak yuvaya döner. Dönerken karn›n›n ucunu k›sa aral›klarla yere sürer ve kimyasal bir iﬂaret b›rak›r. Bununla da yetinmez, yuvaya döndü¤ünde k›sa süren
h›zl› bir tur atar. Bunu 3 ila 6 kez yapar. Bu hareket yuva arkadaﬂlar›n›n
onunla ba¤lant›da olmalar›n› sa¤lar. Böylece kaﬂif kar›nca besin kayna¤›na
geri dönerken arkadaﬂlar› da onu izlerler.
4. Yaprak kesici kar›nca kolonisinin orta boylu iﬂçileri günlerinin tamam›n› yaprak taﬂ›makla geçirirler. Ancak yaprak taﬂ›rken son derece savunmas›zd›rlar. Özellikle de bir sinek türüne karﬂ›. Bu sinek türü yumurtalar›n›
kar›ncan›n kafas›na b›rak›r. Kar›ncan›n vücudunda zamanla geliﬂip yumurtadan ç›kan sinek larvas› hayvan›n beynine kadar ilerleyerek ölümüne neden olabilir. ‹ﬂçi kar›ncalar yaprak taﬂ›d›klar› zamanlarda bu tehlikeli düﬂmanlar›na karﬂ› kendilerini koruyamayacak durumdad›rlar. Ancak onlar›n
yerine bu görevi üstlenen baﬂkalar› vard›r. Ayn› kolonide yaﬂayan küçük
boylu kar›ncalar taﬂ›nan yapraklar›n üzerine yerleﬂirler ve sine¤in sald›r›s›
s›ras›nda bu küçük koruyucular yapra¤›n üzerinden düﬂmana karﬂ› mücadele verirler.133

Her kar›nca türünde farkl› bir fedakarl›k ve dayan›ﬂma örne¤ine rastlamak mümkündür. Kimi
yaprak taﬂ›yan arkadaﬂ›n› korurken kimi de di¤erleri için midesine
yiyecek depolar.

Üstte: korumalar› ile
gezen yaprak kesen
kar›ncalar, ortada:
balkar›ncalar›, altta:
larvalara özenle bakan bak›c› kar›ncalar
görülmektedir.
Çal›ﬂkanl›klar› ve fedakarl›klar› ile tan›nan iﬂçi kar›ncalar
yaﬂamlar› boyunca
durmaks›z›n çal›ﬂ›rlar
ve koloninin di¤er bireylerinin yaﬂamlar›n›
sürdürmelerine yard›mc› olurlar.
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5. Baz› kar›ncalar, yaprak bitlerinin yüksek oranda ﬂekerli madde içeren
sindirim art›klar› ile beslenirler ve bu nedenle bu kar›ncalara bal kar›ncalar›
denir. Bal kar›ncalar› yaprak bitinden emdikleri bu ﬂekerli besini yuvalar›na
taﬂ›rlar ve burada son derece ilginç bir yöntemle depolarlar. Genç iﬂçi kar›ncalardan baz›lar› "canl› kavanoz" görevi görürler. Bal› yutan iﬂçiler yuvaya
dönünce, a¤›zlar›ndan bal› geri ç›kararak bal› saklayacak olan genç iﬂçilerin
a¤›zlar›na boﬂalt›rlar. Bal taﬂ›y›c› kar›ncalar, vücutlar›n›n alt k›sm›n› ﬂiﬂirerek
bal kesesi olarak kullan›rlar. Bazen büyüklükleri bir üzüm tanesi kadar olabilir. Her odada 25-30 kadar›, ayaklar›yla tavana yap›ﬂ›r ve yer de¤iﬂtirmezler. E¤er herhangi biri düﬂecek olursa, iﬂçiler taraf›ndan hemen eski pozisyonuna döndürülür. Canl› kavanozlar›n taﬂ›d›klar› bal, kar›ncan›n yaklaﬂ›k 8
kat› a¤›rl›¤›ndad›r. K›ﬂ›n ya da kurak mevsimlerde, s›radan iﬂçiler bal kavanozlar›n› ziyaret ederek günlük besin ihtiyaçlar›n› karﬂ›larlar. ‹ﬂçi kar›nca
a¤z›n› kavanoz görevi gören kar›ncan›n a¤z›na yerleﬂtirir ve bal› taﬂ›yan kar›nca bal kesesindeki kaslar›n› kasarak ufak bir damla bal damlat›r. Kuﬂkusuz kar›ncalar›n kendi iradeleriyle böyle bir depolama sistemi geliﬂtirmeleri
imkans›zd›r. Dahas› kavanoz görevi gören kar›nca büyük bir fedakarl›kta
bulunmaktad›r. Kendi a¤›rl›¤›n›n 8 kat› a¤›rl›¤›nda bir yük taﬂ›yarak uzun
bir süre ters as›l› durmak önemli bir fedakarl›kt›r ve bu kar›ncalar›n bundan
bekledikleri hiçbir karﬂ›l›k yoktur. Büyük bir sab›rla ters as›l› olarak beklerler ve kolonideki kar›ncalar›n tek tek beslenmelerine yard›mc› olurlar. Bu
metodun ve bu metoda uygun vücut yap›s›n›n tesadüfler sonucunda oluﬂamayaca¤› kesin bir gerçektir. Ve nesiller boyunca her bal kar›ncas› kolonisinde bu görevi gönüllü olarak üstlenen kar›ncalar bulunmaktad›r. Bu, tüm bal
kar›ncalar›n›n Rabbimiz olan Allah'›n ilham› ile hareket ettiklerinin çok aç›k
bir delilidir.
6. Kar›ncalar›n zaman zaman uygulad›klar› bir savunma metodu da,
gerekti¤inde kolonilerini korumak u¤runa intihar ederek, düﬂmanlar›na zarar vermeye çal›ﬂmakt›r. Birçok kar›nca türü bu intihar sald›r›lar›n› çeﬂitli ﬂekillerde gerçekleﬂtirir. Bu kar›ncalar›n en ilginç olanlar›ndan biri Malezya'n›n ya¤mur ormanlar›nda yaﬂayan kar›nca türüdür. Bu kar›ncan›n çenesinden vücudunun arkas›na do¤ru uzanan zehirle dolu bir salg› bezi bulu-
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nur. E¤er kar›nca düﬂmanlar› taraf›ndan sar›l›rsa, kar›n kaslar›n› ﬂiddetli bir
ﬂekilde kasarak salg› bezlerini y›rtar ve zehiri düﬂman›n üzerine püskürtür
ve ölür.134
7. Diﬂi ve erkek kar›ncalar üreyebilmek için ayr› ayr› fedakarl›klar› göze al›rlar. Çiftleﬂme uçuﬂundan k›sa bir süre sonra kanatl› erkek kar›nca ölür.
Diﬂi kar›nca ise kendine uygun bir yuva arar ve buldu¤unda buraya girerek
ilk iﬂ olarak kanatlar›n› kopar›r. Daha sonra giriﬂi kapatarak haftalarca, bazen aylarca yiyeceksiz ve yaln›z baﬂ›na kal›p, kraliçe kar›nca olarak ilk yumurtalar›n› b›rak›r. Bu zaman içinde kanatlar›n› yiyerek yaﬂar. ‹lk yumurtadan ç›kan larvalar› kendi salyas›yla besler. Bu, kraliçe kar›ncan›n tek baﬂ›na
özveride bulunarak geçirdi¤i bir dönemdir. Bu ﬂekilde kolonisini kurmaya
baﬂlar.
8. E¤er yuvalar› istila edilirse, kar›ncalar her ne pahas›na olursa olsun
yavrular›n› korumak için harekete geçer. Yuvadaki asker kar›ncalar hemen
sald›r›n›n yap›ld›¤› bölgeye hücum eder ve düﬂmanla savaﬂ›r. ‹ﬂçi kar›ncalar
ise yard›ma muhtaç larvalar›n hayat›n› kurtarmak üzere, çocuk odalar›na
koﬂar. Larvalar› ve genç kar›ncalar› çenelerinde yuvan›n d›ﬂ›na taﬂ›rlar ve
düﬂmanlar› gidene kadar onlar› bir yere saklarlar.135 Böyle bir tehlike an›nda kar›nca gibi bir hayvandan beklenen kendi baﬂ›n›n çaresine bakmas› ve
kendine gizlenecek bir yer aramas›d›r. Ancak ne asker kar›ncalar, ne kap›da
nöbet tutan kar›ncalar ne de iﬂçi kar›ncalar kendi hayatlar›n› düﬂünmezler.
Her biri bir di¤eri için kendi hayat›n› ortaya koyar. Bu, olabilecek en üst seviyede bir fedakarl›kt›r. Ve milyonlarca y›ld›r bütün kar›ncalar bu ﬂekilde
davran›rlar.
Buraya kadar anlatt›klar›m›z kuﬂkusuz hayvanlar aleminde yaﬂanan
son derece ﬂaﬂ›rt›c› davran›ﬂlardand›r. Ancak önemle dikkat edilmesi gereken, bu ﬂaﬂ›rt›c› davran›ﬂlar› gerçekleﬂtiren canl›lar›n son derece küçük kar›ncalar oluﬂudur. Kar›ncalar insanlar›n her gün görmeye al›ﬂ›k olduklar›,
çok fazla önemsemedikleri canl›lard›r. Ancak onlar›n fark›nda olmad›¤›m›z
bu davran›ﬂlar›n› inceledi¤imizde karﬂ›m›za ç›kan ak›l, gözard› edilemeyecek derecede büyüktür. Gözle görülemeyecek kadar küçük sinir ba¤lant›lar›ndan oluﬂan bir beyne sahip olan bu varl›klar, kendilerinden hiç beklenme-
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yen, adeta ﬂuurlu olaylar gerçekleﬂtirirler. Çünkü bu canl›lar milyonlarca y›ld›r, hiç ﬂaﬂ›rmadan, tek bir tanesi dahi disiplini bozmadan kendilerine emredileni kusursuzca uygularlar. Onlar Yarat›c›m›z olan Allah'a teslim olmuﬂlard›r ve O'nun ilham› ile hareket ederler.
Kar›ncalar gibi tüm canl›lar›n Allah'a olan teslimiyetleri Kuran'da ﬂöyle bildirilir:
… Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na
teslim olmuﬂtur ve O'na döndürülmektedirler. (Al-i ‹mran Suresi, 83)

Ar› Kovanlar›ndaki Fedakarl›klar
Kar›ncalarda görülen uyum ve dayan›ﬂman›n bir benzeri de ar› kovanlar›nda yaﬂan›r. Özellikle iﬂçi ar›lar›n gösterdikleri fedakarl›klar iﬂçi kar›ncalarla büyük benzerlikler gösterir. Her iki türün iﬂçileri de yuvalar›ndaki kraliçe ve kendilerine ait olmayan larvalar için ölene kadar durmaks›z›n çal›ﬂ›rlar.
Bir ar› kovan›nda kraliçe, kraliçeyi döllemekten sorumlu olan erkekler
ve iﬂçi ar›lar bulunur. Kovan›n tüm faaliyetleri belirtti¤imiz gibi iﬂçi ar›lara
aittir. Peteklerin inﬂas›, kovan›n temizli¤i ve güvenli¤i, kraliçenin ve erkek
ar›lar›n beslenmeleri, larvalar›n bak›m›, yumurtalar›n büyüyece¤i odalar›n
yetiﬂecek ar›ya (iﬂçi, kraliçe, erkek) göre inﬂas›, bu odalar›n haz›rl›¤›, temizlenmesi, yumurtalar›n geliﬂece¤i uygun ›s›n›n ve nemin sa¤lanmas›, ar› larvalar›n›n ihtiyaca göre beslenmesi (ar› sütü, bal ve polen kar›ﬂ›m›), nektar, çiçek tozu, su ve reçinenin toplanmas›…
Bir iﬂçi ar›n›n yaﬂam› boyunca geçirdi¤i evreleri ve bu dönemlerde sergiledi¤i fedakarca davran›ﬂlar› ﬂöyle s›ralayabiliriz:
1. Bir iﬂçi ar›n›n ömrü yaklaﬂ›k 4-6 haftad›r. ‹ﬂçi pupadan ç›kt›ktan sonra 3 haftadan biraz daha k›sa bir süre boyunca kovan›n içinde çal›ﬂ›r. ‹lk iﬂi
geliﬂmekte olan ar›lara dad›l›k etmektir. ‹ﬂçi depolardan ald›¤› bal ve çiçek
tozlar› ile beslenir ancak ald›¤› besinin büyük k›sm›n› larvalara yedirir. Bunu k›smen besini geri ç›kartarak, k›smen de baﬂ›ndaki belirli baz› salg› bezlerinden salg›lad›¤› peltemsi maddeyi onlara vererek yapar.

1. ‹ﬂçi ar›lar larvalara bak›yorlar
2. Kanatlar›yla kovan› havaland›ran
ar›lar
3. Kovan›n kap›s›nda nöbet tutan
ar›lar
4. Petekleri temizleyen ar›lar
5. Kraliçe ar›ya bakan ar›lar
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Burada bir an durup düﬂünmek gerekir. Pupadan yeni ç›km›ﬂ bir canl›
yapmas› gereken görevi nas›l bilir ve bunu neden asla itiraz etmeksizin tüm
balar›lar› uygularlar? Olmas› gereken, pupadan ç›kan bir balar›s›n›n hiçbir
ﬂuur alameti göstermeden, fedakarl›kta bulunmadan kendi yaﬂam›n› sürdürmeye çal›ﬂmas›d›r. Ama böyle olmaz, ar› kendinden beklenmeyecek bir
disiplin ve sorumluluk anlay›ﬂ›yla dad›l›k görevini yerine getirir.
2. ‹ﬂçi ar› yaklaﬂ›k 12 günlük oldu¤u s›rada balmumu bezleri de geliﬂir.
Ar› o zaman içinde larvalar›n büyütüldü¤ü ve besinin depoland›¤›, alt›gen
hücrelerden oluﬂan kovan› onarma ve eklemeler yapma iﬂine baﬂlar.
3. ‹ﬂçi ar› 12 günlükten 3 haftal›k oluncaya kadar yuvaya dönenlerin getirdikleri balözü ve çiçektozlar›n› al›r. Balözünü bala çevirerek depo eder.
Ayn› zamanda kovan›n temizlenmesi ile ilgilenir. Ölü ar›lar› ve di¤er çöpleri d›ﬂar› taﬂ›r.
4. 3 haftal›kken art›k kovan için gerekli olan balözü, çiçektozu, su ve reçineyi toplamaya gidebilecek durumdad›r.
Yeterli olgunlu¤a eriﬂmiﬂ olan iﬂçiler balözü veren çiçek aramak için
d›ﬂar› ç›karlar. Besin sa¤lamak çok yorucu bir iﬂtir. Bir iﬂçi ar› 2-3 hafta çal›ﬂt›ktan sonra bitkinleﬂir ve ölür.136 Ancak as›l önemli olan ﬂudur; bir ar› kendi ihtiyac›n›n çok üzerinde bal üretir. ‹ﬂte bu, aç›klanmas› gereken bir
durumdur. Yaln›zca kendi yaﬂam›n› sürdürme mücadelesi içinde olan, ﬂuursuz bir canl›n›n böyle zahmetli bir çal›ﬂmay› ›srarla, asla vazgeçmeden sürdürmesi kesinlikle evrimci safsatalarla aç›klanamaz.
Burada karﬂ›m›za ç›kan Allah'›n bir baﬂka ayetidir. Daha önce de bildirdi¤imiz gibi Allah Nahl Suresi'nde balar›s›na bal üretmesini "vahyetti¤ini"
bildirir. ‹ﬂte balar›lar›n›n gösterdikleri üstün fedakarl›k örne¤inin tek sebebi
budur. Onlar Rabbimiz'in kendilerine olan emrini yerine getirmektedirler.
Bu gerçek karﬂ›s›nda insana düﬂen ise Nahl Suresi'ndeki ayetin devam›nda
haber verilir; "… ﬁüphesiz düﬂünen bir topluluk için gerçekten bunda bir
ayet vard›r." (Nahl Suresi, 69)
5. ‹ﬂçi ar›lar›n besin aramaya ç›kmadan önce yapt›klar› çok önemli bir
görevleri daha bulunmaktad›r: Nöbetçilik.
Her balar›s› kovan›n›n önünde nöbetçi ar›lar bulunur. Görevleri,
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kovana girmeye çal›ﬂan yabanc›lara karﬂ› koymak ve onlar› geri püskürtmektir. Kovan›n kokusunu taﬂ›mayan herhangi bir canl›, di¤er ar›lar ve larvalar için bir tehlike ve bir düﬂman olarak kabul edilir.
Bir yabanc›, kovan giriﬂinde göründü¤ü zaman, nöbetçi ar›lar çok sert
tepkiler verirler. Kanatlar›n›n h›zl› v›z›lt›s› hemen yak›ndaki di¤er ar›lar›
uyar›r. Nöbetçiler yabanc›ya karﬂ› zehirli i¤nelerini kullan›rlar. Bu zehir ayn› zamanda kovanda yay›lan bir koku içerir ve kuvvetli bir tehlike sinyali
olarak etki eder. Bunun üzerine ar›lar savaﬂmaya haz›r olarak kovan›n
giriﬂine gelirler.
E¤er nöbetçi ar› düﬂman›n› sokarsa, yaralad›¤› yerden zehir enjekte
ederek, daha fazla koku salar. Koku ne kadar kuvvetli olursa, ar›lar da o
kadar heyecanl› ve savaﬂç› olurlar.137
Bir ar› kovan›n› korumak asl›nda intihar anlam›na gelebilir. Bir
balar›s›n›n i¤nesi, bir kirpinin dikeni gibi küçük oklara sahiptir. ‹¤ne birçok
hayvan›n etinden geri çekilemeyebilir. Ar› uçmaya çal›ﬂ›rken i¤ne deride
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tak›l› kal›r ve ar›n›n karn›n›n arka taraf› y›rt›l›r. Karn›n y›rt›lm›ﬂ k›sm›nda,
zehir salg›s› ve onu kontrol eden sinirler vard›r. Ar› bu yaralanmadan dolay›
ölürken, kovan›n geri kalan› bundan fayda sa¤lar. Ölen ar›dan kopan salg›
bezi, kurban›n›n yaras›na zehir pompalamaya devam eder.138
Küçücük bir canl›n›n dünyaya geldi¤i andan itibaren hiç durmadan ve
yorulmaks›z›n baﬂkalar› için çal›ﬂmas›, onlara büyük bir itina göstermesi ve
hatta onlar için ölümü göze almas› nas›l aç›klanabilir? Dahas› dünyan›n her
yerinde ve milyonlarca y›ld›r tüm balar›lar› ve kar›ncalar ayn› fedakarl›klar›
göstermektedirler. K›sac›k ömürlerine say›s›z fedakarl›¤› s›¤d›ran bu canl›lar›n üstün bir Yarat›c› olan Allah'›n ilham› ile hareket ettikleri apaç›k bir
gerçektir.
"Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i hiç bir canl›
yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdo¤ru bir yol üzerinedir (dosdo¤ru yolda olan› korumaktad›r.)" (Hud Suresi, 56)
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u kitapta davran›ﬂlar›ndan örnekler verilen canl›lar›n ortak
özellikleri fedakar, merhametli ve ﬂefkatli olmalar›d›r. Her biri
yavrular›na, eﬂlerine veya di¤er herhangi bir hayvana karﬂ› son
derece koruyucu, düﬂkün ve merhamet dolu davran›ﬂlar gösteren bu canl›lar, ayn› zamanda birbirlerinin güvenli¤i için ak›lc› önlemler
al›r, birbirlerine zekice yöntemlerle yiyecek sa¤lar hatta, usta mimarlar ve
mühendisler gibi çal›ﬂarak mimari harikalar meydana getirirler.
Ancak kitap boyunca da s›kça tekrarlad›¤›m›z gibi, unutulmamas›
gereken önemli bir nokta bulunmaktad›r:
Burada söz konusu olan canl›lar kimi
zaman küçücük bir böcek, kimi zaman bir
kuﬂ veya bir kurba¤ad›r. Ço¤unlukla bir
beyine

bile

sahip

olduklar›n›

söy-

leyemeyece¤imiz bu canl›lardan böylesine zekice ve bilgi gerektiren buluﬂlar,
davran›ﬂlar beklemek do¤ru olur mu?
Veya bir böcek ya da bir kuﬂ ﬂefkati,
merhameti ve fedakarl›kta bulunmay›
bilir mi?
Bir hayvan böylesine üstün manevi
de¤erlere sahip olabilir mi?
Bir penguenin, ölümü göze alarak,
eﬂine ve yavrular›na sadakatle ba¤lanmas›n› nas›l aç›klayabiliriz?
Kendilerini yavrular›yla düﬂmanlar›n›n aras›na atan ceylanlar veya
zebralar, bunu neden yaparlar?
Canl›l›¤›n tesadüfler sonucunda, cans›z maddelerden oluﬂtu¤unu ileri
süren evrim teorisi için bu sorular›n her biri büyük bir sorundur. Evrimciler
canl›lar›n bunlar› içgüdüleri ile yapt›klar›n› ve içgüdülerinin de genlerinde
programl› oldu¤unu iddia ederler ve bu iddialar› onlar› daha da önemli bir
açmaza sokar. Çünkü bu iddian›n ard›ndan ﬂöyle bir soru gelmektedir: Bu
içgüdüleri, yani fedakarl›¤›, merhameti, ﬂefkati, yuva inﬂa etme becerisini
ve bilgisini bu canl›lar›n genlerine kim programlam›ﬂt›r? Birdenbire, fos-
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fat, karbon gibi cans›z elementlerden oluﬂmuﬂ bir gende bu özelliklerin
program› nas›l oluﬂmuﬂtur?
Evrimcilerin bu sorular için hiçbir cevaplar› yoktur. Sadece boﬂlu¤u
doldurmak ve fazla düﬂünmeyen insanlar›n gözlerini boyayabilmek için,
canl›lar›n genlerine bu özelliklerin "tabiat ana" taraf›ndan kodland›¤›n› söylerler. S›kça duydu¤unuz cümlelerden biridir "do¤a canl›lara yavrular›na
bakma içgüdüsünü vermiﬂtir" veya "do¤a kuﬂlara yuva yapma yetene¤ini
verir". Peki do¤an›n böyle bir gücü olabilir mi? Do¤a dedi¤imiz ﬂey kendisi
de yarat›lm›ﬂ olan a¤açlardan, taﬂlardan, nehirlerden, da¤lardan, sudan,
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topraktan oluﬂan bir bütündür. Acaba do¤an›n hangi parças› canl›lara bu
özelliklerini kazand›rma gücüne, yetene¤ine, bilgi ve bilincine sahiptir?
Do¤aya yaratma gücü atfeden evrimciler asl›nda Kuran'da tarif edilen
klasik inkarc› mant›¤›ndan farkl› bir tav›r göstermez, do¤ay› "ilah edinirler". Halbuki do¤an›n kendisi bu özelliklerin hiçbirine sahip olmayan, kendisi de yarat›lm›ﬂ ve yarat›lmakta olan bir varl›klar bütünüdür. Kuran'da
aciz varl›klara ilahl›k verenler ﬂöyle bildirilir:
O'nun (Allah'›n) d›ﬂ›nda, hiçbir ﬂeyi yaratmayan, üstelik kendileri
yarat›lm›ﬂ olan, kendi nefislerine bile ne zarar, ne yarar sa¤layamayan, öldürmeye, yaﬂatmaya ve yeniden diriltip-yaymaya güçleri yetmeyen bir tak›m ilahlar edindiler. (Furkan Suresi, 3)
Hiçbir gücü ve bilinci olmayan varl›klar›n di¤er varl›klara ﬂuur, zeka,
bilgi, yetenek, manevi kavramlar türünden özellikler kazand›rmalar›, ak›l ve
mant›k kurallar› aç›s›ndan, elbette ki mümkün de¤ildir.
Gerçek çok aç›kt›r ve gözler önündedir: Bu canl›lara ﬂefkatli, merhametli ve fedakar davran›ﬂlar› yapt›ran, Kendisi sonsuz merhametli ve ﬂefkatli olan, tüm canl›lar›n Yarat›c›s› ve koruyucusu, Rahman ve Rahim olan
Allah't›r.
Bu kitapta çok s›n›rl› örneklerini verdi¤imiz fedakarl›klar, ﬂefkat ve
merhamet örnekleri, bizi ve tüm varl›klar› yaratan ve her an ayakta tutan
Rabbimiz'in sonsuz ﬂefkatinin ve merhametinin göstergeleridir. Bir kuﬂ yavrusunu veya küçük bir ceylan› korumaya, beslemeye, gözlemeye karar
veren onlar›n ﬂuursuz ve hiçbir ﬂeye ak›l erdiremeyen anneleri de¤ildir.
Allah bu canl›lara yavrular›n› korumay› veya beslemeyi ilham etti¤i için onlar gece gündüz hayatlar› pahas›na fedakarl›klarda bulunurlar.
Rabbimizin s›n›rs›z merhameti ve ﬂefkati sadece bu canl›lar› de¤il, insan dahil olmak üzere tüm evreni kuﬂat›r. Bu nedenle düﬂünen ve gerçe¤i
gören vicdan ve ak›l sahibi kiﬂiler Allah'› ﬂöyle anarlar:
"…Do¤rusu benim Rabbim, her ﬂeyi gözetleyip-koruyand›r." (Hud
Suresi, 57)
Ve de ki: "Rabbim, ba¤›ﬂla ve merhamet et, Sen merhamet edenlerin
en hay›rl›s›s›n." (Müminun Suresi, 118)

Darwinizm, 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 tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia
eden bu teori, evrende ve canl›larda çok mucizevi 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›.

Charles Darwin
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Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Darwin'in
kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" baﬂl›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, 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 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.139

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karﬂ› uzun süre
direndiler. Ancak geliﬂen bilim, canl› hücresinin karmaﬂ›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluﬂabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha
da aç›k hale geldi.

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› birtak›m
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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.140

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözüme kavuﬂturacak deneyler yapmaya çal›ﬂt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikal›
kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia
etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birleﬂtirerek ve
bu kar›ﬂ›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda
kullan›lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.
O y›llarda evrim ad›na önemli bir aﬂama gibi tan›t›lan bu deneyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan
atmosferin gerçek dünya koﬂullar›ndan çok farkl› oldu-

En son evrimci kaynaklar›n
da kabul etti¤i gibi, hayat›n
kökeni, hala evrim teorisi
için büyük bir açmazd›r.

¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.141
Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.142
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:
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›.143

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 yap-
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t›¤› 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. 144

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.

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 evrim-
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leﬂtirici 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›.145

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›.
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.146
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.
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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 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.147
Evrimciler yüzy›l›n baﬂ›ndan
beri sinekleri mutasyona u¤ratarak, faydal› mutasyon örne¤i oluﬂturmaya çal›ﬂt›lar.
Ancak ony›llarca süren bu
çabalar›n sonucunda elde
edilen tek sonuç,
sakat, hastal›kl› ve kusurlu
sinekler oldu.
Yanda, normal bir sine¤in
kafas› ve en sa¤da mutasyona u¤ram›ﬂ di¤er bir
sinek.

Göz

Anten

Ayak
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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 edici bir
mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de
kabul etti¤i gibi, "tek baﬂ›na hiçbir ﬂey yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada 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 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.148
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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.149

Evrim teorisi, canl› türlerinin yavaﬂ de¤iﬂimlerle birbirlerinden evrimleﬂtiklerini iddia
eder. Oysa fosil kay›tlar› bu iddiay› aç›kça yalanlamaktad›r. Örne¤in 530 milyon y›l önce
baﬂlayan Kambriyen devirde, birbirinden çok farkl› olan onlarca canl› türü bir anda
ortaya ç›km›ﬂt›r. Üstteki çizimde tasvir edilen bu canl›lar çok kompleks yap›lara sahiptirler. Jeolojik dilde "Kambriyen Patlamas›" olarak tan›mlanan bu gerçek, yarat›l›ﬂ›n aç›k
bir delilidir.
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Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin önünde çok büyük
bir engeldir. Çünkü bu kay›tlar, canl› türlerinin, aralar›nda hiçbir evrimsel geçiﬂ formu bulunmadan,
bir anda ve eksiksiz yap›lar›yla ortaya ç›kt›klar›n›
göstermektedir. Bu gerçek, türlerin ayr› ayr› yarat›ld›klar›n›n ispat›d›r.

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 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.150

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.
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‹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.151
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. 152
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.153
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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.154
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. 155

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m "ya-

EVR‹MC‹LERDEN SAHTE MASKELER

‹nsan›n evrimi masal›n› destekleyen hiçbir fosil
kal›nt›s› yoktur. Aksine, fosil kay›tlar› insanlar ile
maymunlar aras›nda aﬂ›lamaz bir s›n›r oldu¤unu
göstermektedir. Bu gerçek karﬂ›s›nda evrimciler,
gerçek d›ﬂ› birtak›m çizim ve maketlere umut
ba¤lam›ﬂlard›r. Fosil kal›nt›lar›n›n üzerine diledikleri maskeleri geçirir ve hayali yar› maymunyar› insan yüzler oluﬂtururlar.
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r› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda yoluyla
ayakta tutulmaya çal›ﬂ›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli
olmayan bir masaldan ibarettir.
Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri
üzerinde 15 y›l araﬂt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim 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
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.156

‹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›
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ve insan› meydana getirmiﬂlerdir. ﬁimdi düﬂünelim; canl›l›¤›n yap›taﬂ› olan
karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir
y›¤›n oluﬂur. Bu atom y›¤›n›, hangi iﬂlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluﬂturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve 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.
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Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise
göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.
Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›saca
cevap verelim. Bir cisimden gelen ›ﬂ›nlar, gözde retinaya ters olarak düﬂer.
Bu ›ﬂ›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüﬂtürülür
ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya 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 veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araﬂt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar geliﬂtirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de ﬂu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü 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.

158

CANLILARDAK‹ FEDAKARLIK

‹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 tesadüfen 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 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

Evrim Yan›lg›s›

159

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 santimetreküplük, 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
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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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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.157

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›klar›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.
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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›ﬂlar›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 de, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inanmayacak kadar büyülendiklerini ﬂöyle bildirmektedir:
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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.
Çünkü, 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

Geçmiﬂ 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 eder, hatta bu inanca bir dine
ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.
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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
düﬂeceklerdir. Nitekim, yaklaﬂ›k 60 yaﬂ›na kadar evrimi savunan ve ateist
bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge
evrim teorisinin yak›n gelecekte düﬂece¤i durumu ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in
tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuﬂak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karﬂ›layacakt›r. 158

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.
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