










Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Ok-

tar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimi-

ni Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üni-

versitesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim gördü. 1980'li yıllar-

dan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser

hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlık-

larını, iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolo-

jilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eser-

leri bulunmaktadır.

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 30.000 resmin yer aldığı top-

lam 45.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 60 farklı dile çevril-

miştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki

peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Ha-

run ve Yahya isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından kitap-

ların kapağında Resulullah'ın mührünün kullanılmış olmasının

sembolik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-

ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de

hatem-ül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı

tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah'ın sünnetini kendine reh-

ber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm temel

iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itirazları tam

olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük

bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'ın mührü, bu son sö-

zü söyleme niyetinin bir duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın

tebliğini dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları

Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret gibi temel imani ko-

nular üzerinde düşünmeye sevk etmek ve inkarcı sis-

temlerin çürük temellerini ve sapkın uygulamalarını

gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan

Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya, Polon-

ya'dan Bosna Hersek'e, İspanya'dan Brezil-

ya'ya, Malezya'dan İtalya'ya, Fransa'dan

Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünya-



nın daha pek çok ülkesinde beğeniyle okunmaktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca,

İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uy-

gurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzan-

ya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor), Dhivelhi (Mauri-

tus'ta kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt dı-

şında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir. 

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

iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapla-

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

üslubun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme,

kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu

eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık materyalist felse-

feyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabil-

meleri mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla sa-

vunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı

akımlar, Harun Yahya Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır.

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

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

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

yınlanmasında herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmele-

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

çok önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

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

meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve kes-

kin bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve za-

man kaybına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gü-

cünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konu-

da kuşkusu olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürüt-

mek ve Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin

açıkça görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

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

leri eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın

yolu ise, dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve

Kuran ahlakının, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünya-

nın günden güne daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı

dikkate alındığında bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde yapılması

gerektiği açıktır. Aksi halde çok geç kalınabilir.

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

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

ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.



OKUYUCUYA
● Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrılmasının nede-

ni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır. Yaratılışı ve dolayısıyla
Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 150 yıldır pek çok insanın imanını kaybetmesine ya da
kuşkuya düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bu teorinin bir aldatmaca olduğunu gözler
önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlarımıza ulaştırıla-
bilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularımız belki tek bir kitabımızı okuma imkanı bulabilir. Bu
nedenle her kitabımızda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayrılması uygun görülmüştür.

● Belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu kitapların içeriği ile ilgilidir. Yazarın tüm kitaplarında
imani konular, Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta, insanlar Allah'ın ayetlerini öğrenme-
ye ve yaşamaya davet edilmektedirler. Allah'ın ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyanın aklında
hiçbir şüphe veya soru işareti bırakmayacak şekilde açıklanmaktadır.

● Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden yetmişe herkes
tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın anlatım sayesinde, kitaplar "bir
solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadır. Dini reddetme konusunda kesin bir ta-
vır sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatılan gerçeklerden etkilenmekte ve anlatılanların
doğruluğunu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazarın diğer eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabileceği gibi, karşılıklı bir
sohbet ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucu-
nun kitapları birarada okumaları, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine
aktarmaları açısından yararlı olacaktır.

● Bunun yanında, sadece Allah'ın rızası için yazılmış olan bu kitapların tanınmasına ve okunma-
sına katkıda bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü yazarın tüm kitaplarında ispat ve
ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem,
bu kitapların diğer insanlar tarafından da okunmasının teşvik edilmesidir.

● Kitapların arkasına yazarın diğer eserlerinin tanıtımlarının eklenmesinin ise önemli sebepleri
vardır. Bu sayede kitabı eline alan kişi, yukarıda söz ettiğimiz özellikleri taşıyan ve okumaktan
hoşlandığını umduğumuz bu kitapla aynı vasıflara sahip daha birçok eser olduğunu görecektir.
İmani ve siyasi konularda yararlanabileceği zengin bir kaynak birikiminin bulunduğuna şahit
olacaktır.

● Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli kaynaklara daya-
lı izahlara, mukaddesata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu
veren ümitsiz, şüpheci ve ye'se sürükleyen anlatımlara rastlayamazsınız.
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Sev gi li ço cuk lar, bu ki tap ta siz ler le bir lik te et ra fı mız da ki can lı

ve can sız var lık la rın ya ra tı lış la rın da ki ha ri ka lık la rı keş fe de ce ğiz.

İle ri ki say fa lar da, do ğa da ki bir bi rin den se vim li can lı la rın il ginç ve

şa şır tı cı özel lik le ri ni öğ re ne cek si niz. 

Bu ki ta bı okur ken, Al lah'ın tüm can lı la rı en gü zel bi çim de ya rat -

tı ğı nı ve her bi ri nin O'nun son suz gü zel li ği ni, gü cü nü ve bil gi si ni

yan sıt tı ğı nı gö re cek si niz.

"Hay van la rın ne ka da rı nı ta nı yor su nuz?" so ru su na, "ço ğu nu"

ce va bı nı ver di ği ni zi du yar gi bi yiz. Pe ki ta nı dı ğı nız hay van la rın

ya şam la rı hak kın da ne ler bi li yor su nuz? Na sıl do ğup na sıl ya şı yor -

lar, ken di le ri ni na sıl sa vu nup, na sıl yi ye cek bu lu yor lar?... "Pek bir

şey bil mi yo rum" de di ği ni zi tah min et mek zor de ğil ama bu ki ta bı

oku duk ça on lar hak kın da çok il ginç bil gi ler edi ne cek si niz. Al lah'ın

bu se vim li can lı lar da ya rat tı ğı çe şit çe şit bir bi rin den mü kem mel ve

şa şır tı cı özel lik le ri gö re cek si niz. 

On la rın ço ğu nu ya kın dan ta nı yor su nuz. Ama bu ki tap ta bu gü -

ne ka dar bel ki hiç gör me di ği niz, hat ta adı nı bi le duy ma dı ğı nız

hay van lar la, on la rın giz li ve se vim li dün ya la rıy la da ta nı şa cak sı -

Gİ RİŞ
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nız. Ve hep si ni çok se ve cek si niz.

Hay van la rın ba zı şey le ri na sıl

olup da ya pa bil dik le ri ni hay ret le

oku yup, şa şı ra cak sı nız. Dün ya nın

en hız lı ko şu cu la rın dan bi ri olan de -

ve ku şu nu, en iyi at la yı cı la rın dan olan kap -

la nı, kes kin diş le riy le sin cap la rı ve göz alı cı gü zel lik le ri ile ta vus

kuş la rı nı hem de bir bi rin den gü zel fo toğ raf la rıy la gö rüp ta nı ya -

cak sı nız. Ama emin olun, bu can lı lar öğ re ne cek le ri ni zin yal nız ca

bir ka çı... Dün ya da sa ya ma ya ca ğı nız ka dar çok hay van tü rü var.

Bu se vim li can lı la rı ya ra tan Al lah'ın biz den is te di ği, on lar da ki

gü zel lik le ri sey re der ken O'nun son suz gü cü nü ve sa na tı nı dü şün -

me miz, her şe yi O'nun ya rat tı ğı nı, her şe yin sa hi bi nin Al lah ol du -

ğu nu fark et me miz ve O'nun ya rat tı ğı şey ler de ki gü zel lik le ri gö rüp

zevk ala bil me miz dir. Ay nı za man da da, bi ze bu sa yı sız gü zel lik le -

ri ya rat tı ğı için O'na şük ret me miz ve O'nu çok sev me miz dir.

Bü tün ev re nin, bü tün gü zel hay van la rın, bit ki le rin, ge ce nin ve

gün dü zün, et ra fı mız da ki her şe yin ya ra tıl ma sı nın tek bir ama cı

var dır. O da Al lah'ın yü ce li ği ni ve ya rat ma sın da ki üs tün lüğ ü gö -

re bil mek tir. "Al lah ne ka dar gü zel ya rat mış" di ye bil mek tir. Bu ki -

ta bı oku duk tan son ra ar tık çev re niz de gö re ce ği niz tüm can lı la ra

bu göz le bak ma lı sı nız.

Ne du ru yor su nuz! Öy -

ley se he men say fa yı çe vi rip

can lı lar ale min de ge zin -

me ye baş la yın. 

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )
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Bu bö lüm de, Al lah'ın se vim li sin cap la rı ya ra tır ken

on la ra ver di ği ba zı il ginç özel lik le ri öğ re ne cek si niz. Ar ka daş la rı -

nız bu mi nik, se vim li can lı lar hak kın da öğ ren dik le ri ni ze çok şa şı -

ra cak lar.

Sin cap lar, da ha çok Av ru pa kı ta sın da ki or man lar da ya şar lar.

Boy la rı 25 cm., ya ni si zin el le ri niz le iki ka rış tır. Vü cut la rı nın ar ka -

sın da, he men he men ken di boy la rı ka dar uzun, yu ka rı doğ ru du -

ran, ge niş ve gür tüy ler den olu şan kuy ruk la rı bu lu nur. Her şe yi bir

amaç la ya ra tan Al lah'ın, sin ca ba böy le bir kuy ruk ver me si nin de

el bet te bir ne de ni var dır: Sin cap, bu kuy ruk sa ye sin de den ge si bo -

zul ma dan ağaç tan ağa ca at lar.

Sin cap, mi nik siv ri tır nak la rı sa ye sin de ağaç la ra tır ma na bi lir.

Bir da lın üs tün de ko şa bi lir, baş aşa ğı sal la na bi lir ve o şe kil de iler -

le ye bi lir. Özel lik le gri sin cap lar bir ağa cın en uç ta ki da lın dan 4

met re uzak ta ki bir baş ka ağa cın da lı na ra hat lık la at la ya bi lir ler.

Ha va da uçar ken de kol la rı nı ve ba cak la rı nı aça rak ade ta bir pla -

nör gi bi ha re ket eder ler. Bu es na da yas sı la şan kuy ruk la rı ise hem

CE Vİ Zİ SE VEN 

SİN CAP LAR 
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den ge le ri ni sağ lar hem de yön le ri ni ayar la yan bir dü men gö re vi

gö rür. Hat ta ken di le ri ni 9 met re yük sek lik ten boş lu ğa bı ra kıp

dört ayak la rı nın üze ri ne ye re yu mu şak iniş ya pa bi lir ler. 

Şim di şu se vim li sin cap la rın ne ler yap tı ğı nı bir ke re da ha dü şü -

ne lim... Ar tık siz de bi li yor su nuz, sin cap lar bir ağaç tan diğ eri ne

düş me den ve yu var lan ma dan at la ya bil mek ve üs te lik at lar ken

in ce cik dal la rı he def le yip tam üs tü ne tu tu na bil mek gi bi ha re ket -

le ri bir sirk cam ba zı us ta lı ğıy la ya pa bi lir ler. 

Pe ki ama na sıl? İş te, tüm bun lar sin ca bın ar ka ayak la rı nı, me -

sa fe le ri çok iyi ayar la ya bi len kes kin göz le ri ni, güç lü pen çe le ri ni

ve den ge kur ma sı na ya ra yan kuy ru ğu nu kul lan ma sı sa ye sin de

olur. Ama hiç dü şün dü nüz mü, aca ba sin ca ba bu özel lik le ri ve -

ren ve bun la rı kul lan ma sı nı öğ re ten kim dir; sin cap bu şe kil de ya -

şa ma sı ge rek ti ği ni ne re den bi li yor? Sin cap la rın ai le ce el le ri ne

cet vel alıp or man da ki her ağa cın bo yu nu ve ya ağaç dal la rı nı

ölç me le ri müm kün ol ma dı ğı na gö re, sin cap lar ağaç tan ağa ca

at lar ken me sa fe le ri na sıl ayar lı yor lar? Ay rı ca, sin cap lar na sıl

hiç bir yer le ri ni sa kat la ma dan ya da ya ra lan ma dan bu ka dar

hız lı ha re ket ler le at la yıp zıp la ya bi li yor lar? 

Hiç kuş ku suz bu se vim li hay van cık la rı sa hip ol duk la rı bu özel -

lik ler le bir lik te ya ra tan ve on la ra bu özel lik le ri ni kul lan ma yı öğ -

re ten Rab bi miz olan Al lah'tır.

Üs te lik sin cap lar yük sek ağaç la -

rın te pe le rin de ye ti şen ce viz,

kes ta ne, fın dık ve çam fıs tı ğı gi -

bi sert ka buk lu be sin le re ula şa bil -

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )
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mek için ge re ken bü tün ye te nek le re ve fi zik sel özel lik le re sa hip tir -

ler. Al lah do ğa da ki bü tün hay van lar gi bi sin cap lar ıda,

ih ti yaç duy duk la rı yi ye cek le ri ko lay ca el de

ede bi le cek şe kil de, özel ola rak ya rat -

mış tır. 

Sin cap lar kı şın ye mek bul mak ta çok zor la -

nır lar. Bu yüz den yaz ay la rın da kış için yi ye cek bi rik ti rir ler. Sin -

cap lar kı şın yi ye cek le ri be sin mad de le ri ni da ha ön ce den top la yan

can lı lar dan dır. An cak yi ye cek de po eder ken çok dik kat li dir ler.

Mey ve le ri ve bul duk la rı et le ri de po et mez ler. Çün kü bu yi ye cek ler

kı sa za man da bo zu lur, o za man da sin cap lar kı şın aç ka lır lar. Bu

yüz den sin cap lar kış için yal nız ca ce viz, fın dık ve ko za lak gi bi da -

ya nık lı ye miş le ri top lar lar. 

Sin cap la ra do ğuş tan bu bil gi yi ve ren ve bu şe kil de bes len me le ri -

ni sa ğla yan ise Al lah'tır. Bu ra da Al lah'ın sı fat la rın dan bi ri si ni gö -

rü rüz. Bu, Al lah'ın "rı zık ve -

ren", ya ni "ya rat tı ğı her can lı -

ya yi ye cek ve ren" sı fa tı dır.

Kış için yi ye cek de po la yan

sin cap lar, çe şit li yer le re göm -

dük le ri fın dık la rı nı mü kem mel

ko ku du yu la rı nı kul la na rak bu -

lur lar. Öy le ki, 30 cm.'lik ka rın

al tı na giz len miş olan fın dık la -

rın bi le ko ku su nu ala bi lir ler.

Yi ye cek le ri ni ke se le rin de ta -

şı yan sin cap lar bun la rı yu va -

la rı na gö tü rür ler. Bu in ler de

H A Y V A N L A R  A L E M İ
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bir den çok yer de be sin de po lar lar.

Fa kat ço ğu nun ye ri ni da ha son ra

unu tur lar. An cak bu nun özel bir

se be bi var dır. Al lah bu du ru mu

da özel ola rak ya ra tır Sin cap la rın unu tup yer al tın da bı rak tık la rı

ye miş ler za man la or ma nın için de fi liz le nip ge li şe rek tek rar ye ni

ağaç lar oluş tu rur.

Bü tün bun la rın ya nı sı ra sin cap la rın da pek çok can lı da ol du ğu

gi bi ken di ara la rın da kul lan dık la rı ha ber leş me yön tem le ri var dır.

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )
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Sin cap la rın bir in sa nın as la sa hip ola ma ya ca ğı kes kin lik te ve sağ lam lık ta diş -
le ri var dır. Ağız la rı nın ön ta ra fın da, sert mad de le rin ke mi ri lip kı rıl ma sı nı sağ -
la yan ke si ci diş ler, ar ka uzun boş luk ta ise azı diş le ri bu lu nur. Biz bir ce vi zi kır -
mak is te di ği miz de, ol duk ça sağ lam bir taş ve ya bu iş için özel ola rak de mir -
den ya pıl mış bir alet kul la nı rız. Bu mi nik hay van lar ise ağız la rın da ki kes kin
diş ler le bu işi ko lay lık la ya pa bi lir ler.

Sin cap la rın diş le ri nin bir ömür bo yu na sıl sağ lam
kal dı ğı nı ve ya diş le ri ha sar gö ren sin cap la rın da ha
son ra na sıl bes len dik le ri ni -fın dık ya da ce viz ye dik -
le ri ni- hiç me rak et ti niz mi? İş te, her şe yi mü kem mel
bir uyum için de ya ra tan Al lah, on la rın diş -
le ri ne çok önem li bir özel lik ver miş tir. Ba -
kın şim di çok şa şı ra cak sı nız; çün -
kü sin cap la rın diş le ri kı rı lıp-
aşın sa bi le, ye ri ne he men
ye ni si çı kar. Aşı nan diş ler
sü rek li uza ya rak alt tan
ye ni le nir. Da ha sı, Al lah
bu özel li ği yal nız ca sin -
ca ba de ğil, yi ye cek le ri ni ke -
mir mek zo run da olan bü tün
can lı la ra ver miş tir. 

KIRILSA DA YENİLENEN DİŞLER
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Ör ne ğin kır mı zı sin cap lar düş man gör dük le rin de kuy ruk la rı nı sal -

lar ve he ye can lı ses ler çı kar ma ya baş lar. Bu ha ber leş me yön tem le -

ri nin dı şın da yük sek dal lar da ko şa rak ha re ket ede bi len sin cap lar

kuy ruk la rı nı den ge sağ la mak için de kul la nır lar. Yön le ri ni de kuy -

ruk la rı nı çe vi re rek de ğiş ti rir ler. Sin cap la rın kuy ruk la rı bir ge mi nin

dü me ni ile ay nı iş le mi gö rür. Sin cap la rın bı yık la rı da den ge le ri ni

sağ la ma da önem li bir un sur dur. Bı yık la rı ke si len sin cap lar den ge -

le ri ni ko ru ya maz lar. Ay nı za man da sin cap lar bı yık la rı nı ge ce le ri

do la şır ken et raf ta bu lu nan nes ne le ri his set mek için de kul la nır lar. 

Ço cuk lar! Sin cap la rın bir de uçan cins le ri ol du ğu nu bi li yor muy -

du nuz? Avust ral ya'da ya şa yan ve boy la rı 45 cm. ile 90 cm. ara -

sın da de ği şen "uçan sin cap lar"ın bü tün tür le ri ağaç lar da ya şar.

As lın da yap tık la rı tam ola rak uç ma de ğil dir. Bir ağaç tan di ğe ri ne

uzun at la yış lar ya pa rak ha re ket eder ler. Ağaç lar ara sın da bir pla -

nör gi bi uça rak ha re ket eden bu can lı lar da ka nat yok tur, uç ma

za rı var dır. 

Uçan sin cap la rın bir tü rü olan "şe ker uçan sin cap la rı"nın uç ma

za rı, ön ba cak lar dan ar ka ba cak la ra doğ ru uza nır; dar dır ve püs -

kü le ben zer uzun tüy le ri var dır. Ba zı tür le rin dey se uç ma za rı kürk -

lü bir de ri den olu şan bir zar ha lin de dir. Bu zar ön aya ğın bi le ği ne

ka dar uza nır. Uçan sin cap, bir ağa cın göv de sin den fır lar ve ge ril -

miş de ri nin pla nö re ben ze yen et ki siy le bir se fer de or ta la -

ma 30 m.'lik bir uzak lık aşa bi lir. Hat ta ki mi za man

ar ka ar ka ya 6 kay may la 530 m.'lik bir me sa fe

ala bil dik le ri göz len miş tir. 

Bo yut ola rak kü çük olan hay van lar ha re -

ket et me dik le rin de hız la ısı kay be der ve don -



ma teh li ke si ile kar şı la şır lar. Bu da on lar için özel lik le uy ku da ol -

duk la rı va kit ler de bir teh li ke oluş tu rur. Ama Al lah her can lı tü rü

için olum suz dış şart lar dan et ki len me me le ri ni sağ la ya cak ko run -

ma yön tem le ri ya rat mış tır. Ör ne ğin sin cap gi bi can lı lar ka lın bir

kür ke ben ze yen kuy ruk la rı nı vü cut la rı nın et ra fı na sar ma la yıp, bir

top gi bi kıv rı la rak uyur lar. Sin cap la rın kuy ruk la rı tıp kı bir pal to gi -

bi dir. So ğuk ha va lar da uyu duk la rın da kuy ruk la rı na sa rı la rak don -

mak tan kur tu lur lar.

Bu se vim li can lı la ra Al lah

ih ti yaç la rı olan bü tün özel -

lik le ri ver miş ve na sıl kul la -

na cak la rı nı da öğ ret miş tir.

On lar da Al lah'ın il ha mı ile

ha re ket ede rek ya şam la rı nı

ra hat lık la sür dü rür ler.

17



Ev le ri miz de bes le di ği miz, o bem be yaz tüy le -

ri ni ok şa dı ğı mız ve ha vuç ke mi riş le ri ni sey ret mek ten

bü yük zevk al dı ğı mız tav şan lar hak kın da da ye ni bil gi ler öğ ren -

me ye ne der si niz? Ba ka lım bu se vim li hay van la rın hem bil me di ği -

miz, hem de il ginç ne özel lik le ri var mış:

Bir tav şa nın ya nı na yak laş ma ya ça lı şır sa nız ne ka dar hız lı kaç -

tı ğı nı he men fark eder si niz. Bu se vim li hay van la rın, ka fa la rı nı

e ğmiş ot yer ken bi le o uzun ku lak la rıy la düş man la rı nı çok ra hat

fark ede bil dik le ri ni bi li yor muy du nuz? İş te, bu kes kin işit me ye te -

nek le rin den do la yı, ken di ni zi fark et tir me den on la ra yak laş ma nız

çok zor dur. En ufak bir se si ve ya kı pır tı yı his se dip, olan ca hız la rıy -

la ka çar lar.

Tav şan lar bü yü dük le rin de 50-70 cm. ara -

sın da bir bo ya ula şır lar. Ar ka ba cak la rı ön

ba cak la rın dan da ha uzun ve güç lü dür. Bu

özel lik le ri sa ye sin de sa at te 60-70 km hız la ko -

şa bi lir ve bir se fer de 6 met re ile ri ye sıç ra ya bi lir ler.

Bir tav şan şe hir için de gi den bir ara ba dan da ha

hız lı ko şa bi lir.

Tüm tav şan lar ya ra tı lış tan bu özel lik le re

sa hip ola rak doğ ar lar. Al lah on la rı hız lı

ko şu cu lar ola rak ya ra ta rak, düş man la -

rın dan ko lay ca ka ça bil me le ri ni sa ğla -

mış tır.

HA VU CU SE VEN

TAV ŞAN LAR!
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Siz ce bir tav şa na "en çok ne ye me yi se ver sin?" di ye sor sak ne ce -

vap ve rir bi ze? Evet, hak lı sı nız "ha vuç" der (ha vu cun göz le ri mi ze

ne ka dar iyi gel di ği ni de unut ma ya lım). Pe ki, tav şan la rın ye ral tın -

da kaz dık la rı yu va lar da ya şa dık la rı nı, ha vuç la rın da tam on la rın

ye rin al tın da ki ya şan tı la rı na uy gun şe kil de ye rin al tı na doğ ru bü -

yü dük le ri ni bi li yor muy du nuz? Evet, si zin de bu so ru dan an la dı ğı -

nız gi bi ha vuç lar tav şan la rın bes len me ih ti yaç la rı nı kar şı la ma la -

rı na en uy gun şe kil de ya ra tıl mış lar dır. 

Al lah, biz ler için de her şe yi kul lan ma mı za en uy gun şe kil de ya -

rat mış tır. Kış ay la rın da bü yük le ri ni zin si ze sık sık ye dir di ği por ta -

ka lı dü şü nün. Eğer ka bu ğun dan di lim len miş bir şe kil de çık ma say -

dı, o su lu ha liy le onu ye me miz çok zor olur du. Oy sa çev re niz de

gör dü ğü nüz her şe yi ya ra tan Al lah, kış ay la rın da için de ki C vi ta -

mi ni sa ye sin de bi zi has ta lık lar dan ko ru yan bu lez zet li mey ve yi

özel ola rak di lim len miş ve pa ket len miş ola rak ya rat mış tır. 

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )
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Tek rar tav şa na dö ne lim! Tav şan, ken di si ne çok se vim li bir ha va

ve ren ve sü rek li uza yan ön diş le ri sa ye sin de ha vuç la rı ko lay lık la

ke mi re bi lir.

Al lah can lı la ra yi ye cek içe cek ih ti yaç la rın dan baş ka ya şam la rı -

nı ko lay laş tı ra cak baş ka bir çok özel lik ver miş tir. Yer yü zün de fark -

lı özel lik le re sa hip çe şit çe şit tav şan lar var dır. Ör neğ in, soğ uk böl -

ge ler de ya şa yan tav şan lar ge nel de be yaz renk li dir. Bu on la rın

kar lar üs tün de fark edil me me le ri ve ko lay ca sak lan ma la rı için ve -

ri len önem li bir özel lik tir. Ay rı ca di ğer le ri ne gö re da ha bü yük olan

ya ba ni tav şan la rın, ba cak la rı ve ku lak la rı da ha uzun dur. Çöl ler -

de ya şa yan Ame ri kan tav şa nı nın ise iri ku lak la rı var dır. Bu ku lak -

lar tav şa nın se rin le me si ne yar dım cı olur .

Hay van la rın ço ğu do ğa da ken di le ri için be lir le dik le ri böl ge ler de

ya şam la rı nı sür dü rür ler. Bu nu in san la rın ken di le ri ne ve ai le le ri ne

mah sus ev ler de ya şa ma la rı na ben ze te bi li riz. Hay van lar ve hay -

van top lu luk la rı ge nel de di ğer le ri nin ya şa dık la rı böl ge le re gir me -

me ye özen gös te rir ler. Hay van lar ken di ya şam böl ge le ri ni be lir le -

mek için "ko ku bı rak ma" yön te mi ni kul la nır lar. Ör -

ne ğin cey lan lar ken di böl ge le ri ni be lir le mek için

uzun in ce dal la ra ve ot la ra,

he men göz le ri nin al tın -

da ki bez ler den sal gı -

la nan ve kat ran gi bi

ko kan bir mad de bı -

ra kır lar. Bu ko ku di -

ğer cey lan la rın böl ge nin

bir sa hi bi ol du ğun dan ha ber -

20
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dar ol ma la rı nı sağ lar. Ren ge yik le ri nin

ise, ar ka ayak la rı nın ucun da ko ku bez le ri

var dır. Bu bez ler den sal gı la nan ko ku, böl ge -

le ri ni işa ret le me le ri ne yar dım cı olur. Tav şan -

lar da çe ne le rin de ki bez ler ile bir ko ku bı ra -

ka rak böl ge le ri ni işa ret ler ler. 

Gör dü ğü nüz gi bi Al lah hay van la rı çok il ginç ve

önem li özel lik ler le ya rat mış tır. Tüm bun la rı öğ ren di ği miz de ise

Al lah'ın ku sur suz ya ra tı şı na hay ran lık du ya rız. Al lah'ın he pi mi zin

ya ra tı cı mız ol du ğu nu bi lir ve Rab bi mi z’e her za man şük re de riz.

Unut ma yın ço cuk lar; Al lah Ku ran'da in san la ra her za man ni met -

le ri dü şü nüp şük ret me le ri ni em ret miş tir. 

Al-i İm ran Su re si'nde ki bir ayet te şük re den le ri ödül len di re ce ği ni

Al lah bi ze şöy le bil dir miş tir:

… Biz şük re den le ri pek ya kın da ödül len di re ce ğiz. (Al-i İm -

ran Su re si, 145)

Ço cuk lar! O za man siz de her za man gör dü ğü nüz ni met ler ve

gü zel lik le r için Al lah'a şük ret me yi sa kın unut ma yın.

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )



Kö pek ler, bir çok can lı dan çok da ha ze ki ve eği til me le ri çok da -

ha ko lay olan hay van lar dır. İyi eği tim li olan la rı ki mi za man bek çi

kö pe ği ola rak kul la nı lır. Bir bek çi kö pe ği ken di vü cu dun dan

5-6 kat bü yük bir can lı yı et ki siz ha le ge ti re bi lir. An -

cak, çok il ginç tir ki, teh li ke an la rın da böy le si ne

vah şi ola bi len bu kö pek ler sa hip le ri ne hiç za rar

ver mez ler. Ken di can la rı nı sa hip le ri için teh li ke -

ye ata bi lir ler ve ne olur sa ol sun sa hip le ri ni zor -

luk an la rın da terk et mez ler. 

Kö pek le ri sev me mi zin bir baş ka ne de ni ise kuş ku suz

çok oyun cu ol ma la rı dır. Ay rı ca, kö pek le ri tas ma la rın dan tu tup

do laş tır mak da çok zevk li dir. Bir de uzun tüy lü ise ve se vim li se -

vim li ba kı yor sa he men biz de bir ta ne si ne sa hip ol mak is te riz. 

İş te, fark lı tür ler de ve renk ler de, bü yük lü-kü çük lü, tüy lü-tüy süz

yüz ler ce kö pek çe şi di nin ol ma sı Al lah'ın can lı la rı ya ra tır ken hiç bir

ör nek ol ma dan, ben zer siz, ör nek siz ya rat ma sı nın en gü zel gös ter -

ge le rin den bi ri dir. Ku ran ayet le rin de Rab bi mi z’in ör nek siz ya ra tı -

şı şöy le an la tı lır:

Gök le ri ve ye ri bir ör nek edin mek si zin ya ra tan dır... O, her şe yi ya -

rat mış tır. O, her şe yi bi len dir. İş te Rab bi niz olan Al lah bu dur.

SA DIK 

DOST LA RI MIZ:

KÖ PEK LER
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O'ndan baş ka ilah yok tur. Her şe yin Ya ra tı cı sı dır, öy ley se

O'na kul luk edin. O, her şe yin üs tün de bir ve kil dir. (Enam

Su re si, 101-102)

Şim di bir dü şü nün, bu gü ne ka dar hiç kö pek gör me miş

ol say dı nız ve siz den bir kö pek res mi çiz me niz is ten sey di,

bu nu ya pa bi lir miy di niz? Ta bii ki ya pa maz dı nız. Böy le

ol ma sı da çok nor mal. Bu nu yal nız ca siz de ğil, hiç kim se

ya pa maz dı. Çün kü in san, do ğa da ben ze ri ol ma yan hiç -

bir şey ya pa maz. 

Ör ne ğin, uçak lar kuş la rın uçuş sis tem le ri tak lit edi le -

rek ya pı lır. Ro bot lar in san la rın vü cut sis tem le ri tak lit

edi le rek üre ti lir. Oy sa Rab bi miz, yer yü zün de ki sa yı sız

can lı tü rü nü ör nek siz, ben zer siz ya rat mış tır. Ku tup lar da

ya şa yan se vim li pen gu en le ri, or man lar kra lı as la nı, yu -

nus la rı, ke le bek le ri, kuş la rı, arı la rı... Kı sa ca tüm can lı la -

rı ya ra tan Al lah'tır. 

Tüm can lı la ra ken di le ri ne ait özel lik ler ve ren Al lah,

kö pek le re de di ğer can lı lar dan fark lı fi zik sel özel lik ler

ver miş tir. Ör ne ğin, kö pek le rin diş le ri nin sa yı sı bi zim kin -

den on ta ne da ha faz la, tam 42 ta ne dir. Böy le ce yi ye cek -

le ri ni, özel lik le de ke mik le ri ra hat lık la ağız la rın da ufa la -

yıp öğü te bi lir ler. Ay rı ca, kö pek ler göz le rin de ki özel bir

ya ra tı lış sa ye sin de ka ran lık ta in san lar dan çok da ha iyi

gö rür ler. Ha re ket li ci sim le ri çok da ha uzak tan al gı la ya -

bi lir ler. Öte yan dan, kö pek ler, bi zim du ya ma dı ğı mız ba -

zı ses le ri du ya bil dik le rin den; ses le ri, in san lar dan 4 kat

da ha uzak me sa fe den fark ede bi lir ler. Me se la kö pek le re

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )
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emir ver me ye ya ra yan kö pek dü dü ğü nün se si ni in san lar duy maz,

ama on lar çok ra hat du ya bi lir ler. 

Kö pek le rin ko ku al ma du yu la rı da çok güç lü ya ra tıl mış tır. Be -

yin le rin de ki ko ku al ma mer ke zi in san lar dan 40 kat da ha faz la ge -

liş miş tir. Bu ne den le kö pek le rin ko ku al ma ye te ne ği, in san lar dan

çok da ha üs tün dür. 

Tüm bu özel lik le ri sa ye sin de kö pek ler, avın ko ku su nu alıp, izi ni

sü re rek, av cı la rın vur duk la rı av la rı ki lo met re ler ce uzak ta da ol sa

bu lup ge ti rir ler. Po lis kö pek le ri ken di le ri ne kok la tı lan kü çük bir eş -

ya dan yo la çı ka rak o eş ya nın sa hi bi ni bu la bi lir ler. Ör ne ğin; Sen

Ber nard cin si kö pek ler, ha ni şu ko ca man sar kık ya nak lı olan lar,

son de re ce du yar lı bu run la rı ile kar al tın da gö mü lü ka lan ya ra lı -

la rı ko lay ca bu lup çı ka ra bi lir ler. İş te, kö pek le rin sa hip ol du ğu bu

ola ğa nüs tü du yu or ga nı baş lı ba şı na bir mu ci ze dir. 

Kö pek ler, ha va yı so lu mak için de bu run la rı nı kul la nır lar. Ha va

bu ra dan ge çer ken sü zü lür, ısı tı lır, nem len di ri lir ve ora dan da ci -

ğer le re do lar. Bu se vim li can lı lar, in san lar da ol du ğu gi bi vü cut ısı -

la rı nı dü zen le mek için ter le mez ler, çün kü vü cut la rın da ter bez le ri

yok tur. Isı aya rı nı so lu num sis tem le riy le ya par lar. Kö pek le rin vü -

cut la rın da ki tüy ler ise dı şa rı dan ge len ısı nın de ri ile te ma sı nı ön -

ler. Ha va sı cak lığ ının art ma sıy la kö pek le rin vü cut ısı la rı da ar tar;

vü cut ısı sı ar tan kö pek ler mey da na ge len faz la ısı yı dil le ri ni çı ka -
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ra rak atar lar. Böy le ce sı cak gün -

ler de ka lın tüy le ri ne rağ men ter -

le mez ler. Al lah on la ra öy le mü -

kem mel bir sis tem ver miş tir ki; in -

san la rın ya rım sa at ha re ket

edin ce he men ter le me si ne rağ -

men, sa at ler ce hiç dur ma dan ko -

şan kö pek ler yi ne de ter le mez ler.

Ar tık bun la rı bil di ği ni ze gö re, sı -

cak ha va lar da dil le ri dı şa rı sark -

mış kö pek ler gör dü ğü nüz de on -

lar için üzül me ni ze ge rek ol ma -

dı ğı nı da an la dı nız de ğil mi?.

Siz de gör dü ğü nüz kö pek le ri

dü şü nür se niz he men ha tır la ya cak sı nız, kö pek le rin vü cut la rı hep

yu mu şak ve par lak tır. İş te, on la rın de ri le ri ne bu yu mu şak lı ğı ve

par lak lı ğı ve ren, de ri le rin de çok bol bu lu nan ya ğ bez le ri dir. 

Bir de, kö pek le rin vü cut la rın da biz de ol ma yan ba zı özel sis -

tem le ri var dır. Bu sis tem ler sa ye sin de, hay va nın yü rür ken sü rek li

ye re sür tü nen pa ti le ri tah riş ol maz, pen çe le ri de aşı nıp ku ru maz.

Gör dü ğü nüz gi bi Rab bi miz, ya rat tı ğı bu can lı nın en kü çük bir

so ru nu nu da hi onun için ya rat tı ğı bir ko ru ma me ka niz ma sı ile

çöz müş tür. Rab bi miz her şe yi bir bi riy le uyum lu ya ra tan dır. Bu

ör nek te de gör dü ğü müz gi bi Al lah her can lı yı ih ti ya cı olan özel -

lik ler le do nat mış tır. Böy le ör nek ler bi zi dü şün me ye ve

Rab bi mi z’in ya ra tı şın da ki sa na tı fark et me ye yön len di rir.
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26 KÜ ÇÜK BE YAZ KU ZU LAR
Bel ki dik ka ti ni zi çek miş tir, ku zu la rın hep si kü çük, se vim li ve ma -

sum yüz lü dür. Bir de yi ne on la ra ben ze yen fa kat da ha iri olan la rı

var dır. Bun lar da, ku zu nun an ne si olan ko yun lar dır. Ku zuy la an -

ne si ara sın da çok güç lü bir bağ  ol du ğu nu bi li yor muy du nuz? Bu

güç lü bağ  ise ko yun ku zu yu do yur ma ya baş la dı ğı za man olu şur. 

Ko yun, ku zu yu do ğur duğ u an, onu di liy le te miz ler ken al dı ğı ta -

dı ve ko ku yu bir da ha as la unut maz. Bu yüz den de baş ka tat ve

ko ku da ki ku zu yu ya nı na ka bul et mez. İn san bi le has ta ne de ken di -

si ne baş ka sı nın be be ği ve ril se bu nu far ke de mez ken, ko yu nun ken -

di yav ru su nu ka la ba lık bir sü rü nün için den ya nıl ma dan bul ma sı

ger çek ten hay ret ve ri ci dir. Oy sa, ko yu nun ken di yav ru su nu ta nı -

mak için faz la za ma nı yok tur, do ğum yap tı ğı an bu nu ba şar mak
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zo run da dır. Yok sa o ka la ba lık sü rü de bir da ha ku zu su nu as la bu -

la maz. Ama böy le bir so run ya şan maz. Çün kü, Al lah, ko yu na

yav ru su nu do ğur du ğu an, ta dı nı ve ko ku su nu öğ ren mek için he -

men ya la ma sı ge rek ti ği ni il ham et miş tir. 

Pe ki, yağ mur lu ha va lar da ku zu la rın yağ mur dan ko run mak için

ne kul lan dık la rı nı bi li yor mu su nuz? Post la rı nı!.. Ku zu pos tu, çok

yu mu şak ve yağ lı bir ta ba ka dan oluş tu ğu için ku zu nun ıs lan ma sı -

na en gel olan bir yağ mur luk gö re vi ni gö rür. Böy le ce yağ mur lu

ha va lar da tüy le ri nin kıv rık ve ku ru kal ma sı nı sağ lar. 

Ay rı ca, bu se vim li ku zu la rın en bü yük özel lik le rin den bi ri ge viş

ge tir me le ri dir. Siz hiç ge viş ge ti ren bir hay van gör dü nüz mü? Gör -

me diy se niz an la ta lım. Ot yi yen hay van la rın bir kıs mı ge viş ge ti rir -

ler. Bu hay van la rın 4 adet mi de si var dır. Hay van ye mek ye di ği za -

man be sin ilk ön ce mi de ye gi der, bir sü re son ra tek rar ağ za ge lir.

Hay van tek rar çiğ ne dik ten son ra ise di ğer mi de ye gi der. Bu iş le me

"ge viş ge tir mek" de nir. Rab bi miz, ba zı hay van la ra sin di ri mi zor

be sin le ri ko lay haz met me le ri için böy le bir özel lik ver miş tir. 

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )
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Ko yun la rın ve ku zu la rın bi zim için bir çok ya ra rı var dır. Bi ze her

gün süt ve rir ler. Sü tün için de ki kal si yum ke mik le ri mi zin ve diş le ri -

mi zin ge li şi mi için çok önem li dir. Süt ten yoğ urt, pey nir gi bi te mel

gı da lar ya pı lır. Pas ta, bö rek ve di ğer ye mek ler de de bun lar kul la -

nı lır. Kı sa ca sı süt en çok kul lan dı ğı mız ve bi ze en fay da lı olan gı -

da lar dan bi ri dir. Ay rı ca yün le rin den el de edi len ip lik ler le de gi yin -

me miz için ku maş üre ti lir. Bir çok kul la nım ala nı olan ip lik ler ya şa -

mı mı zı çok ko lay laş tır mış tır. Al lah'ın in san la ra in dir di ği ki tap

olan Ku ran'da da bu hay van la rın in san la ra sağ la dı ğı fay da lar

aşa ğı da ki ayet ler le an la tıl mış tır:

... Si ze hay van de ri le rin den hem göç gü nün de, hem de yer leş me gü -

nün de ko lay lık la ta şı ya bi le ce ği niz ev ler; yün le rin den, ya pa ğı la rın -

dan ve kıl la rın dan bir za ma na ka dar gi yim lik ler dö şe me lik ler ve (ti -

ca ret için) bir me ta kıl dı. (Nahl Su re si, 80)

... İçen le rin bo ğa zın dan ko lay lık la ka yan dup du ru bir süt içir mek -

te yiz. (Nahl Su re si, 66)

Ger çek ten bu ayet ler de ki gi bi ko yun lar ın ve ku zu la rın bir çok

özel li ğin den ya rar la nı rız. Al lah'ın bi zim için ya rat mış ol du ğu bu

ni met ler için çok şük ret me li yiz. 

H A Y V A N L A R  A L E M İ



Kö pek ler den son ra en sa dık dost la -

rı mı zın at lar ol du ğu nu bi li yor muy du nuz? Ev cil

at lar, sa hip le ri ni hiç bir za man terk et mez ler. 

25 'ten faz la tü rü olan bu sa dık dost la rı mız hiç yo rul ma dan bi -

zi ki lo met re ler ce uzağ a ta şı ya bi lir ler. At lar, ta rih bo yun ca in sa na

en çok yar dım cı ol muş hay van lar dır. 

Bu gün so kak lar da bin ler ce ara ba ve bu ara ba lar için ya pıl mış

yol lar var. Oy sa, bu ara ba lar an cak son yüz yıl da in san la ra hiz -

met et me ye baş la mış lar dır. Si zin de de ni zin de de si nin doğ du ğu

yıl lar da hiç kim se ara ba di ye bir şe yin var lı ğı nı bil mi yor du. O ta -

rih te ula şım ve ta şı ma iş le ri hay van lar, özel lik le de at lar sa ye sin de

ya pı lı yor du.

Pe ki, at la rın ya şı nın ke si ci diş le ri nin aşı nıp yıp ran ma sı na gö re

an la şıl dı ğı nı bi li yor muy du nuz? At la rın ye -

di ği ot, kum lu ve toz lu ol du ğu için diş le ri

za man la aşı nır. An cak Al lah at la rın diş le ri -

ni çok uzun ya rat mış tır. Bu diş ler çe ne ke -

mi ği nin çok de rin le ri ne ka dar gö mü len

uzun şe rit ler ha lin de dir. Ya ni diş le rin kök

kıs mı bi zim ki le re gö re çok da ha de rin ler de -

dir. Diş aşın dık ça ke mi ğin için de ki bö lüm

VE FA KAR

DOSTLARIMIZ:

AT LAR
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dı şa rı çı kar. Hat ta yaş lı at lar da diş le rin kö kü diş eti nin yü ze yi ne

ge lir. Her bir diş, ye mek ye me ka bi li ye ti ni yi tir me den 2.5-5 cm aşı -

na bi lir. İş te biz de bu aşın ma nın mik ta rı na gö re at la rın ya şı nı

tah min ede bi li riz. Dü şün se ni ze; eğer Rab bi miz at la ra böy le bir

özel lik ver me sey di, bu hay van lar kı sa sü re de diş le ri ni kay be dip aç -

lık tan ölür ler di. 

Rab bi miz, atın tüy le ri ne de çok önem li bir özel lik ver miş tir. At -

la rın tüy le ri vü cut ısı la rı nın ayar lan ma sı için ter mos tat, ya ni ısı

ayar la yı cı sı gö re vi gö rür. Vü cut la rı her za man 38 de -

re ce sı cak lık ta ol ma lı dır. Bu ısı nın ko run ma sı

için so ğuk kış gün le rin de atın tüy le ri uzar,

sı cak mev sim ler de ise dö kü lür ve vü cut

ısı sı nın sa bit kal ma sı nı sağ lar. 

İş te si ze il ginç bir özel lik da ha: At lar

ayak ta uyur lar! Pe ki na sıl olur da

uyur ken ye re hiç düş mez ler bi li yor mu -

su nuz? Çün kü ba cak ke mik le ri nin ki lit -

le ne bil me özel li ği var dır. Rab bi mi z’in

ver di ği bu özel lik sa ye sin de at lar hem

ayak ta uyu ya bi lir hem de çok ağır yük le -

ri ta şı ya bi lir ler. Oy sa in san lar, otur duk la rı

yer de uyu ya kal dık la rı za man bi le baş la rı nın

ya na düş me si ni en gel le ye mez ler.

At la rın ba cak la rı yal nız  ağır yük le ri ta şı ya bil me le ri için de ğil,

ay nı za man da da hız lı ko şa bil me le ri için özel ya ra tıl mış tır. At lar -

da, di ğer hay van lar da ol du ğu gi bi köp rü cük ke mi ği yok tur. Bu da

on la rın da ha bü yük adım ata bil me le ri ni sağ lar. Ay rı ca at la rın ba -

H A Y V A N L A R  A L E M İ
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cak la rın da hız lan dık ça har ca dık la rı

kuv ve ti dü şü ren bu na kar şın ha re ket

ede bil me ye te nek le ri ni ar tı ran bir ke -

mik-kas me ka niz ma sı var dır. Bu me ka -

niz ma nın ça lış ma sı nı oto mo bil ler de ki

vi tes sis te mi ne ben ze te bi li riz. Hız la nan

bir ara ba nın vi te si ni bü yüt me si gi bi at -

lar da hız lan dık ça ade ta vi tes bü yü tür -

ler. Bu sa ye de it me için har ca nan güç

azal tı lır ken, ha re ket ye te ne ği ar tar.

Pe ki at la rın vü cut la rı ni çin çok ağır

yük le ri ta şı ma la rı ve çok hız lı ko şa bil me le ri

için di zayn edil miş tir? Nor mal de ağır yük ta şı ma ve hız lı koş ma

ye te ne ği ne sa hip ol mak, atın çok faz la işi ne ya ra ya cak özel lik ler

de ğil dir. Öy ley se at lar bu özel lik le re ni çin sa hip tir ler? 

Ce vap çok ba sit tir. At la ra bu ye te nek ler ken di le ri için de ğil, in -

san la ra fay da lı ola bil me le ri için ve ril miş tir. Ya ni at la rı Al lah bu

özel lik le riy le in san la ra hiz met et me le ri için ya ra tmış tır. Rab bi miz

hay van la rı in san lar için ya rat tı ğı nı ayet le rin de şöy le bil dir miş tir:

Ve hay van la rı da ya rat tı; si zin için on lar da ısın ma ve ya rar lar var -

dır ve on lar dan ye mek te si niz. Ak şam la rı ge ti rir, sa bah la rı gö tü rür -

ken on lar da si zin için bir gü zel lik var dır. Ken di si ne ulaş ma dan can -

la rı nı zın ya rı sı nın te lef ola ca ğı şe hir le re on lar, ağır lık la rı nı zı ta şı -

mak ta dır lar. Şüp he siz si zin Rab bi niz şef kat li ve mer ha met li dir. On -

la ra bin me niz ve süs için at la rı, ka tır la rı ve mer keb le ri (ya rat tı). Ve

da ha siz le rin bil me di ği niz ne le ri ya rat mak ta dır? (Nahl Su re si, 5-8)
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İn sa na ilk ba kış ta atı ha tır la tan zeb -

ra la ra, pi ja ma lı se vim li at lar da de ne bi -

lir. Zeb ra lar, tıp kı at lar da ol du ğu gi bi,

ye le de ni len saç la ra sa hip tir ler; vü cut ya pı la rı da at la ra ben zer şe -

kil de ya ra tıl mış tır ve en az on lar ka dar hız lı ko şar lar.

Yal nız iki si ara sın da gö rü nüm açı sın dan bir fark var dır. Si zin de

tah min et ti ği niz gi bi bu, zeb ra nın ba şın dan tır nak la rı na ka dar

tüm be de ni ni kap la yan düz gün şe rit ler dir. Şe rit de yip geç me yin,

çün kü bu dü zen li çiz gi ler her zeb ra da fark lı dır. Na sıl par mak izi

her in san da fark lıy sa zeb ra la rın üze rin de ki çiz gi ler de her bi rin de

fark lı dır. Bir zeb ra nın çiz gi le ri san ki onun kim lik kar tı gi bi dir. Zeb -

ra la rın di key çiz gi le ri ay nı za man da önem li bir sa vun ma un su ru -

dur. Bi ra ra da dur duk la rı za man ken di le ri ni av la mak is te yen kap -

lan ve as lan lar bu çiz gi ler den do la yı sü rü yü bir bü tün ola rak al gı -

lar lar. Bu du rum da av cı, av la ya ca ğı zeb ra yı seç mek te güç lük çe -

ker, bu da zeb ra lar için bir ko run ma olur.

Zeb ra la rın ya şam la rın da önem li iki şey var dır, su ve ot...

Ba zı gün ler ot ve su bu la bil mek için sü rü

ha lin de 50 km yol yü rü ye bi lir ler. Fa kat ak -

şam tek rar ya şa dık la rı ye re dö ner ler.

Çün kü da ha ön ce baş ka hay van lar için

de an lat tı ğı mız gi bi, her sü rü ken di  için

belirledi ği bir böl ge de ya şar.
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Zeb ra la rın en hoş lan dık la rı şe yin toz-ban yo su ol -

du ğu nu bi li yor muy du nuz? Evet, çok il ginç ama doğ -

ru, zeb ra lar toz ban yo su nu çok se ver ler. Çün kü, toz ban yo su

üzer le rin de ki asa lak bö cek le ri te miz ler. Zeb ra la rın bir de on la ra

eş lik eden ve te miz len me le ri ne yar dım eden mi sa fir le ri var dır. Ox -

pec ker ku şu de ni len bu kuş lar, zeb ra la rın üzer le ri ne ko nar lar ve

zeb ra la rın has ta lık kap ma sı na ve ka şın ma sı na yol açan asa lak

bö cek le ri üst le rin den tek tek ayık lar lar. Gör dü ğü nüz gi bi bü tün

can lı la rın ya şam la rı nı dü zen le yen, ida re eden ve bir bir i ne yar dım -

cı kı lan Rab bi miz, hay van lar ale min de de, on la rı bir bir i ne yar -

dım cı ola rak gö rev len dir miş tir. 

Kü çük zeb ra lar doğ duk tan ya rım sa at son ra tit re ye rek de ol sa

kal kıp yü rü me ye baş lar lar. He men an ne le ri ne yö ne le rek on la rın

süt le ri ni emer ler. Süt on lar için çok fay da lı dır. Al lah'ın on lar için

özel ola rak ya rat tı ğı pem be renk te ki süt, on la rı doğ duk la rı an dan

iti ba ren has ta lık lar dan ko rur. Ay rı ca ba ğır sak la rı nın da ça lış ma -

sı nı sağ lar...

Al lah'ın ko ru ma sı al tın da

olan tüm can lı lar gi bi zeb ra lar

da ken di le ri ne öğ re ti len sa vun -

ma sis tem le ri sa ye sin de ya şa ya -

bi lir ler. Bu sa vun ma sis tem le ri -

nin bi rin ci si, Al lah'ın on la ra do -

ğuş tan ver di ği gör me, işit me ve

ko ku al ma du yu la rı nın çok has -

sas ol ma sı sa ye sin de or ta ya

çı kar. Bu du yu or gan la rı nın

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )



has sas ol ma sı zeb ra la rın düş man la rı nı çok ça buk fark edip, kaç -

ma la rı na ya rar. Koş ma ya baş la dık la rın da ise ina nıl maz bir hı za

ula şır lar. İkin ci si, sü rü uy ku ya dal dı ğın da bir ve ya iki zeb ra nın

muh te mel teh li ke le ri sü rü de ki le re ön ce den ha ber ver mek ama cıy la

nö bet çi kal ma la rı dır.

İş te, zeb ra lar in san la rın kul lan dı ğı sa vun ma tak tik le ri ne ben zer

sa vun ma tak tik le riy le ha re ket eder ler. An cak, bu hay van la rın sü -

rü ler ha lin de uyum için de ya şa ma la rı ve be lir li bir iş bö lü mü yap -

ma la rı il ginç tir. Çok açık tır ki, bu nu on la ra em re den, zeb ra la rı ya -

ra tan, on la rı bi ra ra ya top la yan, on la ra yi ye cek le ri ni ve ren

Al lah'tır. Eğer böy le ol ma say dı zeb ra la rın uy ku la rın dan vaz geç -

me le ri ni, ge ce bo yu nö bet çi lik ya pan zeb ra nın bu fe da kar lı ğı ni çin

yap tı ğı nı hiç kim se açık la ya maz dı. 

Öte yan dan, dün ya ya göz le ri ni ye ni aç mış bir yav ru zeb ra için,

Al lah'ın ona öğ ret ti ği sa vun ma tak ti ği çok da ha ba sit tir. Yav ru -

nun tek yap ma sı ge re ken an ne si nin ya kı nın da ol mak tır. Çün kü,

ye ni doğ muş bir zeb ra nın dün ya ya ye ni açıl mış göz le riy le ne sin si

düş man la rı nı gör me si, ne de gör se bi le tit rek ba cak la rıy la on lar -

dan ka ça bil me si müm kün dür. İş te, Al lah bu yav ru ya doğ du ğu an -

dan bü yü yün ce ye ka dar an ne si nin ya nın dan ay rıl ma ma sı ge rek ti -

ği ni il ham et miş tir. Yok sa zeb ra yav ru su do ğar do ğmaz ken di si ni

düş man la rın bek le di ği ni, bu düş man lar dan ko ru na bi le ce ği en

emin ye rin an ne si nin ya nı ol du ğu nu ne re den bi le bi lir? 

Zeb ra la rın ço ğu giz le ne cek faz la yer ol ma yan açık ot lak lar da

ya şar. Bu ne den le ha yat ta ka la bil mek için çok hız lı ha re ket et mek

zo run da dır lar. Zeb ra la rın tüm vü cut ya pı la rı bu ih ti yaç la rı nı kar -
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şı la ya cak şe kil de ya ra tıl mış tır. Ör ne ğin ba cak la rı çok uzun dur,

güç lü kas la rı ve ge niş bir ala na sa hip olan ak ci ğer le ri var dır. Bu

yüz den hiç yo rul ma dan ve ya vaş la ma dan çok uzun me sa fe le ri ko -

şa bi lir ler. Zeb ra la rın ke mik le ri de ha fif ol ma sı na rağ men ol duk ça

güç lü dür. 

Bun dan baş ka zeb ra lar sık sık su iç me ih ti ya cı his se der ler. Su -

yun ol ma dı ğı böl ge ler de ise ko ku du yu la rı nı kul la na rak çu kur

aça cak bir yer bu lur lar ve te miz su yu or ta ya çı ka rır lar. Her han gi

bir teh li ke anın da ye tiş kin zeb ra lar, sü rü de ki yav ru la rı ko ru ya bil -

mek için on la rı sü rü nün içi ne doğ ru iter ler. Tüm zeb ra sü rü sü ko -

şar ken yav ru lar da ima ka la ba lı ğın iç kıs mın da dır ve da ha iyi ko -

run mak için an ne le ri ne ya kın ha re ket eder ler.
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5-6 met re lik boy la rıy la zü ra fa la rı be nek li bir ku le ye ben ze te bi -

lir si niz. Zü ra fa la rın en uzun yer le ri bo yun la rı dır. Bo yun la rı nın

uzun ol ma sı, ağaç la rın en üst dal la rı na ka dar uza nıp ora da ki fi -

liz le ri ve bit ki le ri yi ye bil me le ri ni sağ lar. Zü ra fa la rın, hiç çiğ ne me -

den yut tuk la rı bu di ken li bit ki ler ön ce dört böl me li mi de le ri ne gi -

der. Da ha son ra bun la rı sin dir mek için tek rar ağız la rı na gön de rir

ve bu ra da çiğ ner ler. En so nun da da tek rar yu ta rak mi de le ri nin bir

baş ka böl me si ne gön de rir ler. 

An cak, bu ra da çok il ginç bir ay rın tı var. Bi raz ev vel bah set ti ği -

miz gi bi zü ra fa lar mi de le rin de ki di ken li bit ki le ri çiğ ne mek için

ağız la rı na ge ri gön de rir ler. Fa kat, bu çok uzun bir yol cu luk tur.

Be si nin mi de den ağ za gi de bil me si için, be nek li nin yak la şık 3-4

met re uzun luğ un da olan boy nun dan yu ka rı doğ ru çık ma sı ge re -

kir. Si zin de tah min ede bi le ce ği niz gi bi ye mek le rin ken di ken di ne

ora ya çı ka bil me si müm kün de -

ğil dir. Pe ki, zü ra fa la rın bu nu

na sıl ba şar dık la rı nı me rak et -

ti niz mi? He men söy le ye lim. Zü ra fa -

lar, be sin le ri ye mek bo ru sun dan yu ka rı

doğ ru çı ka ra cak asan sör ben ze ri bir sis te -

me sa hip tir. Ta bii ki zü ra fa la rın, "ye dik le ri -

mi zi sin dir mek için ağ zı mı za ge ri gön der -

me li yiz, bu nu ya pa bil mek için de asan sör

gi bi bir sis tem in şa et me miz ge re kir" di ye

dü şün me le ri müm kün de ğil dir. 
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Öte yan dan bu sis te min te sa dü fen oluş -

ma sı ise hiç müm kün de ğil dir. Bir in san,

"yıl lar ön ce in şa at yap mak için ge rek li

mal ze me le ri koy du ğum boş ara zi ye

git tim bir bak tım mal ze me le rin ye rin -

de ko ca man bir bi na du ru yor, her -

hal de bi raz yağ mur bi raz kar bi raz

da gü neş, so nun da se ne ler için de bu

bi na yı oluş tur du" de se, her hal de bu

ki şi ye çok gü ler si niz. Hat ta bel ki de ak -

lı nı yi tir miş ol du ğu nu dü şü nüp ona acır -

sı nız. İş te, be nek li nin asan sör sis tem li boy -

nu için de "te sa düf ler so nu cun da oluş muş tur"

de mek ay nı şey dir. Böy le bir sis tem te sa dü fen olu şa maz.

Üs te lik bir zü ra fa, taş, top rak ve ker piç ten olu şan can sız bir bi -

na de ğil dir. Bu, ko şan, acı kan, ço cuk la rı olan bir can lı dır. Hiç bu -

nun te sa dü fen oluş ma sı, te sa düf le rin ona sa hip ol du ğu uzun boy -

nu ve için de ki sis tem le ri ver me si müm kün mü dür? Ta bii ki de ğil...

Çok açık tır ki, zü ra fa ya ih ti ya cı olan her şe yi, do ğuş tan Al lah

ve rmiş tir. Al lah, zü ra fa nın ağ zı nı ve mi de ya pı sı nı iğ ne li ve di ken -

li bit ki le ri ra hat ça yi ye bil me si için özel ola rak ya rat mış tır.

Bo yun ya pı la rı gi bi, zü ra fa la rın uyu ma şe kil le ri ni de Al lah özel

ola rak ya rat mış tır. Zü ra fa lar, bo yun la rı nı ar ka göv de le ri nin ya nı -

na uza ta rak uyur lar. Bir kaç da ki ka dı şın da bü tün uy ku la rı nı bu

şe kil de ayak ta ge çi rir ler. Bir de zü ra fa lar hiç bir za man ay nı an da

uyu maz lar, mut la ka ara la rın dan bi ri nö bet tu tar. İş te, bu nö bet -
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çi nin uy ku sun dan fe da kar lık et me si ve zü ra fa la rın bu ko nu da or -

tak ka rar alıp an la şa bil me le ri, bi ze tüm can lı lar gi bi be nek li nin de

Al lah'ın kont ro lün de ol du ğu nu gös te rir. 

Şim di, bu be nek li le rin ye mek yi yiş le ri ni bir ke na ra bı ra ka lım ve

bi raz da bu se vim li le rin su iç me le ri hak kın da ko nu şa lım. Emi niz,

zü ra fa la rın met re ler ce eği lip na sıl ra hat ça su içe bil dik le ri ni öğ re -

nin ce bu çok ho şu nu za gi de cek. Bu ko nu yu ço ğu in san bil mez ya

da bil se  bi le üze rin de dü şün mek ak lı na gel me miş tir. Oy sa, her şe yi

ya ra tan Rab bi miz, biz le rin dü şü nen in san lar ol ma mı zı is ter.  

İlk ola rak şu nu söy le ye lim, bu uzun be nek li ku le le ri su içer ken

önem li bir so run bek ler. 

On la rı bek le yen so ru nun ne ol du ğu nu an la ma nız için

bi raz in san lar dan bah se de lim. Bil di ği niz gi bi bir in san

baş  aşa ğı dur du ğun da ve ya amu da kalk tı ğın da yü zü

kıp kır mı zı ke si lir. Bu nun se be bi yer çe ki mi nin et ki -

siy le önem li mik tar da ka nın in sa nın ba şı na top -

lan ma sı dır. Böy le bir du rum da kan, ba şın için -

de ki da mar la ra bir ba sınç uy gu lar ve bu kuv -

ve te "kan ba sın cı" de nir. 

İş te, bu kan ba sın cı zü ra fa lar su içer ken de

mey da na ge lir. An cak or ta da bü yük bir

prob lem var dır. Zü ra fa la rın boy la rı 5-6 met -

re ol du ğu için, bu yük sek lik ten aşa ğı inen ka -

fa ya et ki eden kan ba sın cı da ol duk ça bü yük

ola cak tır. Söz ko nu su kan ba sın cı bir in sa na uy -

gu lan sa in san he men bey ni par ça la na rak ölür. 
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Pe ki, zü ra fa lar na sıl olur da su

içer ken be yin ka na ma sı ge çir mez -

ler? Çün kü, uza yın, gök yü zü nün,

dün ya mı zın ve için de ya şa yan tüm

can lı la rın ya ra tı cı sı olan Al lah, zü -

ra fa la rın baş la rı nın içi ne çok özel

bir me ka niz ma yer leş tir miş tir. Zü ra -

fa la rın baş la rın da ki da mar la rın

için de ka pak çık lar var dır. Bu ka pak -

çık lar, zü ra fa nın ba şı nın yük sek li ği

de ğiş tiğ in de dev re ye gi rer ve ka nın zü ra fa nın ba şı na ba sınç yap -

ma sı na en gel olur lar. Böy le ce, zü ra fa ra hat lık la su içe bi lir.

Pe ki, zü ra fa la rın ne den be nek li ol du ğu nu hiç dü şün dü nüz mü?

Çok es te tik olan bu gö rün tü as lın da on la rın sak lan ma la rı nı sağ -

lar. Ya şa dık la rı or ta mın ren gi ile böy le bir uyum için de ol ma la rı

düş man la rı ta ra fın dan gö rül me le ri ni zor laş tı rır. Çok bü yük ol ma -

la rı na rağ men, tek düş man la rı olan or man lar kra lı as lan dan bu

sa ye de sak la na bi lir ler. 

Ay rı ca zü ra fa lar, bir teh li ke anın da ko şa rak 55-60 km. hı za

ula şa bi lir ler. Koş ma ya baş la dık la rın da baş la rı nı pom pa lar gi bi

ile ri ge ri gö tü rür ve kuy ruk la rı nı kı vı rır lar. Ko şar ken di ğer bir özel -

lik le ri ise, di ğer hay van lar gi bi ayak la rı nı çap raz la ma at ma ma la -

rı dır. Ön ce ön ve ar ka sol, da ha son ra ön ve ar ka sa ğ ayak la rı nı

kul la na rak ko şar lar. As lan la rın bu yüz den zü ra fa yı ya ka la ya bil -

me si çok zor olur. 

Ta bii bu du rum yav ru zü ra fa lar için ge çer li de ğil dir. On lar, he -
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nüz tam ge liş me miş ba cak la -

rıy la an ne le ri gi bi hız lı ko şa -

maz lar. Bu yüz den, as lan lar

on la rı ko lay ca ya ka la ya bi -

lir ler. An cak, ilk baş ta da be -

lir ti ği miz gi bi bu se vim li,

mi nik yav ru lar, an ne le ri -

nin ya nın dan hiç ay rıl maz -

lar. An ne le ri de öl dü rü cü

tek me ler ata bi len uzun ba -

cak la rı nı on la rı ko ru mak için

kul la nır lar. Bu ra da bi raz du -

rup dü şü nün. Zü ra fa de di ği -

miz can lı so nuç ta bir hay -

van dır. Hay van la rın ak lı, ze ka sı

yok tur. İn san lar gi bi duy gu la rı da

yok tur. Ya ni bir teh li ke kar şı sın da an ne ni zin si zi ko ru ma sı çok do -

ğal dır ve bu du rum si ze olan sev gi sin den kay nak la nır. Ama bir in -

san gi bi duy gu la ra, ak la ve vic da na sa hip ol ma yan zü ra fa nın teh -

li ke kar şı sın da yav ru su nu ko ru ma sı son de re ce şa şır tı cı dır. İş te zü -

ra fa nın ve di ğer tüm hay van la rın yav ru la rı nı ko ru ma la rı Al lah'ın

on la ra il ha m et me si sa ye sin de olur. Al lah son suz şef kat sa hi bi dir.

He pi mi zin ya ra tı cı sı olan Rab bi miz, ya rat tı ğı var lık la ra olan

ben zer siz şef ka ti ni ve mer ha me ti ni bir Ku ran aye tin de şöy le ha ber

ve rir:

… Öy ley se Rab bin, ger çek ten şef kat li ve mer ha met sa hi bi dir. (Nahl

Su re si, 47)
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Ka ra da ya şa yan hay van la rı n en bü yü ğü olan fil le rin, Af ri ka ve

As ya fi li ol mak üze re iki tü rü var dır. Af ri ka fil le ri di ğer le ri ne gö re

da ha bü yük tür. Yük sek li ği 3.5 met re ye, ağır lı ğı da 6 to na ula şa bi -

lir. Yel pa ze gi bi olan ku lak la rı nın uzun lu ğu 2 met re yi, ge niş li ği ise

1.5 met re yi bu lur. 3.5 met re olan boy la rıy la bu dev gi bi hay van la -

rı ya şa dı ğı mız ev le re sok ma mız, on la rı ke di kö pek gi bi bes le me -

miz müm kün de ğil dir. 

Fil le rin di ğer hay van lar dan en bü yük far kı hor tum la rı nın ol ma -

sı dır. Bah çe hor tu mu na ben ze yen bu uzun hor tu mun için de 50

bin kas var dır. Evet yan lış duy ma dı nız "50 bin" kas... Bu run de lik -
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le ri ise bu hor tu mun ucun da dır. Fil ler,

hor tum la rı nı be sin le ri ve su yu ağ ız la -

rı na gö tür mek, eş ya la rı kal dır mak ve

ta bi bir de ko ku al mak için kul la nır -

lar. Bu hor tum, fi lin su içe bil me si ve ya

vü cu du nun üs tü ne su püs kür te bil me si için 4

lit re su yu tut ma ka bi li ye ti ne de sa hip tir.

Öte yan dan, fil ler ko ca man eş ya la rı ta şı ya bi len hor tum la rıy la

mi ni cik bir be zel ye to hu mu nu bi le ko pa rıp, ağız la rın da pat la ta -

rak içi ni yi ye bi lir ler. On la rın, ko ca man cüs se le riy le böy le si ne in ce -

lik is te yen bir işi ba şa ra bil me le ri ger çek ten de hay ran lık ve ri ci dir.

Bir çok ko nu da işe ya ra yan bu hor tum ay nı za man da hem uzun

bir par mak, hem bir bo ra zan hem de ho par lör ola rak kul la nı lır.

Ay rı ca, fil ler hor tum la rı nı yı kan mak için su, top rak ban yo su

yap mak için de toz püs kürt mek ama cıy la kul la nır lar. An cak, yav -

ru lar ye ni doğ duk la rın da hor tum la rı nı kul lan ma yı be ce re mez ler.

Hat ta ba zen hor tum la rı na ba sıp dü şer ler. İn san lar, on la rın bu

hal le ri ni çok ko mik ve se vim li bu lur lar. Fa kat, mi nik yav ru la rın

hot rum la rı na ba sıp düş mek ten hoş lan dık la rı söy le ne mez. An ne

fil, 12 yıl bo yun ca yav ru su nu hiç ya nın dan ayır maz. Al tı ay bo -

yun ca hiç bık ma dan, sı kıl ma dan yav ru su na hor tu mu nu kul lan -

ma yı öğ re tir. 

Fi lin ağ zı nın iki ke na rın da iki siv ri uzun di şi var dır. Bu diş ler,

on la rın ken di le ri ni sa vun ma la rı nı ko lay laş tı rır. Ay rı ca, fil ler bu

diş le rin bi ri ni yer de de lik açıp su bul mak için kul la nır lar. 

Öte yan dan, lif li bit ki le ri çiğ ne yen bu hay van la rın diş le ri çok
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faz la aşı nır. Bu yüz den Rab bi miz on la ra çok önem li bir özel lik

ver miş tir. Her aşı nan di şin ye ri ne ar ka sı ra da ki diş ler den bir ye ni si

ge lir. 

Ye tiş kin bir fil yi ye cek ola rak gün de yak la şık 330 kg. bit ki ye ih -

ti yaç du yar. Bu mik tar al tı kü çük bal ya sa ma na denk gel mek te dir.

Fil ler 24 sa at le ri nin yak la şık 16 sa ati ni ye mek ye me ye har ca mak

zo run da dır lar. 

Şim di si ze fil ler hak kın da il ginç bir bil gi da ha ve re lim. Siz, bu -

gü ne ka dar bu ka lın de ri li, ko ca hay va nın na sıl se rin le di ği ni hiç

dü şün dü nüz mü? As lın da, si zin de tah min ede ce ği niz gi bi ka lın

de ri le ri yü zün den ter le ye me yen fil ler, do ğal ola rak et raf ta bul duk -

la rı su ya da ça mur bi ri kin ti le riy le se rin le me ye ça lı şır lar. Ta bii, fil -

le rin se rin le mek için kul lan dık la rı baş ka yön tem ler de var dır. Ör -

ne ğin, ku lak la rı nı vü cut la rı nı so ğut mak için yel pa ze gi bi kul la nır -

lar. Ay rı ca, ku lak la rın da bu lu nan in ce kan da mar la rı da bu ha re -

ket sı ra sın da so ğu ya rak vü cu dun se rin le me si ne yar dım cı olur. 

Fil le rin di ğer bir özel li ği ise bü yük hay van av cı la rı nı ve hay van

bi lim ci le ri ni uzun sü re şa şırt mış tır. Bu

özel lik, fil le rin ka rın la rı nın gu -

rul da ma sı dır. Fil le rin ka -

rın la rı gu rul dar ken çok

yük sek ses ler çı ka rır. An -

cak in san la rı şa şır tan, fil -

le rin ka rın la rın dan ge len

ses le rin yük sek li ği de ğil, fil -

le rin bu gü rül tü le ri kont rol
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ede bil me si dir. As lın da fil le rin çı kar dı ğı bu gü rül tü le rin sin di rim le

hiç bir il gi si yok tur. Bu ses ler, fil le rin ar ka daş la rı nın ye ri ni an la -

mak için ka rın la rın dan çı kar dık la rı ses ler dir. An cak, da ha da il -

gin ci, fil ler bir teh li key le kar şı laş tık la rı za man he men ses siz le şir ler.

Teh li ke geç tik ten son ra ise ses ler ye ni den baş lar. Böy le ce, fil ler 4

km uzak lık tan bi le bir bir le riy le ha ber le şe bi lir ler.

Öte yan dan, fil le rin göç ediş hi ka ye le ri bi lim adam la rı nı şa şır -

tan bir baş ka ko nu dur. Bu ko ca ku lak lı, dev cüs se li hay van lar ku -

rak mev sim ler de göç eder ler ve bu sı ra da hep ay nı yo lu iz ler ler.

Da ha da il gin ci, bu göç sı ra sın da yol da gör dük le ri dal par ça la rı

gi bi çöp le ri de te miz ler ler. 

Fil ler ge niş alan la ra ya yı la rak ya şa yan hay van lar ol duk la rı için

ara la rın da sağ lam bir "ile ti şim" ol ma sı çok önem li dir. Bu ile ti şim

yal nız ca fil le rin kes kin ko ku al ma du yu la rı sa ye sin de ol maz. Bu -

nun ya nın da, Al lah fi lin al nın da, in san la rın du ya ma ya ca ğı bo ğuk

bir ses çı kar tan bir or gan ya rat mış tır. İş te bu or gan sa ye sin de fil -

ler ken di ara la rın da, di ğer can lı la rın an la ya ma ya ca ğı giz li ve şif -

re li bir dil kul la na rak ko nu şur lar. Fil le rin çı kar dık la rı bu bo ğuk

ses ler çok uzak me sa fe le re ula şa bi lir. Bun dan do la yı fil le rin çı kar -

dık la rı bu özel ses uzun me sa fe li gö rüş me ler için ide al dir.
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BOY NUZ LA RIY LA 
ÜN LÜ GE YİK LER

Hiç boy nuz lu bir hay va na do kun du nuz mu? Eğer do kun muş ol -

say dı nız çok şa şı rır dı nız. Çün kü hay va nın tüy le riy le kap lı yu mu -

şak de ri si nin için den çı kan boy nuz lar ol duk ça sert tir. Boy nu zu bi -

raz ken di tır na ğı nı za ben ze te bi lir si niz. Eli mi zin üze rin de ki yu mu -

şak de ri den son de re ce sert tır nak la rın çık ma sı ve tır nak la rın son

de re ce düz gün bir şe kil de bü yü me si her hal de he pi ni zi şa şır tı yor -

dur. İş te hay van lar da ki boy nuz da, tır nak la rı mı zın uza ma sı gi bi

uzar; ama bun lar çok da ha ka lın, sert ve bü yük tür.

Ren ge yik le ri dı şın da, ge yik le rin sa de ce er kek le rin de boy nuz

var dır. Çift leş me mev si min den son ra bu boy nuz lar dü şüp ye ni le -

nir. Es ki boy nuz lar dü şer düş mez, ye ni le ri he men boy gös te rir. 

Boy nuz lar bü yür ken, ka di fem si in ce bir de ri ta ba ka sıy la ör tü lür.

Ta ma men bü yü yün ce kan da mar -

la rı ke si lir, de ri kan la bes le ne -

mez ve hay van boy nuz la rı nı

sür te rek de ri yi aşın dı rır, ke mik -

ler or ta ya çı kar. Ge yik ler 6 ya şın -

da iken boy nuz la rı en ge liş miş

ha li ni alır. Bu yaş tan son ra ise ar -

tık bo zul ma ya baş lar. Boy nuz la -

rın bo yu ve bi çi mi, ça tal la rın sa -

yı sı ge yik ten ge yi ğe değ işir.



Bel ki ak lı nı za "ge yik ler ni çin

boy nuz lu dur?" di ye bir so ru

gel miş tir. Boy nuz ge yik için

önem li bir si lah tır. Onu

kul la na rak ken di ni düş -

man la rın dan ko rur. Hat ta

ba zen yal nız ca boy nu zu nu

gös ter me si bi le kar şı sın da ki

düş ma nın kaç ma sı için ye ter li dir. 

Kı zıl ge yik le rin er ke ği ko ku be zin den sal gı la dı ğı bir mad de yi bu -

lun du ğu böl ge de her ye re sü re rek bir sı nır çi zer. Bu böl ge de di şi ler -

den olu şan bir sü rü oluş tu rur. Sü rü sü nü ise sa hip ol du ğu boy nuz -

lar la düş man la rın dan ko rur. Eğer böl ge ye baş ka bir hay van gi rer -

se, onu gür kük re me ler le ya da boy nuz la rıy la dö vü şe rek böl ge sin -

den uzak laş tır ma ya ça lı şır.

Al lah bu hay van la rı baş la rın da boy nuz lar la ya ra ta rak bun -

lar la düş man la rı na kar şı ken di le ri ni ve sü rü le ri ni sa vun ma im -

ka nı ver miş tir. Al lah on la ra bu güç lü boy -

nuz la rı ver me sey di o za man bu hay -

van lar düş man la rı na kar şı ol duk ça sa -

vun ma sız ve ça re siz ka lır lar dı. Er kek ge -

yik ler di şi le ri ni ko ru ya maz, sü rü oluş tu -

ra maz lar dı. Vah şi hay van la ra kar şı kul la -

na bi le cek le ri bir si lah la rı ol maz dı. 

Her hal de dün ya da ki hiç kim se nin de ak lı -

na; "Keş ke ba zı hay van la rın ka fa la rın dan ke -
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mik gi bi sert bir mad de çık say dı da, bu mad de ça tal lı bir şe kil ala -

rak hay van la ra özel bir ko ru ma sağ la say dı" gi bi bir fi kir gel mez -

di. Gel sey di de ya pa bi le cek le ri bir şey ol maz dı. An cak bü tün can lı -

la rı en gü zel şe kil de ya ra tan ve bu can lı la rın bü tün ih ti yaç la rı nı

bi len Al lah, ge yik le re ve bir çok hay va na tam ih ti yaç la rı na uy gun

sa vun ma sis tem le ri ver miş tir. 

Ku ran'da in san la ra bu ger çe ği Al lah şöy le ha tır la tır:

De ki: "Eğer bi li yor sa nız (söy le yin:) her şe yin mülk ve yö ne ti mi ki min

elin de dir? Ki O, ko ru yup kol lu yor ken ken di si

ko run mu yor." (Mü mi nun Su re si, 88)

Tüm can lı la rın ko ru yu cu su yal -

nız ca Al lah'tır.

… Se nin Rab bin, her şe yin üze -

rin de gö ze ti ci-ko ru yu cu dur. (Se be

Su re si, 21)

… Al lah her şe yin üze rin de ko -

ru yu cu dur. (Ni sa Su re si, 85)



"Hiç hay van da cep olur mu?" di ye bi lir si niz. Fa kat, ger çek ten de

kan gu ru nun kar nın da "ke se" de ni len ve yav ru kan gu ru nun bes -

len me si nin, ko run ma sı nın ve ge liş me si nin sağ lan dı ğı bir bö lüm

bu lu nur.

Ce bin için den ka fa sı nı çı kar mış yav ru nun çok se vim li ve şef kat

uyan dı ran bir gö rün tü sü var dır. Bu yav ru, o ce be he nüz 1 cm. iken

an ne si nin rah mi ni terk ede rek, ya ni da ha hiç bir or ga nı ge li şi mi ni

ta mam la ma dan, 3 da ki ka lık bir yol cu luk so nu cun da ula şır. 

An ne si nin ke se si nin için de dört fark lı me me bu lu nur. Bu me me -

ler den bi ri sin de, kı va mı ve ısı sıy la ken di si için özel ha zır lan mış bir

süt var dır. Di ğer üç me me de ise ye ni do ğmuş bir be bek için de ğil,

ya şı da ha ile ri bir yav ru için ha zır la nan süt bu lun mak ta dır. Bu

yav ru da bir kaç haf ta son ra ilk em di ği me me yi bı ra ka cak ve ya şı -

na gö re olan me me yi em me ye baş la ya cak tır. Bi raz da ha bü yü -

yün ce ise bir öte ki si ne ge çiş ya pa cak tır.

Ço cuk lar, bu ra da ken di ken di ni ze sor ma nız ge re ken ba zı so ru -

lar var: Ön ce lik le, 1 cm bo yun da ki kan gu ru yav ru su, bu dört me -

me den han gi si ni se çe ce ği ni ne re den bi le cek tir? An ne kan gu ru

dört me me si nin her bi ri ne bu ka dar fark lı özel lik te ki süt le ri na sıl

yer leş tir miş tir? Da ha sı, ye ni do ğan yav ru nun em di ği süt di ğer me -
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me ler den ge len süt le re gö re da ha sı cak tır. İçer di ği be sin ler de da -

ha fark lı dır. Pe ki, an ne kan gu ru bu me me için de ki sü tü na sıl ısıt -

mış tır? Her yav ru nun ih ti ya cı olan fark lı be sin le ri sü tün içi ne na sıl

yer leş tir miş tir?

Sa kın unut ma yın, bun la rın hiç bi ri ni ya pan as lın da an ne kan -

gu ru de ğil dir. An ne kan gu ru nun, ke se si nin için de ki süt le rin fark lı

ol du ğun dan ha be ri bi le yok tur. Me me le rin den bi ri  nin için de ki sü -

tün sı cak lı ğı nı he sap la ya bil me si müm kün de ğil dir. Her sü te fark lı

özel lik ver me yi ise ken di si hiç be ce re mez. O han gi sü tün için de

han gi be si nin ol du ğu nu da hiç bir za man bi le mez. O sa de ce

Al lah'ın ken di si ne em ret ti ği şe kil de ya şa yan bir kan gu ru dur. Yav -

ru su nun ih ti yaç la rı nı da Al lah ya rat mış tır. Son suz şef kat ve mer -

ha met sa hi bi olan Rab bi miz, en uy gun ya -

pı da ki süt le ri, kan gu ru yav ru la rı

için en uy gun ye re ya ni an ne le -

ri nin kar nı na yer leş tir miş tir.
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Kan gu ru yav ru su 6,5 ayı özel ke se sin den

hiç çık ma dan ge çi rir. Ar dın dan yak la şık 8 ayı

hem ke se nin için de, hem de dı şa rı da dö nü şüm lü

ola rak ge çir dik ten son ra, sü rek li dı şa rı da kal -

ma ya baş la ya cak tır.

Bu ara da, da ha bi rin ci yav ru cep ten çık -

ma dan, ona ye ni bir kar deş tır ma na tır ma -

na ge lir. Her iki si ay nı cep te ve ke sin lik le bir bir i ne za rar ver me den

uzun bir sü re ya şar. Her yav ru ken di ya şı na gö re be sin ler içe ren

sü tün bu lun du ğu me me yi emer. Pe ki her kar deş ken di si nin em me -

si ge re ken me me nin han gi si ol du ğu nu ne re den bi lir? 

Bu so ru nun ce va bı çok açık tır: Al lah'ın il ha mıy la, öğ ret me siy le.

Kan gu ru lar cüs se le riy le de ol duk ça dik kat çe ker; göv de le ri 1,5

m., kuy ruk la rı ise 1 m.'dir. Kan gu ru ai le si ar ka ayak la rı nın bü yük -

lü ğü sa ye sin de 8 met re lik me sa fe yi bir an da ka te de bi lir. Hız lı ko -

şar ken den ge le ri ni çok güç lü ve iri olan kuy ruk la rıy la sağ lar lar.

Pe ki siz ce ayak la rı te sa dü fen mi bu ka dar bü yük tür?

Ya da ra hat ça sıç ra mak için çok bü yük ar ka ayak la -

ra ih ti yaç la rı ol du ğu nu an ne le ri mi he sap la mış tır? 

Ta bii ki doğ ru ce vap bun la rın hiç bi ri de ğil dir.

Hiç bir şey te sa dü fen ol ma mış tır. Her şe yi can lı la rın

ih ti yaç la rı na gö re ya ra tan Al lah, kan gu -

ru yu da di ğer tüm can lı la rı ya rat tı ğı

gi bi en mü kem mel şe kil de ya rat -

mış tır. 
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Ko ala de yin ce, ak lı mı za oka lip tüs ağa cı

de ni len ağa cın göv de si ne kol la rı nı ve ba cak -

la rı nı do la ya rak tu tun muş olan gri tüy lü,

se vim li bir hay van ge lir. Ger çek ten de ko ala -

la rın bu gö rün tü le ri çok se vim li dir. Bu ara da

ko ala la ra ne den uy ku cu de di ği mi zi me rak et -

miş si niz dir. He men söy le ye lim, ko ala lar gün de

18 sa at uyur lar!

Ko ala la rın el le ri ve ayak la rı, ömür le ri nin çok

bü yük kıs mı nı oka lip tüs ağaç la rı nın üze rin de ge -

çir me le ri ne im kan ta nı ya cak şe kil de ya ra tıl mış tır. 

Ko ala, uzun kıv rık kol la rı, kes kin pen çe le ri ve ağa ca sı kı ca tu tu -

nan el le ri nin yar dı mıy la ge niş ağaç göv de le ri ne hız la tır ma na bi -

lir. Bu hay van la rın ön ayak la rın da ki ilk iki par mak la rı di ğer üç ta -

ne den ay rık tır. Ken di eli mi zi dü şü nür sek, iki ta ne baş par mak la rı

ol du ğu söy le ne bi lir. Ar ka ayak lar da ki baş par mak lar da di ğer le -

rin den ay rık tır ve di ğer dört par mak gi bi kes kin pen çe le re sa hip

de ğil dir. Di ğer par mak lar dan fark lı olan bu baş par mak lar kü çük

dal la ra ko lay ca tu tun ma yı sağ lar. Ko ala lar pen çe le ri ni ağaç la rın

yu mu şak ve düz gün göv de le ri ne çen gel gi bi sap la ya rak tu tu nur -

lar. Dört ayak la rıy la da, tıp kı bi zim bir so pa yı kav ra ma mız gi bi

ağaç dal la rı nı ra hat lık la kav ra ya bi lir ve ağaç dal la rı na sa rı la rak
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tır ma na bi lir ler. İş te ko ala nın  ağaç la rın üs -

tün de ya şa ma sı nı ko lay kı lan ya pı bu dur. 

Ko ala lar, tem bel sa nıl ma la rı na kar şın

ağaç lar üze rin de hız la ha re ket ede bi lir hat -

ta bir dal dan di ğe ri ne ol mak üze re bir met re

uza ğa bi le sıç ra ya bi lir ler. Di şi ko ala, iki yıl da tek bir

yav ru do ğu rur ve onu kan gu ru gi bi ke se sin de ta şır. Yav ru ilk ay -

lar da an ne si nin ke se sin den çık maz ve da ha son ra 1 ya şı na ka dar

an ne si nin sır tın da ya şar. Ta bii an ne si de oka lip tüs ağa cı nın üze -

rin den baş ka yer de de ğil dir. Ko ala la rın bu ağa cın üze rin de ya şa -

ma la rı nın ne de ni, onun yap rak la rı nı yi ye rek bes len me le ri dir. Za -

ten, bu ne den le dir ki ko ala la ra yal nız ca tek bir kı ta da, oka lip tüs

ağa cı nın bol ca bu lun du ğu, Avust ral ya kı ta sın da rast la rız. 

Avust ral ya'da Oka lip tüs ağa cı nın 600'den faz la tü rü ol ma sı na

kar şı, ko ala lar bun la rın sa de ce 35 ka da rı nı kul la nır lar. Oka lip tüs

ağa cı bir ko ala için yal nız ba rı nak de ğil, ay nı za man da önem li

bir be sin kay na ğı dır. Hat ta oka lip tüs yap rak la rı nın ko ala nın ye -

ga ne gı da sı ol du ğu nu söy le mek yan lış ol maz.

Öte yan dan, ko ala la rın bir çok fark lı tü -

rü var dır. Bu tür le rin her bi ri fark lı bir

oka lip tüs yap ra ğı ile bes le nir. Eğer bir

ko ala yı alıp baş ka bir ye re gö tü rür -

se niz ya nı nız da onun ye di ği oka lip tüs

yap ra ğı nı da gö tür me niz ge re kir. Yap -

rak la rı nın lez ze tin den baş ka bu hay -
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van la rın oka lip tüs ağa cın dan

çok az in me le ri nin bir ne de -

ni de yer de yü rür ken çok

zor lan ma la rı dır.

Bu oka lip tüs ağa cı, as lın -

da bil di ği miz na ne şe ke ri nin

ya pıl dı ğı ağaç tır. Yap rak la -

rın da fark lı kim ya sal mad de ler

var dır. Bu mad de ler, ko ala dı şın -

da ki bü tün hay van lar için ze hir li ve

teh li ke li dir. Baş ka la rı için ze hir li olan bu

yap rak la rı ko ala yut ma dan ön ce diş le riy le öğ ütür. Yap rak ta ki za -

rar lı mad de ko ala nın vü cu dun da, ka ra ci ğer de arı tı lır ve vü cut tan

dı şa rı atı lır. Di ğer can lı lar için ze hir li olan bu yi ye cek, Al lah'ın di -

le me siy le ko ala ya za rar ver mez. Bu yüz den bir ko ala her gün yak -

la şık ola rak 1 kg ze hir li yap ra ğı hiç bir prob lem ya şa ma dan yi ye -

bi lir. Ay rı ca ko ala lar ih ti yaç la rı olan su yun bü yük bir kıs mı nı da

oka lip tüs yap rak la rı nı yi ye rek alır lar. Yı lın bel li za man la rın da

oka lip tüs yap rak la rı nın üç te iki si su ta şır. Bu yüz den bir ko ala sa -

de ce yap rak la rı yi ye rek, ay lar ca su iç me den ya şa ya bi lir. Oka lip tüs

ağaç la rı nın te pe le ri ol duk ça rüz gar lı dır. Bu yüz den ko ala la rın sı -

cak ka la bil me le ri için sırt la rın da çok ka lın bir kürk le ri var dır. 

Ze hir li bir bit ki ile bir hay van ara sın da ki bu uyum bi ze ko ala la -

rın ve oka lip tüs le rin ay nı Ya ra tı cı ta ra fın dan ya ra tıl dık la rı nı gös te -

rir. Ya rat tı ğı her şe yi ku sur suz ya pan bu Ya ra tı cı hiç kuş ku suz ki

tüm alem le rin Rab bi olan Al lah'tır.
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SEVİL MEK İS TE YEN
YA RA MAZ KE Dİ LER

Ke di ler, yal nız ya şa yan, bağ ım sız ol mak tan hoş la nan hay van -

lar dır. Ev cil kö pek ler gi bi sa hip le ri nin is tek le ri ne hiç bir za man bo -

yun e ğmez ler. Si zin de bil di ği niz gi bi ke di ler aç kal dık la rın da mi -

yav lar, se vil mek is te dik le rin de sür tü nür, tüy le ri ok şan dı ğın da al -

dık la rı zevk ten ötü rü mı rıl da nır ve da ha bun la ra ben zer pek çok

ha re ket le is te dik le ri me sa jı ve rir ler.

- Ke di le rin Ge ce le ri Çok İyi Gör dük le ri ni Bi li yor mu su nuz?

Evet, bu tüy yu mak la rı nın gör me si için azı cık ışık ye ter li dir.

Çün kü ke di le rin göz le ri bi zim göz le ri miz den fark lı ya ra tıl mış tır.
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On la rın göz be bek le ri ka ran lık -

ta, ola bil di ğin ce çok ışık ala bil -

mek için bü yü ye rek yu var lak la -

şır. Bu da on la rın ka ran lık ta ra -

hat ça gö re bil me le ri ni sağ lar. 

Ay rı ca, ke di le rin göz le rin de in san la rın göz le rin de bu lun ma yan

bir ta ba ka var dır. Bu ta ba ka, re ti na ta ba ka sı nın he men ar ka sın -

da dır. Re ti na dan ge çip bu ra ya ge len ışık tek rar re ti na ya doğ ru

yan sır. İş te, bu ta ba ka ışı ğı ge ri yan sı ta bil di ği için re ti na dan iki

ke re ışık geç miş olur. Bu sa ye de ke di ler çok az ışık ta, hat ta in san

gö zü nün gö re me ye ce ği ka dar ka ran lık or tam lar da bi le ga yet iyi

gö rür.

- Pe ki Hiç Dü şün dü nüz mü Göz le ri Ge ce le ri Ne den Par lar?

Bu par la ma, ke di nin göz le rin de ki bi raz ön ce bah set ti ği miz ta -

ba ka ile il gi li dir. Ar tık si zin de bil di ği niz gi bi, bu ta ba ka ge len ışı -

ğı ay na gi bi ge ri yan sı tır. İş te, on la rın göz le ri ni da ha par lak gös -

te ren, göz le rin de ki ay na dan yan sı yan ışık tır.

- Pen çe le ri nin Özel li ği ni Bi li yor mu su nuz?

Bu se vim li le rin mi nik pa ti le ri, teh li ke an la rın da yır tı cı bir pen çe -

ye dö nü şür ler. Bun la rı teh li ke li ha le ge ti ren, iç le rin de sak la dık la rı

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )



siv ri ve kes kin tır nak la rı dır. Teh li ke an la rın da bu tır nak la rı

dı şa rı çı kar mak için yap tık la rı ha re ket, ay nı za man da pen -

çe le rin ya yı la rak ge niş le me si ni de sağ lar. 

- Ni çin Hep Dört Ayak Üze ri ne Dü şer ler?

He pi niz bi li yor su nuz dur, met re ler ce yük sek lik ten düş se ler

da hi ke di ler her se fe rin de dört ayak la rı üze ri ne dü şer ler.

Dört ayak üs tü ne düş me nin ke di ler de ki ger çek se be bi on la -

rın dü şer ken den ge le ri ni sa ğla mak için kuy ruk la rı nı kul lan -

ma la rı ve göv de le ri nin ağır lık mer ke zi ni bu sa ye de de ğiş ti -

rip, pa ti le ri üze rin de ye re dü şe bil me le ri dir. 

Ağaç la rın üze rin de, yük sek yer ler de do laş mak tan ke yif

alan bu se vim li hay van cık la ra düş me teh li ke si kar şı sın da

bu ko ru yu cu özel li ği ve ren, son suz şef kat ve mer ha met sa -

hi bi olan yü ce Rab bi miz’ dir.
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As lan ke di gil le rin bir üye si dir ve çok yır tı cı dır. Uzun göv de si, kı -

sa ba cak la rı, bü yük ka fa sı, güç lü gö rü nü şü ve aza me tiy le or man -

lar kra lı ol ma yı hak eder.

Uzun lu ğu kuy ru ğuy la bir lik te 3 met re dir. Yük sek li ği yak la şık bir

met re, ağır lı ğıy sa yak la şık 230 kg'dır. Ya ni, as lan siz den yak la şık

1.5-2 met re da ha uzun, ko ca man bir ke di dir.

Er kek as lan la rın ye le le ri var dır. Çok yu mu şak olan bu tüy ler, ya

yü zü çev re ler ya da ba şın ar ka sı nı, boy nu ve omuz la rı kap la ya rak

gö ğüs ten be le ka dar uzar. Bu ye le as la na çok hey bet li bir gö rü -

nüm ve rir. Al lah'ın as la na ver di ği bu ye le hay va nı ol du ğun dan

da ha da güç lü ve gös te riş li ha le ge ti rir.

Bü tün gü nü nü ka ya la rın ve ağaç la rın göl ge sin de ya ta rak ya da

uyu ya rak ge çi ren as lan ço ğu za man ge ce le ri av la nır. Mü kem mel

57

OR MAN LAR KRA LI:
AS LAN



bir ge ce gö rü şü ne sa hip olan as lan lar bu sa ye de ge ce le ri ra hat lık -

la av la rı nı gö re bi lir ler. Ka ran lık ta do la şan as lan la rın ışı ğı müm -

kün ol du ğu ka dar faz la top la ya bil me le ri için göz le rin de özel bir

ta sa rım var dır. Di ğer can lı la ra gö re da ha bü yük olan göz be bek le -

ri ve göz mer cek le ri as lan la rı iyi bi rer av cı ya pan en önem li özel -

lik ler den dir. Al lah bu can lı la rı için de ya şa dık la rı or ta ma en uy gun

özel lik ler le bir lik te ya rat mış tır. 

As la nın ken di ne öz gü kük re me si, ge nel lik le ak şam la rı av lan ma

za ma nın dan ve gün doğ ma dan ön ce du yu lur. As lan kük re di ği za -

man, or man da san ki ha yat du rur. Ulu yan bir sırt lan ulu ma sı nı,

hır la yan bir le opar hır la ma sı nı ke ser. Her kes su sar ve

kra lı din ler. May mun lar ağaç la rın en üst dal la rı na

ka ça rak, çı ka ra bil dik le ri ka dar çığ lık atar lar. 
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Sa kın on la rı ke di gi bi uy sal san ma yın! On lar çok vah şi ve

güç lü dür ler.

Kap lan lar ke di ai le si nin en güç lü le rin den dir.

Ye ni do ğan yav ru kap lan la rın göz le ri an cak iki gün son ra

açı lır. An ne kap lan di ğer hay van la ra kar şı çok vah şi ol ma sı -

na rağ men yav ru la rı na kar şı çok has sas ve düş kün dür. Al tı

haf ta bo yun ca on la rı süt le bes ler. Da ha son ra on la ra ya vaş

ya vaş av lan ma yı ve ken di yi ye cek le ri ni el de et me yi ö ğre tir.

Bu eği tim dö ne min den son ra kap lan, çok hız lı ha re ket

ede bi len güç lü ve ye tiş kin bir hay van olur. Bir sıç ra yış ta tam

4 met re at la ya bi lir. Şim di, kol la rı nı zı iki ya na açın, bir eli ni -

zin par mak ucun dan di ğer eli ni zin par mak ucu na ka dar

olan uzun luk 1 met re ka dar dır. İş te, bu uzun lu ğun dört ta -

ne si nin yan ya na gel miş ha li de kap la nın bir sıç ra yış ta at la -

ya bi le ce ği me sa fe ye eşit tir.

Kap lan la rın ken di le ri nin bi le far kın da ol ma dık la rı ka muf -

laj (bu lun du ğu or ta ma uya bil me) özel lik le ri var dır. Ya şa dık -

la rı yer le rin do ğal renk le ri ne ben zer tüy renk le ri or man da

VAH Şİ KE DİLER: 

KAP LAN LAR 
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ko lay lık la giz le ne bil me le ri sağ lar. Bu sa ye de

kap lan lar av la rı na sez dir me den yak la şa bi lir ler. Ay rı -

ca bu renk ler kap la na çok es te tik ve et ki le yi ci özel lik ler

ka zan dı rır. Her kap la nın pos tun da ki ve ya nak la rın da ki çiz -

gi ler ile kaş la rı di ğer le rin den fark lı fark lı dır. 

Kap lan lar bir bir i nin av lan ma alan ı na ke sin lik le gir mez. Bir

kap lan, ken di böl ge si ni ça lı lık lar üze ri ne sal gı la dı ğı bir ko kuy la

işa ret ler. Di ğer kap lan lar, ko ku yu duy duk la rın da baş ka bi ri nin

böl ge si ne gir mek te ol du kla rı nı an lar lar.

Kap lan la rın özel lik le ri bu ka dar la sı nır lı de ğil dir. Bu vah şi ke di -

ler, di ğer ke di tür le ri nin ak si ne su yu çok se ver ler. Hat ta, o dev gi bi

cüs se le riy le mü kem mel bi rer yü zü cü dür ler.

Al lah tüm can lı lar da ol du ğu gi bi kap lan lar da da hay ran lık

uyan dı ran özel lik ler ya rat mış tır. Ör ne ğin kü çük kap lan yav ru la rı

ba kıl dı ğın da in san da şid det li şef kat uyan dı ra -

cak bir se vim li li ğe sa hip tir ler. As lın da son

de re ce vah şi olan kap lan la rı da Al lah ken di

yav ru la rı na kar şı çok yo ğun bir şef kat ve

mer ha met gös te re cek şe kil de ya rat mış tır.

H A Y V A N L A R  A L E M İ
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Dev bir oyun cağ a ben -

ze yen bu hay van la rı he pi -

niz gör müş sü nüz dür. Bu se -

vim li hay van la rın yal nız ca bam -

bu ye di ği ni bi li yor muy du nuz? Ör ne ğin, ye tiş kin bir pan da gün de

15 ki lo bam bu yer. Bu da se ne de 6 ton bam bu ya par. Bu yüz den gü -

nün her sa ati ye mek yer ler. Ne ka dar obur lar de ğil mi?

Pan da la rın çok il ginç bir özel li ği var dır. Şim di ken di eli ni ze ba -

kın. 5 par ma ğı nız var. Ama pan da la rın faz la dan bir ta ne par ma -

ğı da ha var. Her işi ko lay laş tı ran Rab bi miz, pan da la ra al tı par -

mak ve re rek yi ye cek le ri ni sı kı ca kav ra ma la rı nı ve ko lay ca ye me le -

ri ni sağ la mış tır.

Pan da lar her za man so ğuk ve ıs lak or tam lar da ya şar lar. Bu

yüz den yav ru la rı nı ma ğa ra gi bi yer ler de do ğu rur lar. Pan da la rın,
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mi nik ve se vim li bir oyun -

ca ğa ben ze yen yav ru la rı

doğ duk la rın da kör ve diş -

siz dir. Ge nel lik le ey lül ayın -

da do ğan yav ru la rın boy la -

rı 10 cm'dir ve bu be bek pan -

da lar 142 gram ağır lı ğın da -

dır. Çok ça buk ge li şip bü yü -

yen pan da lar, doğ duk la -

rın da an ne le rin den 800 kat

da ha kü çük tür ler. Da ha do -

kuz ay lık ken 27 ki lo olur lar.

Oy sa doğ duk tan son ra bi zim 27 ki lo

ol ma mız için en az 6 yıl geç me si ge re kir.

Pan da nın di ğer bir özel li ği de sal dır gan ol ma ma sı dır. Tek yap -

tı ğı pa ti le riy le ağaç la rı tır ma la mak tır. Bu nu da tır nak la rı nı te miz -

le mek ve tör pü le mek için ya par. Kaç mak için o ko ca man cüs se siy -

le ağaç la ra tır ma nır. Pan da çok

sa kin bir hay van dır, uyur ken

ken di si ne in san la rın yak laş tı ğı nı

fark et se bi le ra ha tı nı boz ma -

dan uyu ma ya de vam eder.

Ya ni bir gün bir  pan day la

kar şı la şır sa nız, bu se vim li

hay va nı hiç çe kin me den

ra hat lık la  se ve bi lir si niz.

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )
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BAL DÜŞKÜNÜ
AYILAR

Ka lın post la rı ve bal ye me le riy le

ün lü olan ayı la rın, gör me ve işit me

du yu la rı çok za yıf tır. Pe ki o hal de çok sev -

dik le ri ba lı na sıl bu la bi li yor lar bi li yor mu su nuz? Ta bii ki tüm ih ti -

yaç la rı nı en iyi şe kil de kar şı la yan Rab bi mi z’in ayı la ra ver di ği

uzun bu run sa ye sin de. Bu bu run on la rın çok iyi ko ku al ma la rı nı

sağ lar. Böy le ce, ayı lar yi ye cek le ri ni ko lay ca bu lur lar.

Bi li yor su nuz, ayı lar çok han tal gö rü nüş lü hay van lar dır. Ama,

bu gö rün tü si zi ya nılt ma sın, ayı lar as lın da çok hız lı hay van lar dır.

Hat ta, sa at te 48 km hız la ko şa bi lir ler. Ta bii, ayı la rın hız lı ol ma la -

rı nın ya nı sı ra çok kuv vet li ol duk la rı nı da be lirt mek ge re kir. Ayı la -

rın ba zı tür le ri, 2-3 met re lik cüs se le riy le ağaç te pe le ri ne tır ma na -

rak va kit le ri ni ora da ge çi rir ler. Ge nel lik le bit ki ler le bes le nen ayı -

lar, ye mek bul mak için 30 met re yük sek liğ e bi le tır ma -

na bi lir ler.

Bal arar ken arı ko va nı bul duk la rın da pen çe le -

riy le bir iki kes kin vu ruş ya pıp tüm arı la rı ka çı rır -

lar. Son ra ko van da ki ba lı afi yet le yer ler. Sa kın

siz böy le bir şey yap ma yın! Çün kü, arı lar her

ta ra fı nı zı so kar ve has ta lan ma nı za se bep olur.

Fa kat Rab bi mi z’in ayı la ra ver di ği ka lın kürk,

on la rı arı la rın iğ ne le rin den ko rur. Böy le ce hiç -

bir teh li ke ye gir me den ba la ko lay ca ula şa bi lir ler. 
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Son ba har da kış uy ku su na ya tan ayı lar ilk ba ha ra ka dar ku ru

dal ve ot lar la dö şen miş, gü ven li ba rı nak la rın dan hiç çık maz lar.

Kış uy ku su na yat ma dan ön ce de bol bol ye mek yer ler. De ri le ri nin

al tın da ki yağ ta ba ka sı nı ar tır mak için bol mik tar da ka yın ko za la -

ğı ve kes ta ne tü ke tir ler. Vü cut la rın da yağ de po la mak zo run da dır -

lar. Çün kü ilk ba har da ba rı nak la rın dan çık tık la rın da ki lo la rın dan

ço ğu nu kay bet miş olur lar. Eğer bir in san bu ka dar ki lo kay be de -

cek ol sa he men ölür. Oy sa ayı lar vü cut ağır lık la rı nın ço ğu nu kay -

bet se ler de ya şam la rı nı sür dü rür ler.

Do ğum da ayı la rı ma ğa ra ya şan tı sı na dön dü ren bir baş ka et -

ken dir. Ge nel lik le üç yav ru do ğu ran ayı lar ba ha ra ka dar on la rı

süt le bes ler ler. Bu sü re için de de ba rı nak la rın dan hiç çık maz lar.

Yav ru lar kör, diş siz ve tüy süz do ğar lar. Yav ru lar ma ğa ra dan çık -

tık la rın da an ne, yav ru la rı nı ko ru mak zo run da dır. Yok sa av cı lar

ya da er kek ayı lar ta ra fın dan öl dü rü le bi lir ler. 

Son suz şef kat li ve mer ha met li olan Rab bi miz,

bü tün can lı la rın ih ti yaç la rı nı kar şı la yan, on -

la rı ko ru yup kol la yan dır. Bu yüz den

se vim li ayı yav ru la rı nın da

ya şam la rı nı sür dür me le ri

ve za rar gör me me le ri için ge -

re ken bü tün im kan la rı on la ra

sağ la mış tır. On la rı güç lü an ne le -

ri nin ya nın da dı şa rı dan ge le cek teh -

li ke le re kar şı ko ru ma al tı na al mış tır.

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )



Hay van la rın en iri ya pı lı la rın dan bi ri olan ku tup ayı sı nı gör dü -

ğü nüz de, onu ko ca man bir kar dan ada ma ben ze te bi lir si niz. Bu

kar dan ada mın er kek le ri nin ağır lı ğı 800 ki lo yu, boy la rı da 2.5

met re yi bu lur. Bu ki lo or ta la ma 10 in sa nın top lam ki lo su na eşit tir. 

Ku tup ayı sı nın vü cu du bü tün özel lik le riy le ya şa dı ğı or ta ma gö -

re ta sar lan mış tır. Don du ru cu so ğuk la ra, bu zul la ra ve kar fır tı na -

la rı na rağ men, Al lah'ın ya rat tı ğı bir mu ci ze ola rak, ku tup ayı la rı -

nın de ri le ri nin al tın da bu lu nan ka lın bir ya ğ ta ba ka sı on la rı so -

ğuk tan ko rur. Kürk le ri ka lın, sık, uzun ve ka ba rık tır. Bu özel lik le re

sa hip olan ku tup ayı sı nın ne den Af ri ka'da çöl de ya şa ma dı ğı nı hiç

dü şün dü nüz mü? El bet te ki so ru nun ce va bı, Al lah'ın onu ya şa ya -

ca ğı ik li min özel lik le ri ne gö re ya rat mış ol ma sı dır. Bir dü şü nün!

Çöl de ya şa say dı çöl sı ca ğın da kav ru lup ölür dü.

Ku tup ayı la rıy la il gi li bir baş ka ko nu da on la rın di ğer ayı lar dan

fark lı ola rak kış uy ku su na düş kün ol ma ma la rı dır. Yal nız ca di şi

66

DEV 
KAR DAN 

ADAM LAR:
KU TUP AYI LA RI



olan la rı, özel lik le de ha mi le olan la rı uzun dö nem ler bo yun ca kış

uy ku su na ya tar lar. Ye ni do ğan yav ru lar için ih ti yaç  du ya cak la rı

be sin ler de ha zır dır. Çün kü Al lah’ın "Rez zak" (rızk ve ren) sı fa tı

var dır. Ku tup ayı sı nın sü tü çok yük sek oran da yağ  içe rir. Bu yağ lı

süt yav ru la rın en çok ih ti ya cı olan be sin dir. Böy le ce yav ru lar çok

ça buk bü yü yüp, ba har da in le rin den çık ma ya ha zır ha le ge lir ler. 

Pe ki, si ze bir so ru da ha: Ku tup ayı la rı nın çok iyi bir yü zü cü ve

dal gıç ol duk la rı nı bi li yor muy du nuz? Evet, yan lış duy ma dı nız, ku -

tup ayı la rı bu iki işi de çok iyi ya par lar. Yü zer ken ön ayak la rı nı

kul la nır lar. Bu ayak la rı bir kü rek gi bi kul la na bil me le ri, Al lah'ın

on lar için ya rat tı ğı bir ko lay lık tır. Di ğer bir ko lay lık ise su yun için -

dey ken bu run de lik le ri ni ka pa ta bil me le ri ve göz le ri ni açık tu ta bil -

me le ri dir. Da ha sı, par mak ara la rı nın ör dek aya ğı gi bi per de li ol -

ma sı yüz me le ri ne yar dım cı olur.
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Ku zey Kut bu, Ku zey Ka na da, Ku zey

Si bir ya ve An tar ti ka gi bi dün ya nın en

so ğuk böl ge le rin de ya şa yan bu hay -

van la rın ayak la rı nın üşü me prob le -

mi yok tur. Aya ğı nı zı ve ya eli ni zi bir

bu zun üze rin de bir kaç da ki ka bek le -

tir se niz, bir sü re son ra soğ uğ a da ya na -

ma yıp çek mek zo run da ka lır sı nız. Oy sa ku -

tup ayı la rı bu        soğ uğu fark et mez ler bi le. Çün kü ayak la rı ka lın

kürk le kap lı ola rak, ya ni so ğuk tan et ki len me ye cek şe kil de ya ra tıl -

mış tır. Eğer in san de ri si gi bi bir de riy le kap lı ol sa lar dı, as la o or -

tam da ya şa ya maz lar dı. Ay rı ca, ku tup ayı la rı nın de ri le ri nin al tın -

da ki 10 cm'lik yağ ta ba ka sı ısı ya lı tı mı sağ lar. Böy le ce buz lu su -

lar da sa at te 10-11 km. hız la, 2000 km. uza ğa ka dar yü ze rek gi -

de bi lir ler.

Pe ki ku tup ayı la rı nın ren gi nin ne den be yaz ya da sa rım sı bir

ton da ol du ğu nu bi li yor mu su nuz? Ku tup ayı sı nın be yaz ren gi, ya -

şa dık la rı so ğuk buz lu or tam da ko run ma la rı nı sağ lar. Ku tup ayı sı -

nın o yüz ler ce ki lo met re lik bem be yaz bu zul lar için de sak lan ma

im ka nı nı ar tı rır. Eğer ren gi bir kar ga ka dar si yah ya da tro pi kal

or man lar da ya şa yan pa pağ an lar gi bi ren ga renk ol say dı o za -

man sak la na bil me si nin ne ka dar güç ola ca ğı nı her hal de tah min

eder si niz.

Ku tup ayı la rı nın ko ku al ma du yu la rı öy le si ne kes kin dir ki 1.5 m.

ka lın lı ğın da ki  kar ta ba ka sı nın al tın da sak la nan bir fok ba lı ğı nın

ko ku su nu bi le ra hat ça al gı la ya bi lir ler. Ku tup ayı la rı nın yaz-kış
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kul lan dı ğı tak tik ler de var dır.

Şim di, bu ayı nın bem be yaz tüy le -

riy le kar dan ada ma ben zer ha li ni

gö zü nü zün önü ne ge ti rin. Siz ce

bem be yaz kar la rın içi ne uzan mış

ol sa fark edi lir mi? Evet, far k e di lir.

Ta bii siz bu so ru ya sa de ce tüy le ri ni

dü şü ne rek ce vap ver diy se niz, "ha yır fark edil -

mez" de miş ola bi lir si niz. An cak, ku tup ayı la rı nın si yah renk li bur -

nu nu unut ma yın. Bu bu run, ayı nın kar lar için de ta ma men ka muf -

le ol ma sı nı en gel ler. Ama, o ne ya par bi li yor mu su nuz? Son de re -

ce akıl lı bir ha re ket ya par. Be yaz renk li ön pa ti le riy le bur nu nu ka -

pa tır. Böy le ce renk far kı nı or ta dan kal dı rır. Kar lar için de ta ma -

men giz len miş bir şe kil de avı nın ken di si ne yak laş ma sı nı bek ler. 

Bu ra da he pi ni zin dik kat et me si ge re ken çok önem li bir nok ta

var. Şöy le ki, ku tup ayı sı nın av lan mak için tak tik kul lan ma sı,

onun üs tün bir ze ka ya sa hip ol ma sı nı ge rek ti rir. Bir dü şü nün, ayı

ken di si nin be yaz renk te ol du ğu nun ve et ra fın da ay nı renk te bu -
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zul lar la kap lı ol du ğu için ken di ni ka muf le ede bi le ce ği nin, ya ni

giz le ye bi le ce ği nin far kın da dır. Da ha sı ku tup ayı sı ka muf le ol ma -

sı na tek en gel olan si yah renk te ki bur nu nu ka pat ma sı ge rek ti ği ni

akıl eder. Ta bii, si zin de tah min ede ce ği niz gi bi, ku tup ayı sı nın

bir kaç ke re av dan eli boş dön dük ten son ra, otu rup ne yap ma sı ge -

rek ti ği ni dü şü nür ken bur nu nu ka pa ma sı ge rek ti ği ni akıl et me si

müm kün de ğil dir! Ayı lar yal nız ca Al lah'ın ken di le ri ne "vah yet ti ği"

(bil dir di ği) gi bi ha re ket et mek te dir. On la rı, Al lah bu şe kil de av lan -

ma ya prog ram la mış tır. Çün kü, on lar da di ğer can lı lar gi bi

Al lah'ın ko ru ma sı al tın da dır lar. 

71

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )



Ço ğu nu zun te le viz yon dan ve sirk ler den ta nı dı ğı bu se vim li hay -

van lar ha yat la rı nın bü yük bir kıs mı nı su da ge çi rir ler. Çok iyi bi rer

yü zü cü ve dal gıç tır lar. Biz na sıl ka ra da ra hat ve mut luy sak on lar

da su da ve buz da ay nı şe kil de ra hat ve mut lu dur lar. Ba har ay la -

rın da bi le bu lun duk la rı ye rin sı cak lı ğı en faz la [-5] de re ce dir. Bi -

zim böy le bir so ğuk ta don ma mak için kat kat gi yi nip, bir çok ön -

lem ler al ma mız ge re kir ken, on lar hiç üşü mez ler. Çün kü, kürk le ri

ve vü cut la rın da de po la dık la rı yağ la rı üşü me le ri ni ön ler.

Fok lar ka la ba lık sü rü ler ha lin de ya şar lar. Pe ki, siz ce an ne fok
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bu ka la ba lık sü rü nün için de yav ru su nu na sıl ta nır? Çok ko lay.

Fok, yav ru su nu do ğur duk tan son ra ona bir ta nış ma öpü cüğ ü ve -

rir. Bu öpü cük sa ye sin de yav ru su nun ko ku su nu ta nır ve onu baş ka

yav ru lar la hiç ka rış tır maz.

Yav ru lar doğ duk la rın da be bek ya ğı de ni len bir yağ la kap lı ola -

rak do ğar lar. Kü çü cük vü cut la rı bu yağ sa ye sin de sü rek li sı cak ka -

lır. Bu yağ  o ka dar çok tur ki an ne si yav ru ya yüz me der si ve rir ken

kü çük fok ade ta can si mi di tak mış gi bi bat ma dan su üze rin de ka -

lır. Bu nun ne de ni ya ğın su dan da ha ha fif ol ma sı dır. An ne fo kun

yav ru su nu e ğit me si iki haf ta sü rer. İki haf ta son ra yav ru bağ ım sız

ha re ket et me si ni ö ğren miş tir.

Bü tün hay van lar gi bi fok lar da, Rab bi miz ta ra fın dan bu lun -

duk la rı or ta mın şart la rı na gö re ya ra tıl mış lar dır. Bu da bi ze

Rab bi mi z’in ne ka dar mer ha met sa hi bi ol du ğu nu ka nıt lar. 
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Pay tak pay tak yü rü yen pen gu en ler as lın da bir kuş tü rü dür ama

uça maz lar. Bü yük top lu luk lar ha lin de ya şar lar. Al lah on la rı, ısı -

nın [-88] de re ce ye ka dar düş tü ğü don du ru cu or tam lar da bi le ha -

yat la rı nı de vam et ti re bi le cek le ri mü kem mel lik te ya ra tmış tır. Bir

dü şü nün; biz ler kı şın ka zak, ço rap, el di ven der ken ne ha le ge li riz.

Ama pen gu en ler üst le ri ne hiç bir şey giy mez ler. Üs te lik on la rın

ayak la rı na gi ye cek ayak ka bı la rı da yok tur. Ama buz üs tün de kay -

ma dan ko lay lık la yü rür ler. Ay rı ca, ev le ri de ol ma yan pen gu en ler

buz üs tün de ya şar lar. Pe ki, ama na sıl olu yor? On lar hiç üşü mez ler

mi aca ba? Ha yır, üşü mez ler. Çün kü, Al lah, pen gu en le ri buz lar la

do lu bir yer de ya şa ya bi le cek şe kil de özel ola rak ya rat mış tır. 

Pen gu en le rin sa hip ol duk la rı vü cut özel lik le ri in san lar dan çok

fark lı dır. Bun lar ne ler miş bir ba ka lım mı?

Ki mi za man sa yı la rı 400 bi ni bu lan bir gru bun üye si olan bu se -

vim li can lı lar, kış gel di ğin de de niz ke na rın dan, da ha gü ne ye do -

ğru git me ka ra rı alır lar. Bu or tak ka rar, Al lah'ın ya rat tı ğı bü yük

bir mu ci ze dir. Kış mev si mi nin gel di ği ni an la yıp, ara la rın da an la -

şa rak, gi de cek le ri ye ri ka rar laş tır ma la rı, or tak bir gün ta yin edip,

SMO KİN Lİ 
PEN GU EN LER 





hiç bir iti raz ol ma dan top lu ha re ket et me le ri, yal nız ca Al lah'ın

son suz gü cü nün bu se vim li hay van la rın üze rin de ki ha ki mi ye ti

ola rak açık la na bi lir. Ak si tak dir de bu hay van la rın an la şıp ya şam -

la rı na el ve riş li yer le re top lu ca göç et me le ri müm kün ol maz dı.

Göç mev si mi, ay nı za man da pen gu en le rin çift leş me mev si mi dir.

Bu nu an la yan pen gu en, bi rin ci adım ola rak der hal ken di si ne bir

eş se çer. Atı la cak ikin ci adım, eşin kay be dil me me si için onun şar kı -

sı nı öğ ren mek, ya ni çı kar dı ğı özel se si ayırt ede bil mek tir. Unut ma -

yın, ak lı ve ze ka sı ol ma yan bir pen gu enin 400 bin pen gu enin ara -

sın dan bi ri ni be lir le yip, onun se si ni ta nı ya bil me si Al lah'ın gü cü -

nün ve ya ra tı şın da ki üs tün lüğ ün bir baş ka gös ter ge si dir.

Ses ayı rı mın da ki bu has sa si yet yav ru pen -

gu en ler için de ge çer li dir. Yav ru lar

da an ne-ba ba la rı nı yal nız ca ses le -

rin den ta nı ya bi lir ler. Bir bi ri ne bu

den li ben ze yen hay van lar ara sın da,

böy le bir ayı rım ol ma say dı, ya şan tı -

la rı kar ma ka rı şık olur du. Bu ise an -

cak Al lah'ın eş siz dü ze niy le ve on la ra

ver di ği özel lik ler le sağ lan mak ta dır.

Çift leş me nin ar dın dan di şi yal -

nız ca bir yu mur ta yu murt lar. Er kek

pen gu enin so rum lu luğ u, yu mur ta -

nın üze rin de ku luç ka ya yat mak tır.

Or ta la ma [-30] de re ce de, 65 gün bo -
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yun ca hiç kı pır da ma dan bu gö re vi ye -

ri ne ge tir me ye ça lı şır lar. Bu ol duk ça

zor lu bir dö nem dir. Er kek pen gu en ye -

rin den kı pır da ya ma dı ğı için ye mek yi -

ye me ye cek tir. An ne pen gu en de uzak -

lar da, do ğa cak yav ru için be sin ara -

ya cak tır.

Siz [-30] de re ce de, 65 gün bo yun ca,

hiç ye mek ye me den bek le di ği ni zi dü -

şü ne bi li yor mu su nuz? Bir in san için bu

du ru mun so nu cu ölüm dür. Fa kat pen -

gu en ler hiç bir sa bır sız lık ve bık kın lık

gös ter me den bu fe da kar lı ğı gös te rir -

ler, Al lah'ın ken di le ri ne il ham et ti ği

gö re vi ter ket me den so nu na ka dar ye -

ri ne ge ti rir ler.

Ge çen 2 ay lık ku luç ka dö ne mi nin ar -

dın dan, er kek pen gu en ki lo su nun

1/3'ünü yi ti rir. Bu nu 60 ki lo luk bir in -

sa nın 40 ki lo ya düş me si şek lin de dü şü -

ne bi li riz. Ku luç ka dan çı kan yav ru pen -

gu en, ilk iki ayı an ne ve ba ba sı nın

ayak la rı nın ara sın da ge çi rir. Bu ko -

run ma yav ru için çok önem li dir. Çün -

kü, yan lış lık la 2 da ki ka gi bi kı sa bir sü -

re için da hi bu ra dan çık ma sı, do na rak

77

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )



ölü mü ne se bep ola cak tır. An ne ve ba ba ya bu ko ru -

ma yı il ham eden Al lah'tır. Bu ra da da Al lah'ın

ko ru yan, gö ze ten sı fat la rı nı gö rü rüz.

Da ha sı, so ğuk tan ko run mak ama cıy la,

kü me ler ha lin de top la na rak bir bir i ne ade ta

ya pı şan 400 bin üye li pen gu en top lu lu ğu

mü kem mel bir da ya nış ma ör ne ği ser gi ler.

Al dık la rı bu ön lem le sı cak lı ğın de vam lı lığ ını

sağ la ya rak ısı kay bı nı ya rı ya dü şü ren se vim li

pen gu en ler, kü me nin dı şın da ka lan la rı da sı -

ray la ara la rı na ala rak on la rın da ısın ma la rı nı

sağ lar lar. Pen gu en ler, ara la rın da ki dü ze ni bo za -

bi le cek en ufak bir iti raz ol ma dan, ne sil ler bo yu bü yük bir

uyum için de ya şa mış tır ve ay nı dü zen için de ya şa ma ya de vam et -

mek te dir ler. 
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Bu hay va nın adı nı da ha ön ce hiç duy ma mış ola bi lir si niz. Ama

şim di ta nı yın ca hem çok se ve cek hem de çok eğ le ne cek si niz.

Ço ğu in san, pa fin le ri bir pen gu en çe şi di sa nır. Oy sa pa fin ler

fark lı tür kuş lar dır. Ara la rın da ki en bü yük fark ise pen gu en le rin ak -

si ne pa fin le rin uça bil me le ri dir. Pa fin ler Ku zey Kut bun da, pen gu en -

ler ise Gü ney Kut bun da ya şar lar. En önem li ben zer lik le ri her iki

hay va nın da so ğuk or tam la ra ko lay ca uyum sağ la ya bil me le ri dir.

Pa fin le rin ya şan tı la rı çok il ginç tir. Bir pa fin ai le sin de, an ne ve

ba ba pa fin ge nel de ha yat la rı bo yun ca ay rıl maz lar. Her se ne bir

yav ru pa fin ye tiş ti rir ler. 

Çift leş me dö ne mi ne ge lin di ğin de, bü tün yıl bo yun ca do nuk

renk te olan ga ga la rı nın üs tün de par lak çiz gi ler olu şur. An cak bu

çiz gi le rin oluş ma sı te sa dü fi de ğil dir. Bu çiz gi ler bel li bir ama ca

hiz met et mek te dir ve pa fin le re Al lah bun la rı özel ola rak ver miş -

tir. Pa fin ler bu çiz gi ler sa ye sin de ga ga la rı nı bay rak gi bi kul la na -

rak uzak me sa fe ler den bir bir le riy le an la şır lar.

Siz is te di ği niz za man bur nu nu zun üze rin de bir tek renk li çiz gi

çı kar ta bi lir mi si niz? Di ye lim ki, do ğuş tan böy le bir çiz gi var. Ken -

di ken di ni ze bu nu si lik leş ti re bi lir ve ya yok ede bi lir mi si niz? "Ha -

yır" ce va bı nı du yar gi bi yiz. Ar tık, siz de bi li yor su nuz, bu sa na tı is -

BA LIK ÇI 
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te di ği renk te ve bü yük lük te ya pa bi le cek

tek güç var dır: Rab bi miz olan Al lah.

Rab bi miz için çe şit çe şit kuş lar var et -

mek, on la rın özel lik le ri ni ya şa dık la rı

ye re gö re ayar la mak na sıl çok ko lay ise, bu çiz gi le ri ya ra tıp, yok

et mek de o ka dar ko lay dır. 

Pa fin le ri bu ka dar gü zel ve se vim li ya ra tan Al lah, on la ra baş ka

il gi çe ki ci özel lik ler de ver miş tir. Şim di bu özel lik le ri in ce le me ye de -

vam ede lim:

Yav ru pa fin ler, 6 haf ta lık ken an ne ve ba ba la rı nı terk edip açık

de niz ler de tek baş la rı na uçar lar. Sağ lık lı bir pa fin 25 se ne ka dar

ya şa ya bi lir. 

Pa fin ler çok de rin le re da la bi lir ler. İn san la rın on lar gi bi de rin le -

re da la bil me si için ne ka dar çok ça lış ma la rı ge rek ti ği ni bi li yor mu -

su nuz? Ön ce lik le ok si jen tü pü tak ma la rı ge re kir. Ay rı ca de rin lik

art tık ça ba sınç da ar ta ca ğın dan her an ölüm teh li ke siy le kar şı

kar şı ya dır lar. Bu yüz den dal ma iş le mi çok bü yük us ta lık ge rek ti rir.

Pa fin ler, on ca de rin lik te ne fe si ni tut ma ve su yü zü ne tek rar çık mak

için ge re ken tek ni ği na sıl ve ne re den ö ğren miş ola bi lir? Rab bi miz

bir kez da ha ya rat ma sa na tın da ki yü ce li ği ni ve ben zer siz li ği ni

biz le re gös ter mek te dir.

İş te si ze bit mek bil me yen gü zel lik ler den bir ör nek da ha: A ğız

ya pı la rı sa ye sin de bir çok kü çük ba lı ğı ay nı an da tu ta bi len pa fin -

ler için bi li nen re kor sa yı 62 ba lık tır. Bir de fa da bu ka dar çok ba lı -

ğı ağ zın da tu ta bi len an ne nin tek bir ama cı var dır; yav ru la rı nı

bes le mek! Şu hal de ağ zın da bir sü rü ba lık tu tan bir pa fin gö rür se -

niz bi lin ki, onun bes le di ği yav ru bir pa fi ni var dır. 

80

H A Y V A N L A R  A L E M İ



81

Gö ğün boş luğ un da bo yun e ğdi ril miş kuş la rı gör mü yor lar mı? On -

la rı (böy le boş luk ta) Al lah'tan baş ka sı tut mu yor. Şüp he siz iman

eden bir top lu luk için bun da ayet ler var dır. (Nahl Su re si,79)

Her hal de he pi niz ak lı nız dan kuş gi bi uç ma yı ge çir miş si niz dir.

Kuş la ra ba ka rak uç ma nın ko lay ol du ğu nu sa na bi lir si niz, ama uç -

mak hiç de ko lay bir iş de ğil! Bel ki kuş la ra gö re ko lay ama in san -

la ra gö re çok zor dur...

Kuş lar ilk ha va lan dık la rın da çok ener ji har ca mak zo run da dır -

lar, çün kü bü tün vü cut ağır lık la rı nı in ce cik ka nat la rıy la kal dır ma -

la rı ge re kir. Ama bir ke re uç ma ya baş la dık la rın da din le ne bil me le -

ri için Al lah on la ra ko lay lık lar sağ la mış tır. Ha va da rüz ga ra ken di -

le ri ni bı ra ka rak uzun sü re uça bi len kuş lar bu şe kil de az ener ji har -

ca dık la rın dan ko lay ko lay yo rul maz lar. Rüz ga rın et ki si ge çin ce

ise tek rar ka nat çırp ma ya baş lar lar. Bu özel lik le ri sa ye sin de kuş lar

çok uzak la ra göç ede bi lir ler. Al lah'ın ya rat tı ğı bu ko lay lık sa ye sin -

de kuş lar uzun me sa fe le ri uça bi lir ler.

Kuş la rın için de 1000 km.'den 40.000 km.'ye ka dar yol cu luk ya -

pan tür ler var dır. Dün ya nın çev re si nin 40.000 ki lo met re ol du ğu -

nu dü şü nür se niz, kuş la rın uça bi le cek le ri me sa fe nin uzun lu ğu nu

da ha iyi an lar sı nız. De niz le ri ge çer ken hiç bir şe kil de dur ma ve

GÖK LE RİN HA KİM LE Rİ:
KUŞ LAR
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din len me im kan la rı yok tur. Bu uzun yol cu luk la rın da kuş la rın yön -

le ri ni na sıl bul duk la rı da ha la an la şı la ma mış tır. Her se ne kuş lar

hiç şa şır ma dan is te dik le ri ye re göç ede bil mek te dir ler. Bu is ter yav -

ru bir kuş ol sun, is ter se yaş lı bir kuş ol sun de ğiş mez.

Me rak edi len di ğer bir ko nu da kuş la rın be den le ri ne oran la çok

in ce ve kü çük olan ba cak la rı nın na sıl olup da tüm ağır lık la rı nı

ta şı ya bil di ği dir. Dü şün se ni ze, in ce cik bir ba cağ ın için de pek çok

kas, da mar ve si nir var! Ama yi ne de son de re ce in ce cik… Eğer

kuş la rın ba cak la rı da ha ka lın ve han tal ol say dı uç ma la rı ol duk ça

zor la şır dı.

He men he men bü tün kuş lar uyur ken tek ayak la rı üze rin de du -

rur lar. Vü cut ağır lık la rı nı bu ba ca ğın üze ri ne ver dik le rin den den -

ge le ri ni kay bet mez ler. Çün kü Al lah kuş la rı böy le muh te şem bir

den ge yi sağ la ya cak özel lik te ya rat mış tır. 

Kuş la rın en iyi du yu or gan la rın dan bi ri göz le ri dir. Al lah kuş la -

ra, uç ma ye te ne ği nin ya nı sı ra üs tün bir gör me ka bi li ye ti de ver -

miş tir. Çün kü, baş lı ba şı na bir mu ci ze olan uç ma, üs tün bir gör me

ye te ne ği ile des tek len me di ği sü -

re ce son de re ce teh li ke li ola -

cak tır. Kuş lar uzak ta ki

nes ne le ri in san lar dan çok

da ha net gör me gü cü ne ve

da ha ge niş bir gör me açı sı -

na sa hip tir ler. Böy le ce teh -

li ke le ri ön ce den fark ede rek

uçuş la rı nın yö nü nü ve hı zı -

nı ayar lar lar.



83

Kuş la rın göz le ri göz yu va la rı na sa bit

otur muş tur. İn san lar gi bi göz le ri ni ha re -

ket et ti re mez ler. Ama kuş lar baş la rı nı ve

bo yun la rı nı hız la çe vi re rek gö rüş alan la rı nı

bü yü tür ler. 

Ay rı ca, bay kuş gi bi ge ce kuş la rı -

nın çok bü yük göz le ri var dır. Göz le -

rin de ki ba zı özel hüc re ler loş ışı ğa kar şı du yar lı dır.

Ör ne ğin, pa ça lı bay ku şun gö rüş kes kin liğ  in sa na oran la

100 kat da ha iyi dir. Bu özel li ği sa ye sin de bay kuş, ge ce le ri çok iyi

gö rüp av la na bil mek te dir. 

Su kuş la rı nın göz le ri ise su yun için de çok net gö re bi le cek bir şe -

kil de ya ra tıl mış tır. Biz su yun al tın da 45 sa ni ye bi le gö zü mü zü

açıp ba ka maz ken, su kuş la rı ka fa la rı nı su ya dal dı rıp çı ka ra rak su -

da ki bö cek ve yu mu şak ça la rı ko lay ca ya ka lar lar. Ka rın la rı nı do -

yur mak için tek yol la rı bu ol du ğun dan, av la na cak la rı su yun içi ni

net gör me le ri ge re kir. Bu ne den le, Al lah bu kuş la rın göz le rin de su

al tın da gör me ye uy gun bir ya pı ya rat mış tır. Bu sa ye de kuş lar su -

yun al tı nı bi zim gi bi bu la nık de ğil, ber rak gö rür ve he men av la rı -

na do ğru yü zer ler.

Duy mak da kuş lar için çok önem li dir.

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

hat duy ma la rı nı sağ la yan ku lak zar la rı

var dır. Su yun al tın da ve ka ran lık ta iyi

gö re bil mek, çok al çak ses le ri du ya bil -

mek in san da ol ma yan özel lik ler dir. Za -

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )
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ten bi zim bun la ra çok faz la ih ti ya cı mız

yok tur. Çün kü bu özel lik le re sa hip ol ma -

dan da ya şa mı mı zı ra hat lık la sür dü re bi li yo -

ruz. Ama kuş la rın bu özel lik ler den yok sun ola rak

bes len me le ri, yav ru la rı nı do yur ma la rı, ha yat la rı -

nı ve ne sil le ri ni de vam et tir me le ri müm kün de ğil dir. 

Bay kuş la rın ku lak la rı se se kar şı çok has sas tır. Duy ma oran la rı in -

san lar dan da ha faz la dır. Bay kuş la rın yü zü nün iki ya nın da saç ben -

ze ri tüy ler var dır ve bun lar ses dal ga la rı nı top la yıp ku la ğın içi ne

gön de rir ler. Bu tüy ler ay rı ca bir ku la ğı di ğer ku lak tan ayı rır, böy le -

ce sağ ta raf tan ge len ses, bü yük öl çü de sağ ku lak ta ra fın dan du yu -

lur. Bu nun ya nın da ku lak lar, ka fa da si met rik ola rak yer al maz lar.

Bi ri di ğe rin den da ha yük sek te dir. Böy le ce bay kuş ses le ri çok yön lü

ola rak din ler ve ses çı ka ran can lı yı gör me se da hi onun ne re de ol du -

ğu nu, se sin kay na ğı na gö re tam doğ ru ola rak tes pit eder. Bu av

bul ma nın çok zor laş tı ğı kar lı ha va lar da önem li bir avan taj dır.

Ba zı kuş lar düş man la rı nı ya nılt mak için ses le ri ni çe şit li şe kil ler -

de kul la nır lar. Ör ne ğin ağaç de lik le rin de yu va ya pan bir çok kuş

ra hat sız edil di ğin de bir yı lan gi bi tıs lar. Yu va ya sal dı ran yır tı cı

hay van lar da, de lik te muh te me len bir yı lan ol du ğu nu dü şü ne rek

bu de li ği kur ca la maz lar.

H A Y V A N L A R  A L E M İ



Ay rı ca Rab bi miz ba zı kuş la rın su ya gir dik le rin de hız lı yüz me le -

ri ni sağ la mak için on la rın ayak par mak la rı nın ara sı nı per de li ya -

rat mış tır. Tıp kı bir pa let gi bi. Yü zer ken aya ğı nı za pa let ta kar sa -

nız hı zı nı zın ne ka dar art tı ğı nı fark ede bi lir si niz. İş te ba zı kuş lar

do ğuş tan bu pa let le re sa hip tir.

Ba zı kuş lar da yav ru la rı nı düş man la rın dan ko ru mak için

sah te yu va lar ku rar lar. Özel lik le, Af ri ka ve Hin dis tan'da kuş

yu mur ta sıy la bes le nen hay van lar ço ğun luk ta dır. Bu yüz den Af -

ri ka ça lı kuş la rı çok sa yı da sah te yu va ku ra rak ara la rı na giz le dik -

le ri ger çek yu va la rın da ki yu mur ta la rı nı ko rur lar. Tro pik böl ge ler -

de ki ağaç lar da ya şa yan yı lan lar çok ze hir li dir. Bu ne den le ay nı

böl ge de ya şa yan Çul ha ku şu ko lo ni le ri nin yu va la rı nın gi riş le ri giz -

li ve kar ma şık tır. Ay rı ca bu kuş lar baş ka bir ön lem ola rak da yu va -

la rı nı hem dal la rı di ken li Akas ya ağaç la rı na ku rar lar hem de çok

sa yı da boş ya ni sah te yu va ya par lar.

Her gün önü müz den uçup gi den kuş la rın ga ga la rı na hiç dik kat

et ti niz mi? Tür le ri ne gö re fark lı fark lı olan bu ga ga lar çok önem li

gö rev ler gö re cek şe kil de ya ra tıl mış tır. Kuş la rın ga ga la rı, ya şa dık -

la rı or tam da bes len me le ri ne en uy gun ola cak bi -

çim ler de dir. Ör ne ğin ba lık la bes le nen kuş la -

rın ga ga la rı ge nel de ba lık la rı ko lay av la -

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

dir. Bit kiy le bes le nen le rin ga ga la rı ise bes len dik -

le ri bit ki çe şi di ne gö re o bit ki le re en ra hat ula şa -

bi le cek le ri bi çim de dir. Rab bi miz olan Al lah, yer -

yü zün de ya şa yan tüm can lı la ra ih ti yaç duy duk -

la rı özel lik le ri ek sik siz ve ku sur suz ola rak ver miş tir.
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Ba ha rın ılık gün le rin de, uçurt ma uçu rur ken gök yü zün de gör -

düğ ümüz bin ler ce be yaz bü yük kuş ley lek ler den baş ka sı de ğil dir.

Ley lek ler, 1-1,5 m. boy la rın da, bü yük bem be yaz ka nat la rı, uzun

si yah kuy ruk la rı olan iri, göç men kuş lar dır. Ga ga la rı nın ve uzun

ba cak la rı nın kır mı zı ol ma sı ley lek le re do ğal ola rak se vim li bir ha -

va ka zan dı rır. 

Ley lek le rin en çok dik kat çe ken özel lik le ri uçuş bi çim le ri dir. Ga -

ga la rı nı ile ri, ba cak la rı nı ge ri doğ ru uza ta rak uçar lar. Ley lek le rin

bu es te tik uçuş şe kil le ri, on la ra ha va yı ya ra rak çok da ha hız lı uça -

bil me im ka nı sağ lar. 

Ley lek ler her yıl ka la ba lık sü rü ler ha lin de göç eder ler. Bu nun se -

be bi so ğuk böl ge ler de ya şa ya ma ma la rı dır. Göç eden ley lek ler bi ze

ya zın sı cak gün le ri nin müj de si ni ve rir ler. Ley lek ler, yaz mev si min -

de Av ru pa'dan Ku zey Af ri ka'ya, Tür ki ye'den Ja pon ya'ya ka dar

uza nan ılı man alan da ya şam la rı nı sür dü rür ler. Ha va lar so ğu ma -

ya baş la ma dan Gü ney Ya rım kü re'ye, tro pi kal Af ri ka'ya ve Hin dis -

tan'a göç eder ler. 

UZUN BA CAK LI
LEY LEK LER
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Ley lek le rin, Gü ney Ya rım kü re'nin o ta rih ler de ısın ma ya baş la dı -

ğı nı ne re den bil dik le ri ise şa şır tı cı dır, hat ta bu bir mu ci ze dir. An -

cak, da ha şa şır tı cı olan ara dan bir yıl ge çip tek rar ba har gel di ğin -

de ley lek le rin bin ler ce ki lo met re yo lu ge ri dö nüp es ki yu va la rı nı

bul ma la rı dır. 

Evet! Yan lış oku ma dı nız...

Ley lek ler bir yıl ön ce yap tık la rı yu va la rı nı bu lup tek rar ora ya

yer le şir ler. Pe ki, na sıl olur da, bu ka dar uzun bir za man son ra, o

ka dar uzak me sa fe le ri ka te dip ge lir ler ve san ki el le rin de bir pu su -

la var mış gi bi, es ki yu va la rı nı hiç şa şır ma dan, he men bu la bi lir ler?

Ta bii ki bu den li güç lü bir ha fı za ve böy le muh te şem bir yön bul -

ma duy gu su nu ley lek le re her şe yin ya ra tı cı sı, Rab bi miz olan Al lah

il ham et mek te dir.

Bir de bu so pa ba cak lı ley lek ler de niz aşı rı yol cu luk la ra çık maz -

lar. Bu nun ne de ni yo rul duk la rın da din le ne cek le ri bir ka ra par ça sı

bu la ma mak tan en di şe et me le ri dir. Bu yüz den İs tan bul Boğ azı,

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )
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Ce be li ta rık ve Sü veyş Ka na lı gi bi ka ra ya ya kın de niz ler üze rin den

se ya hat et me yi ter cih eder ler.

İn san lar dan kaç ma yan ley lek ler yu va la rı nı bi na la rın, ağaç la -

rın, odun yığ ın la rı nın ve ba ca la rın te pe le ri ne ya par lar. Ge nel lik le

tüm ley lek sü rü le ri be ra ber göç eder ler. Av ru pa'ya ula şın ca bel li

bir sü re bu ra da ka lır lar. Bir sü re son ra, ço ğun luk la da Ni san'ın ilk

haf ta sın da, er kek ley lek dal lar dan gü zel bir yu va ya par. Az ön ce

de söy le di ği miz gi bi her yıl ay nı ye ri se çer. Yu va yı ti tiz lik le ko rur ve

yal nız ca yi ye cek ara mak için, kı sa sü re ler le yu va dan ay rı lır. Ley -

lek le rin ba zı tür le ri de ba tak lık lar da, ağaç te pe le rin de yu va ku rar

ve top lu luk lar ha lin de ya şar lar. Ay nı sel vi ağa cın da, 12 bü yük ley -

lek yu va sı na rast la ya bi lir si niz. Kuş la rın top lu luk lar ha lin de ya şa -

ma sı na Ku ran'da da dik kat çe kil miş tir: 

Yer yü zün de hiç bir can lı  ve iki ka na dıy la uçan hiç bir kuş

yok tur ki, si zin gi bi üm met ler ol ma sın. Biz Ki tap'ta hiç -

bir şe yi nok san bı rak ma dık, son ra on lar Rab le ri ne top -

la na cak lar dır. (Enam Su re si, 38)

Pe ki, ley lek le rin bir bir le riy le na sıl an laş tık la rı nı bi li yor mu su -

nuz? 

Ley lek ler de ği şik ses ler çı kar ta rak de ğil de, ga ga la rı nı tı kır da ta -

rak bir bir le riy le an la şır lar. Bi ze san ki bir bi ri nin ay nı sıy mış gi bi ge -

len ‘tık tık'' ses le riy le bir çok şe yi an la ta bi lir ler. 

Si ze bir so ru da ha, ley lek le rin dans et tik le ri ni bi li yor mu su nuz? 

Evet, so ru yu doğ ru an la dı nız. Er kek ley lek ve eşi bi ra ra ya ge lin -

ce ga ga la rı nı tı kır da tıp, ka nat çır pa rak dans eder ler. Bu dan sın en
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bü yük özel li ği er kek ley le ğin, di şi nin dik ka ti ni çek me ye ça lış ma sı -

dır. Ley lek le rin he men he men bir in san bo yun da ol du ğu nu dü şü -

nür se niz dans la rı nın ne ka dar il gi çe ki ci ol du ğu nu göz le ri ni zin

önün de can lan dı ra bi lir si niz.

Ta bii, ley lek le rin hep si ay nı boy da ol maz. En kü çük ley lek tü rü,

As ya ve Af ri ka'da ya şa yan açık ga ga lı ley lek ler dir. Ga ga sı nı ka -

pat tı ğı za man ga ga nın yal nız ca ba şı ve so nu ka pa nır, or ta sı açık

ka lır. Bu ga ga ley le ğin sal yan goz ve mid ye ka buk la rı nı da ha ko -

lay yi ye bil me si ni sağ lar.

Al lah'ın hay van la rı bu ka dar çe şit li, gü zel ve se vim li ya rat ma sı,

bi zim ima nı mı zın art ma sı na, her bak tı ğı mız şey de Al lah'ın yü ce li -

ği ni ve mü kem mel ya ra tı şı nı gö re bil me mi ze, ayet le ri ni an la yıp ta -

nı ya bil me mi ze yar dım cı olur.
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Hiç te le viz yon da pem be, uzun bo yun -

lu ve uzun ba cak lı bir kuş gör dü nüz mü? İş te, bu ku şa "fla min -

go" de nir. Fla min go lar, yu mur ta la rı nı ça mur lu ve sı ğ olan göl -

le re bı ra kır lar. İl ginç olan ise di şi nin yu mur ta sı nı, ça buk ku ru -

yan ça mur dan yap tı ğı yu va ya bı rak ma sı dır. 

Ken di ni zi bu ku şun ye ri ne ko yun! Böy le bir yu va yap mak is te -

di ği ni zi dü şü nün. Bir ke re, ön ce han gi ça mur da ha iyi ku rur bu -

nu keş fet me niz, son ra da yav ru nun yu mur ta dan ne re de da ha

ra hat çı ka ca ğı nı de ne yip bul ma nız ge re kir. "Gü neş al tı na bı -

rak mak mı iyi dir, yok sa göl ge da ha mı iyi olur?" gi bi bir sü rü

so ru ya ce vap bul ma nız şart tır. Oy sa her fla min go bu nu na sıl

ya pa ca ğı nı bi lir. Ay rı ca bir ay bo yun ca uzun ba cak la rı na rağ -

men hiç ra hat sız ol ma dan ku luç ka ya ya tıp, yav ru su nun yu -

mur ta dan çık ma sı nı bek ler.

Siz ol sa nız o dev gi bi cüs se ni ze rağ men yu mur ta nın üs tü ne

otur ma ya ce sa ret eder mi si niz? Otur duğ unuz tak dir de yu mur -

ta nın kı rı lıp kı rıl ma ya ca ğı nı he sap la ya bi lir mi si niz? El bet te bu -

nu he sap la ma nız çok zor ola cak tır. İş te fla min go bun la rın hep -

si ni hiç plan la ma dan, de ne me den do ğal ola rak ya par. Çün kü

Rab bi miz ona ne yap ma sı ge rek ti ği ni öğ ret miş tir.

PEM BE KUŞ:
FLA MİN GO LAR
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Gös te riş li renk le riy le ve uzun bo yun la rıy la dik kat çe ken fla -

min go lar ay nı za man da iyi bi rer yü zü cü dür ler. Fla min go la rın

per de ayak la rı yüz me le ri ni ko lay laş tı rır. Bu per de ayak la rın

yas sı ve ge niş bir ya pı da ol ma sı fla min go la rın yu mu şak ça mur

üze rin de bi le bat ma dan ko lay lık la yü rü ye bil me le ri ni sağ lar.

Ay rı ca par mak la rı ara sın da  bu lu nan ağ lar, fla min go nun su yu

ite bil me si için ge niş bir yü zey ala nı sağ la mak ta dır. Gö rül dü ğü

gi bi Al lah fla min go la rı uça bil me le ri için ge rek li olan her de tay -

la bir lik te ya rat mış tır.
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Mas ma vi su la rın üze rin de za rif ve uzun bo yun la rı, iri göv de le ri

ile bem be yaz ku ğu lar gu rur lu bir bi çim de ya vaş ya vaş sü zü lür ler.

Gö rü nüş te ki bu asil lik her ke sin on la ra hay ran lık duy ma sı nı sağ -

lar. Böy le si ne gü zel ve es te tik ya ra tıl dık la rın dan, süs ku şu ola rak

bi li nir ler.

Çir kin ör dek yav ru su ma sa lı nı duy muş su nuz dur. Bu ma sal da

an la tıl dı ğı gi bi ku ğu yav ru la rı yu mur ta dan çık tık la rın da çok çir -

kin dir ler. Kah ve ren gi ya da krem ren gin de dir ler. Kı sa bo yun lu ve

sık tüy ler le kap lı ola rak yu mur ta dan çı kan yav ru lar bir kaç sa at

için de ko şa bi le cek ve yü ze bi le cek du ru ma ge lir ler. An ne ve ba ba -

la rı yav ru la rı na bir kaç ay bo yun ca özen le ba kar lar. So nun da çir -

kin yav ru muh te şem bir ku ğu ya dö nü şür. Bu yav ru la rın bu ka dar

kı sa sü re de yü ze bil me le ri ve de ği şe rek çok gü zel bir gö rü nüm ka -

zan ma la rı an cak Rab bi mi z’in ya rat ma sa na tın da ki mü kem mel lik

sa ye sin de olur. Bir ayet te bil di ril di ği gi bi Al lah, "ya rat tı ğı her şe -

yi en gü zel ya pan"dır. (Sec de Su re si, 7)

Ku ğu la rın ‘trum pe ter' adı ve ri len bir tü rü, ge liş mek te olan yu -

mur ta la rı nın sı cak kal ma la rı nı sağ la mak için, yu mur ta la rın üze ri -

ne otu rur lar. Sa de ce za man za man aya ğa kal ka rak yu mur ta la rı

çe vi rir ler. Böy le ce ısı nın her ye re eşit da ğıl ma sı nı sağ la mış olur lar.

Kuş ku suz ki yu mur ta la rı nın na sıl bir ba kı ma ih ti yaç la rı ola ca ğı nı

ku ğu la ra il ham eden Al lah'tır.

ZA RİF
KU ĞU LAR
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Ku ğu lar, Al lah'ın on la ra ver di ği ka bi li yet sa ye sin de hem su üs -

tün de hem de ha va da en hız lı iler le yen su kuş la rı dır. Su da ka ra -

dan da ha ra hat ya şa yan ku ğu lar per de li ayak la rı sa ye sin de çok

hız lı yü zer ler. 

Ha va lar so ğu duğ un da uça rak göç eden ku ğu lar çok yük sek ten

ve çap raz bir hat şek lin de di zi le rek uçar lar. Bu sı ra da kar şı laş tık -

la rı güç lü rüz gar akı mı nı del mek için "V" bi çi min de yol alır lar. Bu

akıl lı ca for mül çok da ha hız lı uç ma la rı nı ve yol cu luk sü re sin ce yo -

rul ma dan iler le me le ri ni sağ lar. Ta bii ki, ile ri bir fi zik bil gi si ge rek -

ti ren bu for mü lü ku ğu la rın ken di le ri nin keş -

fet me si ne im kan yok tur. Her şe yi bi len

Al lah, on la ra bu şe kil de uç ma la rı nı

il ham et ti ği için böy le uçar lar.

On lar, üst le rin de di zi di zi ka -

nat açıp ka pa ya rak uçan kuş -

la rı gör mü yor lar mı? On la rı Rah man

(olan Al lah')tan baş ka sı (boş luk ta) tut mu yor. Şüp he siz O,

her şe yi hak kıy la gö ren dir. (Mülk  Su re si,  19)

Ku ğu lar ba tak lık la rın, de re le rin, göl cük le rin di bin de bul duk la rı

bit ki ler le bes le nir ler. Uzun bo yun la rı yi ye ceğ e ulaş ma la rı nı ko lay -

laş tı rır. Ör dek ler gi bi su ya da la bi lir ler ve kı sa da lış la rın da hiç bir

güç lük le kar şı laş maz lar. Ku ğu la rın bit ki le ri ko par ma sı nın ya rar lı

bir yö nü de var dır: Ba zı bit ki ler top rak ka bar tıl dık ça bü yür ler ve

ol gun la şır lar. İş te ku ğu yi ye cek bul mak için di bi ka rış tır dık ça bit ki

ör tü sü nün gür leş me si ni sağ lar. Böy le ce ken di le rin den son ra ya şa -

ya cak hay van lar için bol bol bit ki ye tiş me si ne se bep olur lar.

Rab bi miz böy le ce ku ğu la rı se bep kı la rak bit ki ör tü sü nün ge liş me -

si ni sağ lar. 
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De ve kuş la rı dün ya da ki en bü yük kuş lar dır. Boy la rı bi zim bo yu -

muz dan da ha uzun dur. Bir de ve ku şu yak la şık 2,5 met re  uzun lu -

ğun da ve or ta la ma 120 ki lo ağır lı ğın da dır. 

Or ta Af ri ka'da grup lar ha lin de ya şa yan bu kuş lar uç ma ka bi li -

ye ti ne sa hip de ğil dir ler. Ama Al lah on la ra düş man la rın dan kaç -

ma la rı için baş ka bir özel lik ver miş tir. Uzun ba cak la rıy la çok hız lı

ko şar lar, o ka dar hız lı dır lar ki, hiç bir in san ko şa rak on la ra ye ti şe -

mez. De ve ku şu hay van lar ale min de ki en hız lı ko şan iki ba cak lı

hay van dır ve 1 sa at te yak la şık ola rak 70 ki lo met re lik bir hı za ula -

şa bil mek te dir. Ve şim di si ze çok il ginç bir şey söy le ye lim: 

De ve ku şu nun her bir aya ğın da sa de ce iki par ma ğı var dır, bi li -

yor mu su nuz? Üs te lik bu par mak la rın bi ri di ğe rin den çok da ha

bü yük tür. Ve de ve kuş la rı yal nız ca bu bü yük par mak la rı nın üze -

rin de ko şar lar. 

Ay rı ca, de ve kuş la rı hız lı koş ma la rı nı sağ la yan uzun ba cak la rı

sa ye sin de us ta bir dö vüş çü dür ler. Ayak la rıy la tek me atar lar ve

pen çe le riy le düş man la rı na kar şı ra hat ça ken di le ri ni sa vu nur lar.

DE VE KUŞ LA RI
(O KA DAR BÜ YÜK Kİ 
UÇA MI YOR!)
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Dün ya nın bu en bü yük ku şu nun yu mur ta sı da kuş yu mur ta la rı -

nın en bü yük ola nı dır. Bu dev yu mur ta lar için kum da ge niş bir çu -

kur ka zar ve bu ra ya tüm yu mur ta la rı yer leş ti rir ler. Fa kat 10-12

ta ne yu murt la dık la rın da çu ku run bü yük lü ğü nü de ona gö re ayar -

la ma la rı ge re kir. Eğer de ve ku şu, çu ku ru, kum da de ğil de top rak ta

aç say dı, bu çok za man alır dı ve ku şun çok faz la ener ji har ca ma sı na

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )
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se bep olur du. Ger çek ten

de ku mun ta şın ma sı, top -

ra ğa gö re da ha ko lay dır.

Ku mu eli niz le bi le eşe le -

ye bi lir si niz, fa kat top rak

için en azın dan bir kü -

rek ge rek li dir. İş te bu ne -

den le, Al lah'ın il ha mıy la ha re ket eden de ve kuş la rı kaz mak için

top ra ğı de ğil de en az emek har ca dık la rı ku mu ter cih eder ler. Son -

ra da yu mur ta la rın üze ri ni ko lay ca yi ne kum la ör ter ler.

De ve kuş la rı hak kın da ki bir di ğer il ginç bil gi de sü rü de ki bü tün

yu mur ta la rın ba kı mı nı tek bir di şi nin üst len me si dir. An cak yu va

bel li sa yı da yav ru yu ba rın dı ra bil di ği için bu di şi ön ce li ği ken di yu -

mur ta la rı na ve re cek tir. De ve kuş la rı ken di yu mur ta la rı nı ka buk la -

rın üze rin de ki ha va de lik le ri sa ye sin de ayırt eder ler.

Yu mur ta dan çı kan yav ru lar sa vun ma sız dır. Her an yır tı cı bir

ku şa yem ola bi lir ler. An cak, yav ru lar bir teh li ke ile kar şı laş tık la rın -

da ken di le ri ni ko ru mak için ye re yam yas sı se ri le rek ölü tak li di ya -

par lar. Bu şe kil de, düş man la rı on la rın ölü ol du ğu nu dü şü ne rek

on la ra sal dır maz. Bu tak li di bü tün yav ru lar ay nı şe kil de uy gu lar. 

Da ha dün ya ya ye ni ge len bir ku şun bu nu ak let me si ve ya öğ ren -

me si im kan sız dır! Pe ki, o za man na sıl olur da bir kuş do ğar doğ -

maz ade ta bir ti yat ro cu gi bi böy le bir rol yap ma ye te ne ği ne sa hip

ola bi lir? Ce vap çok açık tır. Al lah, "Rab" ya ni eği ten, öğ re ten sı fa -

tıy la baş ka hiç bir sa vun ma la rı ol ma yan bu yav ru la ra böy le et ki li

bir ko run ma tek ni ği ni öğ ret miş tir.

H A Y V A N L A R  A L E M İ
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Eğer hay va nat bah çe si ne git miş se niz, siz le re süs lü ka nat la rı -

nı aça rak şov ya pan, mü kem mel gö rü nüm lü bir ta vus ku şu mut -

la ka gör müş sü nüz dür. Ta vus kuş la rı nın en önem li özel li kle ri,

ha yal bi le edi le me ye cek gü zel lik te renk ler le be zen miş bir kuy ru -

ğa sa hip ol ma la rı dır. An cak bu ra da ta rif edi len kuy ru ğun sa hi -

bi sa de ce er kek ta vus ku şu dur. 

SÜS LÜ TA VUS KU ŞU
(HAY VAN LAR ALE Mİ NİN

EN SÜS LÜ SÜ)
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Ba şı ve boy nu ma vi olan ta vus ku şu nun, kuy ru ğun da ki "te lek"

ad lı tüy le ri yal dız lı ye şil renk li olup uç la rın da da bu mü kem mel sa -

na tı ta mam la yan yu var lak be nek li bir bö lüm bu lun mak ta dır.

An cak, bu muh te şem gö rün tü yü her za man gö re mez si niz. Gö -

re bil mek için ta vus kuş la rı nın çift leş me za ma nı nı bek le me niz ge re -

kir. Er kek ta vus ku şu kuy ru ğu nu yal nız ca çift leş me gös te ri si sı ra -

sın da, di şi nin dik ka ti ni çek mek için yel pa ze bi çi min de açar. 

Bu ra da dü şün me miz ge re ken şu dur: Ken di ni gö re me yen ta vus

ku şu kuy ru ğu nu açın ca bu ka dar gü zel ve çe ki ci gö rün dü ğün den

na sıl emin ola bi lir? Bu nun bi ri ta ra fın dan öğ re til me si ge rek li de ğil

mi dir? Şüp he siz ki böy le si ne bir gü zel li ği ya ra tan Rab bi miz ona

kuy ru ğu nu en gü zel şe kil de kul lan ma sı nı da il ham et miş tir. 

Pe ki ya böy le si ne ku sur suz bir gö rün tü, ta vus ku şu nun ken di ça -

ba sıy la oluş abi lir mi? Ya da bu hay ran lık uyan dı ran renk uyu mu

te sa dü fen mey da na ge le bi lir mi? El bet te bun lar im kan sız dır. Si ze

bir ar ka da şı nız gel se ve evi niz de ki bir tab lo nun te sa dü fen, ken di

ken di ne, bo ya la rın dö kül me siy le mey da na gel di ği ni söy le se ina -

nır  mı sı nız? 

El bet te inan maz sı nız!. O hal de ta vus ku şu nun hiç bir tab lo ile

kı yas la na ma ya cak ka dar mü kem mel kuy ru ğu da ken di li ğin den

mey da na gel me miş tir. Bu renk uyu mu nu ve es te ti ği gö rüp de hay -

ran ol ma yan in san yok tur. Çün kü bu ku sur suz lu ğu ya ra tan ben -

zer siz bir ya rat ma gü cü ne sa hip olan Al lah'tır.





Pa pa ğan lar dün ya nın sı cak

böl ge le rin de ka la ba lık bir ar ka daş

gru buy la ya şa yan çok renk li sos -

yal kuş lar dır. Yi ye cek le ri ni ar ka -

daş la rıy la pay laş ma cö mert li ği

gös ter me le ri son de re ce il ginç tir.

Tro pi kal or man lar da, pa pa ğan sü rü le -

ri ağaç la rın üs tün de çığ lık lar ata rak uçu şur lar. Baş ka bir sü rü nün

ver di ği ya nıt lar dan, mey ve do lu ağaç la rın yer le ri ni öğ re nir ler.

Pa pa ğan lar yi ye cek le ri ni ayak la rıy la tu tup san ki sand viç yi yor -

muş gi bi ısı rır lar. Ev cil pa pa ğan la rın en sev di ği yi ye cek ler den bi ri,

bi zim de se ve rek ye di ği miz çe kir dek tir. Yu var lak dil le ri nin yar dı -

mıy la, yen me si bi raz zah met is te yen çe kir değ in ka buğ unu ko lay -

ca iki ye ayı rıp içi ni yer ler.

Yıl da 2 ile 8 ara sın da yu mur ta ya par lar. Ku luç ka dö ne min de

(ya ni yav ru lar da ha yu mur ta da iken) er kek ve di şi pa pa ğan lar sı -

ray la yu mur ta nın üs tü ne otu rur lar. Tüy süz ola rak yu mur ta dan çı -

kan yav ru lar, an ne ve ba ba sı nın ağız la rın da on lar için ha zır la -

dık la rı sin di ril miş yi ye cek ler le bes le nir ler.

Pa pa ğan la rın en bü yük özel li ği ses le ri tak lit et me le ri dir. Çok

sık duy duk la rı ke li me le ri ay nen söy le ye bi lir ler. Ama söy le dik le ri ni

TAK LİT Çİ
KUŞ: 

PA PA ĞAN
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ken di le ri an la maz lar, yal nız ca duy duk la rı se sin ay nı sı nı çı ka rır -

lar. Hat ta zil ve te le fon se si ni bi le tak lit eder ler. O yüz den ev de

pa pa ğan bes li yor sa nız sık sık ka pı nın ve te le fo nun çal dı ğı nı sa -

na bi lir si niz. 

Bu par lak renk li ve ko nuş kan hay van lar yer yü zün de ya ra tıl ma -

mış ol say dı, bi z böy le bir can lı nın var lı ğı nı ha yal bi le ede mez dik.

Ya ni ‘pa pa ğan di ye ren ga renk bir kuş ol say dı ve in san la rın ko nuş -

ma la rı nı tak lit ede bil sey di” di ye dü şü ne mez dik bi le. Al lah'ın bi ze

öğ ret me di ği ya da gös ter me di ği hiç bir şe yi ken di ba şı mı za ta sar -

la ya ma yız, ha yal bi le ede me yiz. Ya rat ma, ör nek siz ve ben zer siz

var et me sı fat la rı yal nız ca yü ce Rab bi mi z’e ait tir. Bu ger çe ği Al lah

Ku ran'da şöy le bil di rmiş tir:

O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sur -

suz ca var eden dir, ‘şe kil ve su ret'  ve ren dir...  (Haşr Su -

re si, 24)

Al lah bi zim için böy le çe şit çe şit gü zel lik ler ya ra tır. Her an her

yer de sü rek li bi ze mu ci ze le ri ni gös te rir. Tüm bun la rın kar şı sın da

Al lah'ın biz den is te di ği ise bu mü kem mel ya -

rat ma sın da ki son suz gü zel lik le ri gö rüp O'na

şük ret me miz, ya ni O'na te şek kür et me miz ve

O'nu hiç bir za man ak lı mız dan çı kar ma mız -

dır.

Siz de bun dan son ra bu gi bi gü zel lik ler gör dü -

ğü nüz de Al lah’a şük re din ve baş ka la rı na da

şük ret me le ri için an la tın.

H A Y V A N L A R  A L E M İ
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"Pay tak pay tak yü rü mek" de yin ce ak lı nı za ilk ne ge lir? Ge nel lik -

le in san la rın ak lı na, pay tak pay tak yü rü ye rek an ne le ri ni ta kip

eden ör dek yav ru la rı ge lir. 

Ör dek ler bes le nir ken iki tek nik kul la nır lar: Ba zı la rı yü zer ken, di -

be dal ma dan bö cek ler ve bit ki ler le bes le nir ler. Bun la rı sık sık, baş -

la rı ve göv de le ri nin ön bö lü mü su ya gö mü lü, kuy ruk la rı kal kık bi -

çim de yi ye cek arar ken gö rür sü nüz. Ör dek le rin ba zı tür le ri ise su ya

da la rak be sin le ri nin he men he men tü mü nü su yun al tın dan sağ -

lar lar. İri per de li ayak la rı su ya dal ma la rı na yar dım cı olur, fa kat

bu yüz den ka ra da yü rü me le ri zor olur. Za ten üre me mev si mi dı -

şın da da su dan çık maz lar. 

Ör dek gi bi su kuş la rı ha va yı vü cut la rı nın için de ta şır lar. Bu, su -

yun üs tün de kal ma la rı nı sağ la yan se bep ler den bi ri dir. Bir ör de ğin

vü cu dun da kü çük ba lon la ra ben ze yen ha va ke se cik le ri var dır. Bu

ke se cik ler ha vay la dol duk la rın da ör de ğin su yun için de ka la bil me -

si ne yar dım cı olur lar. Ör dek dal mak is te di ğin de ha va ke se cik le rin -

de ki ha va yı dı şa rı ya pom pa lar. Vü cu du nun için de da ha az ha va

Ye şil baş lı
ÖR DEK ler
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kal dı ğı için ko lay lık la su yun içi -

ne ba tar. 

Ay rı ca su kuş la rı nın ço ğu çok

iyi bi rer yü zü cü dür ler. İyi yüz -

me le ri nin bir ne de ni de ayak par -

mak la rı nın ara sın da ki ağ lar dır. Bir

ayak la rı nı ge ri ye it tik le rin de bu ağ lar on -

la ra da ha faz la it me kuv ve ti ve re bil mek için ge niş ler. Su kuş la rın -

da iyi yüz mek için ge rek li olan bü tün özel lik le rin bi ra ra da top lan -

mış ol ma sı el bet te ki bir te sa düf so nu cun da ger çek leş me miş tir. Bu

özel lik le rin tü mü nü su kuş la rı na, on la rı ya ra tan Al lah ver miş tir.

Er kek ör dek ler her za man di şi

ör dek ler den da ha par lak tüy -

le re sa hip tir ler. Yu va sın da

ku luç ka ya yat mış di şi -

ler için bu önem li bir

ko ru ma dır. Çün kü

so luk renk le ri sa ye -

sin de düş man la rı

on la rı gö re me di ği

için di şi ler yu va la rın -

da da ha gü ven lik te

olur lar. Di şi ler de ki or ta -

ma uy gun so luk renk ler ve

ka muf laj şe kil le ri on la rı ya kın

H A Y V A N L A R  A L E M İ
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me sa fe de bi le gö re bil me yi ol duk ça zor laş tı rır. Er kek ör dek -

ler de yu va ya pan di şi le ri ni ko ru mak için par lak renk li tüy le -

ri ni kul la na rak düş man la rın dik ka ti ni üzer le ri ne çe ker ler.

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

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

uzak laş tı ra bil mek için elin den ge len tüm ça ba yı sar fe der.

Ka fi le ha lin de ge zen ör dek le rin eriş kin le ri yav ru lar la en -

der ola rak il gi le nir ler. Er kek ler ku luç ka ya yat maz ve yav ru -

lar yu mur ta dan çık tık tan bir kaç sa at son ra ko şup yüz me ye,

ken di baş la rı na bes len me ye baş lar lar. Kü çü cük ken bi le na sıl

bes le ne cek le ri ni bi len yav ru lar Al lah'ın on la ra ih ti yaç la rı

olan ko nu la rı il ham et me siy le ya şam la rı nı sür dü rür ler.

Ken di ni zi bir dü şü nün. Eğer doğ duk tan bir sa at son ra si -

zi su ya at sa lar dı ne olur du? Ta bii ki su yu tup boğ ulur du -

nuz. Ama Rab bi miz ör dek yav ru la rı na do ğuş tan yüz me ka -

bi li ye ti ver di ği için on lar bo ğul maz lar. 

Ör dek le rin uçar ken sa at te 50 km. hı zın üs tü ne çık tı ğı nı

bi li yor muy du nuz? Pe ki, çev re le rin de ki vah şi hay van la ra

yem ol ma mak için de uçar ken dur ma dan yön de ğiş tir dik le -

ri ni? Ör dek le rin yön de ğiş tir me yi ne re den bil dik le ri so ru su -

na bir ce va bı olan var mı? El bet te bu da Al lah'ın, di ğer can -

lı la ra ver di ği özel lik ler gi bi se vim li ör dek le re ken di le ri ni ko -

ru ma la rı için ver miş ol du ğu bir özel lik tir. 
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RENK HA Rİ KA SI
KE LE BEK LER

Ke le bek le rin, ilk doğ duk la rın da o ren ga renk ka nat la rı ol ma dı -

ğı nı bi li yor muy du nuz? 

Evet, ke le bek ler ka nat sız do ğar lar. Si zin kır lar da, bah çe ler de

gör dü ğü nüz bi çim le ri ne ulaş ma la rı için dört aşa ma ge çir me le ri

ge re kir. Ba zı la rı 24 sa at, ba zı la rı 1-2 ay öm re sa hip olan ke le bek -

ler yu mur ta dan bir kurt çuk ola rak çı kar lar. Kurt çuk bü yü dü ğün de

kü çük se vim li bir tır tıl olur ve ke le be ğin ikin ci dev re si baş lar. 
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Tır tı lın vü cu dun da top lam 14-15 hal ka var -

dır. Ba şın da kü çük göz le ri, ağız kıs mın da bi -

zim diş le ri miz gi bi çiğ ne me ye ve ez me ye ya ra -

yan çe ne si bu lu nur. Göv de si nin ön kıs mın da,

kar nı na ka dar olan böl ge de 8 ba ca ğı var dır.

Ke le bek he nüz tır tıl iken ka nat la rı yok tur ve

an ten le ri çok kı sa dır. Tü kü rük bez le ri ise bir

çe şit ipek sal gı lar.

Tır tıl la rın di ğer can lı lar gi bi bü yü dük çe

boy la rı uza maz. On lar bü yü dük çe ken di

de ri le ri ne sı ğa ma ma ya cak ka dar şiş man -

lar lar. So nun da tır tıl lar ya vaş ya vaş de ri -

le ri ni yır ta rak on dan kur tu lur lar. Ye ri ne

şiş man la mış be den le ri ne da ha uy gun

olan ye ni bir de ri çı ka rır lar. Tır tıl, bö cek

yi yen kuş lar için çok lez zet li bir can lı dır.

Bu yüz den Rab bi miz tır tıl la rın ken di le ri ni

ko ru ma la rı için on la ra çe şit li sak lan ma

tek nik le ri ni öğ ret miş tir. 

Ba zı la rı dim dik ayak ta du ra rak dal

tak li di ya par, bir kıs mı ken di ren gin -

de ki bir yap ra ğın üs tün de du ra rak

ken di si ni ka muf le eder, ba zı la rı ise ölü

tak li di ya par. Bu sak lan ma tek nik ler i,

tır tı lın ya şa mı nı sür dü rüp ile ri de ke le -

bek ola bil me si için çok önem li dir. 

H A Y V A N L A R  A L E M İ
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Tır tıl, bu ka muf laj tek nik ler ini, ke le bek ol duk tan son ra da kul la -

nır. Şöy le ki, ke le bek ler ken di le ri ne uy gun renk te olan böl ge ler de

ya şar lar. Böy le ce ko lay ca sak la na bi lir ler. Pe ki, ke le bek ken di si ni

dı şa rı dan gö re me di ği ne gö re, ren gi nin çev re ye uyup uy ma dı ğı nı

na sıl kont rol ede bi lir? Gü ven de ol du ğun dan na sıl emin ola bi lir?

El bet te  bun la rın hiç bi ri ni ken di si bi le mez, he sap la ya maz. Ke le be -

ği, gü ven de ola bi le ce ği en uy gun or ta ma yer leş ti ren, onu bu ra ya

yö nel ten, ken di si ni ya rat mış olan Rab bimiz Al lah'tır.

Bu olay da Al lah'ın "ko ru yan", "esir ge yen", "mer ha met eden" sı -

fat la rı nı gö rü rüz. Al lah ya rat tı ğı her can lı ya, on la rı teh li ke ler den

ko ru ya cak özel lik le ri de ver miş tir. Yok sa, ke le be ğin ken di si ni ko ru -

ma sı ge rek ti ği ni dü şü ne bi le cek bir ak lı yok tur, do la yı sıy la ka muf -

laj ya ni sak lan ma gi bi bir tek nik ge liş ti re mez. Tüm bu ko lay lık la rı

ona sağ la yan gök le ri, ye ri ve bun lar ara sın da ki her şe yi ya ra tan

Rab bi miz ’dir.

Al lah'ın ken di si ne sağ la dı ğı üs tün ko run ma sis te miy le ge li şi mi -

ne de vam eden tır tıl ni ha yet üçün cü dev re ye gi rer. Tır tıl bu dev re -

ye ge çe ce ği va kit kar nı nı tı ka ba sa yap rak la

dol du rur ve ne re dey se çat la ya cak ha -

le ge lir. Bu üçün cü dev re de tır tıl

ken di si ni bir tor ba nın içi ne hap -

se der ve bu ra da de ği şi me baş lar.

Bu ev re de tır tı lın et ra fın da olu -

şan sert ka buğ a "kri za lit" de nir.

Bu ka bu ğun için de iken ha re ket -

siz dir ve hiç ye mek ye mez. Yal nız ca
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110
tır tıl iken ye di ği yap rak la rın ener ji si ni kul la nır. Kri za lit ka buk lar

bir yap ra ğın, ka ya nın ve ya bir da lın üze ri ne tut tu rul muş tur. Bun -

lar dan bi ri ne rast lar sa nız içi ne ba kın. Çün kü bu kri za lit le rin için -

de ki tır tı la bak tı ğı nız za man ke le be ğin üze rin de olu şa cak olan

hor tu mu nun ve ba cak la rı nın yer le ri ni gö re bi lir si niz. 

H A Y V A N L A R  A L E M İ
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Aşa ğı yu ka rı 10 gün ka dar bir sü re geç tik ten son ra ke le bek bir -

kaç da ki ka için de, kri za li tin ka bu ğu nu yır ta rak çı kar.

O an da ke le be ğin ka nat la rı he nüz nor mal bo yut la rı na ulaş ma -

mış tır. Dör dün cü ev re de ye ni ke le bek ka nat la rı nı ger mek için ka -

nat la rı nın üze rin de ki da mar la rı  vü cut sı vı sıy la şi şi rir. Ka nat la rı nı

ku rut tu ğu an ise hiç eği tim al ma dan anın da uçar. Ka nat lar ay nı

za man da ke le be ğin so lu nu mu na da yar dım cı olur. 

Gör dü ğü nüz gi bi, mi ni cik bir ke le bek bi le Rab bi mi z’in bi ze gös -

ter di ği ina nıl maz bir mu ci ze dir. Bi lim adam la rı, "na sıl olur da bir

tır tıl ke le beğ e dö nüş me ye ka rar ve rir

di ye?" ha la araş tır mak ta dır lar.

Bu nun tek se be bi Rab bi mi z’in

böy le di le me si dir. Al lah bi ze

ne ka dar çe şit li can lı lar ya -

ra ta bi le ce ği ni, hat ta bir

can lı yı na sıl de ğiş ti re bi le ce -

ği ni gös ter mek te dir.

Di ğer bir mu ci ze de ke le be -

ğin kü çü cük pul cuk lar la kap lı

olan ka nat la rı dır. Ka nat lar bu

pul cuk la rın üst üs te di zil me siy le mey -

da na gel miş tir. Pe ki bu ka nat lar na sıl oluş -

muş tur?

Pul cuk lar te sa dü fen ken di ken di le ri ne bir le şe rek mü kem mel ya -

pı da bir ka nat mı oluş tur muş tur? 

El bet te ki bun la rın hiç bi ri te sa dü fen oluş ma mış tır.

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )
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Pe ki ya ke le bek pul cuk la rı ken di ken di ne üst üs te ya pış tı rıp bir

ka nat mı yap mış tır? Yap tı ğı ka na dı son ra sır tı na mı tak mış tır? 

Ke le bek ken di sır tı nı gö re mez. An cak hiç gör me di ği sır tı nın üze -

rin de si met ri ha ri ka sı de sen ler var dır. Pul lar öy le si ne bir dü zen de

di zil miş ler dir ki, iki ka nat üze rin de ki de sen ler bir bir i nin ay nı dır.

De sen le rin bo yut la rı nı bir cet vel ile ölç me ye kalk sa nız hep si nin

bir bi ri ne eşit ol du ğu nu gö rür sü nüz. 

Tüm bun lar Rab bi mi z’in üs tün sa na tı nı, son suz bil gi si ni ve sı -

nır sız gü cü nü bi ze gös ter mek te dir. Biz de bun la rı gö rüp üze rin de

dü şü ne rek Rab bi mi z’i  her za man dü şün me li ve O’na şük re de rek

şa nı nı yü celt me li yiz. 
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Otur du ğu muz ev, oku du ğu muz okul, üze rin de yü rü dü ğü müz

kal dı rım, için de oy na dı ğı mız park lar, so lu du ğu muz ha va hep si

bi zim dün ya mı za ait var lık lar dır. Bu dün ya da kuş lar, in san lar,

ağaç lar, bit ki ler, hay van lar bu lu nur.

Oy sa, bi zim faz la gör me di ği miz, sa -

de ce var lı ğı nı bil di ği miz ve ço ğun -

luk la te le viz yon dan iz le di ği miz bir

dün ya da ha var dır. Bu dün ya nın

için de de ken di  ne öz gü hay van lar ve

bit ki ler ya şar. On lar da bi zim dün -

ya mı zın na sıl bir yer ol du ğu nu bil -

mez ler. Biz on la rın dün ya sın da ya şa -

ya ma yız, on lar bi zim dün ya mız da ya şa ya -

maz lar. Hat ta o dün ya da ne fes al ma mız bi le

im kan sız dır.

Evet, sö zü nü et ti ği miz dün ya, ba lık -

la rın ya şa dık la rı su al tı dün ya sı dır. Yal nız

unut ma ma nız ge re ken bir şey var. Su al tı

DE NİZ LE RİN SA KİN LE Rİ: 
BA LIK LAR
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dün ya sın da yal nız ca ba lık lar ya şa maz. Sü rün gen le ri, bö cek le ri,

bit ki le ri ba rın dı ran su al tı dün ya sı mil yon lar ca tür can lı ya ev sa -

hip li ği ya par. Bu dün ya da ya şa yan can lı lar da ken di le ri ne öz gü

yön tem ler le ye mek yer, ne fes alır ve uyur lar.

Ba lık la rın so lu num sis tem le ri tüm can lı lar dan fark lı dır. Ba lık lar,

biz de ki bu run la rın ye ri ne ne fes al mak için so lun gaç la ra sa hip tir -

ler. Bun lar la su yun için de ki ok si je ni kul la na bi lir ler. Sü rek li ola rak

ağız dan içe ri alı nan su, so lun gaç yay la rı nın üs tün den ar ka ya

doğ ru ge çer. So lun gaç ta ki kıl cal da mar lar su da ki çö zün müş ok si -

je ni alıp, vü cut ta ki kar bon -

di ok si ti su ya bı ra kır lar. Ba -

lık la rın ço ğun luğ un da bu -

run de lik le ri var dır, ama

bun lar so lu mak için hiç bir

za man kul la nıl maz. Bu run

de lik le ri mi nik ke se cik le re

açı lır ve ba lık bun la ra do -

lan su dan ko ku yu alır. Me -

se la kö pek ba lık la rı av la rı nı

ko ku la rın dan bu lur. 

Ay rı ca, ba lık lar da in san lar da ki gi bi göz ka pak la rı yok tur. Ba -

lık lar dün ya ya göz le ri nin üs tü nü kap la yan şef faf bir ör tü ar ka sın -

dan ba kar lar. Bu per de dal gıç la rın su al tı göz lük le ri ni an dı rır. Ço -

ğu za man ol duk ça ya kın da ki nes ne le ri gör me le ri ge rek ti ğin den

ba lık la rın göz le ri de bu ih ti ya ca gö re ya ra tıl mış tır. Kü re sel ve sert
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olan ya pı la rı ya kın pla nı gör me ye gö re ayar lı dır. Uza ğa bak mak

is te di ğin de ise, bü tün lens (mer cek) sis te mi gö zün için de ki özel bir

kas me ka niz ma sıy la ar ka ya doğ ru çe ki lir.

Ba lık lar çev re le rin de ki dün ya yı kok la ma, işit me, do kun ma ve

tat ma gi bi beş te mel du yu la rı nın ya nı sı ra "ya nal" çiz gi le riy le de

al gı lar lar. Bu çiz gi ler bo yun ca uza nan du yar lı si nir hüc re le ri ya -

nın dan geç tik le ri cis min bü yük lü ğü nü ve yö nü nü al gı lar. Kör olan

ma ğa ra ba lık la rı ka ran lık ta böy le ce ko lay lık la ha re ket ede bi lir.

Bu sis tem bir çe şit de ni zal tı ra da rı ya da di ğer adıy la "so nar"dır.

Ay rı ca bir çok ba lık tür ünün ka rın boş lu ğun da in ce uzun, ba lo -

na ben zer, içi ha va do lu bir ke se cik var dır. Bu ke se ci ğin yar dı mıy -

la su yun için de den ge le ri ni ko rur lar.

Al lah'ın di le me siy le çe şit çe şit ya ra tıl mış olan ba lık lar, gü zel

renk le ri, şe kil le ri ve ha re ket le riy le in san la rı hay re te dü şü rür. Bir -

çok ba lık ta gö rü len can lı ve par lak renk le ri, di ğer hay van la rın

ara sın da bul mak güç tür. 

Bu ra ya ka dar an lat tık la rı mı zı bel ki de bi li yor du nuz. An cak ba -

lık lar la il gi li çok şa şı ra ca ğı nız bir de tay da ha var. 

Ba lık lar, üzer le rin de ya şa yan pa ra zit le rin den te miz len mek için
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ço ğu za man ken di le rin den çok da ha kü çük te miz le yi ci ba lık la ra

ih ti yaç du yar lar. Bu te miz le yi ci ba lık lar ra hat ve kor ku suz bir şe -

kil de ba zen ken di le rin den çok bü yük bir ba lı ğın ağ zı na gi rer ler.

Bu ba lı ğın diş le ri ni ve so lun gaç la rı nı te miz ler, bu sa ye de ken di ka -

rın la rı nı da do yur muş olur lar. Bü yük ba lık lar da te miz len me le ri ne

yar dım cı olan bu ba lık la ra hiç bir za rar ver mez ler. 

Pe ki te miz le yi ci ba lık lar ağız la rı na gir dik le ri bü yük ba lık la rın

ken di le ri ni bir an da yu tu ver me ye ce ğin den na sıl emin olur lar?

Ağız la rı nı te miz le dik le ri bü yük ba lık la rın ken di le ri ne hiç za rar

ver me ye ce ği ni ne re den bi lir ler? Ade ta kar şı lık lı bir an laş ma la rı

var mış gi bi on la ra na sıl gü ve ne bi lir ler? An laş ma la rı ol sa bi le iş le -

ri bit ti ğin de bü yük ba lı ğın an laş ma yı bo zup ken di le ri ni ye me ye ce -

ği hak kın da ne ga ran ti le ri var dır? 

Evet te miz le yi ci ba lık lar bu teh li ke le rin hiç bi rin den emin ola -

maz lar. An cak Rab bi miz her iki ba lı ğa da bir bir le rin den kar şı lık lı

fay da lan ma yı il ham et ti ği için ne bü yük ba lık te miz lik çi ba lı ğa

za rar ve rir, ne de te miz lik çi ba lık bü yük ba lık tan çe ki nip kor kar.

Bü yük ba lık te miz le nir, kü -

çük ba lık ise te miz le di ği

pa ra zit ler le kar nı nı do yu -

rur. Al lah'ın ken di le ri ne

olan il ha mı so nu cu her iki -

si de bü yük bir uyum ve

yar dım laş ma için de ya -

şam la rı nı sür dü rür ler.
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Çok çar pı cı renk ler le süs len -

miş olan bu ba lığ ın en il ginç

özel li ği Al lah'ın ona ya şa ma sı için

seç ti ği yer dir. Soy ta rı ba lık la rı, ‘de niz şa ka yı ğı' adı ve ri len bit ki

ben ze ri bir can lı nın dal la rı ara sın da ya şar lar. De niz şa ka yı ğı nın

dal la rın da ze hir li kap sül ler var dır ve bun la ra değ en ba lık lar ya

za rar gö rür ler ya da ölür ler. Oy sa soy ta rı ba lı ğı de niz şa ka yık la -

rın dan hiç za rar gör mez. Hat ta bun la rın ara sı na gi re rek ken di ni

ko rur. Çün kü bu ba lık la rın özel bir sal gı sı var dır ve bu sa ye de ya -

kı cı kap sül ler den hiç et ki len mez ler. 

Ka fa nız da bir sı ra la yın. Öy le ki, bir ba lık di ğer le rin den fark lı

ola rak bir sal gı sal gı lı yor. Bu da ya şa dı ğı or tam da ki ze hir li kap -

sül ler den za rar gör me si ni en gel li yor. San ki o da za rar gör me ye ce -

ği ni bi li yor muş gi bi teh li ke anın da he men ze hir li kap sül le rin ara -

sı na sak la nı yor. Pe ki di ğer ba lık la rın bu ra ya yak la şa ma ya cak la rı -

nı ve sal gı çı ka ra ma ya cak la rı nı ne re den bi li yor? 

Ta bii ki kü çü cük bir ba lı ğın ne bey ni ne de ye te nek le ri ken di -

si ne böy le bir özel lik ka zan dı ra maz. An cak bun la rı ona öğ -

re ten bir güç var dır ki, o güç her şe yin he sa bı nı en iyi bi len,

ye ri, göğ ü ve iki si nin ara sın da ki le ri ya ra tan Rab bi miz’ dir. 

SOY TA RI 
BA LI ĞI
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Bel ki de yu nus lar ka dar ca na ya kın, in san lar la dost ola bi len gü -

ler yüz lü bir hay van yok tur. Al lah'ın on la ra ver di ği uy sal lı ğı ve in -

san cıl lı ğı, yüz le rin den an la ya bi lir si niz.

Yav ru yu nus do ğar ken, ön ce kuy ru ğu, son ra göv de si ve en son

ba şı çı kar. An ne yu nus onu bes le mek için süt bez le ri ni sı kıp gev şe -

te rek sü tü nü yav ru su nun ağ zı na fış kır tır. An ne yu nu sun ha re ke ti -

ni şu na ben ze te bi li si niz: Eli niz de süt do lu plas tik bir şi şe ol du ğu nu

ve bu nu eli niz le sık tık ça süt fış kır dı ğı nı dü şü nün. İş te an ne yu nu -

sun yap tı ğı, bu nun ben ze ri dir.

Su dı şın da ya şa yan me me li le rin yav ru la rı nı bes le me le ri için süt -

le ri ni fış kırt ma sis te mi ne ih ti yaç la rı yok tur. Oy sa su yun için de

böy le bir yön te me ih ti yaç var dır. An ne yu nu sun bu nu dü şü nüp de

böy le bir ka rar ver me si ne im kan var mı dır? Böy le bir du ru mun far -

kı na va rıp, da ha son ra süt bez le ri ne kas lar ek le miş ola bi lir mi?

Tah min et ti ği niz gi bi; ke sin lik le ha yır! Da ha ön ce de be lirt ti ği miz

gi bi, Al lah an ne yu nu sun vü cu du nu onun yav ru su nun ih ti yaç la rı -

nı kar şı la ya bi le ce ği en uy gun bi çim de ya rat mış tır.

İn san dos tu olan yu nus la rın, so lu num la rı da in san la ra ben zer.

An cak on la rın bu run de lik le ri in san da ol du ğu gi bi yü zü nün or ta -

GÜ LER YÜZ LÜ 
YU NUS LAR
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sın da de ğil, ba şı nın üze rin de dir.

Yu nus lar da in san lar gi bi su ya

dal ma dan ön ce dı şa rı da ki

ha va yı iç le ri ne çek tik ten

son ra ne fes le ri ni tu tar ve

öy le su ya da lar lar. Tek -

rar su üs tü ne çı kar ken,

son bir kaç met re de ak ci -

ğer le rin de ki ha va yı suy la

dı şa rı püs kür tür ler.

He pi niz yu nus la rın de -

niz de na sıl sü zü lür ce si -

ne yüz dük le ri ni, hat ta

ge mi ler le na sıl ya rış tık la -

rı nı bi lir si niz. Hep si mü kem mel

yü zü cü dür. On la rın mü kem mel yüz me le ri nin en önem li se be bi, de ri -

le ri nin pü rüz süz ve kay gan ol ma sı dır. Bu özel lik le ri, on la rın su yun

üze rin de ko lay ca ka yıp git me le ri ni ve çok hız lı yüz me le ri ni sağ lar.

Hız lı yüz me le ri ni sağ la yan bir di ğer özel lik de bu run ya pı la rıy la il gi -

li dir. Yu nus la rın bu run la rı su yun üze rin de hız la yol al mak için en

uy gun ya pı da dır. Bu nu far k e den in san lar, ge mi le rin su yun için de

ka lan ön kı sım la rı nı, yu nus la rın bu run la rı na ben ze te rek in şa et miş -

ler dir. Bu gün ge mi ler, bu sa ye de hız lı gi de bil mek te dir. 

Pe ki yu nus la rın hiç ko ku al ma dık la rı nı ve kör ol duk la rı nı bi li yor

muy du nuz? An cak, bu na kar şın Al lah yu nus la ra çok ge liş miş bir

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )
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met re ler ce uzak ta ki ses le ri da hi ge liş miş

işit me du yu la rı sa ye sin de ko lay ca du yar -

lar. Ay rı ca, vü cut la rın da bu lu nan ve de ni -

zal tı lar da ki "so nar" ad lı ci ha za ben ze yen

bir sis tem sa ye sin de yol la rı nı ra hat lık la bu lur ve av la rı nın ye ri ni

ko lay lık la sap tar lar. Bu olay şöy le ger çek le şir: 

Çı kar dık la rı, in san ku la ğı nın du ya ma ya ca ğı ses ler, su da dal ga -

lar ha lin de ya yı lır. Bu ses dal ga la rı, ön le ri ne bir en gel çı kar sa ona

çar pıp ge ri dö ner. Se sin gi dip ba lık ya da ka ya ya çar pıp ge ri dön -

dü ğü sü re, avın ya da en ge lin uzak lı ğı nı gös te rir. Az ön ce bah set -

ti ği miz de ni zal tı lar da ki so nar sis te mi de in san lar ta ra fın dan yu -

nus la rın bu özel lik le ri tak lit edi le rek üre til miş tir.

Ko ku al ma yan ve gör me yen yu nus la rın Al lah'ın ver di ği güç lü

bir işit me du yu su na sa hip ol ma sı, on la rı di ğer ba lık la ra yem ol -

mak tan ko rur.
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De niz de ya şa yan en bü yük can lı lar ba li na lar dır. Özel lik le Ma vi

Ba li na ola rak ta nı nan ba li na tü rü nün bo yu 30 met re'yi, ağır lı ğı

ise 150.000 ki lo yu aşar. Bu ba li na nın bo yu nun uzun lu ğu nu an la -

ya bil mek için gö zü nü zün önü ne 5 kat lı bir apart man ge tir me ye

ça lı şın. Bir de yi ne ay nı ba li na nın 25-30 fil ile yak la şık ay nı ağır -

lık ta ola bi le ce ği ni de unut ma yın.

Pe ki bu ka dar bü yük ve bu ka dar ağır olan bir hay van na sıl olur

da de ni zin 800-1000 met re de rin lik le ri ne da lıp, ora dan su yü zü ne

ko lay ca çı ka bi lir? Ör neğ in 150 ton luk, 30 met re lik ko ca bir ge mi

dü şü nün. Bu ko ca ge mi de niz de bat sa ve 1000 met re de rin li ğe gö -

mül se, onu tek rar su yü ze yi ne çı ka ra bil mek için yıl lar sü ren bir ça -

lış ma ge re kir. Oy sa, ba li na Al lah'ın ona ver di ği güç le 15-20 sa ni -

ye gi bi kı sa bir sü re de su üs tü ne çı ka bi lir. Çün kü ba li na nın ke mik -

le ri sün ge rim si bir mad de den ya ra tıl mış tır ve bu ke mik le rin içi yağ

ile do lu dur, bu sa ye de ba li na ko lay lık la su üze rin de du ra bi lir. 

Bir de, ba li na us ta bir dal gıç tır. Göv de si de ni zin de rin lik le rin de ki

DEV BA Lİ NA LAR
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bü yük ba sınç la ra da ya na bi le cek bi çim de ya ra tıl mış tır. Hay va nın

ka nın da ve kas la rın da do la şan ok si jen, su al tın day ken ve so luk al -

ma dı ğı za man lar da ba li na yı bes le ye cek kim ya sal mad de ler le ka -

rı şır. Do la şım sis te mi ise ka nı iç or gan lar dan bey ne gön de re bi le -

cek şe kil de ya ra tıl mış tır. Bu sa ye de ba li na ne fes al mak için su yun

yü ze yi ne çı ka na ka dar vü cu dun da ki ok si je ni, ok si je ne en çok ih ti -

ya cı olan or ga na, ya ni bey ni ne gön de re bil mek te dir. 

Bi lim adam la rı nı hay re te dü şü ren bu muh te şem sis tem, Al lah'ın

sa na tı nın bir te cel li si, ya ni yan sı ma sı dır. Bu sa ye de ba li na, bir da -

lış ta 15-20 da ki ka dan da ha faz la bir sü re su yun di bin de ne fes siz

ka la bi lir.

Da ha sı, ba li na lar de ni zin de rin lik le rin den su yun yü ze yi ne bir -

den bi re çık tık la rın da, in san lar gi bi vur gun ye mez ler. 

Ço cuk lar, vur gun ye mek ne de mek di ye dü şün müş ola bi lir si niz.

Vur gun, yük sek lik fark la rın da ki ba sınç de ği şim le rin den olu şur.

Dal gıç lar da de rin le re in dik le rin de vur gun ye me mek için, ya ni ba -

sınç far kın dan et ki len me mek için be lir li se vi ye ler de du ra rak vü cut -

la rı nı o ba sın ca alış tı rır lar. Bu şe kil de çok de rin le re ya vaş ya vaş
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ine bi lir ler. Yal nız unut ma yın, tek rar yu ka rı çık mak

için be lir li ara lık lar la yi ne din len mek zo run da dır lar.

Ak si tak dir de dal gı cın da mar la rı ba sınç fark lı lı ğın -

dan do la yı çat lar ve dal gıç ölür. An cak ba li na la rın

böy le bir prob le mi yok tur. Çün kü Al lah ba li na la rı

de niz de, in san la rı da ka ra da ya şa ya bi le cek le ri

özel lik ler le ya rat mış tır.

Ba li na nın ba şı nın üze rin de ki de lik ten su fış kırt tı -

ğı nı gör müş sü nüz dür. Pe ki bu ra sı nın bur nu ol du -

ğu nu bi li yor muy du nuz? Ba li na lar, bu run la rı nı sa -

de ce ne fes alıp ver mek için kul la nır lar. Ki mi in san lar

ba li na la rın bu de lik ten su fış kırt tık la rı nı zan ne der -

ler. Oy sa ba li na lar sa de ce ci ğer le rin de ki ha va yı bo -

şalt mak ta dır lar. Bu ha va su bu ha rı do lu ol du ğu ve

dı şa rı da ki ha va dan da ha sı cak ol du ğu için, uzak -

tan ba kıl dı ğın da san ki su sü tu nu gi bi al gı la nır.

Ba li na nın be de ni ge nel lik le tor pil bi çi min de ve

su da yüz me ye el ve riş li dir. Ba lık la rın kuy ruk la rı ge -

nel ola rak su ya di key du rur ken ba li na la rın kuy ruk -

la rı su ya ya tay dır. Ba li na bu kuy ruk sa ye sin de vü -

cu du nu su yun için de iter.

Ba li na nın de ri si nin al tın da yak la şık 50 cm ka lın -

lı ğın da bir yağ  ta ba ka sı var dır. Bu ta ba ka nın te mel

gö re vi ba li na nın vü cut sı cak lı ğı nı 34-37 de re ce

do lay la rın da tut mak tır. 

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )
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Bu ra da önem li bir nok ta yı ha tır lat mak ta fay da var. Ba li na lar

ve di ğer ba lık lar sa nıl dı ğı gi bi de niz su yu nu iç mez ler.

Çün kü tuz lu su iç mek bir can lı ya za rar ve rir. Bu yüz -

den ih ti yaç la rı olan su yu ye dik le ri be sin le rin içer -

dik le ri su dan sağ lar lar. 

Her yıl Ka li for ni ya'da Ara lık ve Ocak ay la rın da gri ba li na -

lar Ku zey Buz De ni zi'nden Ku zey Ame ri ka'nın gü ney sa hil le rin e

ge çe rek Ka li for ni ya'ya doğ ru yü zer ler. Do ğur mak için ılık su la ra

doğ ru ha re ket eder ler. Bu yol cu luk la rı sı ra sın da en il ginç olan ise,

ha mi le olan an ne ada yı ba li na nın hiç bir şey ye me me si ve bu na ih -

ti ya cı nın da ol ma ma sı dır. Uzun yaz gün le ri bo yun ca, ku ze yin be -

sin yö nün den zen gin su la rın da ki yi ye cek ler le ken di ni do yu rur. Ve

böy le ce uzun sü ren göç dö ne mi için ge rek li olan ener ji den da ha

faz la sı nı içe ren ka lın bir yağ ta ba ka sı na sa hip olur. An ne ada yı

ba li na, Ba tı Mek si ka'ya ula şır ulaş maz do ğum ya par. Yav ru lar,

an ne le ri nin süt le riy le bes le nir, yağ tak vi ye si ya par lar, böy le ce

ken di tür le ri nin Mart ayın da baş lat tık la rı ku ze ye ya pı lan göç için

güç ka zan mış olur lar. 

Bü tün me me li ler gi bi ba li na da yav ru la rı na süt ve rir. Ne var ki,

yav ru lar sü tü em mez ler, sü tü eme cek ol sa lar ağız la rı na süt ile bir -

lik te de niz su yu da gi re cek tir. Da ha ön ce de be lir til di ği gi bi tuz lu
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su iç mek ba li na için

za rar lı ola cak tır. An -

cak di şi ba li na la rın me me

bez le ri çev re sin de bir kas hal ka sı

var dır. An ne ba li na bu hal ka yı ka sın ca bir

ba sınç olu şur ve böy le ce -yu nus lar da ol du ğu gi bi-

sü tü doğ ru dan yav ru su nun ağ zı na püs kür te bi lir. Bu süt nor -

mal bir süt de ğil dir. Ka tı ya ya kın, yağ lı bir mad de dir. Bu sa ye de

süt de niz su yu na ka rış maz. Yav ru nun iç ti ği -da ha do ğru su ye di ği-

bu mad de mi de de çö zü nür. Çö zü nen be sin ay nı za man da da yav -

ru nun su ih ti ya cı nı kar şı lar. Gö rül dü ğü gi bi, yav ru la rın bes le ne -

bil me si için Al lah on la ra en mü kem mel sis te mi sağ la mış tır.

Ba li na nın göz le ri nin üze rin de bu lu nan yağ lı ve say dam sal gı,

hay va nın göz le ri ni de niz su yu nun olum suz et ki le rin den ko rur. Ba -

li na nın do kun ma ve işit me du yu la rı çok kes kin dir. Su al tın da çe şit -

li ses ler çı ka rır ve bu ses le rin yan kı sı nı din le ye rek yön bu la bi lir ler.

Bu du yu nun ça lış ma pren si bi, ra dar la rın ça lış ma pren si biy le ay nı -

dır. Za ten ra dar lar da ba li na la rın bu özel lik le ri nin tak lit edil me -

siy le ya pıl mış tır. Bi lim adam la rı ba li na nın çı kar dı ğı bu ses le rin

son de re ce kar ma şık bir dil ol du ğu na ina nır lar. Bu dil ara la rın da -

ki et ki le şim ve ha ber leş me de de önem li bir rol oy nar.
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Şim di bu ra ya ka dar say dı ğı mız hay van lar hak kın da öğ ren dik -

le ri ni zi şöy le bir dü şü nün. Ar tık, yav ru su nu ko ku sun dan ta nı yan

be yaz ku zu lar dan, her bi ri ay rı si met ri ye ve şek le sa hip olan pi ja -

ma lı zeb ra la ra ka dar, bir çok hay van hak kın da ye ni bil gi ler öğ -

ren di niz. Ama, bu ki tap ta öğ ren di ği niz en önem li bil gi, bu hay -

van la ra sa hip ol duk la rı özel lik le ri ve re nin Al lah ol du ğu dur. 

Ki tap bo yun ca her ör nek te gör dü ğü nüz gi bi, yer yü zün de ki tüm

can lı la rı ya ra tan Al lah on la rın ya şam la rı için de ge rek li olan bil -

gi le ri on la ra öğ ret miş tir. Al lah, bu bil gi le rin ba zı la rı nı can lı la ra

do ğuş tan ve rir. 

Ör ne ğin, siz şu an bu sa tı rı okur ken gö zü nü zü açık tut ma nız

ge rek ti ği ni bi li yor su nuz. An cak, gö re bil me niz için yal nız ca gö zü -

nü zü açık tut ma nız ge rek ti ği ni bil me niz ye ter li de ğil dir. Gö zü nü -

zün bir sü rü iş le mi ay nı an da ger çek leş tir me si ge re kir. Bu nu bir

bil gi sa yar oyu nu na ben ze te bi lir si niz. Oyu nun ça lış ma sı için yal -

nız ca baş lat düğ me si ne bas ma nız

ge re kir ama bu ha re ket le be ra ber

bil gi sa ya rın için de bin ler ce ka rı şık

iş lem baş lar ve böy le ce siz de

ke yif le oyu nu nu zu oy nar sı nız.

İş te, ay nen bir bil gi sa ya rın ken -

di ken di ne oluş ma sı nın im kan -

sız lı ğı gi bi, gö zü nü zün gör -

me si için ge rek li bü tün par -

ça la rın da ken di ken di le ri ne

or ta ya çık ma la rı im kan sız dır.

SO NUÇ
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Her şe yi ol du ğu gi bi gö zü mü zü ve

tüm be de ni mi zi de ku sur suz ve mü -

kem mel bir şe kil de ya ra tan Al lah'tır. 

İş te, son suz bil gi sa hi bi olan

Rab bi miz, si ze de fi zik sel özel lik le ri -

ni zi do ğuş tan ça lı şa bi lir bir şe kil de

he di ye et miş tir. Za ten bu nun için dir

ki bi zim de O'nun bu he di ye si ne şük -

ret me miz, ya ni te şek kür et me miz

ge re kir. Akıl sa hi bi her in sa nın bu

bil gi le ri öğ ren dik çe Al lah'a olan inan cı, O'nun bil gi si ne ve gü cü ne

olan say gı sı ar tar. As lın da, bir can lı nın tek bir özel li ği bi le bi ze he -

men Al lah'ı ha tır la tır. Yal nız ca can lı lar de ğil, et ra fı mız da ki tüm

var lık lar, olup bi ten her şey Al lah'ın var lı ğı nın açık bi rer de li li dir.

Bir ayet te bu önem li ger çe ği Al lah şöy le vur gu la mak ta dır:

Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce ile gün dü -

zün ard ar da ge li şin de, in san la ra ya rar lı şey ler ile de niz de

yü zen ge mi ler de, Al lah'ın yağ dır dı ğı ve ken di siy le yer yü zü nü

ölü mün den son ra di rilt ti ği su da, her can lı yı ora da üre tip-yay -

ma sın da, rüz gar la rı es tir me sin de, gök le yer ara sın da bo yun

eğ di ril miş bu lut la rı evi rip çe vir me sin de dü şü nen bir top lu luk

için ger çek ten ayet ler var dır. (Ba ka ra Su re si,164)

O hal de siz de sa kın Rab bi miz olan Al lah'ın son suz gü cü nü ve

sa hip ol du ğu nuz tüm ni met le ri ve re nin O ol du ğu nu unut ma yın.

Çev re niz de gör dü ğü nüz tüm gü zel lik le rin Al lah'ın ya rat ma sıy la

var ol du ğu nu ak lı nız dan çı kar ma yın.

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )



Bu bölümde Allah'ın varlığını kabul etmeyen, "herşey kendi

kendine oluştu" diye mantık dışı iddialar öne süren evrimcilerden

söz edeceğiz. Bu insanlar hep yalan söyleyerek insanları yanılt-

maya çalışırlar.

Ancak bir insan yalan söylediğinde yalanı bir süre sonra or-

taya çıkar. Eğer karşısındaki akıllı biriyse onun yalan söylediğini

hemen anlar. Evrimciler de yalan söyledikleri için bir sürü açık ver-

mektedirler. İlerleyen sayfalarda onların söylediklerinin ne kadar

mantıksız olduğunu, yalanlarının nasıl ortaya çıktığını hep birlik-

te göreceğiz…

E v r i m  T e o r i s i  N e d i r ?E v r i m  T e o r i s i  N e d i r ?

Allah'ın varlığına inanmayan insanların öne sürdükleri sapkın

iddialardan biri "evrim teorisi" dir. Evrim teorisini ortaya atan kişi,

günümüzden yaklaşık 150 yıl önce yaşamış olan Charles Dar-

win'dir. Darwin'in mantık dışı teorisine göre, herşey tesadüfen ve

kendi kendine meydana gelmişti. Darwin farklı canlı türlerinin de-

ğişerek birbirlerine dönüştüklerini ve böyle meydana geldiklerini

zannediyordu. Örneğin Darwin'e göre balıklar bir gün tesadüfen

bir sürüngene dönüşmüşlerdi. Bir gün bir tesadüf daha olmuş ve bu

sürüngen uçmaya başlamış böylece kuşlar oluşmuştu. İnsanlar ise

maymunlardan oluşmuşlardı. Yani Darwin'e göre insanın atası bir
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Charles Darwin

maymundu. Elbette bunların hiçbiri doğru değildir. Tek doğru ve

gerçek olan evreni, dünyayı, tüm canlıları ve bizi Allah'ın yarattığı-

dır. Başta Darwin olmak üzere bunun aksini iddia edenler ise büyük

bir yalan söylemektedirler. Gelin, Darwin'in ortaya attığı yalanın

ne kadar saçma olduğunu daha yakından inceleyelim.

Canlı ve cansız tüm maddeleri oluşturan en küçük parça

atomlardır. Bu, çevrenizdeki herşey gibi sizin de aslında milyon-

larca atomun biraraya gelmesinden oluşuyor olmanız demektir. 

Evrimciler, yani Darwin'e inananlar ise atomların kendi ken-

dilerine tesadüfen karar alıp, biraraya geldiklerini ve böylece can-

lıları oluşturduklarını söylerler. Bu akıl dışı inanışa göre bir gün

şiddetli bir rüzgar veya bir kasırga çıktı ve bu atomlar yanyana

gelip birleştiler. Darwin'in yalanına göre sonra bu atomlar birle-

şerek hücreleri oluşturdular. Biliyorsunuz ki her canlı hücrelerden

oluşur. Hücreler de biraraya gelerek bizim gözlerimizi, kulakları-
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mızı, kanımızı, kalbimizi kısacası bütün vücudumuzu meydana

getirirler. 

Ancak şunu unutmamak gerekir ki, hücreler çok karmaşıklar-

dır. Bir hücrenin içinde yüzlerce farklı küçük organel vardır. Hüc-

reyi çok büyük bir fabrikaya benzetebiliriz. Malzeme üretenler,

üretilen malzemeleri taşıyan araçlar, giriş ve çıkış kapıları, üretim

merkezleri, mesaj getirip götürenler, enerji merkezleri… Peki bir

fabrikanın taşların, toprağın, suyun tesadüfler sonucunda birara-

ya gelmesiyle, örneğin çıkan bir fırtınadan sonra, kendi kendine

meydana gelmesi mümkün müdür? Tabi ki hayır. Herkes böyle bir

iddiaya güler. Ama evrimciler "hücre tesadüfen oluştu" diyerek en

az bunun kadar saçma bir şey söylemiş olurlar.
132
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Ö y l e  i s e  e v r i m c i l e r e  b i r  Ö y l e  i s e  e v r i m c i l e r e  b i r  

d e n e y  y a p t ı r a l ı m !d e n e y  y a p t ı r a l ı m !

Evrimciler büyük bir varil alsınlar. Bu varilin içine istedikleri

bütün atomları koysunlar. Bundan başka varilin içine ne koymak

istiyorlarsa eklesinler. Bir canlının oluşması için gereken bütün

malzemeleri doldursunlar. Sonra da bu varili isterlerse ısıtsınlar,

isterlerse elektrik versinler. Ne istiyorlarsa yapmaları serbest ol-

sun. Milyarlarca yıl da varilin başında nöbet tutsunlar. (Ömürleri

yetmeyeceği için bu nöbeti nesilden nesile devredebilirler). 

Bunun sonucunda ne olur?

Sizce bu varilin içinden kuzular, menekşeler, kirazlar, tavşan-

lar, arılar, karpuzlar, kediler, köpekler, sincaplar, güller, erikler,

çilekler, balıklar, filler, zürafalar, aslanlar çıkar mı? Bu varilin için-

den sizin gibi düşünen, sevinen, heyecanlanan, müzik duyunca

hoşuna giden, kitap okuyabilen, ailesini arkadaşlarını seven bir

insan çıkabilir mi? Elbette çıkamaz. O varilin içinden varilin ba-

şında bekleyen evrimci profesörlerden tek biri bile çıkamaz. Hatta

değil bir profesör, o profesörün trilyonlarca hücresinden tek bir

tanesi bile çıkamaz. 

Atomlar cansızdır. Cansız maddeler birleşip canlı, gülen, se-

vinen, düşünen bir varlık oluşturamazlar. O varilin içinden canlı

H a r u n  Y a h y a  ( A d n a n  O k t a r )



Tesadüflerin yaratıcı gücü olduğuna inanan evrimciler, çok bü-

yük variller alsalar. Bu varillerin içine, bir canlıyı oluşturmak için

gerektiğini düşündükleri ne kadar madde varsa koysalar. Daha

sonra varili ısıtsalar, soğutsalar, üzerine yıldırımlar düşürseler. Bu

karışımın başında milyarlarca hatta trilyonlarca sene, birbirlerine

vasiyet ederek nöbet tutsalar. Ve hiçbir şeyi tesadüflere bırakma-

dan, karışımın her anını kontrol etseler. Bir canlının oluşması için

hangi şartların var olması gerektiğine inanıyorlarsa hepsini kul-

lanmakta serbest olsalar...

Bu varilin içinden tek bir hücreyi bile çıkaramazlar.
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hiçbir varlık çıkmaz. Bu imkansızdır. Çünkü canlılar can-

sız maddelerin tesadüfen biraraya gelmeleriyle oluşa-

maz. Canlıları Allah yaratmıştır. Hiçbir şey yokken, Allah

insanı, dağları, gölleri, kuzuları, aslanları, çiçekleri, etra-

fımızda gördüğümüz veya göremediğimiz tüm varlıkları

yoktan yaratmıştır.

E v r i m c i l e r e  G ö r e  C a n l ı l a rE v r i m c i l e r e  G ö r e  C a n l ı l a r

N a s ı l  E v r i m l e ş t i l e r ?N a s ı l  E v r i m l e ş t i l e r ?

Tüm canlı türlerini Allah yaratmıştır ve hiçbir canlı-

nın bir diğerinden türemesi mümkün değildir. Çünkü her

canlı türü çok farklı özelliklere sahiptir. Kuşlarla, kediler

birbirlerine benzemezler ya da atlarla balıklar, kaplan-

larla kelebekler...

Evrim teorisinin yalanlarına göreyse, canlılar za-

manla evrimleşmiş, yani gelişip farklı özellikler kazana-

rak başka bir canlıya dönüşmüşlerdir. Örnek olarak kuş-

lar hakkında evrimcilerin masallarına bir göz atalım.

Kaplumbağaları, kertenkeleleri, yılanları kısacası sürün-

genleri hepiniz tanırsınız. Bu canlı türü evrimcilere göre

tesadüfen değişmiş ve kuşlara dönüşmüştür. Evrimciler iş-

te böyle saçma bir iddiaya inanırlar. Peki sürüngenleri et-

kilediğini ve değişmelerini sağladığını iddia ettikleri olay-

lar nelerdir? 

Evrimciler "mutasyon" ve "doğal seleksiyon" adını

verdikleri iki ayrı olayın birarada meydana gelmesiyle ev-
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rimin gerçekleştiğine inanırlar. Ancak bu çok mantıksız bir inanç-

tır ve bilimsel hiçbir delili yoktur. Neden mi? Birlikte inceleyelim.

D o ğ a l  S e l e k s i y o n  N e d i r ?D o ğ a l  S e l e k s i y o n  N e d i r ?

Doğal seleksiyonun en basit anlamı şudur: Canlılar arasında

güçlü olanlar yaşamlarını devam ettirebilirler, güçsüzler ise he-

men yok olurlar. Bunu şöyle bir örnekle açıklayalım: Sık sık vahşi

hayvanların saldırdığı bir geyik sürüsü düşünün. Bu durumda ge-

yikler hızla kaçacaklardır ve en hızlı koşan, en çevik geyiklerse kur-

tulacaklardır. Zaman içerisinde zayıf ve çelimsiz geyikler hep vah-

şi hayvanlar tarafından avlandıkları için tamamen ortadan kay-

bolacaklardır. Geriye sadece sağlıklı ve güçlü geyikler kalacaktır.136
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Yeryüzünde binlerce tür canlı vardır. Evrimciler, bu farklı türlerin na-

sıl meydana geldiğini asla açıklayamazlar. Bu çeşitlilik, Allah'ın ya-

ratma sanatının en güzel örneklerinden biridir.



Sonuç olarak geyik sürüsü bir süre sonra hep güçlü geyiklerden

oluşacaktır. 

Buraya kadar anlatılanlar doğrudur. Fakat bunun evrimle

hiçbir ilgisi yoktur. Buna rağmen evrimciler, "bu geyik sürüsü geli-

şe gelişe sonunda başka bir canlıya dönüşür; örneğin geyikler zü-

rafa olur" demektedirler. İşte bu yanlıştır. Çünkü hiçbir geyik da-

ha hızlı koştuğu için başka bir canlıya örneğin bir aslana veya bir

zürafaya dönüşemez. Böyle bir şey sadece masallarda olur. 

Hepiniz kurbağa prens masalını bilirsiniz. Bu masalda bir kur-

bağa prense dönüşebilir. Ama gerçek yaşamda bir geyiğin aslana

veya başka bir canlıya dönüşmesi tabi ki imkansızdır. Ne var ki ev-

rimciler, böyle bir masala inanırlar.

M u t a s y o n  N e  D e m e k t i r ?  M u t a s y o n  N e  D e m e k t i r ?  

Mutasyon bir canlının vücudunda meydana gelen olumsuz

yöndeki değişikliklerdir. Mutasyonlar radyasyon, kimyasal madde-

ler gibi etkenlerle oluşur. Radyasyonun veya kimyasal maddelerin

canlılar üzerindeki etkileri her zaman zararlıdır. Örneğin günü-

müzden yaklaşık 55 yıl önce II. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hi-

roşima kentine atom bombası atılmıştı. Atom bombası, atıldığı ye-

rin çevresine radyasyon yaydı ve bu, insanlara çok büyük zararlar

verdi. İnsanların birçoğunun ölmesine veya ciddi şekilde hastalan-

malarına neden oldu. Hatta insanların vücutlarındaki bazı sistem-

leri bozduğu için bu insanların ileride doğan çocukları da hasta ve-

ya sakat doğdular. 

Buna benzer başka bir olay da 1986 yılında Rusya'nın Çer-
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nobil kentinde gerçekleşti. Çernobil'de bir nükleer santralda pat-

lama meydana gelmiş ve bu yüzden tüm kente ve çevresine rad-

yasyon yayılmıştı. Aynı Japonya'da olduğu gibi, orada yaşayan

insanlar ve onların sonradan doğan çocukları, radyasyonun se-

bep olduğu mutasyonlar nedeniyle sakat kaldılar veya öldüler. 

İşte evrimciler böyle zararlı bir olay hakkında şunları iddia

ederler: Örneğin bir balık bir gün bir mutasyon geçirir yani Japon-

ya'daki insanlar gibi radyasyon benzeri bir olayla karşılaşır. Bu

mutasyon sonucunda balığın vücudunda bazı değişiklikler olur ve

balık bir gün karşınıza timsah olarak çıkar. Elbette bu çok saçma

bir iddiadır. Çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi mutasyonlar

canlılara hemen her zaman zarar verirler. Onları ya sakat bırakır

ya da hasta ederler. Eğer mutasyonlar faydalı olsalardı, Çerno-

bil'de radyasyon sızıntısı olduğunda evrimleşip daha gelişmiş bir

canlı olmak için herkes oraya giderdi. Halbuki herkes Çernobil'den

kaçmıştır. Üstelik Çernobil'in olumsuz etkileri hala sürmektedir. 
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Solda mutasyona uğramış bir çocuk sağda da yine mutasyon

sebebiyle üç bacaklı doğmuş bir kuzu görülmektedir.



Evrimcilerin bu iddiasını şöyle bir örneğe benzetebiliriz. Elini-

ze bir balta alsanız ve renksiz bir televizyona vurmaya başlasa-

nız, bu televizyonu renkli bir televizyona dönüştürebilir misiniz?

Elbette ki hayır. Baltayla televizyona rastgele vurduğunuzda pa-

ramparça olmuş bir televizyonunuz olur. İşte aynı, baltayla rast-

gele vurmak gibi, mutasyonlar da canlılara sadece zarar verirler.

Yani evrimcilerin söyledikleri gibi bir canlıyı daha iyi duruma ge-

tirmezler. 

E v r i m c i l e r i n  B i r  T ü r l üE v r i m c i l e r i n  B i r  T ü r l ü

B u l a m a d ı k l a r ı  F o s i l l e rB u l a m a d ı k l a r ı  F o s i l l e r

Bazı canlılar öldükleri zaman arkalarında izlerini bırakırlar

ve bu izleri yani kalıntıları milyonlarca yıl hiç bozulmadan kala-

bilir. Ancak bunun olabilmesi için o canlının hava ile temasının

aniden kesilmesi gerekir. Örneğin bir kuş yerde dururken üzerine

aniden bir kum yığını gelse ve orada kuş ölse, bu kuşun kalıntıları

günümüze kadar gelebilir. Veya ağaçlardan akan amber denen

sıvılar vardır. Bazen bu amber bir böceğin üzerine akar ve böcek

bu amberin içinde ölür. Böylece sertleşerek milyonlarca yıl hiç bo-

zulmadan günümüze kadar gelebilir. Biz de böylece çok eskiden

yaşamış olan canlılar hakkında bilgi edinebiliriz. İşte canlılardan

kalan bu kalıntılara "fosil" denir.

"Ara tür"  Fosi l ler i  Ne Demekt i r?  "Ara tür"  Fosi l ler i  Ne Demekt i r?  

Evrimcilerin uydurdukları yalanların en önemlilerinden biri

ara türlerdir. Bazı evrimci kitaplarda ara türlere "ara geçiş for-
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mu" da denilir. Evrimciler bildiğiniz gibi canlıların birbirlerinden

meydana geldiklerini söylerler. Yani onların saçma iddialarına

göre ilk canlı tesadüfen meydana gelmiştir. Sonra zaman içinde o

canlı başka bir canlıya, o da başka birine dönüşmüş ve bu böylece

sürmüştür. Örneğin evrimcilere göre balıklar deniz yıldızları gibi

canlılardan türemişlerdir. Yani bir deniz yıldızı bir gün mutasyon-

lar sonucunda önce bir kolunu kaybetmiştir, sonra milyonlarca yıl

içinde diğer kollarını kaybetmiş ve bu kollarının kimi kendiliğin-

den yüzgece dönüşmüştür. Bu arada yine bir deniz yıldızının balı-

ğa dönüşmesi için gerekli olan değişiklikler meydana gelmiştir.

(Böyle bir şeyin olması asla mümkün değildir ama biz bu iddianın

ne kadar saçma olduğunun anlaşılması için bu şekilde anlatıyo-

140

H A Y V A N L A R  A L E M İ

Evrimciler, örneğin bir deniz yıldızının milyonlarca yıl içinde, kade-

me kademe gelişerek balıklara dönüştüğünü iddia ederler. Bu iddia-

ya göre, deniz yıldızı ile balıklar arasında birçok "ara geçiş formu"

bulunmalıdır. Ancak bugüne kadar, herhangi bir ara geçiş formuna

ait tek bir fosil dahi bulunmamıştır. Fosil kayıtlarında deniz yıldızları

vardır, balıklar vardır ama ikisi arasında garip görünümlü canlıların

oluşturduğu bir ara form yoktur.



ruz.) Dolayısıyla evrimci masala göre, bir deniz yıldızı balığa dö-

nüşürken birçok geçiş aşaması yaşamalıdır. 

İşte aradaki geçiş aşaması olan bu hayali canlılara paleonto-

lojide ara tür denir. Yine evrimin mantıksız iddialarına göre bun-

ların hep yarım organlı canlılar olması lazımdır. Örneğin bir balık

bir sürüngene dönüşürken arada oluşan türlerin yarım ayakları,

yarım yüzgeçleri, yarım akciğerleri, yarım solungaçları olması ge-

rekir. Unutulmamalıdır ki geçmişte böyle garip canlılar yaşadılar-

sa bizim onların kalıntılarını yani fosillerini mutlaka bulmamız

gerekir. Ancak ne ilginçtir ki, bugüne kadar evrimcilerin var oldu-

ğunu iddia ettikleri bu ara tür fosillerinden tek bir tane bile bulu-

namamıştır. 

Bugüne kadar yeryüzünde 300 milyonu aşkın fosil bulunmuş-

tur ama bunların hiçbiri evrimcilerin iddia ettikleri "ara tür"lerden

değildir. Bu da bize şunu göstermektedir: Canlılar birbirlerinden

türememişlerdir. Hepsi eksiksiz ve kusursuz bir biçimde, bugünkü

yaşayan örneklerinden hiçbir farkları ve eksiklikleri olmadan bir

anda oluşmuşlardır. Yani hepsini Allah yaratmıştır.

K a m b r i y e n  D ö n e m i n d e  N e l e r  O l d u ?K a m b r i y e n  D ö n e m i n d e  N e l e r  O l d u ?

En eski canlı fosilleri, Kambriyen dönemi olarak bilinen ve gü-

nümüzden tam 500 milyon yıl önce yaşanan bir dönemden kal-

madır. Bunlar salyangoz, solucan ve deniz yıldızı gibi canlılara

aittir. Kambriyen döneminde yaşamış olan canlılar da bize evrim

teorisinin yanlış olduğunu gösteren delillerdendir. Nasıl mı? 

Kambriyen dönemindeki bu canlılar da diğer tüm canlılar gi-
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bi birdenbire ortaya çıkmışlardır. Bu canlıların birdenbire ortaya

çıkmaları Allah'ın onları bir anda yarattığını gösterir. Eğer evrim-

cilerin iddia ettikleri gibi olsaydı, bu canlıların da, kendilerinden

daha ilkel atalardan yavaş yavaş evrimleşerek o hale gelmiş ol-

maları gerekirdi. Fakat, bu canlıların kendilerinden önce yaşamış

hiçbir ataları, ara geçiş türleri yoktur. Fosil kayıtlarında böyle

canlılara hiç rastlanmamıştır. Fosiller bize göstermektedir ki Kam-

briyen döneminde ortaya çıkan bu canlılar, tüm diğer canlılar gi-

bi birdenbire ve eksiksiz olarak ortaya çıkmışlardır. Bu da, onları

Allah'ın yarattığının en açık delilidir.

Ayrıca Kambriyen döneminde yaşamış olan bu canlıların çok

önemli özellikleri vardı. Örneğin o dönemde yaşayan ama sonra

soyu tükendiği için bugün bizim göremediğimiz Trilobit isimli

canlının çok karmaşık ve mükemmel yapıda gözleri vardı. Trilobit
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Kambriyen döneminde yaşamış olan trilobit isimli canlılar



gözü yüzlerce petekten oluşuyordu ve bu yüzlerce petek onun çok

iyi görmesini sağlıyordu. Böyle mükemmel organlara sahip canlı-

ların ise, tesadüflerin yardımı ile kendiliğinden ortaya çıkmasının

mümkün olmayacağı açıktır.

B a l ı k l a r ı n  S ü r ü n g e n e  B a l ı k l a r ı n  S ü r ü n g e n e  

D ö n ü ş t ü k l e r i  Y a l a n ıD ö n ü ş t ü k l e r i  Y a l a n ı

Evrimciler, sürüngenlerin balıklardan oluştuklarını söylerler.

Onlara göre balıklar bir gün denizlerde yiyecek azalınca karaya

çıkmaya karar vermişler ve sonra karada yaşayabilmek için sü-

rüngenlere dönüşmüşlerdir. Gördüğünüz gibi bu çok komik bir id-

diadır. Çünkü karaya çıkan bir balığa ne olacağını herkes çok iyi

bilir: Balık ölür! 

Siz hiç balık tutmaya gitmiş miydiniz? Bir düşünün! Bir balık

oltanıza takılsa, sonra onu alıp kurtarsanız ve evinizin bahçesine

koysanız ne olur? Biraz önce de söylediğimiz gibi bu balık kısa sü-
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rede ölür. Bir gün çok balık tutsanız ve bunların hepsini bahçenize

götürüp koysanız ne olur? Değişen bir şey olmaz ve tüm balıklar

ölür.

İşte evrimciler bunu kabul etmezler. Derler ki bu balıklardan

biri bahçede ölümü beklerken aniden değişime uğradı ve bir sü-

rüngen oldu ve yaşamaya devam etti! Asla böyle bir şey mümkün

değildir!

Çünkü bir balığın karada yaşayan hayvanlardan çok farkı

vardır ve bunların hiçbiri tesadüfen bir anda oluşamaz. Bir balı-

ğın karada yaşamak için ihtiyaç duyacağı şeylerden birkaçını şöy-

le sıralayabiliriz:

1. Balıklar suda yaşadıkları için solungaçları ile nefes alıp ve-

rirler. Ancak karada solungaçları ile yaşayamaz ve ölürler. Bunun

için bir akciğere sahip olmaları gerekir. Peki diyelim ki bir balık ka-

raya çıkmaya karar verdi. Kendisine bir akciğer nereden bulacak-

tır? Üstelik akciğer gibi bir organın varlığından haberi bile yoktur.

2. Balıkların bizim gibi bir böbrek sistemleri yoktur. Ancak ka-

rada yaşayabilmeleri için böyle bir sisteme ihtiyaçları vardır. Kara-

ya çıkmaya karar verdiğinde, balığın bir yerlerden kendine bir de

böbrek bulamayacağı çok açıktır.

3. Balıkların ayakları yoktur. Bu yüzden karaya çıktıklarında

yürüyemezler. Acaba karaya çıkmayı ilk başaran balık bu ayağı na-

sıl bulmuştur? Böyle bir şey imkansız olduğuna göre evrimcilerin bu

konuda da yalan söyledikleri ortaya çıkmaktadır.

Bunlar bir balığın karada yaşayabilmesi için sahip olması ge-

reken yüzlerce özellikten sadece üç tanesidir. 
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C o e l e c a n t h  İ s i m l i  B a l ı k  H a k k ı n d a  C o e l e c a n t h  İ s i m l i  B a l ı k  H a k k ı n d a  

Evrimciler yıllarca Coelecanth (sölekant) isimli bir balığı kara-

ya çıkmak üzere olan bir ara tür olarak tanıttılar. Bütün kitapların-

da, dergilerinde bu balığı evrimin delili gibi gösterdiler. Coele-

canth'ın soyu tükenmiş bir balık olduğunu yani günümüzde yaşa-

madığını zannediyorlardı. Bu yüzden bu balığın fosiline bakarak

bir sürü yalan uydurdular.

Ancak bir gün bir balıkçı denizde avlanırken bu balıktan ya-

kaladı. Sonra bu balıktan birçok kez daha yakalandı. Ve görüldü ki

Coelecanth normal bir balıktı. Hiç de evrimci masallarında iddia

edildiği gibi karaya çıkmaya hazırlanmıyordu. Evrimciler Coela-
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Evrimciler Coelecanth balığının sürüngene dönüşmeye başlayan

bir balık olduğunu iddia ediyorlardı. Sonra bir gün yaşayan bir

Coelecanth bulundu ve evrimcilerin yalan söyledikleri anlaşıldı.

Çünkü Coelecanth gerçek bir balıktı.



canth'ın fosiline bakıp "bu balık sığ sularda yüzüyordu, yani karaya

çok yakındı, neredeyse karaya çıkacaktı" demekteydiler. Halbuki

Coelecanth, sığ sularda değil, çok derin sularda yaşıyordu. Yani

Coelecanth evrimcilerin söylediği gibi bir ara tür değildi. Günümüz-

de de yaşayan gerçek bir balıktı. Evrimcilerin bunun gibi daha bir-

çok yalanları da ortaya çıkmıştır.

K u ş l a r ı n  E v r i m i  İ d d i a s ı  K u ş l a r ı n  E v r i m i  İ d d i a s ı  

B i r  Y a l a n d ı rB i r  Y a l a n d ı r

Evrimcilerin çok saçma iddialarından biri de kuşların nasıl

oluştuğu ile ilgilidir. Evrimcilerin söyledikleri bir hikayeye göre

ağaçlarda yaşayan sürüngenler, zamanla daldan dala atlamaya

başlamışlar ve sonunda da kanatlanmışlardı. Yine bir başka hika-

yeye göre bu kez bazı sürüngenler sinek avlamak için ön kollarını

çırpa çırpa koşarlarken ön kolları kanatlara dönüşmüştü. 

Bir dinozorun koşarken kanadının çıktığına inanmak çok ko-

mik değil mi? Böyle şeyler ancak masallarda, çizgi filmlerde olur. 
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Üstelik çok önemli bir konu daha var. Evrimciler koskoca di-

nozorun sinek yakalamaya çalışırken kanatlarının çıktığını söylü-

yorlar. Peki ama sizce sinek nasıl uçuyor? Onun kanatları nereden

gelmiş? Koskocaman bir dinozorun nasıl uçtuğunu açıklamaya

çalışacaklarına, küçücük bir sineğin nasıl uçabildiğini açıklamala-

rı gerekmez miydi? Elbette ki gerekirdi...

Ancak evrimciler bunu hiç açıklayamıyorlar. Çünkü sinek

dünyadaki en iyi uçan canlılardan biri. Saniyede 500-1000 kere

kanatlarını çırpabiliyor, ve bildiğiniz gibi son derece çevik bir şe-

kilde istediği yönde hareket edebiliyor. Evrimciler ne kadar yalan

söylerlerse söylesinler kuşların kanatlarının nasıl oluştuğunu açık-

layamazlar. Çünkü doğrusu şudur: Kuşları da, sinekleri de kanat-

ları ve uçma yetenekleri ile birlikte Allah yaratmıştır. 

E v r i m c i l e r i n  a r a  t ü r  d e d i k l e r i  E v r i m c i l e r i n  a r a  t ü r  d e d i k l e r i  

A r c h a e o p t e r y xA r c h a e o p t e r y x ( a r k e o p t e r i k s )  ( a r k e o p t e r i k s )  

a s l ı n d a  t a m  b i r  k u ş t u r !a s l ı n d a  t a m  b i r  k u ş t u r !

Sürüngenlerle kuşlar arasındaki yüzlerce farktan birkaçını

şöyle sıralayabiliriz:

1. Kuşların kanatları vardır, sürüngenlerin ayakları vardır.

2. Kuşların tüyleri vardır, sürüngenlerin pulları vardır.

3. Kuşların kendilerine özgü bir iskelet yapıları vardır. Kemik-

lerinin içi boştur ve bu yüzden ağır olmadıkları için rahatlıkla uça-

bilirler. 

Bunlar ilk akla gelen bir iki konudur. Bunun dışında bu canlı-

lar arasında daha pek çok farklılık vardır. Size daha önce de söyle-
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diğimiz gibi eğer bir sürüngen bir kuşa dönüşmüş olsaydı, bu geçi-

şin aşamalarını gösteren sayısız hayvan yaşamış olmalıydı. Ayrıca

biz, fosiller arasında bu hayvanların da fosillerini görmeliydik. Ya-

ni yarım kanatlı, yarısı tüylü yarısı pullu, yarım gagalı, yarım ağız-

lı garip yaratıklara ait fosiller bulunması gerekirdi. Ama dünyada-

ki fosillerin arasında böyle bir yaratık fosili yoktur. Bulunan fosiller

ya tam bir sürüngene ya da tam bir kuşa aittir. Demek ki kuşlar sü-

rüngenlerden evrimleşmemişlerdir. Tüm diğer canlılar gibi kuşları

da Allah yaratmıştır.

Ancak evrimciler bunu kabul etmek istemedikleri için yalan

söyleyerek insanları inandırmaya çalışmışlardır. Günümüzde ya-

şamayan, yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşamış olan Archaeop-

teryx (arkeopteriks) isimli bir kuşun fosilini bulmuşlar ve bu kuşun
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Evrimcilerin ara tür

gibi göstermeye ça-

lıştıkları Archaeop-

teryx adlı kuş fosili,

evrimin yalanlar üze-

rine kurulu bir teori

olduğunu göstermek-

tedir. Çünkü bu fosil,

gerçek bir kuş fosili-

dir. Kuşların milyon-

larca yıldır hiç değiş-

mediklerini göster-

mektedir. 



yarı kuş yarı dinozor bir ara geçiş formu olduğunu iddia etmişler-

dir. Ve "Archaeopteryx kuşların atasıdır." diye mantıksız bir fikir

ortaya atmışlardır.

Ancak bu kesin bir yalandır: Archaeopteryx tam bir kuştur!

Çünkü;

1. Archaeopteryx'in, aynı günümüzde uçan kuşlar gibi tüyleri

vardır. 

2. Uçan kuşların kanatlarının bağlandığı göğüs kemiğinin

aynısı Archaeopteryx'te de vardır.

3. Archaeopteryx kuşların atası olamaz. Çünkü ondan daha

yaşlı kuşların fosilleri bulunmuştur. Yani Archaeopteryx yokken de

başka kuşlar vardır. 

İ n s a n ı n  E v r i m i  M a s a l ıİ n s a n ı n  E v r i m i  M a s a l ı

Evrimciler insanların maymundan evrimleştiğini, yani insan-

ların atalarının maymunlar olduğunu iddia ederler. Ancak, ne

Darwin'in ne de diğer evrimcilerin bu iddiasını doğrulayacak hiç-

bir delilleri yoktur. Bu iddia da yine tamamen hayal ürünü bir ya-

landır. 

Aslında, evrim teorisinin ortaya atılış sebeplerinden biri, in-

sanlara, kendilerini Allah'ın yarattığını unutturmaya çalışmaktır.

İnsanlar eğer tesadüfen oluştukları ve atalarının bir hayvan oldu-

ğu yalanlarına inanırlarsa, Allah'a karşı sorumluluk duymayabi-

lirler. Böylece insanlar artık, tüm manevi değerlerini unutur, sade-

ce kendi çıkarlarını düşünen kişilere dönüşürler. Sadece kendi çı-

karını düşünen insanlar, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, aile sevgisi,
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fedakarlık, şefkat, merhamet gibi çok değerli duygularını da kay-

bederler. İşte evrimciler böyle manevi değerlerden uzak insanlar

oluşturmak için evrim teorisini savunurlar. Amaçları insanlara

Allah'ın varlığını unutturmaktır. Ve bu nedenle insanlara "Sizi

Allah yaratmadı. Siz maymunlardan geldiniz, yani siz gelişmiş bir

hayvansınız." derler. 

Halbuki insanı Allah yaratmıştır. Ve insan, diğer tüm canlı-

lardan farklı olarak konuşabilen, düşünebilen, sevinebilen, karar

verebilen, akıl sahibi, uygarlıklar kuran, iletişim kurabilen tek can-

lıdır. İnsana bu özelliklerinin hepsini veren Allah'tır. 

E v r i m c i l e r  İ n s a n ı n  E v r i m c i l e r  İ n s a n ı n  

M a y m u n d a n  G e l d i ğ i n e  M a y m u n d a n  G e l d i ğ i n e  

H i ç b i r  D e l i l  G ö s t e r e m e z l e rH i ç b i r  D e l i l  G ö s t e r e m e z l e r

Bilim alanında "delil" göstermek çok önemlidir. Eğer siz bir

iddiada bulunursanız ve insanların buna inanmalarını isterseniz,

mutlaka bir delil göstermeniz gerekir. Örneğin yeni tanıştığınız in-

sanlara "Benim adım Ayşe" dediniz. Ve bu insanlardan biri çıkıp

dedi ki "Ben sizin adınızın Ayşe olduğuna inanmıyorum". Bu du-

rumda bu kişiye delil göstererek adınızın Ayşe olduğunu ispatla-

yabilirsiniz. Deliliniz ne olabilir? "Nüfus kağıdı"nız bir delil olabi-

lir. Bunu karşınızdaki kişiye gösterirseniz, artık size kesinlikle itiraz

edemez. 

Bir tane de bilimsel örnek verelim. Günümüzden birkaç yüzyıl

önce Newton adında ünlü bir bilim adamı çıkmış ve "dünyada

yerçekimi var" demiştir. Bunu nereden bildiğini soranlara ise bir
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delil göstermiştir. "Bir elma dalından koptuğunda yere düşüyor,

havada durmuyor. Demek ki yerde onu çeken bir güç var ve bu gü-

cün adı da yerçekimidir." demiş. 

Öyle ise evrim teorisinin de bilimsel olarak inanılır olması için

delil göstermesi gerekir. Örneğin evrim teorisi diyor ki insanın ata-

sı maymundur. Biz de o zaman evrimcilere soracağız: Bunu nere-

den biliyorsunuz? Deliliniz var mı? 

İnsanın atası eğer maymun olsaydı, delil olarak yarı insan-

yarı maymun yaratıkların fosillerini bulmamız gerekirdi. Ancak

bugüne kadar böyle bir fosil bulunamamıştır. Elimizde ya may-

mun fosilleri ya da insan fosilleri vardır. Yani evrimcilerin insanın

atasının maymun olduğuna dair hiçbir delilleri yoktur!

Ancak evrimciler bu konuda sahtekarlıklar yaparak insanları

yanıltmaya çalışırlar. 

E v r i m c i l e r i n  b a z ı  y a l a n l a r ı :E v r i m c i l e r i n  b a z ı  y a l a n l a r ı :

1. Evrimciler yarı insan - yarı maymun bir yaratık bulduk diye-

rek soyu tükenmiş maymunların fosillerini gösterirler. 

Buna benzer resimleri mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür.

İşte evrimciler böyle resimler çizerek insanları yanıltmaya çalışır-

lar. Halbuki böyle canlılar hiçbir zaman yaşamamışlardır. Geç-

mişte de şimdi olduğu gibi tam insanlar ve tam maymunlar var-

dır. Hiçbir zaman burada çizildiği gibi yarı maymun yarı insan

yaratıklar yaşamamışlardır. Böyle bir şeyin olması kesinlikle im-

kansızdır. Zaten daha önce söylediğimiz gibi bununla ilgili tek bir

fosil dahi bulamamışlardır. 
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Ancak evrimciler bu konuda hep sahtekarlık yaparlar. Örne-

ğin soyu tükenmiş, günümüzde yaşamayan bir maymun türünün

fosilini alırlar buna insan kemiklerinden eklemeler yapar ve bunu

yarı insan yarı maymun bir yaratıkmış gibi tanıtırlar. Bu konular-

da fazla bilgileri olmayan bazı insanlar da evrimcilerin bu yalanı-

na inanırlar. 

2. Evrimciler farklı insan ırklarına ait fosilleri insanın atası olan

yarı insan - yarı maymun yaratıklar gibi tanıtırlar. 

Hepinizin bildiği gibi yeryüzünde birçok ırktan insan vardır.

Zenciler, Çinliler, Kızılderililer, Afrikalılar, Eskimolar ve daha bir-

çok farklı ırklara ait insanlar vardır. Ve tabi ki bu farklı ırklara ait

insanların bazı özellikleri de farklı olur. Örneğin Çinliler çekik göz-

lüdürler, zencilerin derileri çok koyu renktedir, saçları kıvırcıktır.

Bir Kızılderili veya Eskimo gördüğünüzde ise hemen onun farklı bir

ırktan olduğunu anlarsınız. 

İşte geçmişte de böyle farklı ırklardan birçok insan yaşamıştır

ve bu insanların bazı özellikleri bugünkü ırklardan farklıdır. Örne-

ğin Neanderthal ırkına ait insanların kafatasları bugün yaşayan

insanlarınkine oranla çok büyüktü. Kasları ise bizimkiyle karşılaş-

tırıldığında çok daha gelişmiş ve güçlüydü. Ancak evrimciler bu

ırklar arasındaki farklılıkları insanları yanıltmak için kullanırlar.

Örneğin bir Neandertal insanının kafatası fosilini bulunca, "İşte

bu, insanların on binlerce yıl önce yaşamış olan yarı maymun ya-

rı insan atası."derler. Veya bazı ırkların kafatasları daha küçük-

tür. Bu kafataslarının fosillerini bulan evrimciler bu kez de "Bu ka-

fatasının sahibi maymunluktan yeni çıkmıştı, insan olmaya yeni

başlıyordu." derler. 
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Halbuki bugün de kafatasının büyüklüğü diğer insan ırklarına

göre çok daha küçük olan insan ırkları yaşamaktadır. Örneğin

Aborijin yerlilerinin kafatası hacimleri çok küçüktür. Ama bu, onla-

rın yarı maymun yarı insan yaratıklar olduğunu göstermez. Onlar

da sizin gibi ve tüm diğer insanlar gibi normal birer insandırlar.

Sonuç olarak evrimcilerin insanların maymundan türedikleri

konusundaki iddialarına delil olarak gösterdikleri fosiller ya geç-

mişte yaşamış ve bugün soyu tükenmiş maymunlara, ya da soyu

tükenmiş insan ırklarına aittir. Yani yarı insan-yarı maymun yara-

tıklar hiçbir zaman yaşamadılar! 

Evrimcilerin büyük Evrimcilerin büyük 

sahtekarlıklarından bazıları:sahtekarlıklarından bazıları:

1. Piltdown Adamı Sahtekarlığı

1912 yılında evrimci bilim adamları tarafından bir çene ke-

miği ve kafatası parçası fosili bulundu. Çene kemiği maymun çe-

nesine, kafatası parçası da insanınkine benziyordu. Yani evrimci-

lere göre bu canlı, yarı insan yarı maymundu. Bu kemik parçaları-

nın 500 bin yıl yaşında oldukları ve insanın maymundan türediği-

ne delil oldukları söylendi. Ve bu kemikler yaklaşık 40 yıl boyunca

çeşitli müzelerde evrimin delili olarak sergilendi.

Ancak 1949 yılında bu kemikler üzerinde bazı testler yapıldı-

ğında çok şaşırtıcı bir sonuçla karşılaşıldı: Çene kemiği 500 bin

değil, sadece 2-3 yaşındaydı. Bir insana ait olan kafatası parçala-

rı da ancak birkaç bin yıllıktılar. 
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Gerçek sonradan anla-

şıldı: Evrimciler insan kafa-

tasına maymun çenesi tak-

mışlar ve üzerine kimyasal

maddeler sürerek eski gö-

rüntüsü vermeye çalışmış-

lardı. Yani evrimciler yarı insan yarı maymun fosili bulamayınca

bunun sahtesini üretmeye kalkmışlardı. Bu olay tarihe en büyük

bilim sahtekarlıklarından biri olarak geçti…

2. Nebraska Adamı Sahtekarlığı

1922 yılında, bir azı dişi fosili bulundu. Evrimciler bu dişin in-

san ve maymunların ortak özelliklerini taşıdığını iddia ettiler. Da-

ha sonra bu tek dişten yola çıkılarak bu dişin ait olduğu canlı ola-

rak insan-maymun arası hayali bir canlı çizildi.

Hatta daha da ileri gidilerek bu canlının bir de ailesi çizildi.

Tüm bu çizimler tek bir dişten yola çıkılarak yapılmıştı… Şöyle bir

düşünün. Dişlerinizden biri düştüğünde, bu dişi sizi hiç görmemiş

olan bir insan alsa ve dişe bakarak sizin resminizin aynısı yapaca-

ğını söylese ona inanınır mısınız? Hatta bu dişe bakarak sadece si-

zi değil ailenizi de çizeceğini söylese, bu teklif son derece saçma

olmaz mıydı? Elbette ki sadece bir dişe bakarak bir canlıyı ve hat-

ta ailesini çizmek tamamen mantıksızlıktır. 
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1927 yılında ise çok ilginç bir gelişme oldu. Dişin ait olduğu

canlının iskeletinin öbür parçaları da bulundu. Diş ne maymuna

ne de bir insana aitti.

Diş bir domuzun dişiydi...

Bu olay evrim sahtekarları için tam bir hayal kırıklığı ol-

muştu.

Bu resimleri görüyor musunuz? Her evrimci tek bir kafatasına

bakarak ayrı ayrı şeyler çizmiş. Onlar da ne çizeceklerine karar ve-

rememişler. Çünkü böyle canlılar hiçbir zaman yaşamamış. Bun-

ların hepsi evrimcilerin hayal güçlerinin ürünü. Yani şimdi siz de

sokakta bir kemik parçası bulsanız ve elinize bir kalem alıp böyle

bir resim çizseniz ve sonra da arkadaşlarınıza götürüp "İşte bu

canlılar daha önce yaşamışlardı." deseniz size ne derler?

Elbette ki siz böyle bir şey yapmazsınız, çünkü bunun ne ka-

dar akıl dışı olduğunu bilirsiniz. Evrimcilerin bu kadar açık bir ger-

çeği görememeleri çok şaşırtıcı değil mi?
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5 Nisan 1964 tarihli

Sunday Times'da

yer alan çizim

N. Parker'ın çizimi 

(N. Geographic Eylül

1960)

Maurice Wil-

son'un çizimi

Evrimcilerin hayali çizimlerinden biri. Aynı kafatasını

üç ayrı şekilde çizmişler. 



İ n s a n ı n  M a y m u n d a n  G e l m e d i ğ i n i nİ n s a n ı n  M a y m u n d a n  G e l m e d i ğ i n i n

D e l i l l e r i :D e l i l l e r i :

1. Bilim adamları çok eski dö-

nemlerde yaşamış olan insan fosilleri

bulmuşlardır. Bu insan fosillerinin bu-

günkü insanlardan hiçbir farkı yok-

tur. Ayrıca bulunan bu fosillerin yaşa-

dığı dönemde evrimcilere göre insan

daha oluşmamış olmalıdır. Sadece in-

sanın atası olan maymunların bulun-

ması gereklidir. 

Örneğin İspanya'daki bir mağa-

rada yapılan kazılarda günümüzden

800 bin yıl önce yaşamış olan bir ço-

cuğun fosilleri bulundu. Bu çocuk yü-

zü bugünkü çocuklarla aynı özellikle-

re sahipti. Halbuki evrimcilere göre 800 bin yıl önce insanların ya-

şamıyor olmaları gerekirdi. Onlara göre 800 bin yıl önce yarı in-

san yarı maymun yaratıkların bulunması gerekirdi. Ancak İspan-

ya'da bulunan fosille anlaşıldı ki insan ilk yaratıldığından beri in-

san olarak vardır. Hiçbir zaman yarı maymun yarı insan yaratık-

lar yaşamamışlardır.

2. Bilim adamları taştan yapılmış bir kulübenin kalıntılarını

bulmuşlardı. Bu kulübenin yaşını hesapladıklarında 1,5 milyon

yıldan daha eski olduğunu buldular. Demek ki günümüzden 1,5

milyon yıl önce ilkel insanlar yoktu. Aynı bugün yaşayan insanlar
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gibi normal insanlar bulunmaktaydı. Bu da, evrimcilerin insan

maymundan evrimleşmiştir, önce ilkel insan (yarı maymun yarı

insan) vardı, sonra evrimleşerek bu hale geldi iddiasını geçersiz

kılmaktadır.

3. Bugüne kadar bulunmuş en eski insan kalıntılarından biri

1.6 milyon yaşındaki Turkana Çocuğu fosilidir. Bu fosil üzerinde

yapılan incelemelerde, bunun 12 yaşındaki bir insana ait olduğu

ve bu kişinin yetişkinliğe ulaşsaydı boyunun 1.80 metre civarında

olacağı görülmüştür. Bu fosil, bugünkü insanla tıpatıp aynı iskelet

yapısına sahip olduğu için tek başına insanın maymundan türedi-

ği inancını yıkmaya yetmiştir.

4. İnsan, canlılar arasında 2 ayağı üzerinde dik yürüyen tek var-

lıktır. At, köpek, maymun gibi hayvanlar dört ayaklı; yılan, timsah,

kertenkele gibi canlılar da

sürüngendir.

Evrim teorisinin iddia-

sına göre milyonlarca yıl

önce dört ayaklı hayvanlar-

dan maymunlar, yürüyüşle-

rini değiştirerek eğik yürü-

meye başlamışlardı. Binler-

ce yıl eğik yürüyen may-

munlar daha sonra bir gün,

tamamen dik yürümeye

başlamışlardı. Sonuçta da

insan oluşmuştu. Evrim teo-
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Dört ayak üze rin de

yü rü yen may mun la rın

iki ayak üze rin de yü rü -

yen in sa na dö nüş me le -

ri ke sin lik le im kan sız dır.

risinin bu iddiası bilimsel çalışmaların sonuçlarına değil, tama-

men hayal gücüne dayanıyordu. Son yıllarda bilim adamlarının

yaptıkları çalışmalar evrim teorisinin bu iddiasının bilimsel olarak

yanlış olduğunu ortaya çıkardı. 

Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, canlılar enerjilerini en

iyi 2 ayaklı veya 4 ayaklı yürürken kullanıyorlardı. Canlı, bu ikisi ara-

sı eğik bir yürüyüş yaptığında tam 2 katı enerji harcıyordu.

Öyleyse maymunlar neden çok daha fazla enerji harcadıkları

halde milyonlarca yıl eğik yürüsünler? Bu tıpkı, bir insanın normal

yürümek yerine, sırtına çok fazla yük alarak yürümeyi tercih etme-

si gibi bir şeydir. Veya siz iki ayağınız üzerinde dik olarak kolay-

lıkla yürürken, birdenbire amuda kalkarak yürümeye karar verir

misiniz? Elbette ki hiçbir canlı kendisine en kolay gelen yürüyüşü-

nü değiştirmez. Allah her canlıyı en rahat hareket

edebileceği şekilde yaratmıştır. 

Sonuç olarak evrim teorisi "Dört ayağı üzerin-

de yürüyen maymun neden bir gün iki ayağı üzerin-

de yürümeye karar verdi?" sorusuna cevap veremez. 
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E n  B ü y ü k  F a r kE n  B ü y ü k  F a r k

İnsanla maymun arasındaki en önemli farklılık ise insanın

ruh sahibi olması maymunun ise ruhunun olmamasıdır. İnsan bi-

linç sahibi, düşünebilen, konuşabilen, düzgün cümleler kurarak

düşüncelerini diğer kişilere aktarabilen, karar verebilen, hisseden,

zevk alan, sanatı bilen, resim yapabilen, beste yapabilen, şarkı

söyleyebilen, aile, vatan, millet sevgisi gibi manevi değerleri olan,

bilgi sahibi bir varlıktır. Bu sayılan özelliklerin hepsi insanın ruhu-

na ait özelliklerdir. Hayvanların ise ruhları yoktur. İnsan dışında

hiçbir canlı bu özelliklere sahip olamaz. 

İşte evrimcilerin cevaplayamadıkları sorulardan biri de budur?

Bir maymunun insan olabilmesi için hem fiziksel özelliklerinin değiş-

mesi, hem de bu insanlara ait özellikleri kazanmış olması gerekir. Bir

maymunun kendi kendine konuşma, resim yapma, düşünme, beste

yapma gibi yetenekleri kazanamayacağı çok açıktır. Elbette ki bu

mümkün değildir.

Allah insanı üstün özelliklerle yaratmıştır ve hayvanlara in-

sanlardaki birçok özelliği vermemiştir. 

Görüldüğü gibi bir maymunun insana dönüşmesi kesinlikle

imkansızdır. İnsan ilk yaratıldığı günden bu yana hep insandır.

Balıklar hep balık olmuşlardır, kuşlar da hep kuştur. Hiçbir canlı

bir diğerinin atası değildir. İnsanı ve tüm canlıları yaratan

Allah'tır. 

Evrimcilerin insanların maymundan oluştuğunu iddia etme-

lerinin sebebi arada fiziksel bir benzerlik görmeleridir. Oysa dün-

yada maymundan daha çok insana benzeyen özellikleri olan can-
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lılar da vardır. Örneğin bu resimlerde gördüğünüz papağanlar

konuşabilirler. Veya ahtapotların gözleri insanın gözüne çok ben-

zer. Kedi ve köpekler ise sizin de bildiğiniz gibi söz dinlerler, ken-

dilerine söylenenleri yaparlar. Biri çıkıp insanlar eskiden köpekti

veya papağandı ya da  ahtapottu dese siz ne düşünürsünüz? İşte

evrimcilerin söyledikleri "İnsanın atası maymundur." yalanının da

bundan bir farkı yoktur.

Darwin ve Evrimcilerin En Çok Darwin ve Evrimcilerin En Çok 

Korktukları Konulardan BazılarıKorktukları Konulardan Bazıları

Göz, çok karmaşık ve mükemmel tasarlanmış bir organdır.

Gözü oluşturan 40 ayrı parça vardır ve bu parçalardan bir tanesi

bile olmasa göz göremez. 

Bütün bu küçük parçalar, hiçbir şekilde tesadüfen oluşama-

yacak kadar ince planlanmış yapılara sahiptirler. Bunlardan tek

bir tanesi bile, örneğin göz merceği olmasa göz hiçbir işe yara-

maz. Dahası sadece mercek ile gözbebeğinin yerleri değişmiş bile

olsa göz görevini yerine getiremez. Gözyaşı salgılamayan bir göz,

çok kısa bir sürede kurur ve kör olur. 

Gözün bu yapısını bir arabaya benzetebiliriz. Bir arabayı

oluşturan yüzlerce parça vardır. Ve bu parçaların hepsi olsa ama

sadece gaz pedalı olmasa arabayı yürütemezsiniz. Veya moto-

rundaki küçücük bir tel parçası kopsa araba çalışmaz. İşte göz de

arabalar gibi tek bir bağlantısı eksik olsa veya tek bir parçası ol-

masa göremez. 

160

H A Y V A N L A R  A L E M İ



Evrimciler bu nedenle

gözlerin nasıl oluştuğunu

açıklayamazlar. Çünkü bir

gözün tesadüfen oluşabil-

mesi imkansızdır. Düşünse-

nize, 40 ayrı parçanın aynı

anda aynı yerde tesadüfen

meydana gelerek birleşmeleri hiç mümkün olur mu? Yani gözbe-

beği, mercek, retina, göz kapakları, gözyaşı bezleri ve diğerlerinin

tesadüfen oluşmaları ve uygun şekilde biraraya gelmeleri gerekir.

Bu da imkansızdır. 

Ormanda yürürken bir araba görseniz ve bu arabanın buraya

nasıl geldiğini sorsanız. Size de ormandaki bazı maddelerin bir ara-

ya gelerek bu arabayı oluşturduklarını söyleseler buna inanır mısı-

nız? Arabanın motoru, debriyajı, direksiyonu, freni, gaz pedalı, el

freni, camları, kaportası, bagajı ve daha yüzlerce parçasının tesa-

düfler sonucunda oluştuklarını ve sonra bir araba oluşturacak şekil-

de birleştiklerini iddia eden birinin aklından şüphe etmek gerekir.

Göz ise arabadan daha da karmaşık ve mükemmel bir yapıya

sahiptir. Öyle ise gözün de tesadüfler sonucunda oluştuğunu söy-

leyenlerin akıllarından şüphe etmek gerekir. Darwin de gözün na-

sıl ortaya çıktığını açıklayamamıştır. Ve şöyle demiştir: "Gözleri
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düşünmek beni bu teoriden soğuttu." (Norman Macbeth, Darwin

Retried: An oppcal to reason, Boston; Gambit, 1971, s.101) Teori-

nin kurucusu Darwin bile gözlerin mükemmel yapısı karşısında

çaresiz kalmıştır. 

V ü c u d u m u z d a k i  B i l g i  B a n k a s ı :  D N AV ü c u d u m u z d a k i  B i l g i  B a n k a s ı :  D N A

İnsan vücudunda trilyonlarca hücre vardır. Ve bu hücrelerin

her birinin içinde de bir insanın sahip olduğu tüm özellikler sak-

lanmıştır. Peki bu bilgiler hücrenin içinde nereye saklanmıştır? 

Hücrelerin her birinin çekirdeğinde DNA adında bir molekül

bulunur. DNA insan vücuduna ait tüm bilgileri içerir. Sizin saçınızın

veya gözlerinizin rengi, iç organlarınız, dış görünümünüz, boyunu-

zun uzunluğu gibi tüm bilgiler DNA'nızda şifreli olarak bulunmak-

tadır. Bu bilgiler ise 4 farklı harf kullanılarak şifrelenmiştir; A, T, G,

C. Her harf bir molekülün isminin baş harfini göstermektedir. Bu

dört harf farklı şekillerde dizilerek farklı bilgileri meydana getirir.

Bunu bir alfabeye benzetebilirsiniz. Örneğin bizim alfabe-

mizde 29 harf vardır ve bu harflerin farklı dizilimleri ile farklı keli-

meler meydana gelir. İşte DNA'daki 4 harfin farklı şekillerde dizil-

mesi ile farklı bilgiler oluşur. 

DNA'da çok büyük miktarda bilgi vardır. Bunun ne kadar faz-

la olduğunu anlamak için şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz: Eğer

DNA'daki bilgileri bir kağıda dökmemiz gerekseydi, her biri 500

sayfa olan 900 ciltten oluşan dev bir kütüphane oluşturmamız ge-

rekirdi. Bu ansiklopedileri sığdırmak içinse bir futbol sahası uzun-
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luğunda kütüphaneye ihtiyacımız olurdu. Ancak bu kadar çok bil-

gi bizim gözümüzle bile göremeyeceğimiz kadar küçük olan bir

moleküle sığdırılmıştır. 

Peki bu kadar bilgiyi oraya kim yazmıştır? Ve bu kadar çok

bilgiyi o kadar küçük bir yere kim sığdırabilmiştir? Evrimciler bun-

ların hepsinin tesadüfen gerçekleştiğini söylerler. Ama böyle bir

şeyin kör, şuursuz tesadüflerin sonucunda meydana gelmesi ke-

sinlikle imkansızdır. DNA'yı da DNA'nın içinde yer alan bilgilerin

hepsini de yaratan Allah'tır.

Şunu düşünün: Siz bir kütüphane dolusu ansiklopedi görse-

niz, bu ansiklopedilerdeki bilgilerin tesadüfler sonucunda yazıldı-

ğını düşünür müsünüz? Yoksa çok fazla bilgili öğretmenlerin, pro-

fesörlerin bu ansiklopedileri hazırladıklarını ve sonra da bu ansik-

lopedilerin bir basımevinde basıldığını mı düşünürsünüz? Tabi ki
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doğru ve akla uygun olan ikinci seçenektir. Evrimcilerin DNA tesa-

düfen oluştu demeleri neye benzer biliyor musunuz? 

Bir gün birinin gelip, "basımevinde bir patlama oldu ve bu

patlamanın sonucunda kendi kendine bir kütüphane oluştu" de-

mesine benzer. Veya bir gün sınıftaki sıranıza oturdunuz ve masa-

nızın üzerinde "Türkiye'nin coğrafi özelliklerinin" yazılı olduğu bir

sayfa buldunuz. Bunu kim yazdı diye sorduğunuzda yanınızdaki

arkadaşınız size şöyle dese: "Biraz önce bu kağıdın üstünde bir şi-

şe mürekkep duruyordu. Ben yanlışlıkla masaya çarpınca mürek-

kep kağıdın üzerine döküldü ve bu yazı ortaya çıktı". Arkadaşını-

zın aklından şüphe ederdiniz herhalde. 

İşte evrimciler bundan daha

da saçma bir şeyi iddia eder-

ler.

Nasıl ki bir sayfa

yazı bile tesadüfen ken-

di kendine oluşamaz,

mutlaka onu yazan biri

vardır, DNA gibi mü-

kemmel bir bilgi bankası

da kendi kendine tesa-

düfler sonucunda

oluşamaz. DNA'yı

yaratan üstün ve

güçlü olan, herşe-
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İs ter bir çi çek, is ter bir

civ civ is ter se bir ço cuk

ol sun, tüm can lı la rın her

bir hüc re sin de, tüm 

vü cu dun de tay la rı DNA

üze rin de kod lu dur. 

hüc re çe kir deği

kro mo zom lar 
şek lin de pa ket len miş
DNA şe rit le ri DNA 

sar ma lı

yi yapmaya gücü yeten, yerin, göğün ve

ikisinin arasındakilerin Rabbi olan Allah'tır. 

H e r ş e y i  Y a r a t a n  A l l a h ’ t ı rH e r ş e y i  Y a r a t a n  A l l a h ’ t ı r

Milyarlarca bilgiyi gözümüzle bile göremeye-

ceğimiz kadar küçük bir yere sığdıran Rabbimiz'dir.

Bizi, ellerimizi, gözlerimizi, saçlarımızı, ayakla-

rımızı yaratan Allah'tır. 

Ailemizi, anne babamızı, kardeşlerimizi, arka-

daşlarımızı, öğretmenlerimizi yaratan da Allah'tır. 

En sevdiğimiz yiyecekleri, çikolataları, pastaları,

şekerleri, bize sağlık ve güç veren meyve ve sebzeleri

bizim için yaratan Allah'tır. Eğer Allah bizim için on-

ları yaratmasaydı biz hiçbir zaman çikolatanın tadı-

nı bile bilemezdik.

Bize tat ve koku alma duyusunu veren Allah'tır.
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Eğer Allah bize bunları vermeseydi biz sevdiğimiz bir şeyi yediği-

mizde onun tadını alamazdık. Patates de yesek, pasta da yesek bi-

zim için aynı olurdu. Ama Allah biz sevelim, hoşumuza gitsin diye

hem güzel lezzette ve güzel kokuda yiyecekler yaratmış hem de

bizlere onların tatlarını ve kokularını alacak duyular vermiştir. 

Hayatınız boyunca hoşunuza giden, zevk aldığınız, çok eğ-

lendiğiniz birçok şey olmuştur. Bu bir yiyecek olabilir, bir oyun ve-

ya oyuncak olabilir, çok sevdiğiniz insanlarla birlikte bir yere git-

mek olabilir. Hiçbir zaman unutmayın ki bütün bunlardan zevk

almanızı sağlayan Rabbimiz'dir. Allah insanlara pek çok nimet

vermektedir. 

Herşeyden önce siz yoktunuz. Bir düşünün doğmadan önce

hiçbir yerde değildiniz. Yani siz bir hiçtiniz. Sizi Allah yarattı. Siz

yokken sizi var etti. 

Öyle ise hayatımızın her anı için Allah'a şükretmeliyiz. Her se-

vindiğimiz ve hoşumuza giden şeyde hemen Allah'ı düşünüp, bizle-

re bunları verdiği için "Allah'ım bunları bana verdiğin için sana
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şükrediyorum." demeliyiz. Eğer hoşumuza gitmeyen bir durumla

karşılaşırsak da yine hemen Allah'a dua etmeliyiz. Çünkü bizi bu

tür durumlardan kurtaracak olan da yalnızca Rabbimiz'dir. 

Allah her duamızı mutlaka duyar ve karşılık verir. Çünkü

Allah bizim içimizden geçirdiklerimizi, düşündüklerimizi bilir, her

duamızı duyar ve karşılık verir. 

Bizim yapmamız gereken ise, bizi yaratan, dünyanın tüm ni-

metlerini bize veren Rabbimiz'e en güzel şekilde şükretmektir.

Allah'ın her an yanımızda olduğunu her an bizi görüp işittiğini bi-

lerek daima güzel davranışlarda bulunmaktır.
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... Sen yü ce sin, bi ze öğ ret ti ğin den

baş ka bi zim hiç bir bil gi miz yok.

Ger çek ten Sen, her şe yi bi len,

hü küm ve hik met sa hi bi olan sın. 

(Ba ka ra Su re si, 32)
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