










Yazar ve Eserleri Hakk›nda
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Anka-

ra'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stan-

bul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversite-

si Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve

siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin

sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle

olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 sayfa-

l›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

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

hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden olufl-

turulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kulla-

n›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Ku-

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

enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'›

ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce

sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen iti-

razlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir

hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin

bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak,

böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üze-

rinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük

temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne ser-

mektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan

Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polon-

ya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya,

Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve

Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde

be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›z-

ca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Porte-

kizce, Urduca, Arapça, Arnavutça,

Rusça, Boflnakça, Uygurca, En-

donezyaca, Malayca,

Bengoli, S›rpça, Bul-



garca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n ola-

rak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi

pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan ta-

kip edilmektedir. 

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

n›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r.

Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r

ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler sürat-

li etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›-

maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k

materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi

olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duy-

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

daki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufl-

lard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklan-

maktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›z-

ca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda

ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

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

melerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etme-

nin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

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

mafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü

ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek

ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n

edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r.

Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsiz-

li¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve sa-

mimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

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

tikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulma-

n›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya kon-

mas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lma-

s›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve

kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir

biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

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

izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤-

ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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Okuyucuya
● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nede-

ni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›y-
la Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine
ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu
gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za
ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan›
bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun gö-
rülmüfltür.

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

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yet-
mifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesin-
de, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme ko-
nusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilen-
mekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

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

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

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

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara da-
yal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, bur-
kuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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G
aussmetre (güç, frekans, manyetik alan

ölçer), dünyan›n manyetik alan›, airfoil

flekil, kanat ucu girdab›... Birçok insan

için bu terimler bir anlam ifade etmiyor

olabilir. Örne¤in dünyan›n iç çekirde-

¤inin kat›, d›fl çekirde¤inin ise s›v› hal-

de oldu¤u, bu iki katman›n birbiri etra-

f›nda hareket ettikleri, bu hareketin de çekirdekteki a¤›r

metaller üzerinde bir çeflit m›knat›slanma etkisi yaparak

bir manyetik alan oluflturdu¤u, bu manyetik alandan nas›l

faydalan›laca¤› gibi detaylar bilinmeyebilir. Airfoil flekli-

nin kanatlarda, fanlarda ve pervanelerde bulundu¤undan,

bu fleklin etraf›nda hava ak›m› oldu¤unda bir kald›rma

kuvveti sa¤lad›¤›ndan bundan da kalk›fl ve uçuflta fayda-

lan›ld›¤›ndan, uçak mühendisleri ya da konuya özel ilgi

duyan kiflilerden baflka, kimsenin haberi olmayabilir...

Mühendisler, uzmanlar bu gibi bilgileri kullanarak

yeni uçaklar dizayn eder, manyetik alan›n varl›¤›n›n etki-

lerini inceler, bundan faydalan›r, olas› tehlikelere karfl› ön-

lemler al›rlar. 

Ancak bu bilgileri ya da sistemleri kullananlar yaln›z-

ca bu konuda e¤itim alm›fl, bilgili insanlar de¤ildir. 

Besin arama yolculuklar›nda yere hiç inmeden 15.000

km uçabilen albatroslar, göçleri s›ras›nda dünyan›n çevresi-

ni dolaflan k›rlang›çlar, 3.000 km'lik bir mesafeyi katedebi-

len çekirgeler, do¤umlar›ndan k›sa bir süre sonra 6.000 kilo-
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metrelik yolculu¤a ç›kan y›lan bal›klar›, balinalar ve daha birçok

canl› da bu teknik bilgileri kullanarak hareket eder. 

En hafifleri 35-40 gram olan, en a¤›rlar› ise 130 tona kadar

varabilen bu canl›lar yaflamlar› boyunca sürekli bir yerden baflka

bir yere seyahat ederler. Bazen bir bahçeden baflka bir bahçeye,

bir yuvadan baflka bir yuvaya, bazen de bir k›tadan baflka bir k›-

taya... Havada yarasalar, örümcekler, kelebekler, ördekler, kazlar;

karada filler, zebralar, bizonlar, y›lanlar, kurba¤alar, çekirgeler;

denizlerde ›stakozlar, balinalar, somon bal›klar›, deniz kestanele-

ri, deniz y›ld›zlar› ve daha birçok hayvan farkl› nedenlerle, farkl›

uzunluklardaki yolculuklara ç›karlar. Bu yolculuklar›n ortak nok-

tas›, hayvanlar›n bu göçler sayesinde yaflamlar› için gerekli den-

geyi sa¤lamalar›d›r. Göç eden canl›lar›n bu dengeyi sa¤lama fle-

killeri, uzun ve zahmetli göç yolculu¤unu kusursuz bir flekilde

baflarabilmeleri uzun y›llardan beri bilim adamlar›n›n dikkatini

çekmekte, bu konuda çeflitli araflt›rmalar yürütülmektedir.

Bilim adamlar›n›n bu konuda cevab›n› arad›klar› önemli bir

soru vard›r: Hayvanlar›, yaflad›klar› yerleri b›rak›p çok fazla

enerji ve zaman harcayarak kilometrelerce uzaklara gitmeye iten

sebep nedir? 

Farkl› hayvanlar farkl› sebeplerle göç ederler. Baz›lar› besin

bulmak için baz›lar›ysa üreme bölgelerine ulaflmak için yolculu-

¤a ç›kar. Baz›lar› da yaflam koflullar› de¤iflti¤inde bulunduklar›
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ortam› terk ederler. Her ne kadar farkl› amaçlarla gerçeklefltirilse

de hayvanlar›n göçlerinde çok önemli bir ortak nokta vard›r: En

küçü¤ünden en büyü¤üne kadar her hayvanda ve her göç türün-

de muazzam bir plan ve yetenek vard›r. 

Öncelikle bir yerden baflka bir yere gidebilmek için 3 nokta-

n›n bilinmesi gerekir. Mevcut konum, gidilecek yer yani hedef ve

mevcut konumdan hedefe giderken izlenecek yön... Bununla bir-

likte göç edecek canl›lar›n o anda kald›klar› bölgenin konumunu

çok iyi bilmeleri gerekir çünkü bu bilgiyi dönüfl için de kullana-

caklard›r. Ayr›ca göç sonunda ulaflacaklar›, o anda bulunduklar›

yerden kimi zaman onbinlerce kilometre uzakl›ktaki bölgelerde

kendilerini hangi flartlar›n bekledi¤ini de bilmelidirler. 

Kimi insanlar yön tayininde Günefl'i ve y›ld›zlar› kullanm›fl-

lard›r. Günümüzde ise uyduya dayal› teknolojiler kullan›larak

hassas ölçümler yap›labilmektedir. Göç eden canl›lar ise dünyaya

ilk geldikleri andan itibaren bu teknolojiye sahip olarak yarat›l-

m›fllard›r. Allah'›n kendileri için yaratt›¤› baz› özel sistemleri kul-

lanan bu canl›lar Allah'›n ilham›yla hareket ederek baflar›yla uzun

yolculuklar gerçeklefltirirler.

Bu kitapta Allah'›n yarat›fl›ndaki ihtiflam›, hayvanlar›n hay-

ranl›k uyand›r›c› göçleri konusunu ele alarak anlataca¤›z. Rabbi-

miz'in sonsuz kudretine bir kez daha flahit olaca¤›z. Kuran'da bil-

dirildi¤i gibi: 

Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onla-

ra gösterece¤iz; öyle ki, flüphesiz onun hak oldu¤u kendi-

lerine aç›kça belli olsun. Herfleyin üzerinde Rabbinin fla-

hid olmas› yetmez mi? Dikkatli olun; gerçekten onlar,

Rablerine kavuflmaktan yana derin bir kuflku içindedir-

ler. Dikkatli olun; gerçekten O, herfleyi sar›p-kuflatand›r.

(Fussilet Suresi, 53-54)
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H
ayvanlar bulunduklar› yeri terk ederek

uygun ortamlara do¤ru, uygun zaman-

larda hareket ederler. Burada dikkati çe-

ken en önemli nokta 'uygun ortam' ve

'uygun zaman' kavramlar›d›r. Dünyan›n

dört bir yan›ndaki yüzlerce türde hayvan›n her biri -en küçü¤ün-

den en büyü¤üne kadar- bu iki kavram›n ne oldu¤unu çok iyi bil-

mektedirler, üstelik gerekti¤inde bu yerleri zamana ba¤l› olarak

de¤ifltirmektedirler. Göç eden canl›lar›n flafl›rmadan ve yan›lma-

dan her zaman do¤ru yere ulaflmalar› aç›k bir mucizedir.

Zamanlamadaki Mükemmellik

Öncelikle göçte bir "karar verme" söz konusudur. Göç eden

canl› do¤ru yere ulaflmak için yola ç›kma karar› almaktad›r. ‹kin-

ci olarak bunu yapaca¤› en do¤ru zaman› tespit edebilmektedir.

Hayvanlar›n mükemmel zamanlamalar› göç çeflidine göre de¤i-

fliklik gösterir. Yeni yerleflim alanlar›na do¤ru, geri dönmemek

üzere yap›lan göç, "tek yönlü göç" olarak adland›r›l›r. Buna en iyi

örnek balar›lar›n›n göçüdür. Bir kovanda yaflayan ar›lar çok fazla

say›ya ulafl›p kovan koloniye küçük gelmeye bafllay›nca bölün-

meye karar verirler. Bu genellikle ilkbahar›n sonu ya da yaz›n ba-

fl› gibidir. Bu küçük hayvanlar›n, içinde yaflad›klar› ortam›n ken-

dileri için uygun olup olmad›¤›na karar verebilmeleri, yeni bir

yuva bulmalar› gerekti¤ini fark etmeleri, sonra da bunu en uygun

mevsimde yapmay› hesaplamalar› son derece flafl›rt›c›d›r. Kimi

zaman onbinlerce ar›n›n, yaflad›klar› kovandan hangi bireylerin



ayr›laca¤›na hiçbir kar›fl›kl›k ç›kmadan karar verebilmeleri de ko-

nunun apayr› bir mucizevi yönüdür. 

Bir baflka örnek daha verelim. Birçok yengeç ve karides türü-

nün yüzen larvalar›, yaflayacaklar› yeni alanlarda kolonileflirken

bir problemle karfl›lafl›rlar. Bu küçük canl›lar esas olarak koylar›n

a¤z›ndaki haliçlerde yaflarlar ve bu nedenle denize dökülmemek

için sürekli yer de¤ifltirmek zorundad›rlar. Bu yer de¤iflikli¤inde-

ki baflar›lar›n›n anahtar› larvalar›n hareketlerini gel-git döngüsü-

ne göre ayarlayabilme yeteneklerinde sakl›d›r. Su yükseldi¤inde

larvalar hemen su seviyesinin üstüne ç›karlar, su geri çekildi¤in-

de ise dibe inerler ve böylece haliçte kalmay› baflar›rlar. Son dere-

ce basit gibi görünen bu ifllem incelendi¤inde, asl›nda larvalar›n
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bunu baflarmas› için çok önemli bir bilgi gerekti¤i görülecektir. 

Gelgit saati her gün 50 dakika de¤iflmektedir. Bu durumda

larvalar›n sürekli de¤iflen gelgit saatini hesaplayamayacaklar› dü-

flünülebilir. Ancak larvalar bu konuda hiçbir zorlukla karfl›lafl-

mazlar. Bu ritmi, henüz geliflimini tamamlamam›fl olan küçük lar-

valar büyük bir ustal›kla hesaplarlar. 

Bunlar göç eden hayvanlar›n sahip olduklar› zamanlama ye-

tene¤ine sadece birkaç örnektir. Hayvanlar›n, bu yeteneklere ken-

di bilinç ve ak›llar›yla sahip olduklar›na inanmak elbette imkan-

s›zd›r. Bu nedenle akla flu soru gelir: Hayvanlar›n ne zaman ve

nereye do¤ru hareket edeceklerini kim belirlemektedir? Onlara

bu yetene¤i veren kimdir?

Baz› bilim adamlar› bu zamanlamay› bir iç saatin yapt›¤›n›

söyleyerek kendilerince bir cevap verirler. Ancak burada önemli

bir noktay› göz ard› etmektedirler: Göç etme yetene¤ine sahip

tüm canl›larda hiç durmayan, bozulmayan, her türün en küçük

bireyinde bile ayn› mekanizmayla flaflmadan çal›flan böyle bir sa-

at nas›l var olmufltur? Böyle bir yetene¤i tüm bu canl›lara kim

vermifltir? Evrimci bilim adamlar› bu mükemmel mekanizman›n

sözde evrimsel süreç içinde tesadüfen geliflti¤ini yani bu yetene-

¤i canl›lara "tesadüf" denilen kör sürecin verdi¤ini savunurlar.

fiüphesiz bu son derece saçma bir iddiad›r. Kitap boyunca çeflitli

örneklerini inceleyerek muazzaml›¤›n› görece¤imiz bu yetenek

elbette ki tesadüflerin eseri olamaz. Kör ve fluursuz tesadüflerin

böylesine ince hesaplara dayanan ve büyük bir fluur göstergesi

olan bir yetene¤i meydana getirmesi mümkün de¤ildir. Bu yete-

ne¤i yaratan ve diledi¤i canl›ya veren Yüce Allah't›r. Allah gökten

yere herfleyin sahibidir:

Göklerde ve yerde olanlar Allah'›nd›r ve (bütün) ifller

Allah'a döndürülür. (Al-i ‹mran Suresi, 109)
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Yön Bulmadaki Kusursuzluk

Hayvanlar›n birço¤uyla karfl›laflt›r›ld›¤›nda insanlar›n ol-

dukça zay›f bir yön duyusuna sahip olduklar› görülecektir. Bu ko-

nuda yine balar›lar›n› örnek vererek bir k›yaslama yapabiliriz.

Kovanlar›ndan uzaklafl›p besin arayan ar›lar dönüflte di¤er ar›la-

ra besini tam olarak nerede bulduklar›n› iflaretlerle anlat›rlar. Ve

bu iflaretleri takip eden ar›lar, gidecekleri yeri daha önce görmüfl

gibi rahatl›kla, flafl›rmadan bulabilirler. ‹nsanlar içinse bilmedikleri

bir yeri bulmak bu kadar kolay de¤ildir. Ne kadar iyi tarif edilirse

edilsin, her zaman flafl›rma, kaybolma riski vard›r. Bu riski azalt-

mak için yol gösterici tabelalar yap›l›r, sokak ve caddeler isimlendi-

rilir, çeflitli araçlardan faydalan›l›r. Oysa, göç eden hiçbir canl›n›n

böyle imkanlar› yoktur, ayr›ca bunlara ihtiyac› da yoktur. Hiçbiri

için yol gösterici tabelalar mevcut de¤ildir. Hatta ço¤u göç eden

canl›ya gidece¤i yeri tarif eden bir k›lavuz da yoktur.

Yön bulmak için programlanm›fl canl›lar

Bir hayvan göç yolculu¤una

bafllad›¤›nda insanlar›nkinden de¤i-

flik faktörler onun düzgün bir yol iz-

lemesinde rol oynar. Göç eden her tü-

rün farkl› bir yön bulma yöntemi var-

d›r. Fakat genel olarak; kufllar›n Gü-

nefl'ten, y›ld›zlardan, Dünya'n›n

manyetik alan›ndan, bal›klar›n da

nehirlerden gelen sudaki orijinal

kimyasal kokulardan yararland›kla-

r›n› söyleyebiliriz. Elbette bu faktör-
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leri de¤erlendirmek ve elde edilen verilere göre sonuca ulaflmak

uzmanl›k gerektiren özelliklerdir. Y›ld›zlar›, Günefl'i veya nehir

kimyasallar›n› kullanarak do¤ru yere ulaflabilmek birçok kiflinin

baflaramayaca¤› bir ifltir. Bununla ilgili olarak akla ilk aflamada ce-

vaplanmas› gereken birçok soru gelir. Bunlardan birkaç› flöyledir:

- Bu hayvanlar kendileri için uygun olan üreme, beslenme,

yaflama alanlar›n›n bulunduklar› yere göre hangi yönde oldu¤u-

nu nereden bilirler? 

- Bir canl› daha dünyaya gelir gelmez hiç gitmedi¤i, görme-

di¤i bir yerin kendisi için uygun yer oldu¤una nas›l karar verir?

- Y›ld›zlar› ve Günefl'i yön bulmak için kullanabileceklerini

nas›l keflfetmifllerdir?

- Onlara, bunlar› nas›l kullanacaklar›n› dünyaya gelir gelmez

ö¤reten kimdir?

Bu sorulara verilen cevaplar›n ortak noktas› bunlar›n hiçbiri-

ni hayvanlar›n kendi ak›l ve bilgileriyle yapamayaca¤›d›r. Böyle

bir yolculuk için hayvanlar›n sahip olduklar› bilgiler daha dünya-

ya gelmeden kendilerine verilmifltir. Söz konusu canl›lar bu ko-

nuda adeta programlanm›fllard›r. O halde bunlar›n programlay›-

c›s› kimdir? Elbette onlara bu yetenekleri, onlar› yaratan ve yarat-

t›¤› herfleyi en iyi bilen Allah ilham eder. Bunu hayali evrimsel ge-

liflmelerle aç›klamaya çal›flmak her zaman sonuçsuz kalacak bo-

fluna bir çabad›r. 

Örne¤in yön bulmada Günefl'i kendilerine referans kabul

eden kar›ncalar kendilerine verilen özellikler sayesinde yollar›n›

flafl›rmadan bulabilirler. Oysa Günefl saatte yaklafl›k 15 derecelik

bir aç›yla hareket eder. Bu da Günefl'in referans olarak kullan›m›-

n› zorlaflt›r›r. Fakat bu küçük canl›lar eve geri dönüfllerinde, kaç

saattir d›flar›da olduklar›n› ve Günefl'in ne kadarl›k bir aç›yla yer

de¤ifltirdi¤ini göz önüne alarak bulunduklar› yeri belirler ve ya-
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n›lmadan yuvalar›n›n yolunu bulurlar. Balar›lar› da Günefl'in ha-

reketini bilmelerini ve buna göre ayarlama yapabilmelerini sa¤la-

yan bir yetenekle donat›lm›fllard›r. E¤er bu ar›lar günün sonuna

do¤ru güneydo¤u istikametinde bir besin kayna¤› bulmufllarsa,

sabah tekrar yola ç›kt›klar›nda Günefl'in o zamana kadarki konu-

mundaki de¤ifliklikleri hesaplar ve do¤ru yönde hareket ederek

yine ayn› besin kayna¤›na ulafl›rlar. Onlar›n do¤duklar› andan iti-

baren Günefl'i rehber edineceklerini bilmeleri, üstelik bir gök cis-

minin konumundan ve hareketindeki hesaplamalardan haberdar

olmalar› gerekmektedir. Bunlar› bilmeden yaflamlar›n› sürdüre-
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mez, türlerini devam ettiremezler. 

Çöllerde hiçbir ay›rt edici iflaretin olmad›¤› çok büyük kum

alanlar› vard›r. Kum o kadar s›cak ve kurudur ki ço¤u yerde ot

veya çal›l›k büyümesi bile imkans›zd›r. Dolay›s›yla, yön belirle-

meye yarayacak hiçbir iz veya iflaret yoktur. Kumun üzerinde var

olan nadir izler rüzgar sebebiyle dakikalar içinde kaybolur, koku

izleri ise kavrulur ve k›zg›n günefl nedeniyle kum tamamen ko-

kusuz kal›r. Bu zorlu flartlar›n oldu¤u çöller Cataglyphis denilen

kar›ncalar›n evidir. Yuvalar›n›n yerin alt›nda olmas› onlar› ker-

tenkele ve böcekle beslenen kufllardan korur. Sabah saatlerinde

avc›lar faaliyet halindeyken kar›ncalar yuvalar›nda kal›rlar. An-

cak ö¤le olmaya bafllay›nca o kadar s›cak olur ki kertenkeleler ve

kufllar gölgeliklere çekilirler. Bu bir-iki saatlik zaman Cataglyp-

his'in rahatça yemek bulmaya ç›kabilece¤i yegane f›rsatt›r. Ani-

den yüzlercesi kumlar›n içindeki küçük bir delikten d›flar› f›rlar

ve s›caktan etkilenmifl olan böcekleri bulmak için kofluflturmaya

bafllarlar. Her biri zig-zag çizerek koflarlar. Bir-iki saniyede bir du-

rur, bafllar›n› yukar› kald›r›r ve tek ayak üzerinde yar›m bir dö-

nüfl yaparak tekrar koflmaya bafllarlar. Besin bulduklar› anda ola-

bildi¤ince çabuk, s›caktan etkilenmeden önce, yuvalar›na geri

dönmeleri gerekmektedir.

Av›n› zigzag çizerek arayan bu kar›nca türü geri dönüfl yol-

culu¤unda tam tersine dümdüz bir güzergah üzerinde hareket

eder. Kendisinden yaklafl›k

150 m kadar uzakta

olan yuva deli¤ine

h›zla koflar. 1 Bu dav-

ran›fl son derece dik-

kat çekicidir. Çünkü bu-

nun için kar›ncan›n bir fle-
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kilde ç›k›fl yolculu¤unda kofltu¤u her aflamay› ölçmüfl ve hat›r›n-

da tutmufl olmas› gerekmektedir. Bu, bafl›n› her kald›r›p dönüflü-

nü yapt›¤›nda, yeni belirledi¤i yönünü Günefl'in durumuna göre

kaydetmesi demektir. Bu da yaklafl›k 15 dakika süren yolculu¤u

s›ras›nda biriktirdi¤i bilgi ile, yuva deli¤ine yapaca¤› dönüfl yol-

culu¤unun tam mesafesini ve yönünü belirlemifl olmas› anlam›na

gelir. Günefl'e bakarak yön belirlemesi ve dönüfl yolunu hesapla-

mas› elbette ki bu minik canl›n›n kendili¤inden buldu¤u ve uygu-

lad›¤› yöntemler de¤ildir. Birçok insan›n, ayn› flartlar alt›nda ba-

flarmas› imkans›z olan bir ifllemi bu kar›nca türünün her bireyinin

istisnas›z olarak büyük bir baflar›yla gerçeklefltirmesi Allah'›n ilha-

m›ylad›r. 

Söz konusu canl›lar bu yetenekleri zamanla ö¤renmifl ola-

mazlar. Çünkü birçok hayvan türü daha do¤ar do¤maz kendileri

için en uygun olan yerlere do¤ru hiç flafl›rmadan seyahat edebilir-
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ler. Örne¤in yumurtalar›ndan ç›kar ç›kmaz denize yönelmeleri

gerekti¤ini bilip ona göre hareket eden deniz kaplumba¤as› yav-

rular›n›n davran›fllar› son derece hayranl›k uyand›r›c›d›r. Yerin

alt›ndaki yuvalar›ndan gece ç›kan yavrular, beslenme alanlar›na

ulaflmak için denize do¤ru hareket ederler. Hiçbiri sahilde baflka

yerlere do¤ru hareket ederek yolunu kaybetmez, do¤ruca denize

yönelir. Çünkü gökteki y›ld›zlar ve Ay, denizi kara yönüne göre

daha parlak yapm›flt›r. Deniz kaplumba¤alar› da, daha do¤ar

do¤maz parlakl›¤a do¤ru gitmeye programlanm›fllard›r. Yumur-

tadan ç›kt›klar› anda kendilerine yapmalar› gerekeni ö¤reten

kimse yoktur, buna ra¤men son derece bilinçli bir flekilde hareket

etmeleri onlara bunun henüz do¤madan önce ö¤retildi¤ini aç›k-

ça göstermektedir. Bu da sözkonusu canl›lara bu yetene¤i vere-

nin, onlar› Yaratan oldu¤unun kesin bir kan›t›d›r.
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Dünyan›n manyetik alan›ndan 

haberdar olan canl›lar

Kufllar

Kar›ncalar›n Günefl'in yönünü kullanarak yollar›n› bulmala-

r› gibi baz› canl›lar da dünyan›n manyetik alan›ndan faydalana-

rak göç ederler. Dünyan›n manyetik alan› çekirdekte erimifl hal-

de ve hareketli olarak bulunan demirden kaynaklan›r. Manyetik

alan, temel bir tan›mlamayla yerkürenin içinden, okyanuslardan

ve atmosferden geçip bir kutuptan di¤erine ulaflan oval biçimli

ak›fl çizgileridir. Bu çizgiler ekvatordan yatay kutuplara do¤ru gi-

dildikçe daha dik aç›larla kesiflir hale gelirler. Alan›n fliddeti de

kutuplara yaklaflt›kça artar. 

Baz› hayvanlar›n göç ederlerken bu fliddeti ve e¤im aç›s›n›

saptayarak yönlerini bulduklar› tahmin edilmektedir. Örne¤in

göçmen kufllar›n dünyan›n manyetik alan›ndan faydalanarak göç
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ettikleri tespit edilmifltir. Bilim adamlar› bu tezlerini ispatlamak

için bir grup göçmen kuflun aya¤›na demir çubuklar takm›fllard›r.

Ancak bu çubuklardan baz›lar›na dünyan›n manyetik alan›n› ka-

r›flt›ran farkl› bir manyetizma yerlefltirilmifltir. Ayaklar›na manye-

tizmal› çubuk tak›lan kufllar›n yolculuklar› s›ras›nda kaybolduk-

lar›, çubuk tafl›mayan di¤er kufllar›n ise her zamanki gibi yönleri-

ni kolayl›kla bulduklar› gözlenmifltir. Bu deney, göçmen kufllar›n

ola¤anüstü kabiliyetlerinin anlafl›lmas› aç›s›ndan çok önemlidir. 2

Kufllar›n dünyan›n manyetik alan›n› hesaplayarak kendi gi-

decekleri yönü bulmalar› için fizikte Lenz Kanunu olarak bilinen

dünyan›n manyetik alan›n› hesaplamada kullan›lan formülü bil-

meleri veya bir gaussmetreye (dünyan›n manyetik alan›n› hesap-

layan alet) sahip olmalar› gerekir. Birçok insan bu terimlerin ne an-

lama geldi¤ini bilmez hatta duymam›flt›r bile. Elbette ki kufllar da

gerçekte bunlar›n ne oldu¤undan habersizdirler, bedenlerinde böy-

le bir alet yoktur, ayr›ca manyetik alan hesaplama formülünü de bi-

lemezler. Bütün bunlar› Allah'›n ilham›yla gerçeklefltirmektedirler.
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kullanarak hareket ederler.



Kaplumba¤alar

Deniz kaplumba¤alar› Caretta carettalar ile yap›lan deneyler

de göç eden canl›lar›n dünyan›n manyetik alan›ndan faydalan-

d›klar›n› ispatlam›flt›r. Bu canl›lar dünyan›n farkl› yerlerindeki

manyetik alanlar›n de¤erlerini önceden bilirmiflcesine hareket et-

mekte ve okyanusta yol al›rken buna göre yönlerini belirlemekte-

dirler. 

Kuzey Carolina Üniversitesinden Kenneth Lohmann ve eki-

bi bu canl›lar›n göç hareketini gözlemlemifllerdir. Florida'n›n do-

¤u k›y›lar›nda yumurtadan ç›kar ç›kmaz okyanusa yönelen bu

hayvanlar do¤ruca Kuzey Atlantik Döngüsü denen ve Sargasso

Denizinin etraf›n› dolaflan büyük bir ak›nt›ya gitmektedirler.

Bu halkan›n içinde kuzeydo¤uya, Avrupa'ya do¤ru gi-

dip daha sonra güneye yönelen kaplumba¤alar,

bu s›cak ve besince zengin halka içinde 5-10 y›l

geçirdikten sonra tekrar Kuzey Amerika'ya

dönmektedirler. Lohmann ve ekibi deniz kap-
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lumba¤alar›n›n göç yollar›n› bulabilmek için bölgesel manyetik

alanlardan faydalan›p faydalanmad›klar›n› gözlemlemek iste-

mifller, bu amaçla bir düzenek kurmufllard›r: Büyük bir su tank›

yap›lm›fl, d›fl›na da manyetik alanlar oluflturan bobinler konul-

mufltur. Yeni yumurtadan ç›km›fl 79 kaplumba¤a yavrusuna,

ucunda bilgisayarl› izleme sistemine ba¤l› bir tel bulunan birer

mayo giydirip, kaplumba¤alar› bu su tank›n›n içine b›rakm›fllar-

d›r. Yavrular Kuzey Atlantik Döngüsünün kritik noktalar›nda, ör-

ne¤in Florida'n›n kuzeyindeki, Portekiz aç›klar›ndaki ve döngü-

nün en güney ucundakilere efl de¤er manyetik alanlara tabi tutul-

mufllard›r. Bunun sonucunda görülmüfltür ki, denenen her man-

yetik alanda kaplumba¤alar, ona karfl›l›k gelen yönde yüzmeye

bafllamaktad›rlar. Örne¤in tanka döngünün kuzeydo¤u bölü-

mündeki manyetik alan uygulan›nca hayvanlar güneye yönel-

mifllerdir. Gerçek okyanusta bu yön onlar› do¤ru yolda tutarak,

so¤uk sulara girip ölmelerine engel olmaktad›r. 3

27

ADNAN OKTAR



Daha önce hiç göç deneyimi

olmayan yavru kaplumba¤alar bu

yetene¤e nas›l sahip olmufllard›r?

Onlar› s›cak sulara ulaflt›racak olan yolu

harita ve benzeri hiçbir alete ihtiyaç duymadan nas›l takip etmek-

tedirler? Nas›l manyetik alanlar› ölçmekte ve onlar› de¤erlendire-

bilmektedirler? Manyetik alan›n hangi de¤erinde hangi yöne do¤-

ru gideceklerini onlara kim ö¤retmektedir? 

Bilimsel bir kaynakta dünyan›n manyetik alan› hakk›nda bil-

gi verildikten sonra yumurtadan yeni ç›km›fl kaplumba¤alar›n

yollar›n› nas›l bulduklar›na dair flöyle bir aç›klama yap›lmaktad›r:

Dünya dev bir m›knat›st›r ve bir çubuk m›knat›staki gibi kuzey ve
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güney kutuplar›na sahiptir. Bu, insanlar›n yollar›n› bulmas› için

önemlidir çünkü manyetik çekimin kanunlar›n› izleyen pusulan›n

manyetik i¤nesi her zaman dünyan›n manyetik kuzey kutbunu

gösterir. Göç eden hayvanlar yönleri hakk›nda emin olmak zorun-

dad›rlar ve kendilerini rotada tutmal›d›rlar. Onlar da dünyan›n

manyetik alan›na baflvururlar. Ama onlarca yo¤un araflt›rmalar ya-

p›lmas›na ra¤men bu yol bulucular›n ne çeflit bir pusula kulland›k-

lar›n› bulmak zordur. Bu s›rr›n bir k›sm›n› yeni yeni aral›yoruz....

… Gezginci bir yaflama sahip olan kaplumba¤alar içlerindeki bu

minyatür pusulay› göçlerinin tablosunu yapmak için kullan›rlar…4

Bu aç›klama peflinde birçok soruyu getirmektedir: Burada

bahsedilen pusulan›n hayvanlar›n neresinde oldu¤u, nas›l çal›flt›-

¤›, bunu canl›lar›n her birine teker teker kimin yerlefltirdi¤i gibi...

Bu sorular aç›kça tek bir gerçe¤i ortaya koymaktad›r: Bütün

bu canl›lar, yarat›ld›klar› ilk andan itibaren bu üstün özelliklerle

donat›lm›fllard›r. Ortada kör tesadüflerle aç›klanabilecek bir söz-

de evrimsel süreç yoktur. Canl›lar›n her birindeki birbirinden

farkl› bu flafl›rt›c› özellikler onlar›n çok ince bir plan ve dengeyle,

yaflayacaklar› ortama uygun olarak yarat›ld›klar›n› gösterir.
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Sürü oluflturma, göç eden hayvanlar için önemli bir konudur

ve onlara çok büyük avantajlar sa¤lar. Bu avantajlardan en önem-

lilerinden biri, her bireyin tek bafl›na harcayaca¤› enerjinin toplu

harekette büyük ölçüde azalmas›d›r. Böylece hayvan topluluklar›

daha uzun mesafeleri daha az enerji harcayarak aflarlar. Hayvan

topluluklar›n›n bu ortak göçü s›ras›nda sürüde hiçbir kargafla ol-

maz, herkes kendi görevini en uygun flekilde yerine getirir. Kita-

b›n ilerleyen bölümlerinde detayl› örneklerini görece¤imiz gibi

bu canl›lar birbirleriyle yard›mlaflarak, gerekti¤inde fedakarl›kta

bulunarak, tam bir uyum içinde yolculuklar›n› sürdürürler. 

‹nsanlar yeryüzündeki ak›l sahibi yegane canl›lar olmalar›na

ra¤men böyle bir uyumu kendi aralar›nda her zaman gösteremez-

ler. Hemen her toplulukta kendisine verilen göreve karfl› ç›kan, is-

yankar tutum gösteren, fedakarl›k yapmas› gerekti¤inde memnu-

niyetsizli¤ini ifade eden kifliler olur. Bu yüzden insan toplulukla-

r›nda kargaflaya engel olmak için çeflitli kurallar, kanunlar yap›l›r

ve insanlar bu kural ve kanunlar çerçevesinde topluluk düzenini

koruyabilirler.

Söz konusu canl›larda ise böyle belirlenmifl yaz›l› kurallar,

bunlara uyulmad›¤›nda karfl›l›¤›nda verilen cezalar veya yapt›-

r›mlar yoktur. Ancak her zaman uyum içinde hayatlar›n› sürdü-

rürler. Bu, onlar›n toplu harekete uygun flekilde yarat›ld›klar›n›n

ve her birine ayn› flekilde hareket etmelerinin ilham edildi¤inin

bir delilidir.

‹flte tüm bunlar yarat›l›fl›n delillerindendir. Allah yeryüzünde,

gökyüzünde, denizlerde k›sacas› tüm evrende yarat›l›fl delillerini

var etmifltir. Ak›l ve vicdan sahipleri de bunlar› görüp tan›rlar ve
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Allah'a imanlar› artar. ‹man edenlerin Allah'›n ayetleri üzerinde dü-

flündükleri ve Allah'› tesbih ettikleri bir ayette flöyle haber verilir:

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'› zik-

rederler ve göklerin ve yerin yarat›l›fl› konusunda düflü-

nürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz, Sen bunu bofluna yarat-

mad›n. Sen pek Yüce'sin, bizi ateflin azab›ndan koru."

(Al-i ‹mran Suresi, 191)
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B
al›klar›n, memelilerin ve hatta böceklerin bir-

çok türü flafl›rt›c› göç seyahatleri yaparlar. An-

cak dünyadaki en hareketli canl›lar, grup ola-

rak kufllard›r. ‹nsanlar ço¤u zaman ulafl›m

araçlar›yla bile baz› kufllar›n hareketine denk

gelecek flekilde hareket edemezler. 

Uzun Mesafe Yolcular›: Kufllar 

Bir albatros, eflinin kuluçka nöbeti s›ras›nda ç›kt›¤› besin ara-

ma seyahatinde  yere hiç inmeden 15.000 km uçabilir; okyanus dal-

galar› ile oluflan havay› kullanarak yukar›da süzülür ve bu s›rada

çok az kanat ç›rpar. Düz mesafede ise hiç kimse kutup deniz k›rlan-

g›c› ile rekabet edemez. Kuzey kutbunun deniz k›rlang›çlar› her y›l,

kuzey kutbundan Antartika'ya oradan da geriye do¤ru bir yolcu-



luk yaparlar. Kutup buzlar›nda yaklafl›k 15.000 km yol katederler.

K›rlang›çlar›n göç ederken tamamlad›¤› daire yakafl›k 40.000

km'ye yaklafl›r ki bu neredeyse dünyan›n çevresine eflittir.5

Uçma yetenekleri ve sürtünmenin daha az oldu¤u bir

çevrede hareket ediyor olmalar›, kufllara gezegendeki en h›z-

l› canl›lar olma özelli¤ini de kazand›rmaktad›r. Yeryüzün-

de k›sa mesafeli koflularda en h›zl› hayvan olarak bili-

nen çitan›n h›z› saatte 80 km'den fazla de¤ildir. De-

nizdeki en h›zl› bal›k olan yelken bal›¤› -sailfish- k›-

sa mesafede saatte 105 km h›za ulaflabilir. K›l›ç k›r-

lang›c›n›n h›z› ise saatte 160 km'ye ulaflmaktad›r.6

Böyle bir h›z›n ve uzun mesafe uçufllar›n›n,

göç eden canl›lar› çok yordu¤u düflünülebilir,
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ancak genellikle durum böyle de¤ildir. Elbette ki karadan ya da

denizden çok uzun yolculuk yaparak gelen kufllar yorgunluk be-

lirtileri gösterirler, ama ters rüzgarla karfl›laflmad›klar› sürece cid-

di bir sorun yaflamazlar. Öyle ki küçük kara kufllar› bile okyanus

yolculu¤undan o kadar az etkilenirler ki Meksika Körfezi'ni en

genifl noktadan geçmekle kalmaz daha sonra hiç durmadan kara-

n›n içlerine do¤ru uçmaya devam ederler.7

Kufllar›n neden ve nas›l göç etti¤i uzun y›llard›r araflt›rmac›la-

r›n cevap arad›¤› sorulard›r. Bu konuda büyük bir ilerleme kayde-

dilmesine ra¤men as›l önemli noktalar hala gizemini korumaktad›r. 

Kufllarda da di¤er canl›larda oldu¤u

gibi ayn› türün baz› bireyleri göç eder-

ken, baz› bireyleri yerleflik hayat sürdüre-

bilmektedir. Evrimci bilim adamlar› bu

nedenle göçün kökenini aç›klayamamak-

tad›rlar. Örne¤in orman çal› bülbülleri ta-

mamen göçmenken, a¤açkakanlar tama-

men yerlefliktir; alakarga ise k›smen göç-

mendir. Bu canl›lar evrimcilerin iddia et-

ti¤i gibi hayatta kalabilmek için böyle bir mekaniz-

ma gelifltirmifl ve çeflitli tesadüflerle vücutla-

r›nda buna uygun sistemleri oluflturmufl-

larsa neden ayn› türün tamam› ayn› flekil-

de davranmamaktad›r? Yerleflik kalanlar,

türlerinin devam›n› nas›l sa¤lamaktad›r? 

Evrimciler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda

bu, aç›klanmas› imkans›z bir durumdur.

Oysa bunun tek gerçek aç›klamas› var-

d›r: Göç eden canl›lardaki bu özelli¤i

Allah yaratm›flt›r. 
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Do¤adaki canl›lar Allah'›n kudretini, herfleye Kadir oldu¤u-

nu ve benzersiz yaratan oldu¤unu kan›tlayan delillerdendir. Bu

delilleri görmemekte ›srar edenler ve Allah'tan baflka bir Yarat›c›

arayanlar çok aç›k bir sap›kl›k içindedirler. Allah bu kiflilerle ilgi-

li olarak bir ayette flöyle buyurmaktad›r:

De ki: "O (Allah) Rahman olan (esirgeyen koruyan)d›r;

biz O'na iman ettik ve O'na tevekkül ettik. Art›k siz ki-

min aç›k bir sapm›fll›k içinde oldu¤unu pek yak›nda bi-

leceksiniz." (Mülk Suresi, 29)

Kufllar göçe bafllamaya nas›l karar 

verirler?

Kufllar›n göç etmesini bafllatan birçok neden vard›r. Bu ne-

denlerden biri veya birkaç› olufltu¤unda kufllar için göç maratonu

bafllar. Bu etkenlerden biri, günlerin uzay›p k›salmas›d›r. Gün

uzunluklar›ndaki de¤ifliklik, kufllar›n hormon sistemini etkiler. 

Yap›lan deneyler artan gün uzunlu¤unun hayvanlar› çeflitli

flekillerde uyard›¤›n› göstermifltir. Ifl›k öncelikle beyindeki açl›k

ve toklu¤u kontrol eden sinir merkezi hipotalamusu uyar›r. Ayn›

anda beyindeki komflu merkezler de uyar›l›r. Özellikle prolaktin,

böbrek üstü bezlerden kortikosteron ve seks hormonlar› salg›lan-

maya bafllar. Bu hormonal de¤ifliklikler kufllarda afl›r› ifltah art›fl›-

na neden olur. Böylece büyük oranlarda beslenip, göç için gerekli

olan ya¤ depolar›n› olufltururlar. Göç döneminde y›l›n di¤er za-

manlar›na göre %40 daha fazla beslenirler. Kazand›klar› ya¤lar,

derinin alt›nda, uçufl kaslar›nda ve kar›n bofllu¤unda depolan›r.

Göç edilmeyen dönemlerde kuflun vücut a¤›rl›¤›n›n %3-5'ini ya¤

olufltururken, göç dönemlerinde k›sa ve orta mesafeli uçan göç-
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menlerde %15'ini, uzun mesafeli göçmenlerde ise %30-50'sini

kaplar. Bu ya¤ depolar› hem uçufl kaslar›na destek olur hem de

minimum yorgunlukla uzun süreli uçufllara olanak sa¤lar.8

Göçe bafllama zaman›n›n do¤rulu¤u çok önemlidir. E¤er bir

kufl, ilkbaharda göç haz›rl›¤›na bafllamak için üreme alan›ndaki

besinler bollaflana kadar beklese, göç etmek, çiftleflmek, kuluçka-

ya yatmak ve yavrular›n› besin bollu¤unda beslemek için yeterli

zaman› bulamaz. Kufllar›n y›ll›k göçlerinin zamanlamas›, yuva-

daki genç bireylerin en bol besinle karfl›laflacaklar› dönemle efl za-

manl›d›r. Ayn› flekilde e¤er kufl, üreme alan›ndan sonbaharda

uzaklaflmak için iklimin art›k yaflayamayaca¤› hale gelmesini

beklerse, gerekli fizyolojik de¤ifliklikleri (kilo alma yoluyla enerji

sa¤lama) yapmak için zaman› kalmam›fl olacakt›r. Bu ise neslini

devam ettirememesi demektir. Oysa böyle bir aksakl›k olmaz ve

kufllar göç zaman›n› do¤ru tespit ederler.

Kufllar›n tüm bu mekanizmalara sahip olufllar›, bu mekaniz-

malar›n kusursuz çal›flmas›, böylece göç için gerekli haz›rl›klar›

yapabilmeleri, göç s›ras›nda yönlerini bulmalar›n› sa¤layan ve

henüz anlafl›lamam›fl mekanizmalarla da birleflince, ortada çok

ince bir biçimde planlanm›fl, yarat›lm›fl bir sistem oldu¤u aç›¤a

ç›kmaktad›r. Böylesine hassas bir sistemin, kufllar›n bedenlerine

isabet eden rastlant›sal mutasyonlarla ortaya ç›km›fl olabilece¤ine

inanmak ise saçmad›r. Kufllar›n göç sistemi bir Yarat›c›’n›n varl›-

¤›na iflaret etmekte, yani bu canl›lar› Allah'›n yaratt›¤›n› göster-

mektedir.
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Kufllar›n yükseklik ve hava tahminleri
konusundaki ustal›klar› 

Göç eden canl›lar hava koflullar›n› do¤ru tahmin etmek zo-

rundad›rlar. Bu ise meteoroloji konusunda uzmanl›k gerektiren

bir durumdur. Avustralya'daki bogong güveleri bu konuda ör-

nektir. Bu güveler, t›rt›l olarak yaflamlar›n› geçirdikleri ovalar›n

s›cak neminden kaç›nmak için Avustralya Alplerindeki serin bir

bölgeye do¤ru, yüzlerce kilometrelik bir seyahat yaparlar. 

T›rt›llar baharda yeflil yaylalarda beslenirler. Yaz›n hava ›s›n-

maya bafllay›nca pupa dönemine girerler ve küçük grimsi-siyah

güvelere dönüflürler. ‹flte bu dönemde yaz›n yak›c› s›caklar›na da-

yanmaktansa, Avustralya Alplerine do¤-

ru uzun bir yolculu¤a ç›karlar. Burada

bu uzun mesafe yolcular›n›n milyonlar-

cas› yaz› geçirir, kayalar›n çatlaklar›na

ve ma¤aralara kümeleflirler ve yaln›zca

geceleri uçarlar. Da¤a ulaflt›ktan sonra

burada yaz›, yaflamsal fonksiyonlar›n›

geçici olarak yavafllatm›fl bir flekilde

geçirirler ve t›rt›l olduklar› dö-

nemde depolad›klar› ya¤ re-

zervleri ile hayatta kal›rlar.9
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Bu küçük canl›lar Alplerin tepelerine ulaflmak için güneydo-

¤u yönünde hareket eden ve onlar› yaz›n dinlenecekleri yere do¤-

ru tafl›yacak olan so¤uk cepheyi tahmin etmek zorundad›rlar. Bi-

lim adamlar› bu canl›lar›n barometrik bas›nç de¤iflimlerini veya

hatas›z tahminler yapmalar›n› sa¤layan havadaki iyon dengesin-

deki de¤iflimleri fark edebildiklerini düflünmektedirler.

Benzer bir barometrik duyu kufllar›n kulaklar›nda da bulu-

nur. Göçmen kufllar en ufak yükseklik de¤iflimlerine bile o kadar

hassast›rlar ki, bulutlar yeri görmelerini engellese bile 17 m yük-

seklikte dar bir hava koridorunda yönlerini kaybetmeden uçma-

ya devam edebilirler. E¤er bir güvercinin ya da örde¤in hassasi-

yetine sahip olsayd›k yaln›zca bas›nçtaki de¤iflimi fark ederek ka-

ç›nc› katta oldu¤umuzu bilebilecektik. 

Bir kuflun bas›nç duyusu yükseklik için yararl› oldu¤u kadar

havan›n durumunu tahmin etmesinde de yard›mc› olur. Atmosfer

bas›nc›ndaki ani düflüfller k›fl f›rt›nalar›ndan biraz önce oluflurlar

ve kufllar bu düflüflü fark ederek önlerindeki zorlu yolculu¤a ha-

z›rlan›rlar. Göçmenler için yanl›fl bir tahmin ölümcül olur. ‹lkba-

harda kuzey yar› küredeki kufllar yaln›zca ›s› yükseldi¤i, bas›nç

düfltü¤ü ve güney rüzgarlar› esti¤i zaman göçe haz›rlan›rlar.10
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Kufllar neden ço¤unlukla gece göç ederler?

Kufllar›n ço¤u yaflamsal faaliyetlerini gündüz gerçeklefltirirler. Fakat

uzun seyahatler için geceyi seçerler. K›y› kufllar›, sinekçiller, sar› asma

kufllar›, ço¤u serçe türleri, çal› bülbülleri, ard›ç kufllar› gibi küçük kufllar

klasik gece göçmenleridir. Gece gökyüzünde büyük bir hareketlilik yafla-

n›r. Dolunayda teleskopla yap›lan gözlemlerde kufl yollar›ndan saatte

9.000 kuflun geçti¤i tahmin edilmektedir. Bu gece göçleri, güneflin batma-

s›ndan bir saat sonra bafllar, gece yar›s›ndan biraz önce maksimuma ula-

fl›r ve gün a¤arana kadar yavafl yavafl azal›r. 

Gece göçü kufllara birçok avantaj sa¤lar. Bunlardan en önemlisi düfl-

manlar›ndan bu yolla kaçabilmeleridir. Gece göç eden kufllar›n büyük bir

bölümü küçük ve uçma kabiliyeti zay›f olanlard›r. Bu yüzden gece karan-

l›¤›nda uçmak bu kufllar için daha güvenlidir. Fakat gece göçleri sadece

bu sebeple aç›klanamaz. Çünkü güçlü uçucu olan ve okyanusta hiç dur-

madan 3.200 km'lik bir mesafeyi uçabilen baz› sahil kufllar› da gece göç

ederler.

Kufllar›n gece yolculu¤unu seçmelerinin sebeplerinden biri de bes-

lenme zamanlar›d›r. Genellikle gündüz beslenen kufllarda sindirim çok

h›zl›d›r. Bu nedenle kufllar›n gündüz beslenirken k›sa aral›klarla besin al-

malar› ve göçten önce bu besinleri vücutlar›nda ya¤ fleklinde depolama-

lar› gerekir. E¤er küçük göçmenler, gündüz uzun uçufllar yaparlarsa ula-

flacaklar› yere gece bitkin bir halde ulafl›rlar ve gece beslenemeyeceklerin-

den ertesi sabah› beklemek zorunda kal›rlar. Bu durumda muhtemelen

bulunduklar› ortam›n so¤uklu¤undan ve enerji elde edememekten dola-

y› birço¤u yaflam›n› sürdüremeyecektir. Bu yüzden bu canl›lar geceleyin

seyahat ederek çok programl› hareket etmifl olurlar. Gündüzü beslenerek

ve göç için ya¤ depolayarak geçiren kufllar gece göç ederler, güneflin do-

¤ufluyla beraber mola verirler ve bu döngü bu flekilde devam eder.
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Gece göçünün tam ispatlanmamakla beraber tahmin edilen

bir avantaj› da, çevre ›s›s›n›n düflük olmas›d›r. Gün boyunca ka-

natlar›n› durmaks›z›n ç›rpan kufllar için günefl ›fl›klar› afl›r› ›s›nma

riski oluflturur. Gece yolculu¤u da bu tehlikeyi önlemifl olur. Ayr›-

ca harcad›klar› enerji de belli bir ›s› üretir. Kufllar bu ›s›y› h›zl› h›z-

l› soluyarak a¤›z ve bo¤azlar›ndaki suyu buharlaflt›rarak ve deri-

lerinin üstündeki nemin buharlaflmas› ile yani bir çeflit terleme ile

düflürürler. 

47



Kufllar›n durmadan uçabilecekleri me-

safeyi büyük ihtimalle ya¤ depolar›ndan bafl-

ka vücudun su kayb› da belirler. Bu yüzden ge-

ce yap›lan göçlerde havan›n serinli¤inden faydalan›p daha az su

kaybederek vücut ›s›lar›n› düflürebilirler. Su kayb›n›n minimuma

inmesi uçulan mesafeyi de art›r›r. 

Kufllar tüm bu nedenlerle gece göçlerini tercih ederler. Elbet-

te vücut yap›lar› buna uygun olarak yarat›lm›fl olan türler d›fl›n-

da gündüz uçmaya elveriflli yarat›lm›fl kufllar da vard›r. Ördekler

turnalar, mart›lar, pelikanlar, atmacalar ve k›rlang›ç gibi kufllar da

gündüz göç ederler. Süzülerek uçma  yöntemini kullanan leylek-

ler ve akbabalar ise sadece gündüz uçabilirler. Çünkü uçufl flekil-

leri, ›s› yay›lmas›na ya da da¤ ve tepelere çarpan rüzgar›n onlar›
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sürüklemesine ba¤l›d›r. 

Sonuç olarak kufllar, kendi vücut yap›lar› ve yaflam flekilleri

nas›l bir göç flekline izin veriyorsa o düzende göç ederler. Bu can-

l›lar› Allah yaratm›fl ve gerekli yeteneklerle donatm›flt›r. Yapt›kla-

r› tüm ifller de, Allah'›n varl›¤›n›n ve kudretinin birer ayeti (deli-

li)dir. Bu nedenle her yapt›klar› ifl, Allah'› tesbih etmek (yücelt-

mek) anlam›na gelmektedir. Allah bir Kuran ayetinde flöyle bu-

yurmaktad›r:

Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi

uçan kufllar, gerçekten Allah'› tesbih etmektedir. Her biri,

kendi duas›n› ve tesbihini flüphesiz bilmifltir. Allah, onla-

r›n ifllediklerini bilendir. (Nur Suresi, 41)

49

Mart› Turnalar



Harun Yahya

50

Tehlike an›nda suya batan ördekler de 
dahil olmak üzere baz› kufllar genellikle
gündüz suyun üstünde seyahat ederler,
geceleri ise karadad›rlar. Kar kaz› gibi
güçlü uçucular ise yolculuklar›n› konakla-
ma alanlar› olan Kanada'daki James Ko-
yu'ndan Louisiana Gulf sahillerindeki k›fl
alanlar›na kadar devaml› uçarak yapabilir-
ler. Kufllar James Koyu'nu 17 Eylül'de
terk ederler ve durmaks›z›n saatte 45 km'-
lik bir h›zla yaklafl›k 2.800 km uçarak 60
saat sonra Gulf sahiline ulafl›rlar.
(http://www.npwrc.usgs.gov/resource/othr-

data/migratio/when.htm)
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Gün boyunca kanatlar›n› durmak-
s›z›n ç›rpan kufllar için günefl ›fl›k-
lar› afl›r› ›s›nma riski oluflturur.
Kazlar bu tehlikeyi gece seyahat
ederek önlerler. Gündüz uçan avc›
kufllar›n ise bu konuda seçenekle-
ri yoktur. Ancak gündüz uçufl
Allah'›n üstün bir tasar›mla
yaratt›¤› bu kufllar için bir prob-
lem olmaz çünkü kanatlar›n› ç›rp-
mazlar. Sadece s›cak hava termal-
lerinden faydalanarak havada sü-
zülürler.



Uçaklarla ayn› mesafede uçan kufllar ve
yüksek uçuflun avantajlar›

Göçmen kufllar›n baz›lar› imkans›z gibi görünen yükseklik-

lerde uçarlar. Örne¤in s›rt› k›rm›z› kum çullu¤unu ve di¤er baz›

küçük göçmen kufllar› 7.000 m yükseklikte görmek mümkündür

ki bu uçaklar›n geçti¤i flerittir. Bir ku¤u türünün 8.200 m yüksek-

likte uçtu¤u görülmüfltür. Baz› kufllar da stratosfere ulafl›rlar (at-

mosferin 8-40 km yükseklik aras›ndaki ince tabakas›)11  Çubuk ka-

fal› kazlar›n (bar headed geese) stratosferin bafllad›¤› yere yak›n

olan 9.000 m yükseklikte Himalayalar› geçtikleri belirlenmifltir.12

Kufllar›n neye göre uçufl yüksekliklerini belirledikleri tam

olarak bilinmemektedir. Fakat yüksekten uçufl bu canl›lara birçok

yarar sa¤lar. Böylece hem tan›d›k yer flekillerini daha iyi belirler,

hem sis ve bulutlar›n üzerinde uçarak görüfl mesafelerini art›r›r,

hem de fiziksel engellerin üstesinden gelirler. Örne¤in baz› kufllar

su kayb›n› aza indirgemek için çok yükseklerde uçarlar. Çünkü

hava yüksek seviyelerde daha serindir, bu ise kufllar›n daha az su

kaybetmesi demektir.13

Göçmen kufllara bu kadar çok avantaj sa¤layan yüksekten

uçuflun, baz› zorluklar› da beraberinde getirece¤i düflünülebilir.

Örne¤in bu yükseklikte oksijen konsantrasyonu deniz seviyesin-

dekinin üçte birinden daha azd›r. Ancak kufllar hiçbir zorlukla

karfl›laflmazlar çünkü vücut sistemleri yüksek uçufla uygun yara-

t›lm›flt›r. Kazlar›n ve di¤er kufllar›n bu düflük oksijen seviyesi ile

bafl edebilmeleri için kanlar›nda bulunan oksijen tafl›yabilen he-

moglobin molekülü son derece verimli bir yap›ya sahiptir. Ayr›ca

oksijenin uçufl kaslar›na tafl›nabilmesi için vücutlar›nda yüksek

yo¤unlukta k›lcal damarlar vard›r. Kufllara özgü olan "avien akci-
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Oksijen miktar›n›n yere göre 2 kat daha az ol-
du¤u 6.000 metre gibi bir yükseklikte, fazla
hareket etmeyen bir insan bile zorlukla nefes
al›rken kufllar rahatl›kla uçarlar. 7.000 metrenin
üstünde, antrenmans›z bir insan komaya girip
ölebilir. Oysa bir ku¤u sürüsünün 8.230 metre-
de uçtu¤u görülmüfltür.



¤er" yap›s› ise, havan›n akci¤erlerde tek yönlü olarak sürekli ha-

reket halinde olmas›n›, dolay›s›yla kuflun her an temiz oksijenli

hava solumas›n› sa¤lamakta, böylece havadaki oksijeni en verim-

li flekilde kullanmalar›na imkan tan›maktad›r. 

Göçmen kufllar›n so¤u¤a nas›l dayand›klar› ise hala bir s›r-

d›r. Bu yükseklikte ›s› –50° C'nin alt›na düflebilir ve göç eden kufl-

lar birkaç gün boyunca bu dondurucu koflullarda yaflamak zorun-

da kalabilirler.14

Her canl› ömrü boyunca karfl›laflabilece¤i zorluklara güç ye-

tirebilecek flekilde yarat›lm›flt›r. Kazlar›n bu yükseklikte ve bu de-

rece az oksijen bulunan ve kimi zaman dondurucu so¤uklar›n hü-

54

Harun Yahya

Hava s›cakl›¤›n›n -40 dereceler-
de dolaflt›¤› bafl döndüren yük-
sekliklerde, kufllar›n tüyleri ter-
mik bir izolasyon sa¤lar. Havay-
la dolu içi bofl kemikler ise yük-
sekte atmosfer bas›nc›n›n güçlü
de¤iflimlerini dengeler.
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küm sürdü¤ü bir ortamda uçabilmeleri vücutlar›ndaki özel yap›

sayesinde mümkündür. Bu yap› bilinçsiz do¤a mekanizmalar›y-

la, rastlant›larla, k›sacas› "evrim"le ortaya ç›kmam›flt›r. Onlar› bu

eksiksiz özelliklerle yaratan göklerin ve yerin Rabbi olan Yüce

Allah't›r. Allah herfleyin bafl›n› ve sonunu bilir ve yeryüzünden

gökyüzüne tüm canl›lar› da her yönden mükemmel özelliklere

sahip olarak yaratm›flt›r:

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O,

bir iflin olmas›na karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o

da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)
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Himalaya da¤lar›nda 4.876 m'ye
t›rmanan bir da¤c› kafas›n›n üs-
tünden öterek geçen bir kaz sü-
rüsü gördü¤ünde çok flafl›rm›fl-
t›r. ‹nsan ile bir karfl›laflt›rma
yapt›klar›nda bu durumdaki
ola¤anüstülük fark edilecektir.
Böyle bir yükseklikte bir insan
koflarken çok zor konuflabilir.
Fakat bu canl›lar 8.000 m'ye yak-
laflan yüksekliklerde seyahat
ederken ayn› zamanda
ötebilmektedirler.



Yedek ya¤ depolar›yla uçman›n 

faydalar›

Daha önce de belirtti¤imiz gibi göçe bafllamadan önce kufllar

olabildi¤ince çok besin tüketir ve bu yediklerini ya¤a dönüfltürür-

ler çünkü ya¤ en ideal yak›tt›r. 1 gr ya¤ yak›ld›¤›nda ayn› miktar-

daki protein ve karbonhidrattan iki kat daha fazla enerji ve su aç›-

¤a ç›kar. Göç s›ras›nda, biriktirilen bu ya¤lar tüketilir. Ancak kufl-

lar›n tafl›d›klar› bu yedek enerjinin baz› zorluklar› vard›r. Örne¤in

k›z›l gerdanl› kum kuflu

normal vücut a¤›rl›¤›-

n›n %90'›n› geçen bir

ya¤ yükü tafl›r. Bu kufl

türü 24 saat boyunca

hiç durmadan uçtu¤u

göç yolculu¤unda bu

ya¤› yavafl yavafl yakar. 

Kufllar bu yedek

yükü belirli bir  yüksek-

li¤e tafl›yabilmek için önemli miktarda yak›t kullan›rlar. Gerekli

yüksekli¤e ulafl›ld›¤›nda, kuflun tüm yak›t› bitene kadar durma-

dan yolculu¤una devam etmesi en iyi yöntemdir. Çünkü kufl bu

enerji deste¤ini kullanmadan yere konarsa ciddi risklerle karfl›la-

flabilir. Örne¤in e¤er inerse tekrar devam edecek kadar h›zl› ener-

ji alamayaca¤› bir yere inifl yapabilir. Bu nedenle yedek ya¤ depo-

layarak uçmak kufllar için her zaman daha avantajl›d›r.15

Göçmen k›y› kufllar› her y›l 12.000 km'lik zorlu bir yolculu¤a

ç›karlar. Bu yolculuklar›nda katettikleri mesafenin tüm yaflamlar›

boyunca toplam›, Ay'a gidifl-dönüfl mesafesine eflittir. 
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K›z›l gerdanl› kum kuflu



Mart ay› yaklaflt›¤›nda k›y› kufllar› Sibirya'daki üreme alan-

lar›na gitmek için göç haz›rl›klar›na bafllam›flt›r. ‹lk olarak çok

fazla miktarda besin tüketmeye bafllarlar. Öyle ki sadece bir bar-

dak büyüklü¤ünde olmas›na ra¤men bir k›y› kuflu günde 40.000'e

yak›n omurgas›z hayvan yiyebilir. Gündüz

ve gece olmak üzere 8 saat yemek

yiyip, 4 saat dinlenirler ve bu-

nun sonucunda vücut a¤›rl›k-

lar›n›n %50'si veya %100'ü ora-

n›nda ya¤ biriktirirler.16 Nisan

ve May›s aylar›nda ise göç bafllar. Üç gün

üç gece hiç durmaks›z›n uçarlar ve bir günde

1.500 km gibi bir mesafe katederler. Bu üç günlük uçufl

sonras›nda depolad›klar› tüm yak›t› tüketirler. Göç yollar›

üzerindeki Japonya, Çin ve Rusya gibi ülkelerin belirli böl-

gelerinde dururlar ve kaybettikleri yak›t› tekrar depolarlar.
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K›y› kufllar› göç esnas›nda birkaç kez kilo al›p, tekrar kaybederler.

12 000 km gibi muazzam bir mesafe katettikten sonra Haziran

ay›n›n bafl›nda Sibirya'ya var›rlar. 

Amerika'n›n ya¤mur kufllar› ise, Nova Scotia'dan Güney

Amerika'ya do¤ru okyanus rotas›n› izleyerek 3.840 km seyahat

ederler. Bu s›rada yaklafl›k 48 saat durmadan uçarlar. Bu yolculuk

zorlu olmas›na ra¤men, sadece 4 gr ya¤ tüketilmesiyle baflar›l›r.

Yaklafl›k 4 gram a¤›rl›¤›ndaki yakut renkli bo¤azl› sinek kuflu da,

Meksika Körfezi'ni 800 km'lik tek bir uçuflta 1 gramdan daha az

ya¤ harcayarak geçer.17

Pek çok kiflinin varl›¤›ndan bile haberdar olmad›¤› bu küçük

kufllar yakından incelendi¤i zaman karflımıza ola¤anüstü bir ya-

ratılıfl mucizesi olarak çıkarlar. Bir insan›n asla yaflayamayaca¤›

flartlarda kusursuz bir yolculuk gerçeklefltirirler. Kuflları tüm bu

özellikleriyle Allah yaratmıfltır. Bu canlılar Allah'ın sonsuz akıl ve

bilgisinin yeryüzündeki tecellilerindendir.
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Sinek kufllar› gündüz uçarlar ve çi-
çeklerdeki nektar› alarak enerji top-
larlar. Son derece küçük bir canl› ol-
mas›na ra¤men sinek kuflu göç
ederken inan›lmaz bir performans
göstererek denizi direkt olarak ge-
çer. Kuflun seyahat h›z› saatte 44
km'dir ve e¤er flartlar iyiyse bu geçi-
fli hiç durmaks›z›n 18 saatte tamam-
layabilir. (David Attenborough, The
Life of Birds, s.66-67)
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Göç eden k›y› kufllar›n›n ço¤u üreme alanlar› ile k›fl› ge-
çirdikleri bölgeler aras›ndaki mesafeyi tek bir uçuflta
tamamlayamazlar. Büyük türlere göre daha az ya¤ de-
polayan küçük k›y› kufllar› yeniden enerji almak için
duraklama ihtiyac› duyarlar. Küçük kufllar yedek yak›t-
lar›yla 2.000 km kadar uçarlar. Bu yolculukta durakla-
mak için kullanacaklar› uygun adalar›n nadir olmas› on-
lar› Güney Asya sahili boyunca zigzag çizmeye zorlar.
Ancak bu canl›lar nerelerde durabileceklerini de bil-
mekte ve uygun yönlere do¤ru yolculuk etmektedirler.
Di¤er taraftan daha büyük k›y› kufllar› 5.000 km'lik yol-
culukta yetecek kadar yedek ya¤ tafl›yabilirler ve bu
yüzden de daha düz bir rota izleyebilirler.
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En K›sa Göç Yolunu Bulabilmek

Kufllar yön tayininin yan› s›ra navigasyon yetene¤i-

ne de sahiptirler. Navigasyon gemicilikte, geminin bir yerden

bir yere götürülebilmesi için gerekli olan teknik ve yönetme ilmini ve

sanat›n› ifade eden bir kavramd›r. Yön tayini bir organizman›n "ev"ine

do¤ru bir yön tahmin etmesini tan›mlad›¤› halde, navigasyon, bir "hari-

ta" üzerinde pozisyonunu belirleyip kendini "ev"ine do¤ru yönlendir-

mesini ifade eder. Daha önce de belirtti¤imiz gibi, yap›lan deneyler kufl-

lar›n çok üstün bir navigasyon yetene¤ine sahip olduklar›n› göstermifl-

tir. Bunlardan birinde puffinus puffinus Galler sahillerindeki evlerinden

al›n›p okyanusun 5000 km ilerisinde Boston'da b›rak›lm›fllar, kufllar 12

gün sonra evlerine dönmüfllerdir.18

Kufllar yön tayininde, duruma göre de¤iflen çeflitli ipuçlar›ndan ya-

rarlan›rlar. ‹puçlar›ndan biri ortadan kalkt›¤› zaman bir baflkas›na yöne-

lirler. Kufllar genel olarak k›y› fleritleri, nehirler, da¤lar gibi yüzey flekil-

lerini birer iflaret olarak kullan›yor olabilirler. Bunlar›n yan› s›ra çeflitli

deneylerde Günefl'ten ve y›ld›zlardan yararland›klar›na dair çok say›da

kan›t elde edilmifltir. Kufllar›n yön bulma yetene¤inin ne kadar komp-

leks olabildi¤ini kavramak aç›s›ndan, Sibirya uzun bacakl›s› isimli kufl

türünü k›saca ele almak faydal› olacakt›r. 

Bu kufllar ilkbaharla birlikte, k›fl› geçirdikleri Bat› Afrika'dan yaflam
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alanlar› olan Sibirya'ya do¤ru yola ç›karlar. Do¤u Atlantik k›y›la-

r› boyunca tam 4.300 kilometrelik mesafeyi hiç durmaks›z›n kate-

derek Danimarka'daki Wadden Denizi'ne ulafl›rlar. Burada bir sü-

re dinlendikten sonra havalan›r ve yine hiç durmaks›z›n, Sibir-

ya'ya uçarlar. 

Kufllar›n bu yolculu¤u, yan sayfadaki grafikte A-B-C güzerga-

h›yla gösterilmektedir. Kufllar›n bu kadar uzun mesafedeki bölgele-

ri bulmalar› flüphesiz oldukça üstün bir özelliktir. Ancak kufllar›n iz-

ledi¤i yol incelendi¤inde ortaya çok daha çarp›c› bir yetenek ç›kar.

Grafikte A ile C aras›nda çizilmifl iki güzergah bulunmakta-

d›r. Görüldü¤ü gibi sürekli çizgiyle gösterilen A-B-C hatt›, kesik

kesik çizgiyle gösterilen hattan daha k›sad›r. Asl›nda A-B-C hatt›,

A ile C aras›ndaki en k›sa güzergah› göstermektedir. Bir benzet-

me yapacak olursak bu hatt›, bir portakal üzerinde iflaretledi¤i-
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miz iki noktay› birlefltiren do¤ruya benzetebiliriz.  

Kesik kesik çizgiyle gösterilen güzergah ise A'dan C'ye var-

mak için, sürekli olarak manyetik pusula takip edildi¤inde ortaya

ç›kan yoldur. Bir di¤er deyiflle, A kentinde bulunan bir pilot, C

kentinin uçaktaki pusulada karfl›l›k geldi¤i aç›ya göre uçar ve

baflka yöne sapmadan sürekli ilerlerse sonunda C kentine vara-

cakt›r. Asl›nda bu iki farkl› güzergah, denizcilikte uzun zamand›r

bilinen iki kavrama karfl›l›k gelir. Dünya üzerindeki iki nokta ara-

s›ndaki en k›sa mesafe, yukar›daki flekilde de gösterildi¤i gibi,

"orthodrome" olarak adland›r›l›r. Dünya üzerinde bir farkl› nok-

tadan yola ç›k›p, pusula temel al›narak di¤erine do¤ru yap›lacak
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Her ilkbaharda  milyonlarca k›y› kuflu Bat› Afrika'da k›fl› geçirdikleri ya-
flam alanlar›n› terk ederek hiç durmadan Avrupa'n›n Bat› Atlantik k›y›lar›n-
daki ilk duraklar›na ulafl›rlar.(B) Buradan Sibirya'daki üreme alanlar›na
do¤ru  hareket ederler.(C) Bu uçufl s›ras›nda çizdikleri rota iki nokta ara-
s›ndaki en k›sa mesafedir ve "orthodrome" olarak adland›r›l›r.
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bir yolculuk ise bundan daha farkl› bir rota oluflturur ve buna da

"loxodrome" ad› verilir. Loxodrome, her meridyeni ayn› aç› ile

kesti¤i ve meridyenler de kutuplarda birlefltikleri, yani "düz" ol-

mad›klar› için, loxodrome izlenerek yap›lan bir yolculuk, olmas›

gereken "düz" yola k›yasla daha "e¤ik"tir ve dolay›s›yla daha

uzun sürer.

Loxodrome'u ilk kez 1550 y›l›nda Pedro Nunes çizmifl ve bu-

nun dünya üzerindeki iki nokta aras›ndaki en k›sa mesafe oldu-

¤unu sanm›flt›. Uzun süreler bu inanç devam etti. Di¤er bir deyifl-

le "loxodrome" ile "orthodrome"un ayn› fley oldu¤u san›ld›. An-

cak uzun y›llar sonra aradaki fark anlafl›ld›. Gemilerin loxodrome

yerine orthodrome temelli rotalar izlemeleri, ancak 19. yüzy›lda

mümkün olmufltur.19

Sibirya uzun bacakl›s› isimli kufllar ise –bilim adamlar›n›

hayrete düflürecek flekilde- göç ederken, normal bir pusula taki-

binden beklenecek loxodrome rotay› de¤il; ondan çok daha k›sa

ve verimli olan, ancak tespiti çok zor olan orthodrome rotay› izle-

mektedirler. Bu rotan›n tespiti çok zordur. Çünkü bir küre üzerin-

deki iki nokta aras›ndaki en k›sa mesafenin çizilmesi, ancak küre

flekilli bu cismin tamam› görüldü¤ünde mümkündür. Örne¤in,

bir portakal üzerindeki iki noktay› birlefltirmemiz kolay oldu¤u

halde bulundu¤umuz kentten Sydney'e olan en k›sa hatt› bilme-

miz mümkün de¤ildir. Benzer flekilde A noktas›nda bulunan bir

kufl –olabildi¤ince yükselse bile- binlerce kilometre uzakl›ktaki C

noktas›na olan güzergah› görsel olarak belirleyemez. 

Ancak kufllar, pusulayla donanm›fl bir pilottan çok daha ba-

flar›l› bir flekilde, hiç görmedikleri bir kente en k›sa (yani orthod-

rome) yolu bulmaktad›rlar. Araflt›rmac›lara göre kufllar›n bunu

baflarmas› "günefl pusulas›" sayesinde gerçekleflmektedir. A nokta-
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s›ndan hareket eden kufllar, do¤uya do¤ru her bir meridyeni geç-

tiklerinde, üzerinde bulunduklar› rotay› 1o lik sapma aç›s›na göre

düzenliyor olmal›d›rlar. Tahminlere göre kufllar bu düzenlemede

Günefl'in gökyüzünde sürekli de¤iflen konumundan yararlan-

makta ve art arda aflt›klar› meridyenlerden kaynaklanan sapmay›

Günefl'in konumuna göre gidermektedirler. Bu kompleks navi-

gasyon yetene¤i sayesinde, kullan›lan enerji ve yolculu¤un riskle-

ri minimum seviyeye indirilebilmektedir. Kufllar›n günefl pusula-

s›n› izleyerek tespit ettikleri en k›sa yolu bulmak, bizler için ancak

karmafl›k matematik denklemleri çözerek mümkün olmaktad›r:
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Afla¤›daki kutuda küresel bir yüzey üzerindeki iki nokta ara-

s›ndaki en k›sa mesafeyi, yani orthodrome bir rotay› bulman›n

denklemi görülmektedir.20
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Bu karmafl›k matematiksel formüller pek çok kifli için anlafl›l-

mazd›r. Ancak Sibirya uzun bacakl›s› olarak bilinen kufllar bu he-

saplar sonucu ç›kan rotay› belirleyebildikleri için hatas›z olarak

uçabilmektedir.

Bir kuflun bu hesaplar› kapsayan bir rota ile uçmas›, kuflku-

suz ki tesadüfi etkiler sonucu genlerine programlanm›fl olamaz.

Burada son derecede kompleks bir bilgi vard›r ve bu bilginin var-

l›¤› bizlere rastlant›lar›n de¤il, yarat›l›fl›n oldu¤unu göstermekte-

dir. Bunun aksini kan›tlamaya çal›flanlarla ilgili olarak Allah bir

ayette flöyle buyurmaktad›r:

... Allah'›n kendileri hakk›nda hiçbir delil indirmedi¤i ve

sizin ile babalar›n›z›n isimlendirdi¤i (düzüp uydurdu¤u)

birtak›m isimler (düzme tanr›lar ve kurallar) ad›na m›

benimle mücadele ediyorsunuz? Öyleyse bekleyedurun;

flüphesiz, ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim."

(Araf Suresi, 71)
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Sürü oluflturman›n faydalar›  

Göçmen kufllar›n birço¤u seyahatleri s›ras›nda sürüler olufltu-

rurlar. Sürü oluflturma, düflmanlara karfl› bir cayd›r›c›l›k sa¤lar. Radar

araflt›rmalar›nda gündüz göçmenlerinin, gece göçmenlerine göre da-

ha fazla sürü oluflturduklar› görülmüfltür. Bu durum düflmanlara kar-

fl› sürü oluflturuldu¤u ihtimalini güçlendirmektedir. Bu durum, kufl-

lar aras›nda belirli bir ifl birli¤i ve iletiflim bulundu¤unu da göster-

mektedir. Nitekim Allah kufllar›n da insanlar gibi "ümmetler", yani

topluluklar oldu¤unu bir ayette flöyle bildirmektedir:

Yeryüzünde hiçbir canl› ve iki kanad›yla uçan hiçbir kufl yok-

tur ki, sizin gibi ümmetler olmas›n. Biz kitapta hiçbir fleyi

noksan b›rakmad›k, sonra onlar Rablerine toplanacaklard›r.

(Enam Suresi, 38)

Sürü oluflturan kufllarda, göç ederken yavrularla yetiflkinlerin
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ayn› anda uçmas›n› sa¤lamak için özel bir ayarlama gerçekleflir.

Yavrular do¤ar do¤maz göç edebilecek kabiliyete ve güce sahip de-

¤illerdir. Ancak sürüyü kaç›rmamalar› gerekir. Bunun için ebe-

veynlerin kanatlar›ndaki tüyler yavrular›n büyümesi s›ras›nda dö-

külür. Böylece onlar da uçamazlar. Yavrular uçabilecek duruma ge-

lirken yetiflkinlerin de kanat tüyleri yavafl yavafl yerine gelir. Bu

mucizevi uyum ebeveynlerin ve yavrular›n birlikte hareket etmele-

rine olanak sa¤lar. 21 Birbirinden ba¤›ms›z iki canl› vücudunun efl

zamanl› olarak de¤iflmesi hiçbir tesadüfle oluflamayacak mükem-

mellikte bir olayd›r. Bunlar herfleyden haberdar olan Allah'›n, ya-

ratt›¤› varl›klar› birbirine uyumlu olarak ve en güzel surette yarat-

mas›n›n örneklerindendir. 

Görmüyor musunuz; Allah, yedi gö¤ü birbirleriyle bir

uyum (mutabakat) içinde yaratm›flt›r? Ve Ay'› bunlar için-

de bir nur k›lm›fl, Günefl'i de (ayd›nlat›c› ve yak›c›) bir kan-

dil yapm›flt›r. (Nuh Suresi, 15-16)
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Kufllar neden "V" fleklinde uçarlar?

Sürü halinde hareket eden kufllar "V" fleklinde uçarlar. V flek-

lindeki uçufl esnas›nda en öndeki kufllar havan›n kendilerine kar-

fl› oluflturdu¤u direnci arkadan gelen kufllar için daha aza indirir-

ler. Bu flekilde enerji tasarrufu sa¤layan sürü halindeki kufllar ge-

nellikle tek bafl›na olan kufllardan daha h›zl› uçarlar. 

Kufllar göç ederken, her bir kufl yan›ndaki kufl ile ayn› dere-

cede hava sürtünmesine tabi tutulur. Bu uçufl fleklinin avantaj› pi-

lotlar›n "kanat ucu girdab›" dedikleri durumda sakl›d›r.

Bir uçakta kalk›fl›n ço¤unu kanat sa¤lar, ancak kanatlar ayn›

zamanda sürüklenmeye neden olur. Kanad›n üzerinden akan ha-

va, uça¤›n gövdesinden içeri do¤ru akmaya e¤ilimlidir. Bu arada

kanatlar›n alt›ndan akan hava d›flar› do¤ru akmaya meyillidir. Bu

iki hava ak›m› kanad›n kuyruk k›sm›nda karfl›lafl›nca kanat uçla-

r›ndan ç›kan dönen bir hava ak›m› oluflturur. Buna "kanat ucu gir-

dab›" ad› verilir. Nemli, so¤uk ya da sisli günlerde bu, kanat tara-

f›nda oturan yolcular taraf›ndan görülebilir.22 Kanatlar›n her iki

taraf›nda da girdap vard›r. Bu dönen hava ak›m›, kanad›n alt›nda-

ki yüksek bas›nç ve kanad›n üstündeki alçak bas›nç nedeniyle

oluflur. Normalde hava kanat ucunun etraf›nda yüksek bas›nçtan
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Kufllar›n kalk›fl
s›ras›nda kanatlar›n›n
üzerinden akan havan›n
oluflturdu¤u "kanat ucu
girdab›"n›n laboratuvar
ortam›nda oluflturulmufl
flekli görülmektedir.



alçak bas›nca do¤ru

akar ki bu yukar› do¤ru

bir ak›m oluflturur; iflte

kufllar tüm yolculukla-

r›nda bu ak›m› takip

ederler.

Bisiklet yar›flç›la-

r›nda oldu¤u gibi bir

kuflun tam arkas›nda

durmak kuflun sürekli

olarak afla¤› do¤ru olan

bir ak›mla mücadele et-

mesi demektir. Uçufl s›-

ras›nda bu, sanki bir te-

peye t›rmanmak gibi-

dir. Kanatlar birbirine

de¤medi¤i sürece bir

kuflun hemen yan›nda

pozisyon alarak uçmak

daha avantajl›d›r. Böyle-

ce kufl maksimum etki-

den yararlanabilir, ama tek kanad›yla; bu yüzden kanad›n› düz-

gün tutmak zorundad›r, onun için di¤er kuflun kanad›na yak›n ol-

mal›d›r. 

Yan yana uçan kufllar›n her biri komflular›n›n oluflturdu¤u

yukar› do¤ru hava ak›m›nda, yani kendilerini kald›rmak için da-

ha az enerjiye gereksinim duyacaklar› bir flekilde uçarlar.

E¤er böyleyse, flu soru sorulabilir: Neden sadece tek hizada

uçmuyorlar da V fleklinde uçuyorlar?
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Kufllar›n uçufllar› s›ras›nda kanatlar›n›n ar-
kas›nda oluflan hava ak›m›n›n benzeri la-
boratuvar ortam›nda oluflturulmufltur. (üst-
te) Topluluklar halinde göç eden kufllar V
uçuflu sayesinde bu hava ak›m›ndan etki-
lenmezler.
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Bu sorunun cevab› göç eden kufllar›n di¤erleri için yapt›kla-

r› bir fedakarl›¤› ortaya koyar. Tek hiza flekli, her kufl için eflit de-

recede enerji tasarrufu sa¤lamaz. Tek hizada uçan çok say›da kufl-

tan ortada olan kufllar, uçlarda olan kufllara göre iki kat daha

avantajl›d›rlar. Bunun sebebi ortada uçan kufllar›n her iki tarafta

bulunan komflu kufllar taraf›ndan oluflturulan alanda uçmalar›-

d›r. V flekli bu durumu dengeler. Düzgün bir V fleklinde, her kufl

ayn› miktarda enerji harcamaktad›r. E¤er üyelerden biri V flekli-

nin önünde ilerliyorsa, o zaman uçuflu için daha fazla güce gerek-

sinim duydu¤unu görür ve s›raya geri dönene kadar h›z› düfler.
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"V" fleklindeki uçufl esnas›nda, her kufl kanat ç›rparak, arkadaki kuflu kal-
d›ran bir hava ak›m› meydana getirir. Bu flekilde uçan bir kaz grubu, birbir-
lerinin kanat ç›rp›fllar› sonucu ortaya ç›kan hava ak›m›n› kullanarak, uçufl
menzillerini %70 oran›nda art›rabilirler. Bu durumda tek bafllar›na gidebile-
cekleri yolun mesafesini, grup halinde neredeyse ikiye katlam›fl olurlar. 



Buna ra¤men V flekli kendi kendine dengede kalmaktad›r ve uçu-

fla yeni kat›lm›fl genç kufllar bile hemen bu flekle adapte olurlar.

Bu uçufl flekli sonucunda yap›lan enerji tasarrufu çok aç›kt›r.

Bilimsel raporlara göre 25 kuflun birarada uçmas› sonucu, ayn›

miktarda enerji kullanarak tek bafl›na uçan bir kufla göre %70 ora-

n›nda kazanç sa¤lanm›fl olur. Ayn› zamanda flekilli uçufllarda, tek

bafl›na uçan kufla göre ekonomik bir h›zda, yani %24 oran›nda da-

ha az h›zla uçarlar.23 Görüldü¤ü gibi do¤an›n her detay›nda flafl›r-

t›c› bir ak›l, plan ve yarat›l›fl ortaya ç›kmaktad›r. Bu, Allah'›n tabi-

at üzerindeki mutlak egemenli¤inin alametlerindendir:

Allah, yedi gö¤ü ve yerden de onlar›n benzerini yaratt›.

Emir, bunlar›n aras›nda durmadan iner; sizin gerçekten

Allah'›n herfleye güç yetirdi¤ini ve gerçekten Allah'›n il-

miyle herfleyi kuflatt›¤›n› bilmeniz, ö¤renmeniz için. (Ta-

lak Suresi, 12)

V fleklinde uçuflta kufllar birbirlerine büyük bir kolayl›k sa¤-

lamaktad›rlar. Üstelik kufllar V fleklinin tek avantajs›z yeri olan ön

k›sm›na sakat ya da güçsüz olan kufllar› getirmemekte, bu flekilde
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Jet filolar› V fleklinde bir dizilimde
uçarlar. 
Bunun çok önemli bir sebebi vard›r. 
Bu dizilimdeki her uçak, kanat çap-
raz›nda bir hava bofllu¤una neden
olur. Bu da arkadan gelen uça¤›n da-
ha az hava direnciyle karfl›laflmas›n›
ve daha az güç harcamas›n› sa¤lar.
Böylece yaklafl›k %20 oran›nda yak›t
tasarrufu sa¤lan›r.
Göçmen kufllar da flafl›rt›c› bir flekil-
de bu bilgiye sahiptirler. Kazlar, ör-
dekler ve ku¤ular da bu V flekli uçu-
flu kullan›rlar. 
Her kufl öndeki kuflun neden oldu¤u
hava bofllu¤undan yararlan›r. En ön
pozisyonda uçmak ise yorucudur ve
kufllar bu görevi nöbetlefle üstlenir-
ler.
‹flte burada büyük bir s›r vard›r: V
fleklinde uçuflun yak›t tasarrufu sa¤-
lad›¤›, aerodinamik mühendislerinin
buldu¤u bir gerçektir. 
Peki ama bu bilimsel hesab› göç-
men kufllar nereden bilirler?
Kendi aralar›nda disiplinli bir flekil-
de nas›l organize olurlar? 
Her kufl, uçufl s›ralamas›nda kendi-
sine ait yeri nas›l bilir?
Neden bütün kufllar birbirleri için fe-
dakarl›k yaparak s›rayla öne geçer-
ler?
Bu sorular, bizi bir kez daha "yarat›-
l›fl gerçe¤i"ne götürmektedir.
Allah, kusursuz bedenlerle yaratt›¤›
canl›lara, bu bedenleri en iyi flekilde
kullanmay› da ilham etmifltir. 

JJEETT  FF‹‹LLOOLLAARRII  VVEE
GGÖÖÇÇMMEENN  KKUUfifiLLAARR
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onlar›n güç kazanmas›na yard›mc› olmaktad›rlar. Bir canl›n›n di-

¤erlerine kolayl›k sa¤layacak bir ortam oluflturmak için çal›flmas›,

evrimcilerin, canl›lar›n bencil olduklar› ve sadece kendi ç›karlar›-

n› düflündükleri iddias›na da aç›k bir cevap niteli¤indedir. Göç

eden kufllar›, yeryüzündeki canl› cans›z her varl›¤› yaratan Allah

var etmifltir ve onlar›n her türlü ihtiyaçlar›n› bilmektedir. Allah'›n

ilham›yla hareket eden kufllar evrimin iddialar›n› yalanlarken ya-

rat›l›fl gerçe¤inin delillerini ortaya koymaktad›rlar.

Sürü halinde uçan kufllar neden binlerce kilometrelik zorlu

yolculuklarda di¤erlerinin enerji tasarrufu yapmas›na imkan ta-

n›rlar? Niçin her kufl s›rayla en ön s›raya geçmektedir? Niye bu

konuda hiçbiri sorun ç›karmamakta, sürünün düzeni bozulma-

maktad›r?

Evrimcilerin iddialar›na göre olmas› beklenen her canl›n›n

sadece kendi ç›karlar›n› düflünerek hareket etmesidir, ancak bu

gerçekleflmez ve kufllar birbirleriyle yard›mlaflarak son derece

zorlu yolculuklar› büyük bir rahatl›k içinde gerçeklefltirirler.

Allah her canl›ya yapaca¤› iflleri ilham etmekte, onlar da buna ek-

siksiz olarak itaat ederek herfleyin Rabbi, üstün güç sahibi olan

Allah'a gönülden boyun e¤mektedirler.
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NASA, uçufl esnas›nda oluflan hava ak›m› direncin‹

azaltarak enerjiyi muhafaza etmeyi baflaran, üstelik bunu

milyonlarca y›ld›r ayn› mükemmellikte yapan kufllar› tak-

lit etmek üzere Boeing ve UCLA mühendisleri ile bir tak›m

kurdu¤unu aç›klad›. 

E¤er bu proje (Autonomous Formation Flight-AFF) ba-

flar›l› olursa önemli miktarda yak›t tasarrufu sa¤lanabile-

cek. California Edward'da NASA'n›n Dryden Uçufl Araflt›r-

ma Merkezi’nin proje yöneticisi olan Gerard Schkolnik,

k›talararas› uçufl yapan ticari havayollar›n›n uçak bafl›na

y›lda 500.000 dolar tasarruf edebilece¤ini belirterek  ko-

nunun önemini vurgulad›.1

AFF'nin prensibi, toplulukla uçan bir kufl ya da uça¤›n

öndeki kufl ya da uçak nedeniyle oluflan enerji avantaj›n›

alarak yak›t tüketimini azaltmas›d›r. Arkadaki uçak ya da

kufllar›n yapmaya çal›flt›¤› fley, önde yer alan uçak ya da

kuflun oluflturdu¤u girdaptan faydalanacak bir pozisyon-

da uçabilmektir, böylece uçak ya da kufl bu pozisyonu ko-

ruyarak harcad›¤› enerjinin miktar›n› azaltm›fl olur.

Bilim adamlar› y›llard›r kufllar›n V fleklindeki oluflumla-

r›n›n tek bafl›na uçan kufllardan daha az enerji gerektirdi-

¤ini biliyorlard›. Hava ak›m› direncinin azalmas›na sebep

olan bu oluflumun benzer flekilde uçaklarda da baflar›la-

bilece¤ini düflünüyorlard›. Bu amaçla iki F/A-18 uça¤› ile

göç eden kufllar›n düzeni taklit edilerek, arkadaki uçakta

%10 yak›t tasarrufu sa¤layacak bir proje yürütülüyor.2
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KUfiLARDAK‹ MÜKEMMEL YAKIT TASARRUFU

1- ("Technology Emerging to Save Billions in Air-Fuel Costs," David Greenberg, Los

Angeles Business Journal, 28 May›s 2001.)

2- (http://www.dfrc.nasa.gov/Newsroom/X-Press/stories/092801/res_aff.html)
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Göçmen kufllar›n uzun kanatlara sahip
olmalar›n›n faydalar›

Göçmen türler göçmen olmayanlara göre daha uzun kanat-

lara sahiptirler. Bu, kanat ucu sürüklenmesini azalt›r ve daha et-

kili bir havalanmaya sebep olur; kanat alan› ile vücut a¤›rl›¤› ara-

s›nda daha uygun bir oran sa¤lar. Ayr›ca iç k›s›mdaki temel tüy-

lerle d›fl k›s›mdaki temel tüyler (kanat ç›rparken ileri itifli sa¤lar)

genellikle göçmenlerde daha uzundurlar, bunlar kanada yuvarlak

bir flekildense sivri bir flekil verirler. 

Bu flekli birçok göçmen kuflta görmek mümkündür. Örne¤in

sivri kanatlara sahip olan kara enseli Oriole Sibirya ile Hindistan

aras›nda yolculuk yapan bir göçmendir. Uzak mesafeli seyahatler

yapan albatroslar, flahinler, k›l›ç k›rlang›çlar› ve çeflitli sahil kuflla-

r› ve deniz k›rlang›çlar› gibi kufllar da sivri kanatlara sahiptirler.24

Kavisli kanatlar›n aerodinamik 
kald›rmadaki faydalar›

Kufllar›n kanatlar›n›n kavisli fleklinin çok önemli bir nedeni

vard›r. Dikkat edilirse uçaklar›n kanad›n›n da kavisli oldu¤u gö-

rülecektir. Öncelikle uçaklardaki tasar›m› inceleyelim. Kanat uç-

mak için dizayn edilmifltir ve airfoil ad› verilen özel bir flekli var-

d›r. Bu flekle kanatlarda, fanlarda ve pervanelerde rastlamak

mümkündür. Airfoil flekli, etraf›nda hava ak›m› oldu¤unda bir

kald›rma kuvveti sa¤lar. Airfoil önde kal›n yuvarlakça bir ön uca

arkada çok ince bir kuyruk uca sahiptir. Ön uçla kuyruk ucu ara-

s›nda hem alt hem de üst yüzeylerde kavislidir. Genellikle üst yü-

zeyde alt yüzeye göre daha büyük bir kavis (kambur) vard›r. Ka-

visli yüzey oldu¤unda buna havac›l›k dilinde "oda" ad› verilir. 
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Sivri kanatlı kufllardan kılıç kırlangıçları yaklaflık olarak 18 yıl
kadar yaflarlar. Hayatları boyunca katettikleri mesafe Dün-
ya'yla Ay arasında 8 kez gitmeye denktir. (David Attenborough,

The Life of Birds, s.70) 

En uzun kanatl› kufllardan olan albatros (diomedea exulans)
ise eflinin kuluçka nöbeti sırasında tek bir besin arama
uçuflunda 15.000 km'den fazla dairesel bir seyahat yapar. 



Bir airfoil, Bernoulli prensibinin avantaj›ndan yararlan›r.

(Bernoulli prensibine göre bir s›v›n›n ak›fl h›z› artt›kça uygulaya-

ca¤› bas›nç azal›r.) Kanad›n üst yüzeyi alt yüzeye göre daha fazla

odaya sahip oldu¤u için hava, kanad›n üstünde alttakinden daha

h›zl› akar. Bunun anlam› kanad›n üstünde kanad›n alt›ndakinden

daha az bas›nç olmas›d›r. Kanad›n alt ve üst taraflar›ndaki bas›nç

farkl›l›klar› ise kalk›fla neden olur.25
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Kufllar›n kanatlar›n›n kavisli özel flekli, uçaklar›n kanat tasar›m›nda aynen
kullan›lm›flt›r. Airfoil flekli; kanad›n etraf›nda hava ak›m› oldu¤unda bir kal-
d›rma kuvveti sa¤lar. Bu da kufllar›n ve uçaklar›n kalk›fl›nda büyük bir
destek kuvvet olur.
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Uçuflta rüzgar› kullanmalar›n›n faydalar›

Hava, özellikle de ›s›, göç öncesinde etkilidir. Hem ilkbahar

hem de sonbahar göçleri s›ras›nda yap›lan radar araflt›rmalar›, bir

kuflun göç uçufluna ne zaman bafllayaca¤›n› belirlemesinde hava-

n›n önemli bir rolü oldu¤unu göstermifltir. Rüzgar, uçuflun baflla-

mas›ndaki önemli etkenlerden biridir. ‹lkbaharda bu güneyden

gelen bir rüzgard›r, sonbaharda ise kuzeyden gelen bir rüzgard›r.

Gökte yönün kolay belirlenmesini sa¤layan berrak hava ise ikinci

önemli etkendir. 

Do¤an, bal›k kartal›, kartal ve akbaba gibi süzülerek uçan

kufllar göç edebilmek için uygun rüzgar flartlar›na çok ba¤›ml›d›r-

lar. Sonbaharda, Amerika Birleflik Devletleri'nin do¤usundaki

da¤lar boyunca göç eden do¤anlar›n görülebilece¤i en iyi gün, so-
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A¤ırlı¤ın kanatların yüzeyine
oranla önemli oldu¤u kufllar
(ku¤ular, ördekler) kanatları-
nı devamlı çırpmak zorunda-
dırlar, ki bu da planör uçuflu-
na göre 5 kat daha fazla ener-
ji gerektirir. 

Turnalar ve yırtıcı kufllar gibi
büyük kufllarca kullanılan bu
teknik, kanat çırpmalı uçuflun
etaplarını süzülmelerle ve
planör uçufluyla de¤ifltirme-
ye izin verir. 

Küçük kufllar, (çalı bülbülü,
ardıç kuflu gibi) kanatlarını
dönüflümlü olarak çırpma ve
toplama arasında bir teknik
kullanarak dalgalı uçuflu ter-
cih ederler. Bu onlara mesafe
kazanarak düflmeye ve tekrar
yükselmeye imkan sa¤lar.



¤uk bir cephenin geçiflinin ard›ndan gelen ikinci gündür. Çünkü

böyle bir günde kuzey-güney do¤rultusundaki da¤ s›rtlar› üze-

rinde, kufllar› süzülürken yukar› kald›racak sabit kuzeybat›-bat›

rüzgarlar› vard›r. Göçmen kufllar ayn› zamanda dünyan›n yüze-

yinin farkl› ›s›nmas›ndan kaynaklanan ›s› yayan termallerde de

süzülürler. Genifl kanatl› bir do¤andaki 100 graml›k normal göç

öncesi ya¤ yükünün kanat ç›rparak uçuldu¤u takdirde sadece 5

günde tükenmifl olaca¤› hesaplanm›flt›r. Buna karfl›n bir termalin

yukar› kald›rmalar›nda dönen ve yükselen hava ak›mlar›ndan

faydalanmak için bir sonraki termale süzülerek uçan kufllar›n de-

polam›fl oldu¤u ya¤ 20 gün dayanacakt›r. Bu da neotropiklerden

yapt›klar› yaklafl›k 5.000 km'lik yolculuklar› için gerekli olan ener-

jiyi sa¤lamak için yeterlidir.

Yerin s›caktan ›s›nmas› ile oluflan yükselen havan›n girdab›-

n› kullanan baz› göçmen kufllar da çok uzaklara seyahat ederler.

Bu görünmeyen asansörlerde dönerek yükselen leylek, turna ve
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Kufllar yeryüzünün ›s›nmas›yla oluflan hava ak›mlar›n› kullanarak uzun
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va türbülanslarına kendini bırakan büyük kufllar (leylekler, kartallar) birer
planöre dönüflürler.(A) Deniz kuflları ise (albatroslar, fırtına kuflları) hız
alırlar, sonra inifl yapmadan önce kendilerini hava akımlarına bırakırlar.(B)
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pelikan gibi kufllar çok fazla kanat ç›rpmadan yüzlerce metre sü-

zülebilmek için yeterince yükseklik elde ederler. Süzülmelerinin

di¤er taraf›nda baflka bir ›s› bulabilirler dolay›s›yla hiç çaba har-

camadan k›talar aras› uçabilirler. 

Is›, göçmen kufllar›n 3 km öteden duyabilecekleri düflük fre-

kansl› bir ses meydana getirir. Bütün göç eden kufllar termal ›s›y›

kullanmasalar da bu düflük frekans sesleri, onlara baflka yönler-

den de yard›mc› olur. Dalgalar›n ritmik olarak karaya vurma sesi

k›y›dan çok uzaklardan bile duyulabilir. Fakat belirli bir uzakl›kta

bütün yüksek frekanslar emilir ve deniz dalgalar›n›n sesi azal›r.

Daha da ileride sesler iyice yok olurlar. Bir kuflunki kadar duyma

gücüne sahip olsayd›k, yüzlerce kilometre öteden bile sesleri du-

yabilirdik. Bizim için imkans›z olan bu menzil kufllar için müm-

kündür, çünkü kufllar infra sesi (10 saniyede bir döngü kadar dü-

flük frekansl› sesi) duyarlar. Bu frekanslarda ses neredeyse hiç en-

gellenmeden hareket eder. Okyanusun infra sesinin yan›nda di¤er

uzak ses kaynaklar› da duyulabilir, da¤ yamaçlar›ndaki rüzgar ve

çölün h›fl›rdayan kumlar› gibi... Göç eden kufllar bu uzak ses kay-

naklar›n›n de¤iflim flekillerini dinleyerek bunlar› kendi seyahat

yollar› için akustik yol göstericisi olarak kullan›yor olabilirler.26
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Pelikanlar termal ›s› olarak bilinen yükselen
s›cak hava sütunlar› ile göç ederler. Bu gö-
rünmeyen asansörlerin her birini, havan›n
hareket eden girdab› ile meydana gelen dü-
flük frekansl› sesleri dinleyerek bulurlar.



Dönüfl yolculu¤unda kullan›lan 

taktiklerin faydalar›

Göç eden kufllar›n birçok türü ilkbaharda dönüfl yolculukla-

r› yaparlar. Ancak bu sefer sonbaharda kulland›klar› yolu izle-

mezler, daha çok bir elips çizerler. Göç konusunda inceleme ya-

pan baz› araflt›rmac›lar k›fl ve yaz alanlar› aras›nda kufllar›n rota-

s›n› belirleyen temel faktör olarak besini düflünmektedirler. Nite-

kim yap›lan gözlemlerde ayn› yoldan geri dönen ve besin bula-

mayanlar›n ya dönemedikleri ya da üreyemedikleri görülmüfltür.

Kufllar yönlerini nas›l tayin ediyorlar?

Bir yerden bir yere göç eden kufllar hem yola ç›kt›klar› hem

de ulaflacaklar› bölgenin iklim koflullar›n› bilip, ona göre hareket

ederler. Bunu yaparken de birçok noktay› hesaplamak zorunda-

d›rlar. Gidecekleri bölgeyle aralar›ndaki uzakl›k, uygun zamanda

ulaflabilmeleri için ne kadar h›zla uçmalar› ya da hangi rotay› iz-

lemeleri gerekti¤i gibi... 

Kufllar›n göç sonunda varacaklar› hedeflerinin konumunu,

k›fll›k yaflam bölgelerinden binlerce kilometre uzaktan hangi ipuç-

lar›n› kullanarak bulabildikleri henüz bilinmiyor. Fakat yap›lan

araflt›rmalar baz› tahminleri beraberinde getirmifltir. Buna göre kufl-

lar›n yön bulmada çevresel ipuçlar›n›, yeryüzündeki manyetik alan

de¤iflimlerini, gökyüzündeki Günefl ve y›ld›zlar›, güçlü rüzgarlar›n

yönünü ve baz› kokular› kulland›klar› tahmin edilmektedir. 

Fakat son yap›lan radar çal›flmalar› kufllar›n bulut kümeleri-

nin çok üstünde uçtuklar›n› göstermifltir. O yükseklikten ve bu-

lutlar›n üzerinden afla¤›daki yeryüzü flekillerinin görülmesi

mümkün de¤ildir bu nedenle göçmen kufllar›n yeryüzü flekille-
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Görünürde hiçbir pusula olmadan, kufllar
nas›l yönlerini buluyorlar? Elli y›ldan beri,
bilim adamlar› bu gizemi aralamak için de-
neyler yap›yorlar. 1960'ta k›z›l gerdan kuflla-
r› manyetik kuzeyin, yönünden sapt›r›ld›¤›
özel kafeslere yerlefltirildiler. Kufllar hiç te-
reddüt etmeden yeni manyetik alana yönel-
diler. Sanki bir pusulalar› varm›fl ve kuzey
yönünü tesbit edebiliyormufl gibi hareket
ettiler. Buradan var›lan sonuç, yeryüzünde
göç ederken de insanlar›n aksine bir pusu-
laya ihtiyaç duymadan rahatl›kla do¤ru yö-
nü bulabildikleriydi.
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Manyetik alan›n yap›s› sarmal
flekildeki bir halkaya benzer.
(solda) Manyetik alan kutup-
larda en yüksek etkiyi yapar-
ken, ekvatora do¤ru bu etki
zay›ft›r. Baz› kufllar bu alan›
hissedebilecek flekilde yarat›l-
m›fllard›r. ‹nsanlar böyle bir
alan›n varl›¤›n› çok yak›n za-
manda keflfetmifllerdir. Ancak
kufllar milyonlarca y›ld›r bu
etkiyi alg›lamakta ve bu saye-
de göç ederken nas›l bir yön
izleyeceklerini rahatl›kla tespit
edebilmektedirler.



rinden yön tayin ediyor olmalar› zay›f bir ihtimaldir. Bu nedenle

kufllar›n yeryüzünün manyetik alan›ndaki de¤iflimlere tepki vere-

bilecek bir yap›ya sahip olduklar› ve bunu kullanarak yönlerini

tayin ettikleri tahmin edilmektedir. Kufllar›n beyin hücreleri man-

yetit (do¤al bir m›knat›s etkisi gösteren bir mineral) içerir. Çeflitli

deneylerde, bafllar›na küçük m›knat›slar ba¤lanm›fl kufllar izlen-

mifltir. Bu kufllar›n yön belirleme yeteneklerinin önemli ölçüde

azald›¤› görülmüfl ve  bu canl›lar›n, dünyan›n suni olarak de¤ifl-

tirilmifl manyetik alan›na tepki verdikleri anlafl›lm›flt›r. Kuflkusuz

beyin hücrelerinde manyetit bulunmas› da rastlant›lar›n de¤il,

amaca yönelik bir yarat›l›fl›n iflaretidir. 

Bir di¤er aç›klama koku duyusudur. Gerçekte kufllar›n koku

alma duyusu di¤er hayvanlara göre daha zay›ft›r. Fakat son y›l-

larda yap›lan araflt›rmalar baz› türlerin koku alma duyusunun ge-

liflmifl oldu¤unu göstermifltir. Bu ise göçmen kufllar›n belli koku-

lar yard›m›yla gidecekleri bölgeyi bulduklar› düflüncesinin ortaya

at›lmas›na neden olmufltur. 

Bütün bu ihtimaller içinde dünyan›n manyetik alan› daha

güvenilir bir rehber olarak görülmektedir. Hiçbir zaman bulutlar

taraf›ndan kapanmaz, geceleri kaybolmaz ve yer de¤ifltirmez. Bu
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konuda yap›lan deneyler de hayvanlar›n göçlerinde manyetik

alandan faydaland›klar› düflüncesini kuvvetlendirmektedir. Ör-

nek olarak posta güvercinleri ile yap›lan bir deneyi ele alal›m. 

Posta güvercinlerinin vahflisi say›labilecek kaya güvercini

(rock dove) çok iyi bir gezgin de¤ildir ve hayat›n› küçük bir alan

içinde geçirir. Ancak bu kufllar evlerinden kilometrelerce uza¤a

götürülüp tamamen bilinmeyen bir yere b›rak›ld›klar›nda bile ev-

lerine geri dönebilmektedirler. 

Posta güvercinleri üzerinde yap›lan deneylerde, güvercinle-

rin bölgelerinden ayr›lmadan önce muhtemelen bölgenin co¤rafi

özelliklerine bir defa daha bakmak için evlerinin üzerinde son bir

tur att›klar› gözlemlenmifltir. Yollar›n› bulmada o bölgenin özel-

liklerini tan›man›n ne kadar önemli oldu¤unu denemek için yap›-

lan deneyde, güvercinlerin gözlerine opak lensler tak›larak kuflun

önünü bir-iki metre d›fl›nda görebilmesi engellenmifltir. Ancak

kufllar yine de evlerini bulmufllard›r. Daha sonra günefli hissede-

rek yollar›n› bulduklar› öne sürülmüfl, ancak hiç güneflin olmad›-

¤› bir k›fl gününde de b›rak›ld›klar›nda yine evlerine dönebilmifl-

lerdir. Ancak bafllar›n›n üzerine dünyan›n manyetik etkisini yok

edebilecek güçte m›knat›slar konuldu¤unda, kufllar yollar›n› kay-

betmifltir. Buradan kufllar›n rehberlerinin dünyan›n manyetizma-

s› oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Ancak bunu nas›l alg›lad›klar› hala tam

olarak anlafl›lm›fl de¤ildir. Geçti¤imiz y›llarda, hem kafataslar›n-

da, hem de boyun bölgelerinde çok küçük manyetik parçac›klar

bulundu¤u keflfedilmifltir.27

Kufllar›n yönlerini nas›l tayin ettikleri, üzerinde daha birçok

araflt›rmalar yap›lacak, çok gizemli ve bir o kadar da hayranl›k

uyand›r›c› bir konudur. Sonuç ne olursa olsun ve kufllar hangi

yöntemleri kullan›yorlarsa kullans›nlar, de¤iflmeyen tek fley, ko-

nunun mucizevi yönüdür. 
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Bir kufl gidece¤i yönü dünyan›n manyetik alan›ndaki de¤i-

flikliklere göre ayarl›yorsa, bedeninde de bu de¤iflimleri ölçebil-

mesini sa¤layan bir yap› bulunmal›d›r. Bu da beraberinde baz› so-

rular getiren bir durumdur. Bu canl› daha ilk var oldu¤u anda m›

bu uyumlu sistemle var edilmifltir yoksa evrimcilerin iddia ettik-

leri gibi canl›lar evrimleflirken kendilerine gerekli olan sistemler

rastgele mutasyonlarla m› oluflmufltur? Dünyan›n manyetik alan›-

n› alg›layacak ve yorumlayacak bir sistemin mutasyonlar gibi ge-

netik kazalarla ortaya ç›kt›¤›na inanmak imkans›zd›r. Kald› ki bu

alg›lama sistemi sözde "evrim a¤ac›"na göre birbirinden çok uzak

canl›larda vard›r; dolay›s›yla bunlar›n her defas›nda ayr› ayr› mu-

tasyonlarla ortaya ç›kt›¤›n› kabul etmek gerekecektir ki, bu da id-

dian›n saçmal›¤›n› art›rmaktad›r. Bir kuflun günün birinde karar

al›p dünyan›n manyetik alan›n› alg›layacak bir sistem gelifltirmesi

ve bunu kendi bedenine yerlefltirmesi imkans›zd›r. Ak›l ve bilinç

sahibi bir insan›n bile böyle bir fleyi baflarmas› mümkün de¤ilken

böyle ola¤anüstü bir olay› bir kuflun gerçeklefltirdi¤ine inanmak

son derece gerçek d›fl›d›r.

Gerçekte Allah tüm canl›lar› ve insanlar› mükemmel sistem-

lerle yaratm›flt›r. Bu canl›lar›n daha ilk do¤duklar› andan itibaren

nelerle karfl›laflacaklar›n› ve nelere ihtiyaçlar› olaca¤›n› herfleyden

haberdar olan Allah en bafl›ndan bilir ve onlar› her türlü ihtiyaçla-

r›n› karfl›layacak organ ve becerilerle donat›r. Göç s›ras›nda canl›-

lar›n yollar›n› bulmalar›n› sa¤layan alg›y› da Allah yaratm›flt›r. Bu,

göç eden tüm canl›larda görebilece¤imiz aç›k bir gerçektir. Yarat›-

l›fl d›fl›nda hiçbir aç›klama, do¤adaki bu ve benzeri mükemmellik

örneklerini aç›klayamaz. 

Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; flimdi onu dinleyin.

Sizin, Allah'›n d›fl›nda tapmakta olduklar›n›z -hepsi bu-

nun için biraraya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile

yaratamazlar... (Hac Suresi, 73)
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Deniz Kufllar›n›n Uzun Yolculuklar›

Deniz kufllar› kutuplardaki buzullardan tropik bölgelere ka-

dar birçok yerde yaflar ve birço¤u çok büyük mesafelerde göç

eder, birço¤u da sadece avlanmak için bu mesafeyi katederler. Ör-

ne¤in bir albatros (diomedea exulans), eflinin kuluçka nöbeti s›ra-

s›nda besin aramak için 15.000 km'den fazla dairesel bir seyahat

yapar. Binlerce kilometrelik bu yolculuk ilk anda inan›lmas› güç

bir mesafe gibi düflünülebilir ancak daha büyük deniz kufllar› ara-

s›nda bu mesafeler daha da artmaktad›r.

Deniz kufllar›n›n göçleri genellikle o bölgede hakim olan

rüzgarlar do¤rultusunda yönlenir. Bu canl›lar›n ço¤u "en iyi göçe-

beler" olarak adland›r›lmaktad›r. Birçok deniz kuflu k›talar›n ya

da adalar›n sahilleri boyunca uzak alanlarda ürerler.

Çok uzaklara gitmifl olsalar bile deniz kufllar›

genellikle ayn› bölgeye ve yumurtadan ç›-

k›p büyüdükleri kolonilerine zorlanma-

dan geri dönebilirler. 28
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Kutuplarda Göç Eden Deniz Kufllar›

Kutup bölgesinde üreyen kufllar›n ço¤u genellikle üredikle-

ri kolonilere yak›n kalmaya çal›fl›rlar. Ancak buzlu deniz ve k›fl›n

karanl›¤› onlar› buzlar›n d›fl›na ve aç›k alanlara göç etmeye zor-

lar. Örne¤in kuzey kutbu kufllar›ndan biri olan Sabine mart›s› (la-

rus sabini) göçmendir ve Güney Afrika ile Peru'nun bat› sahilleri-

ne kadar güneye uçar.

Kuzey yar›m kürenin yüksek enlemlerinde genifl bir alanda

üreyen kuzey kutbu k›rlang›c› (sterna paradisaea) Antartika sahil-

leri boyunca ilerleyerek güneye do¤ru uçar. Bu tür, en uzun göçü

gerçeklefltirir, öyle ki Kuzey Denizi ile Antarktika aras›ndaki gi-

difl geliflte 36.000 kilometre gibi ola¤anüstü bir mesafe kateder. 29

Böyle yaparak kuzey yaz›ndan güney yaz›na gitmifl olur,

genç kufllar ve baz› üremeyen yetiflkinler güneyde kalabilir ya da

besinin iyi oldu¤u yerlerde oyalanabilirler. Ama kuzey k›s›mlar-

daki üreyen kufllar ilkbahar›n ilk belirtileri ile birlikte Kutup De-

nizi'ne geri dönmelidirler. Aksi takdirde üreme döngülerini ta-

mamlayamazlar ve yavrular›n›n k›fltan önce kanat gelifltirmeleri-

ni sa¤layamazlar. 

Kuzey kutbunda yaflayan kufllar›n en küçü¤ü, sadece 35-40

gram gelen Wilson storm-petrel'dir (oceanites oceanicus). Kaya ya-

r›klar›nda yaflayan bu kuflun, her yaz üreme döngüsünü tamam-

layabilecek çok az zaman› vard›r. Üreme zaman›nda güneye göç

eder ve Kuzey Hint Okyanusu'nda ve Kuzey Atlantik'te buluna-

bilir. 40 graml›k bu canl›n›n sergiledi¤i üstün performans Allah'›n

onun için yaratt›¤› kusursuz vücut özelliklerinin bir sonucudur.

Bu özellikler sayesinde k›sa sürede çok uzun mesafelerde göç

edebilir.
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Yarasalar›n Yön Bulma Kabiliyetleri

Gece kufllar› olan yarasalar›n 900 kadar de¤iflik türü vard›r. K›fl

mevsimini ma¤aralarda ya da maden yataklar›nda geçirirler çünkü bu

mekanlar k›fl uykusu için gerekli olan donma noktas›n›n üzerinde bir

›s›ya ve nemli ortama sahiptir. Burada uyuflukluk durumuna geçen ya-

rasalar k›fl uykusuna yatarlar. 

K›fl uykusundan uyand›klar›nda ise sezonsal göçleri bafllar. Yara-

salar›n göçlerinin amac› beslenmedir. Bu amaçla kilometrelerce uza¤a

seyahat ederler. Yarasalar›n birçok türü 20 gramdan daha az bir a¤›rl›-

¤a sahiptir. Bu küçük bedenlerine ra¤men baz› türler 1000-1500 kilo-

metre uza¤a göç edebilirler.30

Ma¤aralarda yaflayan yarasalar›n bir problemi vard›r. Sabit ›s› ve

nemin oldu¤u yerlerde bulunduklar›ndan d›flar›daki havan›n nas›l ol-

du¤una dair bir bilgiye sahip de¤ildirler. Ancak hava bas›nc›ndaki de-

¤iflimleri fark edebilirler bunu da orta kulaklar›ndaki "vitali organ" ola-

rak bilinen sistem sayesinde baflar›rlar. 

Kuzey Amerika'daki pipistrelles türü yarasalar da besinleri olan

güvelerin davran›fllar›n› tahmin edebilmektedirler. Barometrik bas›nc›

izleyerek bu güvelerin ne zaman uçaca¤›n› hatta hangi yükseklikte ola-

caklar›n› bile bulabilirler. Yarasalardaki barometrik duyunun baflka bir

fonksiyonu daha vard›r; yarasa her an yerden ne kadar yükseklikte ol-

du¤unu da tam olarak bilir.31

Yarasalar›n yönlerini nas›l tayin ettikleri tam olarak bilinmemekle

birlikte araflt›rmac›lar bakarak, dinleyerek ve koklayarak yönlerini bul-

duklar›n› tahmin etmektedirler. Ne var ki bu tahminler yarasalar›n yön

kabiliyetlerini tam olarak aç›klayamamaktad›r. Yarasalar gece seyahat

ederler ve en bilinen özellikleri de uçarken sesin yans›mas›ndan fayda-

lanmalar›d›r. Görme duyular› yarasalar›n yönlerini belirlemede yeter-
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sizdir. Yank›dan faydalanma özellikleri de ancak belirli bir uzak-

l›¤a kadar olan yönelmelerinde yeterli olur. Dillerini flak›rdatarak

ya da g›rtlaklar›n› kullanarak ç›kard›klar› ses bir nesneye çarp›p

geri gelir ve yarasan›n kula¤› taraf›ndan alg›lan›r. Burada gözden

kaç›r›lmamas› gereken çok önemli bir nokta vard›r: Yarasa, oriji-

nal sesin dönüfl zaman› ve frekans› ile kendisine ulaflan yank› ara-

s›ndaki fark› kullanarak kendisinden ne kadar uzakl›kta ve ne bü-

yüklükte bir nesnenin var oldu¤unu anlar. Örne¤in, befl metre

uzakl›ktan 20 milimetre çap›ndaki bir sine¤i ya da 50 metre ileride-

ki bir kayay› fark edebilir. Yarasalar gece ve kapal› havalarda uça-

bilir ve avlanabilirler fakat bu özellikleri onlar›n uzun mesafelerde

neyin yard›m›yla yönlerini bulduklar›n› aç›klamaz.32

Anlafl›ld›¤› kadar›yla, görme yetene¤i zay›f olan yarasa met-

relerce uzakl›ktaki cisimleri fark edebilmesini sa¤layan özel bir

sisteme sahiptir. Bu sistemi kullanarak analizler yapar, sonra bun-

lar› de¤erlendirerek sonuçlara ulafl›r ayr›ca uzun göçler gerçek-

lefltirir. Bunlar›n yan› s›ra yarasalar beslenmeleri için uygun orta-

m›n neresi oldu¤unu ve bu bölgeye nas›l ulaflacaklar›n› da çok iyi
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bilmektedirler. Burada önemli olan tüm bunlar› nas›l bildikleri-

dir? Di¤er tüm canl›larda oldu¤u gibi, hiçbir araflt›rmayla sonuca

ulafl›lamayan nokta da budur. Çünkü hayvanlar›n belli nedenler-

le belli kararlar almalar› ve bu kararlar› uygulayabilecek dona-

n›mlara sahip olmalar› tesadüf mant›¤›yla ya da di¤er evrimci

mant›klarla aç›klanamaz. Bir canl›n›n kusursuz bir sisteme sahip

olmas›, onun kusursuz flekilde yarat›ld›¤›n›n bir delilidir. Ama

ayn› zamanda bu kusursuz sistemi yine kusursuz flekilde kullana-

bilme yetene¤i olmas›, insan gibi bir fluura sahip olmayan bir can-

l›n›n sahip oldu¤u yetene¤i en usta flekilde kullanacak kararlar

alabilmesi büyük bir mucizedir.

Aç›kt›r ki, tüm canl›lar› Allah yaratm›flt›r. Bu yüzden bu can-

l›lar bu derece mükemmel sistemlere sahiptirler ve bu derece ak›l-

c› hareket edebilmektedirler. Yarasalar›n da yank›dan faydalana-

bilme kabiliyetleri ve kilometrelerce uza¤a giderken yanl›fl yönle-

re gitmeyip do¤ru beslenme alanlar›na ulaflabilmeleri Allah'›n il-

ham›ylad›r. Bunun d›fl›ndaki her aç›klama temelsizdir. Göç muci-

zesi gibi yarat›l›fl delillerinin her biri de evrim teorisini geçersiz

k›lan gerçeklerdir. 

Hay›r, Biz hakk› bat›l›n üstüne f›rlat›r›z, o da onun bey-

nini darmada¤›n eder. Bir de bakars›n ki, o, yok  olup git-

mifltir. (Allah'a karfl›) Nitelendiregeldiklerinizden

dolay› eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18)
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Yön Belirleme Ustas› Kelebekler

Kelebek ve güve gibi canl›lar›n göçü önemsiz gibi gözükür,

ama göç eden kümeler kimi zaman milyonlardan oluflabilirler ve

baz› durumlarda göç döngüsünün tamamlanmas› birkaç nesil sü-

rer. Il›man iklimlerdeki kelebekler daha çok beslenme alanlar›

bulmak için göç ederlerken Monarklar gibi tropikal alanlardaki

kelebekler yaflamalar› için uygun olan ya¤murlu bölgelere do¤ru

göç ederler.33

Ço¤u ›l›man iklim kelebe¤inin ortalama ömrü 3-4 haftad›r.

Bu k›sa yaflamlar› s›ras›nda bazen ülkeden ülkeye hareket eder-

lerken bazen de ancak di¤er nesiller taraf›ndan tamamlanabilen

k›talar aras› göçler gerçeklefltirirler. Göç kümeleri milyonlarca ke-

lebekten oluflabilir. Rengarenk ve birbirinden farkl› kanatlar›yla

bu güzel canl›lar yaflamlar›n›n do¤al bir parças› olan seyahatleri

s›ras›nda yollar›n› bulmak için ilginç bir yöntem kullan›rlar. 

Kelebekler yönlerini nas›l belirliyorlar?

Il›man kuflaktaki bölgelerde kelebeklerin beslenebilecekleri

çiçekli alanlar azd›r. Dolay›s›yla bu küçük canl›lar zengin beslen-

me alanlar›na ulaflmak için göç etmek durumundad›rlar. Düz bir

çizgi halinde uçarak bir çiçek tarlas›na ulaflt›klar›nda bu uçufl stil-

lerini b›rak›p uzun zamand›r orada yafl›yormufl gibi davranmaya

bafllarlar. Çiçeklerden beslenir, çiftleflirler ve difliler buraya yu-

murtalar›n› b›rak›r. Fakat bu tarladaki yaflam da k›sa sürecek ve

birkaç dakika veya birkaç gün içinde kelebekler tarlay› terk ede-

ceklerdir. 

Kelebekler yaln›zca günün en s›cak k›sm›nda ve yaln›zca
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Günefl parl›yorsa göç ederler. Günefl'in en

parlak oldu¤u anda ufuk çizgisiyle kendi

aralar›nda bir aç› belirlerler. Günefl'in aç›s›

de¤ifltikçe ufuk çizgisiyle aralar›ndaki aç›y›

korurlar. Böylece bu aç› sabit kal›rken co¤ra-

fik yönlenmeleri saatte yaklafl›k 15 derece

de¤iflir. Tropikal kelebekler, ›l›ml› türlerden farkl› ola-

rak gün boyunca göç yönlerini de¤ifltirmezler. 

Sabahleyin do¤uya uçan bir birey akflamüstünün

sonlar›na do¤ru hala do¤uya uçuyordur. Yolculu¤una bafl-

larken Günefl'e göre yönünü belirleyip sonras›nda da Günefl'in

yer de¤iflikli¤inden etkilenmeden konumunu korur. Bunun için

kelebe¤in, Günefl'in yer de¤ifltirdi¤ini, yer de¤iflikli¤ine göre ko-

numunu de¤ifltirirse yanl›fl yere gidece¤ini, kendisi için do¤ru ve

yanl›fl yerin neresi oldu¤unu, do¤ru yerin kendisine göre hangi

yönde oldu¤unu bilmesi gerekir. Tüm bu bilgilere her birey sa-

hiptir. Asl›nda bu bilgilere sahip olmak da tek bafl›na yeterli de¤il-

dir. Her kelebe¤in bunlar› bilip, kendi bulundu¤u yere göre de¤er-

lendirmesi ve karar vermesi gerekir. Bütün bunlar› da küçük bir

kelebe¤in muhakeme kabiliyetine ba¤lamak elbette ak›lc› de¤ildir.

Gerçek olan, bu hayvanlar›n yaflamlar›n› sürdürebilmeleri için bu

özelliklere ihtiyaçlar›n›n oldu¤u, Allah'›n da onlar› bu özelliklerle

donatarak yaratt›¤›d›r.

Düflünün ki, en dayan›kl› pusulalar dahi elektromanyetik et-

kinin yan› s›ra, zaman›n afl›nd›r›c› etkisi nedeniyle de bir süre

sonra hassasiyetlerini kaybederler. Oysa bu küçük canl›lar›n ya-

flamlar› için çok önemli olan bu yön bulma kabiliyetleri hiçbir d›fl

etkiyle bozulmaz, onlar› yar› yolda b›rakmaz. Allah yaratt›¤› her

varl›¤› kusursuz bir flekilde yaratm›flt›r. Allah canl›lar›n yarat›l›-

fl›yla ilgili olarak bir ayette flöyle buyurmaktad›r:
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Allah, her canl›y› sudan yaratt›. ‹flte bunlardan kimi

karn› üzerinde yürümekte, kimi iki aya¤› üzerinde yü-

rümekte, kimi de dört (aya¤›) üzerinde yürümektedir.

Allah, diledi¤ini yarat›r. Hiç flüphesiz Allah, herfleye

güç yetirendir. (Nur Suresi, 45)

Rabbimiz'in sonsuz akl› ve yarat›fl›ndaki mükemmellik ke-

lebeklerde de varl›¤›n› gösterir. Bu gerçe¤i görmezden gelmeye

çal›flmak ve inkar etmek nafile bir çabad›r. Allah bir ayette geç-

miflteki inkarc›lardan örnek vererek flöyle buyurmaktad›r:

Bundan önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi?

‹flte onlar, ifllerinin vebalini tadd›lar. Onlara ac› bir

azap vard›r. (Tegabün Suresi, 5)
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Monarklar›n 4 Nesilde 

Bir Gerçekleflen Göçleri 
Monarklar hayatlar›n›n farkl› dönemlerinde farkl› vücut ya-

p›lar›na sahiptirler. Monark kelebe¤i, larva, pupa ve ergin dö-

nemlerinde yap›, büyüklük, renk, yaflam alan›, davran›fl biçimi ve

biyolojik sistemler aç›s›ndan büyük bir çeflitlilik gösterir. 

Monark kelebeklerini di¤er kelebek türlerinden ay›ran çok

ilginç bir özellikleri vard›r. Bir y›l içinde tam dört ayr› monark

nesli yaflar. Bu nesillerin ilk üçünün, ortalama ömrü 5-6 haftad›r.

Ancak dördüncü nesil çok farkl›d›r. Çünkü bu nesil, yaklafl›k 8 ay

sürecek bir yolculu¤a ç›kacak ve bu yolculu¤u tamamlayana ka-

dar hayatta kalacakt›r.

Monarklar›n yaflam›, anne monark›n bir bitkinin üzerine yu-

murtalar›n› b›rakmas›yla bafllar. Yumurtadan ç›kan küçük larva-

lar, bir süre yapraklarla beslenir ve h›zla geliflirler. Larva evresin-

deki geliflimi süresince toplam befl defa derisi de¤iflen t›rt›llar›n

son deri de¤iflimi ile böcekler pupa evresine geçerler. Kendilerine

"koza" ad› verilen ince ancak çok sa¤lam bir ba¤lant›yla a¤aç da-

l›na ba¤l› olan kapal› bir yuva yaparlar. Bu kozan›n içinde dönü-

flüm geçiren t›rt›l, bir süre sonra yavafl yavafl d›flar› ç›kar. Yeni bir

yarat›l›flla, mükemmel bir kelebek haline gelmifltir. Önce sönük

olan kanatlar›, pompalanan kan benzeri s›v› (hemolenf) taraf›n-

dan doldurulur. Monark art›k uçmaya haz›rd›r. 

Yolculuk, Güney Kanada'daki farkl› monark merkezlerinden

bafllar ve güneye do¤ru ilerler. Bir grup Kalifornia'ya, bir grup da

daha güneye inerek Meksika'ya var›r. Bu farkl› monark gruplar›,

tek bir merkezden emir alm›flças›na yolun ortas›nda buluflur ve

göçe birlikte devam ederler.

Kelebekler herhangi bir zamanda de¤il, tam sonbaharda ge-

cenin gündüze eflitlendi¤i zaman yola ç›karlar. 2 ay boyunca uç-

tuktan sonra, güneydeki s›cak ormanlara ulafl›rlar. A¤açlar, mil-
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Monark kelebeklerinin k›fl› ge-
çirdikleri alanlar›n ço¤u y›llar
boyunca kullan›l›r. Milyonlarca
monark kelebe¤i Meksika'n›n
da¤l›k bölgelerindeki a¤aç ko-
ruluklar›nda toplan›rlar. Mo-
nark kelebekleriyle kaplanan
a¤açlar›n dallar› adeta görün-
mez hale gelir.



yonlarca monark kelebe¤i taraf›ndan kaplan›r. Monarklar burada

Aral›k'tan Mart'a kadar 4 ay boyunca hiçbir fley yemezler. Yaflam-

lar›n› vücutlar›nda depolad›klar› ya¤larla sürdürürken, yaln›zca

su içerler.

‹lkbaharda açmaya bafllayan çiçekler monarklar için önemli-

dir. Bu sayede 4 ayl›k bir bekleyiflten sonra ilk defa kendilerine bir

bal özü ziyafeti çekerler. Art›k Kuzey Amerika'ya dönüfl için ge-

rekli enerjiyi depolam›fllard›r. Mart sonunda yola koyulmadan

önce çiftleflirler. Tam gece ile gündüzün eflitlendi¤i gün koloni ku-

zeye uçmaya bafllar. Yolculuklar›n› tamamlar ve soylar›n›n deva-

m› için gerekli olan kufla¤› dünyaya getirirler. 

Yeni do¤an kuflak, y›l›n ilk neslidir ve yaklafl›k bir buçuk ay

yaflayacakt›r. Daha sonra ikinci ve üçüncü kuflaklar... Dördüncü

kufla¤a gelindi¤inde yolculuk yine bafllayacak, bu kuflak yine di-

¤erlerinden alt› ay daha fazla yaflayacak ve zincir böyle sürüp gi-

decektir... fiimdi bu harika yolculuk hakk›nda biraz düflünelim: 

Nas›l olmaktad›r da, her dört nesilden biri alt› ay daha uzun

yaflayacak özelliklerde do¤maktad›r? Bu uzun yaflayan neslin do-

¤umu, nas›l hep k›fl aylar›na denk gelmektedir? Nas›l olmaktad›r
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da, kelebekler yolculuklar›na yani göçe tam gece ile gündüzün

eflit oldu¤u günde bafllamakta ve bu ince hesab› baflarabilmekte-

dirler? Yeni do¤an monark nesli, daha önce hiç uçmad›¤› yollar›

nereden bilmektedir? 

Tüm bunlar, monarklar›n kusursuz bir göç plan›na göre ya-

rat›ld›klar›n› ve plana harfiyen uyduklar›n› göstermektedir. E¤er

bu canl›lar ilk var olduklar› andan bu yana planda en ufak bir ha-

ta olsayd›, monarklar göçü tamamlayamazlard›. O zaman da bü-

tün kelebekler o k›fl içinde ölürdü ve monarklar›n nesli tükenirdi. 

Elbette bu canl›lar özel olarak yarat›lm›fl ve her y›l gerçeklefl-

tirdikleri ola¤anüstü göç onlara ö¤retilmifltir. Bu muhteflem yara-

t›l›fl›n sahibi ise, tüm varl›klar›n Yarat›c›s› ve Hakimi olan, gökle-

rin ve yerin Rabbi Yüce Allah't›r. 
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Monark kelebekleri genel olarak Kuzey Amerika'ya göç ederler. ‹lkbahar-
da monarklar kuzeye do¤ru hareket ederler ve yolculuk esnas›nda yu-
murtalar›n› b›rak›rlar. Günde ortalama 15 km yol al›rlar. Bir sonraki jene-
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daha süratli bir uçufl gerçeklefltirir.
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Çekirgelerin Çiftçileri Korkutan Göçleri

Çekirgeler ve onlar›n göçleri en eski zamanlardan beri insan-

lar›n dikkatini çekmifltir. Sürüler oluflturarak k›talararas› hareket

edebilen bu canl›lar dünyan›n birçok yerinde çiftçilerin en kork-

tuklar› hayvanlardan biridir. Kimi zaman milyonlarca çekirge hep

birlikte gökyüzünde karanl›k bulut benzeri bir görüntüyle göç

eder ve geçtikleri yerlerdeki mahsulleri yerler. Bu  yerlere tam an-

lam›yla bir ekonomik y›k›m ve açl›k getirirler. 

Çekirgelerin dikkati çeken yönleri sadece göç ettikleri bölge-

lere verdikleri zarar de¤ildir. Bu canl›lar göç öncesinde geçirdik-

leri de¤iflim ile de bilim adamlar›n›n dikkatini çekmifllerdir. Arafl-

t›rmalar›n sonuçlar› ise çekirgelerle ilgili baz› yarat›l›fl delillerini

ortaya ç›karm›flt›r.

Çekirge göçlerini inceleyen bilim adamlar› son derece flafl›r-

t›c› bilgilerle karfl›laflm›fllard›r. Çekirgeler vücut yap›lar›, yaflam

tarzlar›, davran›fllar› ve çevreyle iliflkileri bak›m›ndan birbirinden

farkl› olan iki evre geçirirler. Bunlar bireysel ve sürü evreleridir.

Bireysel evredeyken k›rlarda tek bafl›na beslenen kendi halinde

bir çekirge, sürü evresine geçti¤inde kalabal›k gruplar halinde

göç eden ve bulundu¤u yere büyük zararlar veren bir canl› hali-

ne gelebilir. 

Çekirgeler normal flartlarda tek olarak yaflarlar hatta birara-

ya konmak istendiklerinde birbirlerinden uzaklafl›rlar. Ancak,

çevre koflullar›n›n zorlamas› gibi nedenlerle zorunlu olarak bira-

raya gelirler. Bu durum çekirgeler için de¤iflimin bafllang›c›d›r.

Sürü evresine geçen çekirgelerde genellikle vücut yap›lar› de¤iflir,

daha fazla büyürler, kanatlar› saydam ve güçlü hale gelir, renkle-
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Genç bir çöl çekirgesi gençlik
aflamasından yetiflkinlik döne-
mine geçiflini tamamlamak üze-
reyken görülüyor (afla¤›da). Ka-
natların açılıp sertleflmesi 20
dakika kadar sürer ancak
çekirge birkaç gün boyunca
uçamaz.
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1988 Ekimi'nde harekete geçen çöl çekirgeleri Bat› Afrika'dan
Bat› Hindistan'a kadar, yaklafl›k 5 günlük bir süre içinde 5.000
km'lik yolculuk yapt›lar. (üstte) (Fantastic Journey, s.59)

Radar gözlemleri çekirge-
lerin her zaman sürü ha-
linde dolaflmad›klar›n›
tek bafl›na olan çekirge-
lerin de uzun mesafeler
katettiklerini ancak göç
için geceyi tercih ettik-
lerini göstermifltir.



ri yeflil ve sar›dan siyaha döner. Bu de¤ifliklikler o kadar fazlad›r

ki geçmiflte bilim adamlar› tek bir türün "bireysel" ve "sürü" evre-

lerini iki farkl› tür olarak tan›mlam›fllard›r. Tek bir çekirge türü-

nün farkl› iki evrede bulunabilme özelli¤inin oldu¤u ise ancak 60

y›l önce anlafl›labilmifltir. 

Sürü evresine geçen çekirgelerdeki tek de¤ifliklik görünüm-

leri de¤ildir. Davran›fllar› da de¤iflen çekirgeler, normalden çok

daha fazla miktarlarda beslenmeye bafllar. Sürü evresindeki bir

çöl çekirgesi hareket halindeyken bir günde kendi vücut a¤›rl›¤›

kadar yiyecek tüketebilir. Büyük bir sürüdeki çekirge say›s› düflü-

nüldü¤ünde ortaya ç›kabilecek zarar› tahmin etmek mümkün ol-

maktad›r. Örne¤in bir sürü yaklafl›k 1000 km2'lik bir alan kapla-

yabilir ve yo¤unlu¤u da km2'de 50-100 milyon böcek aras›nda

olabilir. Yine büyük bir sürü günde yaklafl›k 80.000 ton besin tü-

ketebilir. Bu, 40.000 insan› bir y›l

boyunca doyurmaya yetecek bir

miktard›r. Bu büyüklükteki bir

sürü tüm besinleri yemese de

toplam kütlesiyle de indi¤i alana

büyük zararlar verebilmektedir. 
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Bir Avustralya çekirgesi. Genelde Orta-
do¤u ve Kuzey Afrika ülkeleri genifl öl-
çüde çekirgelerin etkisi alt›nda olmas›na
ra¤men çekirgeler Antartika d›fl›nda
dünyan›n her k›tas›nda bulunurlar. Çe-
kirgelerin kasları insanlarınkinden 10-20
kat daha fazla çalıflır ve saatte 16-19 ki-
lometre hızla uçarlar. Devamlı olarak 20
saat uçmalarını sa¤layan bir sisteme sa-
hiptirler. Daha uzun seyahatlerde çekir-
geler kanat çırpma kadar süzülme uçu-
flu da uygularlar. 



Harun Yahya

1874 y›l›nda Nebraskal› bir doktor, gökyüzünü kaplayan bir

sürünün h›z›n› ve derinli¤ini hesaplayarak sürüde yaklafl›k 12.5

trilyon çekirge bulundu¤unu saptam›flt›r. 1954 y›l›nda Kenya'da

ayn› anda görülen 50 sürüden yaln›zca birinde yaklafl›k 10 milyar

çekirge oldu¤u saptanm›flt›r.34

Çekirgelerin Göçündeki Kilit Nokta

Bir çekirgeyi sürü evresine geçiren etkenlerin ne oldu¤u flu

anda tam olarak bilinememektedir. Ancak araflt›rmalar say› art›fl›-

n›n bu mekanizmay› bafllatt›¤›n› düflündürmektedir. Laboratu-

varlarda yap›lan çeflitli deneyler sonucunda çekirgelerin arka ba-

caklar›ndaki bir bölgenin sürü evresine geçiflte etkin rol oynad›¤›

anlafl›lm›flt›r. Oxford Üniversitesi'nden Stephen Simpson bu me-

kanizmay› bafllatan kilit noktan›n arka bacaktaki uyluk kemi¤i

bölgesi (femur) oldu¤unu aç›¤a ç›karm›flt›r.  

Çekirgelerin vücutlar›n› inceledi¤imizde karfl›m›za ç›kan de-

taylar yarat›l›fllar›ndaki mükemmelli¤i gözler önüne serer. Bir çe-

kirgenin kabuksal zar›n›n büyük bir k›sm› dokunmaya duyarl›

tüylerle ve mekanik al›c›larla kapl›d›r. Sürü evresine geçiflte

önemli rol oynayan uyluk bölümündeki tüyler fiziksel temasla

dürtüyü al›r ve böylece mekanizma bafllar. 

Çekirge göçlerini bafllatan sürü evresine geçifl, besin da¤›l›m›

düzensiz olan alanlarda daha çok görülür. Bir bölgede besin,

öbekler halinde da¤›lm›flsa alandaki çekirgeler yiyeceklere ulafl-

mak için biraraya toplanmaya bafllar. Bu flekilde hareket ederken

birbirleriyle temas ederler ve sürü evresine geçifl bafllar.

Çekirgelerde göç hareketi iklim koflullar›, mevsimler ve ya¤-

murlarla ba¤lant›l›d›r. Çünkü üreyebilmeleri ve yumurtalar›n› b›-

rakabilmeleri için ya¤murlu bölgelere ihtiyaçlar› vard›r. Baz› tür-
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lerde difliler ya¤mur ya¤d›ktan sonra yumurtalar›n› b›rak›rlar.

Yumurtalar›n› kuru topra¤a b›rakanlar da vard›r ancak bu yu-

murtalar ya¤mur ya¤ana kadar çatlamazlar. Bu, yumurtadan ç›k-

t›klar›nda yavru çekirgelerin besin bulabilmesi için al›nan bir ön-

lemdir. Çekirge kümeleri rüzgarla hareket ederler. Rüzgar, çekir-

geleri ya¤murun düflebilece¤i yerlere götürür, bu onlar için tekrar

üreme imkan› demektir. 

Tüm çekirge türleri içinde çöl çekirgeleri en yayg›n olan ve

en büyük hasarlar› verenlerdir. Güneyde Tanzanya'ya kadar uza-

nan Orta ve Kuzey Afrika, tüm Arabistan, Orta Do¤u, Pakistan ve

Hindistan'a kadar olan bölgede bu çekirgelere rastlan›r.

Tarihte kaydedilen en büyük çekirge istilalar›ndan biri

1958'de Etiyopya'da yaflanm›flt›r. Ekim ay›nda yaklafl›k 40 milyar

kadar çekirgeden oluflan bir küme 1000 kilometrekareye yak›n bir

alan› kaplam›flt›r. Bu çekirge kümesi Kuzey Etiyopya ve Sudan'da

3000 kilometre kadar ilerlemifltir. Büyük bir k›sm› Somali'yi geç-

mifl ve Hint Okyanusu'nda ölmüfllerdir. Az bir k›sm› da Etiyop-

ya'da kal›p, üremifllerdir.

Di¤er tüm canl›lar gibi çekirgeleri de tüm bu benzersiz

mekanizmalarla Allah yaratm›flt›r. Çekirgeler de Allah'›n ken-

dilerine verdi¤i bu özelliklerle gerekti¤inde tek bafllar›na gerek-

ti¤inde ise sürü olarak hareket ederler. Yine bu özellikler sayesin-

de yaflamlar›n› sürdürebilecekleri bölgelere toplu olarak göç

edebilirler. 

Bu canl›lardaki yarat›l›fl delilleri, do¤ay› düflünerek in-

celeyen ve vicdan›yla hareket eden  herkes taraf›ndan görülebilir: 

‹flte bu örnekler; Biz bunlar› insanlara vermekteyiz. An-

cak alimlerden baflkas› bunlara ak›l erdirmez. Allah gök-

leri ve yeri hak olarak yaratt›. fiüphesiz, bunda iman

edenler için bir ayet vard›r. (Ankebut Suresi, 43-44)
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D
ünya genelindeki tüm okyanuslarda, ›l›-

man bölgelerde özellikle de tropikaller-

de s›¤ alanlardan derin yerlere kadar de-

nizlerdeki birçok canl› çeflitli flekillerde

göçler gerçeklefltirir. Bu göçlerden baz›-

lar› zaman zaman gerçekleflen, baz›lar› ise sürekli olan göçlerdir.

Denizlerde göç eden canl›lar içinde en dikkat çekici olanlar›ndan

biri ise ›stakozlard›r.

Uzun Okyanus Yolcular›: Istakozlar

Sonbahar›n ortas›nda ›stakozlar›n yaflad›klar› bölgede hava

flartlar› son derece de¤iflkendir. Yüksek bas›nç sonucu rüzgarlar

yo¤unlafl›r, gökyüzü karar›r, ya¤mur ya¤ar ve ›s› düfler. Bununla

birlikte ›stakozlar›n yaflad›¤› s›¤l›klar bulan›klafl›r. Rüzgar sonucu

s›¤ alanlarda büyük dalgalar›n oluflturdu¤u hareketler meydana

gelir. Bu, ›stakozlar›n göç mevsiminin geldi¤inin iflaretlerindendir. 

Istakozlar›n neden sonbaharda göç ettikleri ve bu zamanla-

may› nas›l yapt›klar› tam olarak bilinmiyor. Fakat eldeki bilgiler-

le, çevresel faktörlerin etkili oldu¤u düflünülüyor. Ani ›s› de¤iflik-

li¤i ve yo¤un su hareketleri ›stakozlarda yer de¤ifltirme e¤ilimi

meydana getiriyor olabilir. Burada önemli olan nokta, bir ›stako-

zun içinde yaflad›¤› ortam›n iklimsel de¤iflikliklerini fark ediyor,

bu ortam flartlar›n›n kendi yaflam› için bir risk olaca¤›n› anl›yor ve

ona göre de önceden tedbir al›yor olmas›d›r. Ald›¤› tedbirde de

önceden hesaplamas› gereken noktalar vard›r. Örne¤in ›stakozun



kendisi için uygun olan ortam›n, okyanusun neresinde oldu¤unu

ve oraya hangi yolla en çabuk ulaflaca¤›n› önceden bilmesi gere-

kir. Bütün bu kararlar› verdikten sonra son derece bilinçli flekilde

oraya do¤ru yönelmelidir.

Istakozlar›n Hayranl›k Uyand›ran

Göç Metodu

Istakozlar›n göçleri genel olarak daha sakin sulara do¤ru

olur. Bu seyahat s›ras›nda oldukça dikkat çekici görüntüler mey-

dana gelir. Her ›stakoz kendi önündekine dokunacak flekilde po-
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zisyon al›r ve yaklafl›k elli-altm›fl ›stakoz biraraya gelerek bir kon-

voy olufltururlar. Bu flekilde okyanus taban›nda birkaç gün ve ge-

ce yürürler.35

Konvoyun elemanlar› kendi pozisyonlar›n› antenlerinin ve

ön bacaklar›n›n uçlar›n› sürekli olarak önlerindeki ›stakozun kar-

n›na dokunarak belirler. Bu ba¤lant› ›stakozun anteni al›nsa bile

bozulmaz. Antenleri al›nan ›stakoz önündeki ›stakoza ön ayakla-

r›n›n ucuyla daha fazla dokunmaya bafllar. E¤er bu uçlar da al›-

n›rsa o zaman ›stakoz ön ayaklar›n›n ikinci uçlar› ile di¤erlerine

dokunur. Bu flekilde ›stakoz görmese bile s›ran›n korunmas›n› ga-

ranti alt›na alm›fl olur. Öndeki ›stakozun neden oldu¤u su hareke-
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ti muhtemelen onu izleyen ›stakozun kaybolan ba¤lant›y› yeni-

den elde etmesini sa¤larken, kimyasal uyar› da onun bir ›stakozu

izledi¤ini gösterir.

Istakozlar›n göçe toplu olarak karar verdikleri düflünülse bi-

le bu flekilde tek s›ra oluflturarak seyahat etmelerini aç›klayabil-

mek zordur. Bu davran›fl fleklinin ›stakoza birçok faydas› vard›r.

Öncelikle yol boyunca karfl›laflaca¤› tehlikelere tek bafl›na karfl›

koyamayacak olan ›stakozlar, birlikte hareket ettiklerinde av ol-

maktan kurtulabilirler. Çünkü tümünün birden sahip olduklar›

gözler, antenler ve di¤er tüm al›c›lar düflman› fark etmek ve cay-

d›rmak için ayn› anda kullan›lm›fl olur. Genellikle bu göç yolun-

da büyük bal›klar›n sald›r›s›na u¤rarlar. Sald›r› esnas›nda lider

kendi etraf›nda döner. Bunu gören di¤er bireyler tehlike oldu¤u-

nu anlar ve onlar da dönerek bir rozet flekli olufltururlar. Bu s›ra-

da ›stakozlarda savunma kabuklar› oluflur. Normal flartlar alt›nda

çok çabuk yem olacakken bu tedbirler sayesinde düflmandan ko-

runmufl olurlar. Ayr›ca ›stakozlar›n en hassas yerleri kar›n bölge-

leridir. En büyük hasar› bu bölgelerinden al›rlar. Dizi fleklinde s›-

raland›klar›nda ise bir arkada olan ›stakoz di¤erinin kar›n bölge-

sini kapatarak onu korumufl olur.36

Dizi fleklinde göç etmek ›stakozlar›n hareket kabiliyetlerini

de art›r›r. Tek bafl›na su içinde ilerlerken karfl›lafl›lan sürtünme

kuvvetiyle bir bireyin arkas›ndan giderken karfl›lafl›lan kuvvet

aras›nda yar› yar›ya fark vard›r. Dizi fleklinde yapt›klar› hareket

sayesinde ›stakozlar daha k›sa bir sürede daha fazla yol alm›fl

olurlar. Baz› türlerin saatte 1 kilometre yürüdükleri görülmüfltür.  

Yap›lan araflt›rmalar ›stakozlar›n tan›mad›klar› bir yere yer-

lefltirildiklerinde de kendi bölgelerine dönebildiklerini göstermifl-

tir. Ancak bütün çal›flmalara ra¤men bunu hangi yöntemi kulla-

narak yapt›klar› tam olarak anlafl›lamam›flt›r. Örgücü ›stakoz Pa-
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nulirus argus yol boyunca tüm yönelme ipuçlar›ndan yoksun b›ra-

k›lmas›na ve yakaland›¤› yerden kilometrelerce uzakta tan›mad›-

¤› bir alana yerlefltirilmesine ra¤men yaflad›¤› bölgeye geri döne-

bilmifltir. Bu konuda yap›lan bir deney dikkat çekicidir.

Sahilde yakalanan ›stakozlar üzeri örtülü, ›fl›k geçirmeyen

bir konteyn›ra yerlefltirilerek, kamyonla deney alan›na götürül-

müfllerdir. Yolculu¤un yar›s›nda konteyn›ra m›knat›slar yerleflti-

rilmifltir. M›knat›slar›n baz›lar› iple as›lm›fl ve düzensiz flekilde

salland›r›lm›flt›r, böylece konteyn›r›n içine yerlefltirilen m›knat›s

düzeni devaml› de¤iflen bir ortam oluflturmufltur. Yolculu¤un di-

¤er yar›s›nda ise ›stakozlar ayn› konteyn›rda ama m›knat›slar ol-

madan tafl›nm›flt›r. Tüm yolculuk boyunca konteyn›rlar›n kam-

yon hareket ettikçe düzensiz olarak sallanmas› sa¤lanm›flt›r. ‹puç-

lar›n›n dura¤anl›¤›n› bozmak için kamyon 37 km uzaktaki deney

alan›na gitmeden önce bir dizi düzensiz manevralar ve daireler

yapm›flt›r. Sonra tüm ›stakozlar kamyondan al›nm›fllar ve do¤al

manyetik alan› olan bir tankta gece boyunca bekletilmifllerdir.

Sabah oldu¤unda ›stakozlar›n gözleri lastik bantlarla kapa-

t›lm›fl ve daha önceki gibi yönlerini nas›l bulduklar› test edilmifl-

tir. M›knat›slarla ve m›knat›ss›z nakledilen ›stakozlar aras›nda

hiçbir yönlenme farkl›l›¤› bulunmad›¤› görülmüfltür. Aksine her

iki grup da tereddütsüz olarak yakalanm›fl olduklar› alana do¤ru

yönelmifllerdir.37 

Burada durup dikkatlice düflünmek gerekir: Istakozlar yer

de¤ifltirmelerine ra¤men flu anda tam olarak çözülememifl bir me-

todu nas›l bilip, uygulamaya bafllam›fllard›r? fiüphesiz bir ›stako-

zun günün birinde kendi akl› ile böyle bir yöntem düflünmesi ve

her koflulda yönünü bulmay› baflarmaya azmetmifl olmas› müm-

kün de¤ildir. Bu göç davran›fllar›n›n zamanla ›stakozlar›n aflama-

l› kararlar›yla oluflmas› da imkans›zd›r. Istakozun göç yetene¤i
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Dikenli ıstakozlar sonba-
har göçlerinde liderlerinin
hemen arkas›nda, düzenli
bir flekilde dönerek sırayı
bir savunma rozeti flekline
sokarlar. Bu flekil sayesin-
de bütün ıstakozlar dıfları
ve yukarı bakar durumda
olduklar› için saldırıya ge-
çen bir düflman her açı-
dan i¤neli antenlerle karflı-
laflır. (yandaki resim) 

‹¤neli ıstakozlar sonbahar
göçünde düzenli bir s›ra
halinde hareket ederken
görülüyor. (altta) Istakoz
grubu okyanus tabanında
muntazam bir flekilde yü-
rürken tüm hayvanlar bir
öndekine temas eder.



kendi bafl›na sahip olmas› mümkün olmayan, hayranl›k uyand›-

ran bir özelliktir. Tüm bunlar› düflünüp planlayan, planlar›na göre

hesap yapan, yolunu flafl›rmadan onu istedi¤i yere ulaflt›ran ak›l ›s-

takozun akl› de¤ildir. Herfleyi yaratan ve yaratt›¤›n› en iyi bilen

Allah, ›stakozlar›n da yaflamlar› boyunca karfl›laflacaklar› herfleyi

önceden bilir. Onlar› ihtiyaç duyacaklar› her türlü beceriyle dona-

tan üstün güç sahibi Rabbimiz'dir. Bu, Allah'›n yaratmadaki üstün

sanat›n›n göstergelerinden yaln›zca bir tanesidir:

Allah... O'ndan baflka ‹lah yoktur. Diri'dir, Kaim'dir. O'nu

uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa

hepsi O'nundur. ‹zni olmaks›z›n O'nun Kat›nda flefaatte

bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalar›ndakini

bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n d›fl›nda, O'nun ilmin-

den hiçbir fleyi kavray›p-kuflatamazlar. O'nun kürsüsü,

bütün gökleri ve yeri kaplay›p-kuflatm›flt›r. Onlar›n ko-

runmas› O'na güç gelmez. O, pek Yüce'dir, pek Büyük'tür.

(Bakara Suresi, 255)
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Batı Atlantik'in dikenli ıstakozu sı¤ sulardaki mercan kayalıklarında kurdu-
¤u yuvasında. Dikenli ıstakozlar deniz tabanında çok çeflitli alanlarda bes-
lenirler. Bu hayvanların sonbaharda niçin toplu olarak göç ettikleri hala
tam bilinmemektedir.
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Okyanus Bal›klar›n›n 

Göçleri

Okyanuslarda yaflayan birbirin-

den farkl› bal›k türleri çeflitli uzunluk-

larda yolculuklar yaparlar. Küçük kaya

bal›klar›ndan tonlarca a¤›rl›¤›ndaki ba-

linalara ya da dev tuna bal›klar›na ka-

dar tüm seyahat eden bal›klar›n ayr› bir

göç flekli vard›r. Kimi, hareket eden bir

besin kayna¤›na, kimi uygun üreme

alanlar›na ulaflmak için, kimi de zor

çevre koflullar› meydana geldi¤inde uy-

gun yaflam alanlar› bulmak için göç

ederler.  

Karadaki tabiat›n de¤iflimi ile k›-

yasland›¤›nda okyanus dalgalar› ve

gelgitin düzenli hareketlerinin sabit ol-

du¤u ve bunun da yön bulma konusun-

da güven verici oldu¤u düflünülebilir.

Ancak denizlerin derin bölgelerinde

durum böyle de¤ildir, hareket ve de¤i-

flim vard›r hatta karadaki kadar fazla

de¤iflim söz konusudur. Üstelik bu de-

¤iflimi görmek ve anlamak karadakine

göre biraz daha zordur. Okyanustaki

bal›klar da bu zorluklara ra¤men çeflitli

amaçlara yönelik olarak göçlerini ger-

çeklefltirirler.
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Beslenme Göçleri

Okyanus bal›klar›n›n göçleri çok

çeflitlidir. Okyanuslarda sürekli, birkaç

metreden yüzlerce metreye kadar saatler

ya da günler süren farkl› göçler gerçekle-

flir. Bu birbirinden farkl› seyahatlerin tek

ortak yanlar› amaçlar›d›r. Birçok bal›k

beslenmek için düzenli olarak göç eder. 

K›y› bal›klar› beslenmek amac›yla

yapacaklar› bu göçte gelgitten faydala-

n›rlar. Gelgit sayesinde önce k›y›ya da-

ha sonra geriye yerlerine ulafl›rlar. Böy-

lece her gün birkaç saatleri yemek ye-

mekle geçer. Baz› bal›klarsa gündüz-ge-

ce de¤iflimini kullanarak beslenirler.

Karayip mercan kayal›klar›nda, yakala-

n›nca ç›kard›¤› sesten dolay› homurtu

bal›¤› olarak bilinen bir tür renkli sürü

bal›¤› yaflar. Bu bal›klar gündüzleri yem

olmamak için kayal›klar›n kuytu yar›k-

lar›nda bulunurlar, akflam olunca da sü-

rüler halinde daha aç›klara kendileri

için besinin bol oldu¤u yerlere giderler.

Deniz otlar›n›n bol oldu¤u alanlara da-

¤›l›r ve buradaki omurgas›zlar› yiyerek

beslenirler. Günefl do¤madan biraz ön-

ce de ayn› yolu takip ederek kayal›klara

geri dönerler. Her sürü y›llarca kendi

gidifl-gelifl yolunu kullan›r.38
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Üreme Göçleri

Okyanus bal›klar› beslenmek d›fl›nda üreme amaçl› da göç

ederler. Her ne kadar bu göçlerin flekli bal›klar›n türüne göre de-

¤iflse de hepsi çok dikkat çekici detaylar içerir. Birçok bal›k uygun

üreme alanlar›na ulaflmak için günlük veya sezonsal göçler ger-

çeklefltirir. Bunun nedeni kimi bal›klar›n günlük kimininse ayda

bir yumurta b›rakmas›d›r. Yumurtlama bölgelerine yap›lan seya-

hatler k›sa olabildi¤i gibi okyanuslar›n katedildi¤i de olur.  

Bu göç organizasyonunda baz› bal›k türlerinde befl-on birey

baz›lar›nda ise binlercesi biraraya gelir. Hepsi, birlikte hareket et-

meleri gerekti¤ini, bunun kendilerine önemli yararlar sa¤layaca-

¤›n› biliyormuflças›na mutlaka sürü olufltururlar.  

Ringa bal›klar› üzerinde yap›lan üreme göçü araflt›rmalar› bi-

ze bu konuda önemli fikirler verir. Öncelikle bu bal›klar ayn› anda

iki düzlemde hareket ederler. Bunlardan biri beslendikleri plank-

tonlar›n afla¤› yukar› hareketine ba¤l› olarak beslenme seyahatleri,

di¤eriyse yumurtlama alanlar›na yapt›klar› dairesel göçleridir. 

Bu bal›klar y›lda birkaç ay üreme bölgelerinde bulunur daha

sonra da¤›l›rlar. Tüm ringa bal›klar› ayn› yerde ve ayn› zamanda

yumurtlamazlar. Büyük sürüler halinde farkl› zamanlarda ve

farkl› bölgelerde toplan›rlar. Fakat her zaman sürü halindedirler

ve yetiflkin ringalar her y›l ayn› üreme bölgelerine gelirler. Üreme

bölgelerini besin kayna¤›n›n çoklu¤una göre belirlerler. ‹flte bu

nedenle genellikle girdaplar› ve sahilleri tercih ederler. 

Dikkat edilirse göç yolculu¤unun her safhas›nda bir karar

verme mekanizmas› söz konusudur. Uygun zaman, uygun yer,

uygun yol... Hiçbir bal›k türü bu uygun flartlar› bilecek ve karar

verecek bir akla sahip de¤ildir. Böyle bir iddiada bulunan olursa

ona inanmak da mümkün de¤ildir. Öyleyse her aflamada aç›kça
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görülen bu üstün akl›n tüm canl›lar›n Yarat›c›s› olan Allah'a ait

oldu¤u aç›k bir gerçektir. Allah'tan baflka bir Yarat›c› arayanlarla

ilgili olarak Kuran'da flöyle buyrulmaktad›r:

De ki: "O, herfleyin Rabbi iken, ben Allah'tan baflka bir

Rab mi arayay›m? Hiçbir nefis, kendisinden baflkas›n›n

aleyhine (günah) kazanmaz. Günahkar olan bir baflkas›-

n›n günah yükünü tafl›maz. Sonunda dönüflünüz Rabbi-

niz'edir. O, size hakk›nda anlaflmazl›¤a düfltü¤ünüz fley-

leri haber verecektir." (Enam Suresi, 164)
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Okyanusta Yön Bulma

Bir bal›k koskoca okyanusta binlerce kilometrekarelik bir

alanda yumurtlayaca¤› bölgeyi nas›l bulur? Bu sorunun yan›nda

daha önce hiç gitmedi¤i bir yerin kendisi için uygun alan oldu¤u-

nu nereden bildi¤inin de cevaplanmas› gerekir. Bal›klar›n sahip

olduklar› -insan› hayrete düflüren- bu yetenekler ve mükemmel

yön bulma becerileri göç olay›n› evrimsel süreç ve tesadüflerle

aç›klamaya çal›flan evrimcilerin çabas›n›n bofluna oldu¤unu aç›k-

ça ortaya koymaktad›r. 

Hayvanlar›n buna benzer ak›lc› davran›fllar› evrimcilerin

üzerinde fazla düflünmek istemedikleri bir konudur. Bu yüzden

böyle bir örnek verildi¤inde 'içgüdü' kelimesiyle geçifltirmek is-

terler. Ancak içgüdünün kayna¤› konusunda bir aç›klama yapa-

mazlar. Evrim teorisinin kurucusu Charles Darwin bile içgüdüler
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karfl›s›nda düfltü¤ü durumu Türlerin Kökeni adl› kitab›nda flu fle-

kilde itiraf etmifltir:

'‹çgüdülerin ço¤u öylesine flafl›rt›c›d›r ki, onlar›n geliflimi okura

belki teorimi tümüyle y›kmaya yeter güçte görünecektir.39

fiu tahmin üzerimde a¤›r bas›yor. ‹çgüdüler yap›lar kadar hassas

de¤iflime u¤ram›yorlar. Kitab›mda da belirtti¤im gibi, içgüdü veya

yap›n›n ilk olarak bilinçsiz aflamalarla de¤iflmesini anlayabilmek

oldukça zordur.'40

Darwin, bu aç›klamalarla içgüdülerin kendili¤inden meyda-

na gelemeyece¤ini ve bu sorunun, teorisini y›kmaya yeterli bir

delil oldu¤unu itiraf etmektedir. Buna ra¤men evrim teorisini in-

sanlara makul göstermek amac›yla bu konuyu görmezden gel-

mektedir. Bunun nedenini de flu sözlerle aç›klam›flt›r:

'Sonunda, .... içgüdüleri özellikle ba¤›fllanm›fl ya da yarat›lm›fl güç-
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ler olarak de¤il de, bütün organik yarat›klar›n ilerlemesine yol açan

genel bir yasan›n, yani ço¤alman›n, de¤iflmenin, en güçlülerin ya-

flamas›n›n ve en zay›flar›n ölmesinin küçük belirtileri olarak gör-

mek, mant›kl› bir sonuç ç›karma olmayabilir, ama benim hayal gü-

cüm için çok daha doyurucudur.'41

Darwin bu sözüyle de içgüdüleri bir Yarat›c›'n›n var etti¤ini

kabul etmenin çok daha makul bir aç›klama oldu¤unu aç›kça iti-

raf etmektedir. Ve arkas›ndan da gerçek böyle olsa da, içgüdü ola-

rak nitelendirilen tüm bu kusursuz yeteneklerin tesadüfen mey-

dana geldi¤ini iddia etmenin "hayal gücü" ile mümkün oldu¤unu

söylemektedir. Görüldü¤ü gibi içgüdülerin varl›¤›n› evrim teorisi

ile aç›klamak evrim teorisinin kurucusu olan Darwin için bile

mümkün olmam›flt›r. 

Oysa evrimcilerin aç›klayamad›klar› bu ak›lc› davran›fllar›

sözkonusu canl›lar daha ilk do¤duklar› andan itibaren gösterirler.

Hepsi kendilerini yaratan Allah'›n onlara verdi¤i ilhamla soylar›-

n› devam ettirirler. Kendilerine ait bir ak›llar› ve muhakeme yete-

nekleri yoktur. Onlar› herfleyden daha iyi tan›yan, ihtiyaçlar›n›

onlardan daha iyi bilen üstün güç sahibi Allah, onlar› bu özellik-

leriyle yaratm›flt›r. fiimdi Allah'›n bu canl›lara yollar›n› hangi yön-

temlerle buldurdu¤una göz atal›m. 
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Yön bulma teknikleri

Bal›klar okyanuslar aras› göç ederken yönlerini bulmak için

birbirinden farkl› birçok yöntemden faydalan›rlar. Mercan kayal›-

¤› bal›klar› üzerinde yap›lan araflt›rmalar onlar›n yön bulmada

mercanlardan faydaland›klar›n› göstermifltir. Bilim adamlar› özel-

likle ç›k›nt›l› bir mercan kayal›¤›n› bal›klar›n düzenli göç yollar›

üzerinden al›p, yerini de¤ifltirdiklerinde, bal›klar›n da seyahat

yollar›n› mercan›n yeni yerine göre de¤ifltirdiklerini de tespit et-

mifllerdir. K›y› boyunca göç eden di¤er bal›k türleri de yönlerini

belirlemede muhtemelen ayn› yöntemden faydalanmaktad›rlar.

K›y›ya paralel olarak yüzen bu bal›klar, k›y›n›n arazi flekli ile bire-

bir uyumlu bir göç rotas› izlemektedirler. 

Karada ve havada göç eden baz› canl›lar gibi, bal›klar da göç

yollar› için Günefl'ten faydalanarak yönlerini bulurlar. Birçok bal›k

geceleri bar›nd›klar› yerlerden sahildeki besin yerlerine do¤ru yü-

zerken bu yöntemi kullan›r. Bu esnada Günefl'ten faydaland›klar›-

na dair en önemli bulgu, sahilden uza¤a götürülüp b›rak›lan pa-

pa¤an bal›klar›n›n gü-

neflli günlerde direkt

olarak sahile do¤ru yü-

zerken bulutlu günlerde

amaçs›z olarak yüzmele-

ridir. Bunlar bilim adam-

lar›n›n tespit edebildik-

leri örneklerdir. Ancak

geceleri ve bulutlu gün-

lerde göç eden ton bal›k-

lar›n›n yönünü nas›l bul-

du¤u araflt›rmac›lar için
Ton bal›klar›n›n
göç yolu
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halen hayranl›k duyduklar› bir s›rd›r. ‹nsanlardan çok daha üstün bir

yetenekle bu bal›klar yollar›n› flafl›rmadan, gitmeleri gereken yere

ulafl›rlar. Suyun alt›ndaki bir bal›¤›n -kuflbak›fl› bir görüntüye sahip-

miflçesine- bir hedef do¤rultusunda rota izlemesi, üzerinde düflünül-

mesi gereken iman hakikatlerindendir. Allah, bu canl›lar› yaflamlar›

boyunca ihtiyaç duyacaklar› sistemlerle yaratm›flt›r ve onlara tüm

davran›fllar›n› ve yön bulmadaki kabiliyetlerini ilham etmektedir. Bu

ilham sayesinde bal›klar uçsuz bucaks›z okyanuslar içinde yönlerini

bulabilmektedirler. 

Bu canl›lar›n kendi yönlerini belirlerken faydaland›klar› bir di-

¤er teknik de -kufllarda oldu¤u gibi- dünyan›n manyetik ve baz›

elektriksel alanlar›ndaki de¤ifliklikleri fark edebiliyor olmalar›d›r.

Köpek bal›klar› üzerinde yap›lan baz› araflt›rmalar onlar›n dünyan›n

manyetik alan›ndaki de¤ifliklikleri fark edebildiklerini göstermifltir.

Elektriksel alanlarla ilgili araflt›rmalar da yine köpek bal›klar› üzerin-

de yap›lm›flt›r. Kafalar›nda ve burunlar›nda elektrik alanlar›na hassas

olan çukurlar›n var oldu¤u bulunmufl, yön bulma kabiliyetleri bu be-

densel özellikleriyle aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Okyanustaki ak›nt›lar dünya-

n›n manyetik alan›n›n etki-

siyle güçlü elektrik alan-
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lar› olufltururlar. ‹flte bu elektrik alanlar›ndan oluflan ak›nt›lar, bir

köpek bal›¤› için okyanusta belirgin otoyollar gibidir. Fakat her ne

kadar tüm bunlar yeterli bir aç›klama gibi geliyorsa da, okyanus ba-

l›klar›n›n yönlerini bulmas› bunlar›n hiçbiri ile tam olarak aç›klana-

maz. Örne¤in ton bal›klar›, köpek bal›klar› gibi elektri¤e hassas çu-

kur organlara sahip de¤illerdir. Öyleyse bu canl›lar ulaflacaklar› yer-

leri bulmak için hangi mekanizmalar› kullan›rlar? Araflt›rmac›lar bu

konuya hiçbir aç›klama getiremezler. Ancak unutulmamal›d›r ki ile-

ride bir gün bu konuyla ilgili de bir mekanizma bulunsa yine de ba-

l›klar›n göçündeki ola¤anüstü durum sürecektir. Çünkü bir bal›¤›n

böylesine kusursuz bir yetene¤e kendi karar›yla veya tesadüflerin

etkisiyle sahip olmas› mümkün de¤ildir. Ak›l ve fluur sahibi bir var-

l›k olarak insan kendisi için böyle bir organ gelifltirmek istese yapa-

maz. Oysa bal›klar milyonlarca y›ld›r bu özelliklere sahiptirler.

Allah'›n varl›¤› ve yarat›l›fl gerçe¤i d›fl›nda hiçbir düflünce, evrende-

ki canl›lar›n düzenini ve yaflamlar› boyunca gösterdikleri muazzam

akl› aç›klayamaz. Allah, evrendeki herfleyi yaratan ve hepsine bir

düzen içinde flekil verendir. Onlara yaflamlar› boyunca gösterdikle-

ri üstün akl› da kesintisiz olarak Allah ilham etmektedir: 

Dikkatli olun; göklerde ve yerde olanlar›n hepsi Allah'›n-

d›r. O, üzerinde bulundu¤unuz fleyi elbette bilir... (Nur Su-

resi, 64)
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Göç Eden Planktonlardaki Üstün Ak›l

Plankton, Yunanca bir kelimedir ve dolaflmak ya da sürük-

lenmek anlam›na gelir. Bu yüzden okyanus ve denizlerde sürük-

lenen hem bitki hem de hayvan organizmalar›n ortak ad›d›r.

Planktonlar›n kimisi gözle görülmeyecek kadar küçükken kimisi-

nin de boyu dev deniz analar›nda oldu¤u gibi 3 metreyi bulur. 

Hem bitki hem hayvan planktonlar okyanuslarda dikey ve

yatay olmak üzere iki yönde göç ederler. Bunlardan en önemlisi

dikey göçtür. Fakat genel olarak iki yönde hareket ayn› anda ger-

çekleflir. Yukar› do¤ru hareketin esas nedeni beslenmedir. Bulun-

duklar› su kolonunda afla¤› yukar› besin bulmak için hareket

ederler. Bitkisel planktonlar hareket edebilmek için organizmala-

r›ndaki gaz, ya¤ ve tuz miktarlar›n› kontrol ederler. Gaz ya da ya¤

miktar›n›n artmas› ve tuzun at›lmas› organizman›n yukar› ç›kma-

s›n› sa¤lar. Bunun tersi de afla¤› inmek için kullan›l›r. Hayvansal

planktonlar ise bacaklar›, sert k›llar› ve yüzgeçleriyle hareket ede-

rek yüzerler. Hayvansal planktonlar göçlerini zamana ve üreme

dönemlerine göre ayarlarlar. Onlar›n göçlerini kontrol eden en

önemli faktörün ›fl›k oldu¤u tahmin edilmektedir. 

Akflam karanl›¤›nda ›fl›¤›n azalmas›yla planktonlar yüzeye

do¤ru hareket ederler, flafakta da ›fl›¤›n artmas›yla derinlere geri

dönerler.42 Göçlerini besinin ve düflman›n varl›¤› da etkiler. Ço¤u

mikroskobik boyutlarda olan bu canl›lar›n göçlerinin zamanlama-

s›n› kendi yararlar›na göre ayarlayabilmeleri için kendilerini bek-

leyen tehlikeleri ve faydalar› önceden bilip ona göre de tedbir al-

malar› gerekir. Bu ise, bir muhakeme kabiliyetine sahip olmalar›

demektir. Çünkü hayvansal planktonlar›n beslendi¤i bitkisel

planktonlar güneflin bol oldu¤u yüzeylerde bulunurlar. Fakat
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Günlük dikey göç döngüsü derin okyanuslarda süreklidir. fiafa¤a ya-
kın zamanda hayvansal planktonlar suyun derinliklerine, bitkisel
planktonların bol oldu¤u yerlerin (koyu sar› flerit) uza¤ına göç eder-
ler. Akflam karanlı¤ında planktonik hayvanlar bitkisel planktonlarla
beslenmek ve düflmanlardan saklanmak için yüzeye do¤ru harekete
geçerler.
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hayvansal planktonlarla beslenen canl›lar da gündüz onlar› yü-

zeyde daha rahat göreceklerinden gündüz beslenmeleri tehlikeli-

dir. Bu yüzden hayvansal planktonlar gündüzleri derinliklerde

olup geceleri beslenmek üzere yüzeye ç›karlar. Planktonlar›n, na-

s›l hareket edeceklerinden, ne zaman ve ne yönde hareket ede-

ceklerine kadar her aflamada gösterdikleri bu bilinçli davran›fllar

son derece hayranl›k vericidir. Onlara bu bilinçli davran›fllar› ö¤-

reten elbette herfleyin Rabbi olan Allah't›r:

O Allah, O'ndan baflka ‹lah yoktur, büyük Arfl'›n Rabbi-

dir. (Neml Suresi, 26)

Ve Allah ile beraber baflka bir ‹lah'a tapma. O'ndan baflka

‹lah yoktur. O'nun yüzünden (zat›ndan) baflka herfley he-

lak olucudur. Hüküm O'nundur ve siz O'na döndürüle-

ceksiniz. (Kasas Suresi, 88)

Allah denizlerden gökyüzüne kadar yaratt›¤› her canl›y› ya-

ratma sanat›n›n delilleriyle donatm›flt›r. Düflünebilen ve aklede-

bilen insanlar bu delilleri çok aç›k flekilde görebilir ve Allah'› ge-

re¤i gibi takdir ederler. Oysa inkar edenler, gerçek çok net bir fle-

kilde ortadayken bu delilleri görmezden gelmeye devam eder ve

inkarda ayak diretirler. Nitekim onlar›n hangi delili görürlerse

görsünler iman etmeyeceklerini Allah Kuran'da bize bildirmifltir:

… Onlar, hangi 'apaç›k-belgeyi' görseler, yine ona inan-

mazlar... (Enam Suresi, 25)
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Okyanu s la r dak i
Hayret Verici Göç
Serüveninin Üyeleri:
Y›lan Bal›klar›

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda

Bermuda'n›n güneyinde bulunan Sar-

gasso Denizi, Kuzey Atlantik ak›nt›s›-

n›n yo¤unlaflt›¤› ve hafif rüzgarlar›n

bulundu¤u bir bölgedir. Ayr›ca tatl›

su y›lan bal›klar› ad› verilen bal›klar

taraf›ndan yap›lan en uzun ok-

yanus göçlerinden birinin bafl-

lang›ç ve bitifl noktas›d›r.

Y›lan bal›klar›n›n göçü en

aç›klanamaz ve en hayret verici

göçlerden biridir. Avrupa ve Ku-

zey Amerika'n›n nehir ve derelerinde

720 kadar türde y›lan bal›¤› yaflar.

Bunlar›n milyonlarcas›n›n do¤duklar›

yer Atlas Okyanusu'ndaki Sargasso

Denizi'dir. Ancak yetiflkin hiçbir y›lan

bal›¤› orada yakalanmam›flt›r. Çünkü bal›klar do¤duktan bir süre

sonra h›zla buray› terk edip Avrupa ve Amerika'daki nehirlere

do¤ru yüzerler. Daha sonra da eriflkinli¤e ulafl›p yaklafl›k ömürle-

ri olan 15 y›l› doldurduklar›nda bir geriye göç bafllar ve Sargasso

Denizi'ne dönerler. Burada yumurtlad›ktan sonra da yine ayn›

bölgede ölürler. Yumurtadan ç›kan yavrular ayn› flekilde göç se-

rüvenini devam ettireceklerdir.43
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Bu serüvende dikkat çeken birçok nokta vard›r. Y›llard›r bir-

çok araflt›rma yap›larak bu sorulara cevaplar aranm›flt›r. Fakat el-

de edilen sonuçlar bu sorulara cevap verebilmekten çok uzakt›r.

Herkesi hayrete düflüren bu canl›lar göç yolculuklar› boyunca çe-

flitli mucizevi davran›fllar sergilerler. Bu sorular› flöyle özetlemek

mümkündür:

- Do¤duklar› yeri terk edip y›llar sonra ölmek için neden yi-
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ne ayn› yere gelirler?

- Bulunduklar› dere, ›rmak ve nehirlerden tan›mad›klar› de-

nize nas›l ulafl›rlar?

- Nehir y›lan bal›klar›n›, binlerce kilometrelik yorucu yolcu-

lu¤a sevk eden nedir? 

- Uçsuz bucaks›z Atlas Okyanusu'nda, pusulas›z Sargasso

Denizi'ni nas›l bulurlar? 

- Yeni do¤an y›lan bal›klar›, okyanustan nehirlere do¤ru ters

yönde nas›l giderler?

Bu canl›lar, Sargasso Denizi'nden yolculuklar›na bafllarlar.

Do¤duklar›nda yanlar›nda, yaklafl›k 6000 kilometrelik bir yolcu-

lukta onlara k›lavuzluk edecek kimse yoktur. Onlar buna ra¤men

flafl›rmadan ve yan›lmadan Bermuda'n›n güney bat›s›nda bulu-

nan Sargasso Körfezi'nden yola ç›k›p, Avrupa'ya ve Kuzey Ame-

rika'ya ebeveynlerinin yaflad›klar› nehirlere giderler. Bu küçük

canl›lara bu noktada ak›nt›lar yard›m eder. Gulf Stream denilen

s›cak su ak›nt›s› onlar›n Avrupa'ya do¤ru yol almalar›nda yar-

d›mc› olur.44 Sonunda yaflamlar›n› sürdürecekleri nehirlere ulafl›r-

lar. Burada yaflay›p, eriflkinli¤e ulaflt›klar›nda hepsi ayn› anda

sözleflmiflçesine nehirlerden okyanusa do¤ru yüzmeye ve do¤-

duklar›, yumurtlayacaklar› Sargasso'ya do¤ru yolculu¤a ç›karlar.

Bu döngü bu flekilde devam eder. 

6-7 cm uzunlu¤undaki saydam genç y›lan bal›klar› nehre ve

haliç k›y›s›na yak›n yüzerek ak›nt›ya karfl› gelirler. Cam y›lan ba-

l›klar› olarak adland›r›lan bu canl›lar›n dönüflü farkl› yerlerde

farkl› sezonlarda bafllayarak sonbahardan ilkbahar›n sonlar›na

kadar sürer. Bu genç y›lan bal›klar› mükemmel bir dirençle neh-

rin yukar›s›na do¤ru gitmeye çal›fl›r, küçük ça¤layanlardan sü-

rüklenerek geçerler.45 Burada önemli bir detay vard›r: Y›lan bal›k-
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lar›n›n yüzme kabiliyetleri zay›ft›r. Buna ra¤men y›lan bal›klar›

okyanusun derinliklerinde, üreyip ölmek için onbinlerce kilomet-

re katederek göç etmektedirler. Peki ama neden? Y›lan bal›klar›

kendilerine yak›n birçok yer varken neden özellikle Sargasso De-

nizi'ni seçmektedirler? Bilim adamlar› Avrupal› y›lan bal›klar›n›n

niçin göç etti¤i de¤il, niçin bu kadar uza¤a göç ettikleri sorusu-

nun cevab›n› bulmaya çal›flmaktad›rlar. Ayr›ca yumurtadan ç›kan

y›lan bal›klar›n›n neden bulunduklar› bölgede kalmad›klar›, istis-

nas›z olarak ebeveynlerinin geldi¤i bölgelere do¤ru uzun bir yol
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katetmeleri de oldukça flafl›rt›c›d›r. Bu canl›lar›n daha dünyaya

gelir gelmez, kendilerine yol gösteren büyük bir y›lanbal›¤› ol-

mad›¤› halde böyle bir yolculu¤a ç›kmalar›, kendilerine bu bilgi-

nin do¤madan önce verildi¤ini gösterir. O halde bir canl›ya he-

nüz dünyaya gelmeden bu bilgiyi verebilecek olan kimdir?

Bu sorulara evrimcilerin verebilecek cevaplar› yoktur. Bu

derece kusursuz bir organizasyonu, ak›lc› ve hatas›z davran›flla-

r› hiçbir tesadüf zinciri aç›klayamaz. Y›lan bal›klar› örne¤inde

de görüldü¤ü gibi göç olay›nda gerçekleflen mucizeler zincirinin

tek aç›klamas› yarat›l›flt›r. Allah bu canl›larda çok üstün bir ak›l

tecelli ettirerek yarat›l›fl delillerini insanlara göstermektedir. Ön

yarg›dan uzak bir flekilde düflünüldü¤ünde y›lan bal›klar›n›n

göç seyahatleri Allah'a iman etmek için yeterlidir.

Allah, sonsuz ilim sahibidir. Bu canl›lar› da ilk yaratt›¤› an-

dan itibaren ömürleri boyunca karfl›laflacaklar› olaylarda zor du-

rumda kalmayacaklar› özelliklerle donatm›flt›r. Vücut yap›lar›,

yapacaklar› ifller ve yaflayacaklar› çevreye uygunluklar› gibi de-

taylar kusursuzdur. Evrendeki tüm sistemler gibi göç de hem

çok kompleks hem de kompleks oldu¤u kadar hikmetli ve dü-

zenli bir organizasyondur. Kuran'da Allah'›n yaratmas›nda ku-

sur arayanlar›n durumu ve bu konudaki çabalar›n›n bofla gide-

ce¤i flöyle haber verilmektedir:

O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi

gök yaratm›fl oland›r. Rahman (olan Allah)›n yaratma-

s›nda hiçbir 'çeliflki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremez-

sin. ‹flte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlakl›k

(bozukluk ve çarp›kl›k) görüyor musun? Sonra gözünü

iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bul-

maktan) umudunu kesmifl bir halde bitkin olarak sana

dönecektir. (Mülk Suresi, 3-4)
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Balinalar›n Dairesel Göçleri

Balinalar günümüzde yaflayan en büyük canl›lard›r. En bü-

yükleri 35 metre boyu ve 130 ton a¤›rl›¤› ile mavi balinalard›r. Ba-

linalar›n pigme denilen en küçük türü dahi 6 metre boyunda ve 5

ton a¤›rl›¤›ndad›r. Bu dev cüsseli canl›lar genel olarak ikiye ayr›-

l›rlar: Beslendikleri küçük bal›klar›, kabuklu canl›lar› ve plankton-

lar› süzmek için a¤›zlar›n›n içinde "balina çubu¤u" denen (balina

çubu¤u saç ve t›rnaklar›m›zdaki, atlar›n toynaklar›ndaki ve bo¤a-

lar›n boynuzlar›ndakine benzer bir maddeden yap›lm›flt›r) bir ya-

p›ya sahip olan çubuklu balinalar ve çeflitli bal›k, deniz kufllar› ve

deniz memelileri gibi s›cakkanl› canl›lar› yiyen diflli balinalar. 

Balinalar›n göçleri tropikal denizlerden kutup denizlerine

kadar uzanan y›ll›k dairesel seyahatlerdir. Göçleri en dikkat çe-

kenler de çubuklu balinalard›r. Bu balina türü s›cak tropikal ya da

tropikal ile ›l›man kuflak aras›ndaki sularda ürer. Neslin devam›

için bu üreme yerinin özellikleri önem tafl›maktad›r çünkü yavru-

lar›n yaflamas› için mutlaka s›cak sularda bulunmalar› gerekmek-

tedir. Yeni do¤an yavrular›n derilerinin alt›nda koruyucu ya¤ ta-

bakas› yoktur. E¤er yavrular bu özellikleriyle kutup denizlerinde

do¤mufl olsalard› donarak ölürlerdi. Bu yüzden balinalar›n do-

¤um yerlerinin s›cak tropikal sular olmas› son derece hikmetlidir. 

Yavru balinalar birkaç ay yaln›zca anne sütü ile beslenirler.

Balina sütünün ya¤› ve proteini zengin oldu¤undan yavrunun

büyümesi ve özellikle de ya¤›n depolanmas› çok h›zl› olur. Bu,

genç yavru için hayati bir özelliktir çünkü donan kutup sular›nda

annesinin ilgisine ve h›zla güç kazanmaya muhtaçt›r. 

Do¤um yapt›ktan sonra yavrular›n› büyüten balinalar bir sü-

re sonra besin bulabilmek için kuzey denizlerine do¤ru hareket
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ederler. Çubuklu balinalar y›l›n en az›ndan dört ay› beslenmeden

yaflayabilirler. Bu s›rada yaz›n depolad›klar› ya¤lar› kullan›rlar.

Hatta üreme alanlar›na do¤ru yapt›klar› dönüfl yolculu¤unda ha-

mile olmalar›na ve kimi zaman da bir yavru emziriyor olmalar›-

na ra¤men 7.000 kilometreden fazla beslenmeden yüzebilirler.46

Bitkisel planktonlarla beslenen balinalar›n bes-

lenmek için seçtikleri bölgenin özellikleri de dik-

kat çekicidir. Karada oldu¤u gibi denizde

de tüm hayat bitkilerin varl›¤›na

ba¤l›d›r. Fotosentez sa-

yesinde inorga-

nik yap› tafl-
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Humpback balinalar› kutup
bölgelerindeki genifl yazl›k
beslenme alanlar›yla tropikler-
deki daha s›n›rl› olan k›fll›k
üreme alanlar› aras›nda göç
ederler. Bu yolculuklar› esna-
s›nda nadiren beslenirler.



lar›ndan organik maddeler sentezlenir. Nitrat›, fosfat› ve sülfat›

bol olan g›daca zengin dip suyu Antartika'ya do¤ru hareket eder,

k›tan›n yak›nlar›nda yüzeye yükselir ve okyanus ak›nt›lar›yla yü-

zeyde kuzeye do¤ru tafl›n›r. G›daca zengin olan bu sularda bitkisel

planktonlar daha fazla büyürler. Sonuç olarak Antartika Denizi

tropikal denizlere göre 10-20 kat daha fazla plankton içerir. Bunu

biliyormuflças›na balinalar beslenmek için bu bölgelere gelirler. 

Diflli balinalar ise çubuklu balinalar kadar göç etmezler. Baz›-

lar› ise nehirlerde yaflar bu yüzden hareketleri de s›n›rl›d›r. 

Çubuklu balinalar›n okyanusta özel üreme ve beslenme alan-

lar›na yapt›klar› uzun seyahatleri inceleyen bilim adamlar› için

balinalar›n yön bulma konusundaki yöntemleri merak konusu ol-

maktad›r. Bu konuda en çok öne sürülen aç›klama balinalar›n

dünyan›n manyetik alan›ndaki de¤ifliklikleri alg›layabilecek bir

yap›ya sahip olduklar›d›r. Beyinlerini çevreleyen dokularda, bu

ifle yarayacak manyetik depolar oldu¤u düflünülmektedir. Böyle-

ce balinalar dünyan›n manyetik alan›n› kullanarak basit bir harita

ve zamanlama elde ederler. Bu onlar›n kendi pozisyonlar›n› gör-

melerini ve ilerlemelerini sa¤lar. Bunu baflarabilmek için de bölge-

sel manyetik alandaki küçük de¤iflimleri fark edebilirler. 

Buraya kadar anlatt›¤›m›z herfley tek tek bir mucizeler zinci-

rinin halkalar›d›r. Allah, do¤acak yavrunun neye ihtiyac› olaca¤›-

n›, beden yap›s›n›n nas›l olaca¤›n› daha en bafl›ndan bilir. Çünkü

yeryüzünden gökyüzüne tüm evreni yaratan ve her an bu yarat-

maya devam eden Allah't›r. O'nun bilgisi herfleyi kuflatm›flt›r. 

Bu canl›lar do¤um yapt›ktan sonra nerede besin bulabilecek-

lerini ve o bölgeye nereden gideceklerini de bilemezler. Bu canl›-

lar›n her birinin bedenlerindeki mükemmellik ve sergiledikleri
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Gri balinalar  kutuplardaki
yazlık beslenme alanların-
dan sıcak denizlerdeki
yavrulama alanların›n bu-
lundu¤u sı¤ sahillere göç
ederler.
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ak›l ve organizasyon flüpheye

yer b›rakmayacak flekilde yarat›-

l›fl› ispatlar. Bu bilgilerden ha-

berdar olan herkes bunlar›n asla

tesadüfler sonucu olamayaca¤›-

n› da takdir edebilir. Bir hayva-

n›n böyle bilgilere sahip olacak

kadar bilinç ve ak›l sahibi oldu-

¤unu iddia edemez. Çünkü bir-

çok insan bile bu bilgiyi belki

burada okuyarak ö¤renmekte-

dir. Bir balinan›n bu bilgiye sa-

hip olmas› elbette ola¤anüstü bir

durumdur.

Samimi olarak bu bilgileri

de¤erlendirenler Allah'a iman

ederken, zulüm ve büyüklenme

içinde olanlarsa gerçe¤i gördük-

leri halde Allah'›n apaç›k olan

varl›¤›n› inkar ederler. Bu kifliler

dünyada oldu¤u kadar ahirette

de kay›ptad›rlar. Allah hiçbir fle-

ye ihtiyac› olmayand›r:

Göklerin ve yerin yara-

t›lmas› ile onlarda her

canl›dan türetip-yaymas›

O'nun ayetlerindendir.

Ve O, dileyece¤i zaman

onlar›n hepsini toplama-

ya güç yetirendir. (fiura

Suresi, 29)
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Deniz Kaplumba¤alar›n›n Uzun Göçleri

Deniz kaplumba¤alar› ilginç yaflamlar› ve uzun göçleriyle

okyanuslar›n en dikkat çekici canl›lar›ndand›r. fiu ana kadar hak-

lar›nda en fazla araflt›rma yap›lan canl›lardan biri olmalar›na ra¤-

men uzun mesafelerdeki göçleri s›ras›nda nas›l bu derece kusur-

suz flekilde yollar›n› bulabildikleri tam olarak aç›klanamam›flt›r.

Göçleri esnas›nda beslendikleri alandan üreme alanlar›na do¤ru

seyahat ederler.

Deniz kaplumba¤alar›n›n çok farkl› türleri vard›r. Bu türler
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içinde göç konusunda en dikkat çekici olan, Güney Amerika'n›n

Brezilya sahillerinde beslenen yeflil kaplumba¤a (chelonia my-

das)d›r.  Her y›l bu kaplumba¤alar›n binlercesi Brezilya sahillerin-

den Atlantik Okyanusu'ndaki Ascension Adalar›na do¤ru göç

ederler. Bu göç yolculu¤u yaklafl›k 2.300 kilometre kadard›r. Ulafl-

t›klar› adan›n yaln›zca 11 km geniflli¤inde oldu¤u göz önüne al›n-

d›¤›nda kaplumba¤alar›n seyahatlerindeki yön bulma becerisi

daha net anlafl›l›r. Deniz kaplumba¤alar›n›n hareketlerini incele-

mek üzere yap›lan bir deneyde iflaretlenen bir difli kaplumba¤a-

n›n izledi¤i yollar araflt›r›lm›flt›r. Güney Queensand'da yuvas›
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olan ve X38756 kodu ile etiketlenen yetiflkin bir difli yedi y›l sekiz

ay boyunca görülmemifl, 1989'da 2.543 km uzaktaki Carpentaria

Körfezi'ndeki üreme bölgesinde yakalanm›flt›r. Seksen gün sonra

da tekrar kendi plaj›nda yumurtlarken bulunmufltur. Hayvan›n

yumurtal›¤› üzerinde yap›lan inceleme aradan geçen sekiz y›l bo-

yunca hiç üremenin gerçekleflmedi¤ini göstermektedir. 

Bu süre zarf›nda kaplumba¤a minimum 5.100 km seyahat et-

miflti. Bu, yolculu¤unun yakaland›¤› gün bafllad›¤› varsay›l›rsa,

kaplumba¤an›n üreme yerine geri dönmek için günde 32 kilometre

katetmesi demektir. Carpentaria Körfezi'ni geçmek için ilk önce ku-

zeydo¤uya gitmifl, daha sonra Torres Bo¤az›'n› geçtikten sonra ge-

nellikle güneye yönelmifl seyahati boyunca bir k›sm›n›n onun gitti-

¤i yönde bir k›sm›n›n ise aksi yönde oldu¤u çok çeflitli ak›nt›lara

maruz kalm›fl olmal›yd›. E¤er bu kaplumba¤a rastgele dolanarak

seyahat etmifl olsayd› bu kadar çabuk dönüfl seyahati yapamazd›.47
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Bu amaçl› ve hedefi belirlenmifl yolculuk akla çok önemli bir

soruyu getirecektir. 

Kaplumba¤an›n üremek için bafllatt›¤› göç döngüsünü bafla-

rabilmesi için eski seyahatlerindeki hat›ralar›n ve yön bulma bil-

gilerinin kaplumba¤an›n haf›zas›na depolanm›fl olmas› gerek-

mektedir. Bu bilgiler nas›l depolanm›flt›r? Bu organizasyondaki

mükemmelli¤in sebebi olarak kaplumba¤an›n haf›zas›n› görmek

flüphesiz ki akla ve mant›¤a ayk›r›d›r. Bu canl›lar›n sahip olduk-

lar› becerilerle yarat›ld›klar› flüphe götürmez bir gerçektir.

Bu flekilde muazzam bir yolculukla üreme bölgesine ulaflan

kaplumba¤alar buraya yak›n yerlerde çiftleflirler. Ancak difliler

ald›klar› spermleri kullanmaz, depolarlar ve yaklafl›k üreme

plajlar›n›n 100 kilometre ilerisine giderler. Burada depolad›kla-

r› spermlerle yumurtalar›n› döllerler. Kuluçka dönemi kaplum-

ba¤an›n iki haftas›n› al›r ve bu dönemin ard›ndan kaplumba¤a

üreme plaj›na gider ve yaklafl›k 120 kadar yumurta b›rak›r. Bu

ifllemi ayn› sezon içinde yaklafl›k 10 kez tekrarlar. Bu üreme

mevsimi s›ras›nda üreme bölgesine yak›n bir deniz alan›n-
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da bulunur, yumurta b›rakma ifllemini tamamlay›nca da yavrula-

r›n ç›kmas›n› beklemeden beslenme bölgesine geri döner. Üreme

bölgesindeyken kaplumba¤a çok az beslenir, bu s›rada beslenme

bölgesindeyken depolam›fl oldu¤u ya¤ rezervleri, ihtiyac› olan

enerjiyi ona sa¤lar.

Binlerce kilometrelik yolu katederek
seneler sonra ayn› yeri nas›l bulurlar? 

Bir difli birey genellikle art arda iki y›l üremez. Birçok tür için

iki üreme göçü aras›nda en az 2 en fazla 8 y›l geçer. Fakat burada

dikkat çeken, ikinci kez üreme bölgesine gitmesi gerekti¤inde

kaplumba¤an›n tekrar kendisinden yaklafl›k 2.300 kilometre

uzaktaki bir önceki üreme alan›na gitmesidir. Binlerce kilometre

uzakl›ktaki bu yeri ayn› flekilde bulabilmeleri bu deniz canl›lar›-

n›n göçlerindeki en mucizevi yönlerden biridir. 

Üreme plajlar›nda b›rak›lan yumurtalar 7 ila 13 hafta sonra

çatlarlar. Burada da büyük bir mucize gerçekleflir. Deniz kaplum-

ba¤alar› insanlar gibi cinsiyet kromozomlar›na sahip de¤illerdir.

Cinsiyeti belirleyen yuvan›n ›s›s›d›r ve bu belirleme kuluçka dö-

neminin ortalar›nda gerçekleflir. S›cak yuvalar tamamen difli yav-

rular oluflturur, serin yuvalarda ise yaln›zca erkekler oluflur. 

Kaplumba¤alar›n Allah'›n ilham› ile hareket ettikleri, dünya-

ya gözlerini açt›klar› andan itibaren bellidir: Yumurtalar›ndan ç›-

kan küçük bireyler, bafllar›nda onlara yol gösteren bir kaplumba-

¤a olmadan, hiçbir tecrübeden faydalanmadan nas›l davranacak-

lar›n› bilirler. Yumurtadan ç›kt›ktan sonra hemen denize yönel-

mez, akflam› beklerler. Böylece hem güneflin kavurucu s›caklar›n-

dan hem de kumsaldaki tehlikelerden korunmufl olurlar. Akflam
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olunca do¤ruca denize yönelirler. Bu yönelmenin nedeni henüz

tam anlafl›lamamakla beraber kaplumba¤alar›n ›fl›¤a duyarl› bir

sistemlerinin oldu¤u düflünülmektedir. Deniz yönü her zaman

kara yönünden daha parlakt›r, bu küçük canl›lar da bu parlakl›¤a

yöneliyor olabilirler.

Yavrular bu flekilde denize ulafl›rlar. Art›k onlar için riskli bir

yolculuk bafllam›flt›r. Plajda yumurtadan ç›kan yavrulardan bir

k›sm› yengeçler ve kufllar taraf›ndan avlan›r. Suya girdikleri an

daha büyük bir risk alt›na girerler. Do¤ruca aç›k okyanusa do¤ru

yüzen yavrular›n birço¤u s›¤ sulardan geçerken bal›klara ya da
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köpek bal›klar›na yem olurlar. Birkaç gün durmadan yüzdükten

sonra dinlenmeye ve yüzeyde karfl›laflt›klar› planktonlarla beslen-

meye bafllarlar. Bu genç kaplumba¤alar okyanus taban›nda bes-

lenme bölgesine yerleflip yetiflkin olana kadar ayn› alanda onlarca

y›l kal›rlar. Yetiflkinli¤e ulafl›p üreme ça¤›na geldiklerinde ise, flafl›-

lacak flekilde, do¤duklar› yere do¤ru göç seyahatine bafllarlar.

Deniz kaplumba¤alar› do¤umdan itibaren yaln›z kal›r, ayr›-

ca yaflant›lar› boyunca da türlerinin di¤er bireyleriyle çok az ileti-
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flim kurarlar. O halde bu canl›lara ne zaman nereye göç edecekle-

rini, nas›l besleneceklerini, üreme ve beslenme alanlar›n›n yerini

ö¤reten bir baflka kaplumba¤a de¤ildir. O halde yeni yumurtadan

ç›kan bir kaplumba¤a tüm bu bilgilere nas›l sahip olur?

Daha önce de belirtti¤imiz gibi tüm canl›lara henüz daha

dünyaya gelmeden önce ihtiyaçlar› olacak yetenekleri veren, on-

lara yaflamlar› boyunca yapmalar› gereken fiilleri ö¤reten Yüce

Allah't›r. 

Bir kaplumba¤a hayat›n›n büyük bir bölümünü tek bafl›na

geçirir. Ancak bu onun için bir eksiklik de¤ildir, çünkü bu flekilde

yaflayabilecek özelliklerle yarat›lm›flt›r: Çevresel ipuçlar›n› fark

edebilece¤i çok üstün yeteneklerle donat›lm›flt›r. Güçlü bir koku

hissine ve görüfl gücüne sahiptir. D›fl kulaklar› olmamas›na ra¤-

men insanlar›n duyma s›n›r›n›n ötesindeki çok düflük frekansl›

sesleri bile duyabilir. 

Sahip olduklar› tüm bu kompleks sistemler, onlar› herfleyi bi-

len Allah'›n yaratt›¤›n›n bir delilidir. Allah onlar› tek bafllar›na ya-

flayabilecek derecede mükemmel özelliklerle donatarak yaratm›fl-

t›r. Bu konuda düflünen insanlar Allah'›n gücünün sonsuzlu¤una

bir kere daha flahit olur ve Rabbimiz'e karfl› sorumlu olduklar›n›n

bilinciyle hareket ederler. Allah Kuran'da bunun aksine hareket

edenlerin bar›nma yerlerinin atefl oldu¤unu bildirmektedir:

Gerçekten, gece ile gündüzün art arda geliflinde ve

Allah'›n göklerde ve yerde yaratt›¤› fleylerde korkup-sa-

k›nan bir topluluk için elbette ayetler vard›r. Bizimle kar-

fl›laflmay› ummayanlar, dünya hayat›na raz› olanlar ve bu-

nunla tatmin olanlar ve Bizim ayetlerimizden habersiz

olanlar; ‹flte bunlar›n, kazand›klar› dolay›s›yla bar›nma

yerleri atefltir. (Yunus Suresi, 6-8)
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Deniz kaplumba¤alar›n›n yollar›n› nas›l
bulduklar› tam olarak bilinmiyor...

Göç eden kaplumba¤alar hem onlarca y›l okyanus içinde dö-

nüp dolaflt›ktan sonra do¤um yerlerini hem de beslenme alanla-

r›ndan sonra yuvalar›n› bulabilmektedirler. Bununla ilgili çok sa-

y›da araflt›rma yap›lm›fl, fakat bir sonuca var›lamam›flt›r. Tek bili-

nen, bu canl›lar›n üstün bir ak›l göstererek her defas›nda yollar›-

n› bulabildikleridir.

Bu konuda çok fazla fikir ortaya at›lm›fl fakat hiçbiri yeterli

olmam›flt›r. Baz› kaplumba¤a türlerinin sahil fleridini izleyerek,

okyanusu geçen türlerin ak›nt›larla sürüklenen kokular› takip

ederek, baz›lar›n›n ise dünyan›n farkl› yerlerinin manyetik alan

de¤iflimlerine tepki vererek do¤ru bölgelere ulaflt›klar› düflünül-

mektedir. 

Bu ihtimalleri göz önünde bulundural›m ve ayn› ifllemi kap-

lumba¤alarda var oldu¤u düflünülen özelliklere sahip insanlar›n

yapt›¤›n› varsayarak kaplumba¤alar›n baflard›klar› iflin zorlu¤u-

nu bir kere daha düflünelim: Ömrünüzde ilk kez bir yere gidiyor-
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sunuz. Buras› sizin yaflaman›z ve hayat›n›z› sürdürebilmeniz için

uygun koflullara sahip. Fakat nas›l olduysa buras›n› hiç yan›lma-

dan buldunuz. Sonra kilometrelerce uza¤a yine sizin için uygun

olan baflka bir yere do¤ru yola ç›kt›n›z ve buraya da hayat›n›zda

ilk kez gidiyorsunuz. Yola ç›kmadan önce de geldi¤iniz bu yere

tekrar gelmeniz gerekti¤ini önceden tahmin edip, buran›n her

türlü özelli¤ini akl›n›zda tutuyorsunuz. Kokusunu, etraf›ndaki

do¤a flekillerini, bölgenin manyetik alan›n›, her özelli¤ini adeta

akl›n›za kaydediyorsunuz. Kilometrelerce uzaktan tekrar buraya

gelirken de bu kay›tl› bilgilere baflvuruyorsunuz. Tabi ki bunlar›

yaparken de öyle bir vücut sistemine sahipsiniz ki, hem pusula

gibi bulundu¤unuz yerin manyetik alan›n› saptayabiliyor hem de

ömrünüz boyunca size gerekli ortamlar›n hangi özelliklere sahip

olmas› gerekti¤ini kendiniz tespit edip ölçüyorsunuz. 

Bir insan›n bütün bunlar› baflarmas› -teknolojik aletler kullan-

madan- elbette ki mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla tüm bunlar› deniz

kaplumba¤alar›n›n kendi ak›l ve becerileriyle yapt›¤›na inanmak

da ayn› flekilde ak›l d›fl›d›r. 

Nitekim otuz y›ldan fazla süredir araflt›r›lmas›na ra¤men de-

niz kaplumba¤alar›n›n göçleri ve yollar›n› bulma mekanizmalar›

hala belirgin de¤ildir. Ayr›ca hangi sistemle bunu baflard›klar› bu-

lunmufl bile olsa, bu sistemi kendilerinin gelifltiremeyece¤i aç›kt›r.

Evrendeki herfleyi yaratan, evrenin her köflesinde sonsuz akl›n›

tecelli ettiren Allah't›r. Allah Kendi sonsuz ilminden diledi¤i ka-

dar›n› diledi¤ine verir. Allah'› inkar edenler ise, milyonlarca y›l

araflt›rsalar da bunun d›fl›nda bir aç›klama bulamazlar. Allah'tan

baflka bir ‹lah olmad›¤› Kuran'da flöyle bildirilmektedir:

Sizin ‹lah›n›z yaln›zca Allah't›r ki, O'nun d›fl›nda ‹lah

yoktur. O, ilim bak›m›ndan herfleyi kuflatm›flt›r. (Taha Su-

resi, 98)
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Ak›nt›lara Karfl› Koyan Somon            
Bal›klar›n›n Göç Yolculu¤u

Ters yönde yani ak›nt›ya karfl› yüzmek, kimi zaman

3 metrelik flelalelerden atlamak, bu s›rada kimi zaman

kayalara çarpma riskiyle karfl› karfl›ya olmak, kimi za-

man okyanusun tuzlu sular›nda kimi zamansa nehirler-

de yaflamak zorunda olmak... Bunlar somonlar›n üreye-

bilmek için gerçeklefltirdikleri göç yolculu¤undaki detay-

lardan sadece birkaç›d›r. 

Somonlar göç eden canl›lar içinde en hayret uyand›ranlar-

dan biridir. Kuzey Amerika'n›n Bat› k›y›lar›ndaki nehirlerde yafla-

yan somonlar›n en önemli özellikleri göç yolculuklar› s›ras›nda

nehirleri ve vadileri aflabilmeleridir. Difli somon bal›klar› üreme

döneminde s›¤ bir akarsuya yumurtalar›n› b›rak›r. Yumurtadan

ç›kan yavrular, yumurtan›n içinde haz›r bulunan besleyici kese-

lerle beslenirler. Birkaç hafta geçince de akarsuda yiyecek araya-

bilecek hale gelirler. Yaklafl›k 1 y›l boyunca bu akarsuda yaflarlar. 

Binlerce somon ayn› anda hareket etmeye bafllayarak nehir

yata¤› boyunca göç eder. Haftalar sürecek olan bu yolculuk-

lar›n›n sonundaki hedefleri Pasifik Okyanusu'dur. 

Somonlar›n bir özelli¤i de hem tatl› hem de tuzlu

suda yaflayabilecek bir yap›ya sahip olmalar›d›r.  Okyanusa var›r

varmaz somonlar›n vücudunda yap›sal bir de¤ifliklik olur ve tuz-

lu suda yaflayacak hale gelirler. Sonraki 1 veya 4 y›ll›k süre bo-

yunca, okyanusta dev mesafeler katedeceklerdir. Yolculuk sonu-

cunda somonlar olgunlaflm›fl ve hayatlar›n›n en son ve zorlu yol-

culu¤una haz›r hale gelmifllerdir. Evlerine, yani do¤duklar› akar-

su yata¤›na geri dönmeye haz›rd›rlar.
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fielalelerden atlayarak kendilerini tehlikeye atan
somonlar›n amac› dünyaya ilk geldikleri yere dön-
mektir. Bunu baflarabilmeleri için seneler önce için-
de gezindikleri akarsuyu bulmalar› gerekir. Nitekim
bu akarsuyun denize döküldü¤ü yeri somonlar
adeta pusula ya da harita kullan›r gibi bulurlar. 
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Somonlar hem tatl› hem de tuzlu suda yafla-
yabilecek bir yap›da yarat›lm›fllard›r. Bu yara-
t›l›fl›n amac› ise, bal›¤›n yapaca¤› mucize yol-
culukta gizlidir. Somon bal›klar›n›n hedefleri-
ne ulaflmalar› için binlerce kilometre yüzme-
leri gerekir. Atlantik somon bal›klar›n›n büyük
k›sm› yolculuklar› esnas›nda yaklafl›k 4.000
kilometrelik bir mesafe katederler.
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Y›llar önce denize varmak için geçtikleri nehir yata¤›nda, flim-

di tam ters yönde, yani ak›nt›ya karfl› yüzmeye bafllarlar. Karfl›lar›na

ç›kan hiçbir engel onlar› y›ld›rmaz. Öyle ki flelalelerle karfl›laflt›kla-

r›nda bile büyük bir h›zla akan tonlarca suyun içinden yukar› z›pla-

yarak yollar›na devam ederler. 3 metrelik engelleri dahi z›playarak

aflabilirler. Vücutlar›nda aç›lan yaralara ald›rmadan yola devam

ederler. Ve sonunda, y›llar önce do¤duklar› nehir yata¤›na var›r ve

orada yumurtalar›n› b›rak›rlar. Görevlerini tamamlayan somonlar

k›sa bir süre sonra da ölürler. 

Yard›m almadan ve yön gösteren bir araç kullanmadan binler-

ce kilometrelik mesafeden do¤du¤u yere gitmesi gereken bir kiflinin

bunu belli bir zaman içinde, sadece bir kere geçti¤i engebeli yollar-

dan hatas›z bir flekilde geçerek baflarmas› oldukça az bir ihtimaldir.

Ancak somonlar, insanlar için mümkün olmayan bu ihtimali do¤ar

do¤maz baflaracak yetenektedirler. Böyle bir kabiliyetin somonlar›n
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kendi çabas›yla oluflamayaca¤› ya da tesadüflerin bu bal›k türüne

insandan daha üstün yetenekler veremeyece¤i çok aç›kt›r.

Somonlar›n yolculuklar›ndaki mükemmelli¤in tam olarak

anlafl›lmas› için nehir boyunca ilerleyen bir somonun hedefe ula-

flana kadar nelere dikkat etmesi gerekti¤ini düflünelim: 

Öncelikle somonun rotas›n› tespit ederken baz› önemli ka-

rarlar almas› gerekir. Bal›k karan›n oldukça içlerinde, bir ›rma¤›n

herhangi bir kolunda dünyaya gelmifltir. Nehirler de kimi zaman

çeflitli kollardan oluflurlar. Dolay›s›yla somon geldi¤i yere tekrar

ulaflabilmek için nehrin her kola ayr›l›fl›nda do¤ru tarafa yönel-

mek zorundad›r. Nitekim somonlar hayatlar›nda sadece bir defa

geçtikleri yollar› flafl›rmadan bulur; her defas›nda kendilerini

do¤duklar› yere götürecek nehir koluna saparlar.

Somonlar›n yolculuklar›n› çok daha flafl›rt›c› yapan bir detay

vard›r. Bal›k, yolculu¤u boyunca çok büyük bir çaba gösterir ve

afl›r› bir güç harcar, fakat buna ra¤men herhangi bir g›da almaz.

Çünkü yorucu göçü s›ras›nda kendisine gerekecek enerjiyi önce-
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den depolam›flt›r. Üstelik bu depolamay› hatas›z bir hesaplama

ile yapm›fl ve yak›t›n› tam olarak ayarlam›flt›r.

Somonlar›n göçlerini incelerken bütün bunlar›n yan› s›ra de-

niz ve akarsular›n tuzluluk oran›, su s›cakl›¤› gibi özelliklerinin

de göz önünde bulundurulmas› gerekir. Bu noktada karfl›laflt›¤›-

m›z gerçek fludur: Somonlar hem deniz hem de akarsu ortamlar›-

na kusursuz uyum sa¤layacak bir donan›ma sahiptirler.

Tüm zorluklara ra¤men somon bal›klar› bu güç yolculukla-

r›n› baflar›yla tamamlar; do¤duklar› yere dönerek yumurtalar›n›

b›rak›rlar. Somon nesli

de milyonlarca senedir

süregelen bu muazzam

yolculuklar›na devam

eder.

Milyonlarca y›ld›r

yaflayan tüm somon ba-

l›klar›, imkans›z gibi

gözüken bu ifli ayn› be-

ceriyle baflarmaktad›r-

lar. Nas›l ve neden?

Araflt›rmalar, somonlar›n bu yolculu¤u yerine getirmeleri

için özel bir duyu sistemiyle yarat›ld›klar›n› göstermektedir. So-

monlar okyanuslarda yönlerini bulabilmeleri için, dünyan›n man-

yetik alan›n› alg›layan do¤al pusulalarla yarat›lm›fllard›r. Bu saye-

de Pasifi¤in dev sular› içinde yönlerini hata yapmadan bulurlar.

Ancak as›l mesele, somonlar›n kendi do¤duklar› akarsu yata¤›n›

nas›l bulduklar› sorusudur çünkü bu, do¤al pusuladan çok daha

farkl› bir sistem gerektirir.

Bu konuda yap›lan araflt›rmalar, somonlar›n dünyan›n en

hassas koku alma organlar›ndan biriyle yarat›ld›klar›n› ortaya
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koymaktad›r. Dünya üzerindeki her akarsuyun kendine özgü bir

kimyasal bileflimi vard›r. Somonlar da do¤duklar› akarsuyu, "ko-

kusunu izleyerek" bulmaktad›rlar.48

Somonlar›n ‹nan›lmaz Yolculuklar›na
Bir Örnek

Akarsular›n kendilerine has bir kokular› olabilece¤ini pek

tahmin etmeyiz. Ancak gerçekte dünya üzerindeki her akarsuyun

kendine özgü bir kimyasal bileflimi vard›r. Bu bileflimlerin aras›n-

daki farklar ço¤u zaman o kadar küçüktür ki, hemen hiçbir canl›

taraf›ndan alg›lanmaz. 

Somonlar hariç...

Somonlar›n yön bulma yeteneklerini gözler önüne seren en

ilginç olaylardan biri, Kuzey California'daki Prairie Creek Bal›k

Yetifltirme Çifli¤i'nde yafland›. Bu çiftlikte yap›lan bir keflif, inan›l-

maz bir göç maceras›n› ortaya ç›kard›.49

1964 y›l›n›n 2 Aral›k gününde, çiftli¤in bal›k üretme havuz-

lar›ndan birinde, di¤er yüzlerce yavru bal›¤›n aras›nda yüzen iki

yafl›na varm›fl büyükçe bir somon bal›¤› bulundu. Bal›¤›n arka

yüzgecinde, Prairie Creek Bal›k Yetifltirme Çifli¤i'nin özel metal

klipsinin izi vard›. Bu durum, bu bal›¤›n bundan iki y›l önce bu

çiftlikte yetifltirilen sonra da okyanusa b›rak›lan somonlardan bi-

ri oldu¤unu gösteriyordu. Ama bal›k okyanustan geri dönerek

çiftli¤in kapal› havuzuna nas›l girmifl olabilirdi?

Çiftlikteki bir detay bu sorunun cevab›n› veriyordu: Havuzun

fazla sular›n›n boflalmas› için kullan›lan kanala aç›lan ve metal bir

›zgarayla kapal› olan kutunun kapa¤› k›r›kt›: Bal›k, do¤du¤u yere

geri dönebilmek için, çiftli¤in su kanallar›na girmifl ve sonra da bu
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kutunun kapa¤›n› k›r›p havuza ulaflm›fl olabilir miydi?

Olay›n bundan baflka bir aç›klamas› yoktu. Ama bal›¤›n ok-

yanustan bu havuza kadar aflmas› gereken yol düflünüldü¤ünde

bu, imkans›z gibi görünüyordu.

Somonun do¤du¤u çiftli¤e dönebilmesi için, yolculu¤una bu

noktadan, yani Redwood Creek nehrinin okyanusa kavufltu¤u

yerden bafllamas› gerekiyordu. Bal›k daha sonra ak›nt›ya karfl› 5

kilometre yüzecek ve ilk yol ayr›m›na gelecekti. Bu yol ayr›m›nda

do¤ru karar› verip kuzeye yönelecek, ancak bir süre sonra daha

zorlu bir yol ayr›m›na gelecekti. Çünkü bu yol ayr›m›nda somon

için birbirine çok benzer iki sinyal vard›. Somonun dünyaya gel-

di¤i bal›k çiftli¤i, yol ayr›m›n›n tam ortas›nda yer al›yordu. ‹lk ak-

la gelen seçim, somonun sa¤ tarafa gitmesiydi, çünkü çiftli¤in su-

lar› sa¤ taraftan ak›yordu.

Ama nedense, sol taraf› seçti ve do¤du¤u çiftli¤e arka taraf-

tan yaklaflmaya bafllad›. 

Bu flafl›rt›c› karar›n nedeni, bölgeden geçen otoyolun alt›nda

gizliydi. Otoyolun alt›nda, bal›k yetifltirme çiftli¤inin fazla sular›-

n›n at›ld›¤› bir kanal yer al›yordu. Normal zamanlarda bu kanal-

dan çok az su gelir ve nehre varamadan toprak taraf›ndan emilir-

di. Ama o y›l çok ya¤mur ya¤m›flt›... 

Ya¤mur nedeniyle, kanal›n sular› nehre kadar varabildi. Bu

s›¤ ak›nt›, somona yol göstermek için yeterliydi.

Somon, tan›d›¤› kokuyu izleyerek nehirden ç›k›p, su kanal›

boyunca ilerlemifl olmal›yd›. Sadece 5-10 santim yüksekli¤inde

olan suda hem yüzmeli hem de sürünmeliydi.

Sonra da tünelin içindeki karmafl›k su borular›n›n içinde

do¤ru yolu bulmal›yd›. Bunlar› baflarsa bile, sonuçta yine de ka-

pana k›s›lacakt›. 

Çiflikteki bu tahta patikan›n alt›nda yer alan, beton kanal›n

içinde s›k›flacakt›. 

Ama somon vazgeçmedi. Bu kanaldan havuza ba¤lanan 12

santimetre geniflli¤indeki boruyu buldu, bu boru boyunca ilerle-
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di ve son bir engelle daha karfl›laflt›: Borunun önündeki metal ›z-

gara. Bu engeli ise sert kafa darbeleriyle aflt›...

‹flte bu inan›lmaz yolculu¤un sonunda, somon 2 y›l önceye

dünyaya geldi¤i küçük havuza vard›.

Bal›k Yetifltirme Çifli¤i'ndeki görevlilerin akl›na, bu rotay›

hesaplad›ktan sonra bir fikir geldi. Acaba yuvaya dönen baflka so-

monlar da var m›yd›? Belki bir fley buluruz diye tahta patikan›n

tahtalar›n› söküp alt›ndaki kanala bakt›lar. Ve flaflk›na döndüler:

Kanal›n içinde, Bal›k Yetifltirme Çifli¤i'nin metal klipslerini

tafl›yan tam 70 somon bal›¤› vard›.

Somon bal›klar›n›n tüm bu ola¤anüstü hikayesi, bizlere ya-

rat›l›fl hakk›nda önemli deliller sunmaktad›r. 

Dikkat edilirse bal›¤›n gerçeklefltirdi¤i yolculu¤un her afla-

mas› özenle hesaplanm›flt›r.

Öncelikle somona, do¤du¤u nehir yata¤›na y›llar sonra geri

dönmesini emreden bir "program"›n var olmas›, bafll› bafl›na bü-

yük bir mucizedir. 

Bunun yan›nda, bal›¤›n dev okyanusta yolunu bulmas›n›

sa¤layan do¤al pusula sistemine ve dünyan›n en hassas koku al-

g›s›na sahip olmas› da kuflkusuz birer rastlant› de¤ildir.

Tüm bunlar, somonun kendisine belirlenen göç yolu için

özel olarak yarat›lm›fl bir canl› oldu¤unu göstermektedir. 

Somon bal›klar›n›n gerçeklefltirdi¤i bu yolculuk, her aflama-

s› özenle hesaplanm›fl birçok sistem sayesinde gerçekleflmektedir.

1) Bal›¤a, do¤duktan sonra denize gitmesini, burada y›llar

süren uzun bir yolculuk yapmas›n›, sonra da do¤du¤u nehir ya-

ta¤›na geri dönmesini emreden bir "program"›n var olmas›, bafll›

bafl›na büyük bir mucizedir. Bunun yan›nda, bal›kta;

2) Bu program uyar›nca vücudunun tatl› sudan tuzlu suya
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adapte olmas›n› sa¤layan genetik bilgi,

3) Dev okyanusta hiç flafl›rmadan yolunu bulmas›n› sa¤layan

do¤al pusula sistemi,

4) Ve do¤du¤u akarsuyun kokusunu bulmas›n› sa¤layacak

ola¤anüstü derecede hassas bir koku alg›s› vard›r.

Kuflkusuz somon bal›klar›n›n sahip olduklar› bu ola¤anüstü

sistemlerin her biri, evrimcilerin öne sürdü¤ü "tesadüf" iddias›n›

tek bafl›na y›kmaya yeterlidir. Somonun yolculu¤u, "tesadüf" ke-

limesini geçersiz k›lan bir plan ve yarat›l›fl harikas›d›r.

Somon bal›klar›n› bu ola¤anüstü özelliklerle birlikte yaratan

ise, tüm canl›lar›n Yarat›c›s› ve tüm alemlerin Rabbi olan Yüce

Allah't›r. Bir ayette flöyle buyrulmaktad›r:

Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. O'nun yan›nda

olanlar, O'na ibadet etmekte büyüklü¤e kap›lmazlar ve

yorgunluk duymazlar. (Enbiya Suresi, 19)
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K
arada göç eden canl›lar›n en iri cüsselileri

fillerdir. Yetiflkin bir fil yaklafl›k 2 ila 7 ton

a¤›rl›¤›ndad›r. Karada göç edenlerin en kü-

çüklerinden biri ise henüz daha 2 ayl›k bir

yavru iken göçe bafllayan Belding yer sin-

caplar›d›r ve bu canl›lar sadece 125 gram a¤›rl›¤›ndad›rlar. Birbi-

rinden çok farkl› büyüklükteki bu canl› türlerinden kimi yiyecek

ve daha uygun yaflam alanlar› bulmak için göç ederken, kimileri-

nin göç etmelerinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. 

Filler

Yetiflkinlerinin a¤›rl›¤› 7 tona kadar ulaflabilen fillerin gün-

lük beslenme gereksinimi de çok yüksektir. Bir fil günde yaklafl›k

75-150 kg yemek ve 150-300 litre su tüketir. Bu miktarlar, sürüler

halinde gezen fil topluluklar›n›n ihtiyaç duyacaklar› beslenme

alan›n›n çoklu¤unu ortaya koymaktad›r. Filler, tüm yaflamlar› bo-

yunca devam eden ve yüzlerce kilometre süren seyahatlerini iflte

bu amaçla gerçeklefltirirler: Yeni beslenme alanlar› bulabilmek.

Filler yapraklarla, a¤aç kabuklar›yla, meyvelerle, otlarla ve

bitkilerle beslenirler. 24 saatlik bir günün %70-90'›n› ya beslenerek

veya bir yemek kayna¤›na do¤ru hareket ederek geçirirler. Gü-

nün geri kalan k›sm›nda ise banyo yaparlar, su içip dinlenirler ve

uyurlar. Hareket etmeden önce genellikle bir bölgede birkaç gün

kadar kal›rlar. Bu sürenin k›sa olmas› önemlidir çünkü e¤er hare-

ket etmezlerse bulunduklar› yerdeki bitki topluluklar›n› tama-

men yok edebilirler. 



Günümüzde filler, Do¤u Afrika baflta olmak üzere di¤er Af-

rika bölgeleri ve Uzakdo¤u'da özellikle de Sri Lanka'da yaflarlar.

Yeni beslenme alanlar›na yapt›klar› göçler daha çok kurak hava-

larda gerçekleflir. Bu yüzden kuru havalarda daha fazla say›da fil

sürüsüne rastlan›r. Ya¤›fll› havalar fillerin üremesi için uygun or-

tamlard›r. Çiftleflme ve do¤umlar bu sezonda olur. Fillerin gebe-

lik süresi 22 ayd›r. Bu süreyle karada yaflayan memeli hayvanlar

aras›nda en uzun gebelik süresine sahiptirler. Bu nedenle gebe

kalmalar›yla, do¤um yapmalar› ayn› hava koflullar›na rastlar.

Böylece yavrular yiyece¤in bol oldu¤u zamanda do¤mufl olur-

lar.50 Do¤umlar›ndaki bu mükemmel zamanlama dikkat çekicidir.

Fillerin kendilerine yeni besin alanlar› bulmak için ya¤›fll› bölge-
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lere göç etmesi de bafll› bafl›na bir mucizedir ve birçok s›rlar ba-

r›nd›r›r. Yönlerini nas›l tayin ettikleri, göç zaman›n› nas›l ve neye

göre belirledikleri, bu s›rada nas›l haberlefltikleri yap›lan araflt›r-

malara ra¤men hala gizemini koruyan davran›fllardand›r.

Bu araflt›rmalardan yola ç›karak, fillerin Günefl'i, Ay'›, y›ld›z-

lar› ve da¤ ile nehirler gibi iflaretleri kulland›klar›, günlerin uzun-

lu¤u, s›cakl›k, rüzgar, nem gibi iklimsel de¤iflimlerden faydalan-

d›klar› düflünülür. Ne var ki vücutlar›nda bunlardan faydalanma-

lar›n› sa¤layacak herhangi bir organ ya da bir sistem henüz bu-

lunamam›fl, bu konuda sadece baz› tezler öne sürülmüfltür. Fille-

rin keskin koku alma hissine ve rüzgar›n yönünü fark edebilecek

kadar hassas bir deriye sahip olmalar›n›n da göç hareketlerinde
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rol oynuyor olabilece¤i üzerinde durulmaktad›r. 

Bütün bu varsay›mlar ve ç›kar›mlarla var›lan sonuçlar bir

noktada birleflmektedir. Bu canl›lar›n gökyüzü cisimlerinin ko-

numlar›n› yorumlayarak kendilerine bir yön belirlemeleri, onla-

r›n bir bilgi birikimine ve yorumlama kabiliyetine sahip olmalar›-

n› gerektirir. Profesyonel rotac›lar y›llarca matematik ve fizik te-

melli bilimsel e¤itime ihtiyaç duyarlarken bu hayvanlar yarat›l-

d›klar› ilk andan itibaren haritaya, kronometreye, manyetik pusu-

laya, seyir tablolar›na veya grafiklere gerek duymadan hareket et-

mekte ve yollar›n› da hiç flafl›rmadan bulabilmektedirler. 

Sadece bu özellik dahi, bu canl›lar›n kendilerine gerekli olan

donan›mlarla üstün bir Yarat›c› taraf›ndan yarat›ld›klar›n› ispatla-

maya yeterlidir. Bu Yarat›c› göklerin yerin ve ikisi aras›ndakilerin

Rabbi olan Allah't›r. Allah'›n gücü s›n›rs›zd›r ve benzersizdir. Bu

gerçe¤i anlamak ve gere¤i gibi takdir ederek Allah'›n istedi¤i gibi

bir yaflam sürmek her insan›n en önemli sorumlulu¤udur: 

Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbiniz'e

kulluk edin ki sak›nas›n›z. O, sizin için yeryüzünü bir

döflek, gökyüzünü bir bina k›ld›. Ve gökten ya¤mur indi-

rerek bununla sizin için (çeflitli) ürünlerden r›z›k ç›kard›.

Öyleyse (bütün bunlar›) bile bile Allah'a efller koflmay›n.

(Bakara Suresi, 21-22)
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MA⁄R‹PL‹LER‹N USTURLABI 
Usturlap Arap gökbilimcileri tara-
f›ndan, gökyüzünün iki boyutlu bir
modeli olarak yap›lm›flt›r. (üstte)
Bir yüzünde bir gösterge vard›r,
gösterge göbekteki iki küçük de-
likten günefl ›fl›¤› ya da bir y›ld›z
görünecek flekilde ayarlan›r, ibre
üzerinde yap›lan oynamalar bir
cetvelin üzerinde o y›ld›z› ya da ›fl›-
n›n aç›sal yüksekli¤ini gösterir.

ÇAPRAZ ÇUBUK
16. yy gemicileri aras›nda çok ra¤bet
gören bir aletti. (üstte solda) Bu çubuk
sayesinde ufuk ile kutup y›ld›z› aras›n-
daki aç› hesaplanabiliyordu. Gemici çu-
bu¤un bir ucunu gözüne dayar, çapraz
parçay› da, aletin bir ucu ufuk ile, öteki
ucu da y›ld›z ile ayn› hizaya gelinceye
kadar cetvel üzerinde kayd›r›rd›. Böyle-
ce geminin enlemi hesaplanabilirdi.

SEKSTANT
Sekstant 18. yy ortalar›nda ‹ngiliz
Deniz Kuvvetleri taraf›ndan

icat edilmiflti. (sa¤da) Bir
ayna düzene¤i arac›l›¤›y-
la 0.01 derecelik bir

do¤rulukta enlem ölçebi-
liyordu. Denizci, gösterge

çubu¤unu hareket ettirin-
ce, aynalarda Günefl ve ufuk

ayn› hizaya gelmifl gibi görü-
nür. Gösterge çubu¤unun

aç›s› okunarak Günefl'in
aç›s› (geminin enle-
mi) hesaplanabilir.

PUSULA
Deniz yolculu¤u yapan ka-
flifler rotalar›n› saptamak
için 12. yy'dan itibaren m›k-
nat›sl› pusulalar› kulland›lar.
‹lk pusulalar bir ipin ucuna
as›ld›klar› zaman kuzeyi
gösteren m›knat›sl› i¤neler-
den baflka birfley de¤ildi.
daha sonra bu i¤neler kad-
ran›n tam ortas›ndan geçen
bir pimin üzerine sabitlendi.
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Geçmiflten günümüze insanlar yön
tayin etmek için pek çok araç icat
edip kullanm›fllard›r. Oysa göç eden
hayvanlar dünyaya geldikten k›sa
bir süre sonra daha önce hiç bilme-
dikleri binlerce kilometre uzakl›ktaki
bir yeri hiçbir araç kullanmaks›z›n
flafl›rmadan bulabilirler. 
Kuflkusuz, bu canl›lar›n vücutlar›n-
daki kusursuz tasar›m ve sahip ol-
duklar› yetenekler, onlar› var eden
üstün Yarat›c›m›z Allah'›n eseridir.



Kuzey Amerika Ren Geyi¤i

Kuzey Amerika Ren geyikleri karada göç eden hayvanlar aras›nda

en uzun seyahatleri gerçeklefltirenlerdir. Yaflad›klar› alanlar genel ola-

rak sert k›fllar›n yafland›¤› bölgeler olmas›na ra¤men bu canl›lar çok iyi

birer yürüyüflçüdürler. Uydu yard›m›yla izlenmifl olan bir geyik sürü-

sünden on yetiflkin diflinin k›fll›k alanlar› olan ormanlardan sahil ovala-

r›na kadar 4.350 kilometre seyahat ettikleri tespit edilmifltir. Hatta bu

sürüden bir Ren geyi¤i, 5.055 kilometre ile kara memelileri aras›nda

flimdiye kadar kaydedilen en uzun yolculu¤u gerçeklefltirmifltir.51

Ren geyiklerinin göçlerinin amac› mevsimlere göre de¤iflir. ‹lkba-

harda k›fll›k alanlardan yavrulama alanlar›na do¤ru göç ederler. Hami-

le olan difliler henüz zemin karl›yken seyahate bafllar ve yavrulama ala-

n›n›n zemini de karl›yken oraya ulafl›rlar. Bu alan› onlar için cazip k›lan

yavrular› do¤du¤unda besin bulabilecek olmalar›d›r. Pamuk bitkisi

goncalar› ve di¤er besinlerin bol oldu¤u yerlerde do¤um gerçekleflir ve

190

Harun Yahya



ADNAN OKTAR

7-10 gün kadar beslenme amac›yla buralarda kal›rlar.

Göçe bafllarken bu canl›lar› hangi çevresel iflaretin harekete geçir-

di¤i tam olarak bilinmemekle birlikte hamile olan diflilerin göç sürele-

rini mutlaka uygun zamanda uygun yerde olacak flekilde ayarlad›klar›

tespit edilmifltir. Yap›lan bir araflt›rmada, bir grup hamile diflinin derin

karlar nedeniyle seyahatlerini erteledikleri fakat göçe bafllad›klar›nda

günde 40 kilometreden fazla giderek, kendilerinden bir ay önce yola ç›-

k›p günde 6 kilometre yol alan di¤er Ren geyikleriyle ayn› anda do¤um

alanlar›na ulaflt›klar› gözlemlenmifltir. Bu elbette ki hayranl›k uyand›-

ran bir bilinç göstergesidir. Allah bu canl›lar›n ne flartta olursa olsun, ol-

mas› gerekti¤i zamanda, olmas› gerektikleri yerde olmalar›n› kendileri-

ne ilham etmifltir. Yoksa bir hayvan›n do¤um yapaca¤› alan›n kendisin-

den ne kadar uzakl›kta oldu¤unu, do¤um yapmas›na kaç gün kald›¤›-

n› ve bunun için günde kaç kilometre gitmesi gerekti¤ini hesaplamas›

mümkün de¤ildir. Bir Ren geyi¤inin böyle bir muhakeme kabiliyeti

yoktur.
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Göçe bafllarken zamanlama olarak en rahat yürüyebilecekleri orta-

m›n oluflmas›n› beklerler. Onlar için en uygun zaman rüzgara aç›k bay›r-

lar, donmufl göller ve s›¤ ya da buz tutmufl karlar›n oldu¤u zamanlard›r.

Kar ne kadar derinse harcad›klar› enerji o kadar artar. Derin karlarda yü-

rümek zorunda kald›klar›nda tek s›ra halinde giderler ve en öne genel-

likle yetiflkin bir difli geçer. Böylece yoldaki kar› açarak, arkas›ndan ge-

lenlerin daha az enerji harcayarak ilerlemelerini sa¤lar. Birkaç yüz met-

re sonra ise, baflka bir Ren geyi¤i liderli¤i al›r.52 Burada da ak›lc› bir or-

ganizasyon vard›r. Bunu Ren geyiklerinin kendi iradeleriyle, fedakarl›k

maksad›yla yapt›klar›n›, kendi aralar›nda bilinçli bir flekilde anlafl›p ka-

rarlaflt›rd›klar›n› söyleyebilmek mümkün de¤ildir. Bir hayvan›n bunlar›
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akletmesi ve sonra da di¤er hayvanlarla anlaflarak böyle bir metod gelifl-

tirmesi mümkün de¤ildir. Ancak bu hayvanlar var olduklar› ilk andan

itibaren bu flekilde hareket etmektedirler. O halde onlara bu davran›fl›n

ö¤retilmifl olmas› gerekir ki, kuflkusuz bunu ilk Ren geyi¤inden bu yana

tüm Ren geyiklerine ö¤reten onlar›n Yarat›c›s› Rabbimiz Allah't›r.

Bitkilerin Besin De¤erini Hesaplayan Geyikler

Ren geyiklerinin sürekli hareket halinde canl›lar olduklar›n› daha

önce belirtmifltik. Onlar› bu derece hareketli k›lan neden, besin aramala-

r›d›r. Temel besin kaynaklar› kolay sindirilebilen likenlerdir. Fakat liken-
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ler yavafl büyürler. Geyiklerin k›fll›k alanlar› genellikle likenlerin

çok bol oldu¤u ve kar›n az bulunup besine kolay ulafl›lan yerlerdir.

K›fl›n bu özellikteki alanlara gidilir. Yaz›n ise yeni do¤mufl yavru-

lar›n sütle beslenebilmeleri için, Ren geyi¤inin protein ve mineral-

lerle beslenip süt üretmesi gerekir. Likenlerde bu protein ve mine-

rallerden çok az miktarda bulunur. Besinlerin özellikleri; bulun-

duklar› enleme, yüksekli¤e ve topra¤›n özelliklerine göre de¤iflir.

Yüksek enlemdeki bitkiler hem protein ve mineral bak›m›ndan

zengin hem de kolay sindirilebilir özelliktedir. Ancak bu, her mev-

sim için geçerli de¤ildir sadece yaz sezonunun bafl›nda bitkiler bu

özellikleri tafl›rlar. Bunu biliyormuflças›na Ren geyikleri yaz›n bafl-

lamas›yla beraber bu alanlara giderler. 

Yaz ilerledikçe bu bitkilerin besin de¤erleri de gittikçe azal›r.

Is› düflüp yerler karla kaplanmaya bafllad›¤›nda en uygun besin yi-

ne likenlerdir ve bu nedenle k›fll›k alanlara do¤ru geri göç bafllar.

Bu canl›lar›n bir botanikçi, bir co¤rafyac› gibi düflünüp, hangi en-

lemde hangi bitki ne zaman yetifliyor, bu bitkinin içeri¤ini ne olufl-

turuyor, kendisinin hangi besin kayna¤›na ihtiyac› var ve o bölge-

ye ulaflmak için hangi yöne do¤ru gitmesi gerekiyor gibi sorular›n

cevaplar›n› bilmeleri imkans›zd›r. Fakat bu canl›lar›n tamam› ya-

flamlar›n› sürdürebilmek için gerekli olan davran›fllar› eksiksiz ye-

rine getirmektedirler. Bu durum davran›fllar›n›n kendilerine sürek-

li olarak ö¤retildi¤ini aç›kça göstermektedir.

Yüce Allah yaratt›¤› varl›klar› sonsuz merhametiyle koruyan-

d›r. Bedenlerinin eksiksizce yaflam koflullar›na uygun yarat›lmas›

d›fl›nda geyiklerin hareketlerini de Allah kesintisizce an an ilham

etmektedir. Bu canl›lar Allah'›n ilham›yla yaflamlar›n› sürdürürler

ve her biri Allah'›n sonsuz kudretinin birer delilidir:

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) Yaratan'd›r. O, bir

iflin olmas›na karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o da he-

men oluverir. (Bakara Suresi, 117)
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Öküzbafll› Güney Afrika Antiloplar›

Antiloplar için yaflamak sürekli bir besin ve su aray›fl› de-

mektir; bu nedenle göç ederler. Öküzbafll› Güney Afrika anti-

loplar› do¤udaki Ngorongoro Krater Da¤lar›'ndan bat›daki

Viktorya gölü sahillerine, Kenya'daki Mara flehrine kadar tüm

kuzey boyunca giderler. 30.000 kilometrekarelik bu alan Se-

rengeti-Mara Ekosistemi olarak bilinir. Bu genifl alandaki y›l-

l›k göçleri 3.000 kilometre olarak gerçekleflir.

Antiloplar›n geçti¤i yollar daha önce geçtiklerine benzer

yollard›r, ama her y›l hareketleri biraz daha de¤iflir. Ya¤murla-

r›n ya¤ma uzunlu¤u ve y›l›n hangi döneminde ya¤d›¤›, besi-

nin elde edilebilirli¤ini ve dolay›s›yla da hayvanlar›n göçünü

etkiler. E¤er ya¤murlar ya¤murlu sezonun bafllar› olan Kas›m
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ve Aral›k ay›nda ya¤arsa antiloplar kuzeydeki akasya orman-

lar›ndaki kurak bölgelerinden ve ekosistemlerin bat›s›ndan Se-

rengeti'nin a¤açs›z otluk ovalar›na tafl›n›rlar. Öküzbafll› antilop

sürüleri çok büyük bir kütle olufltururlar ve ilerlerken otlarlar.

Her bir hayvan her zaman hareket halindedir, sürü bir hafta ya

da daha fazla süre belirli bir bölgeyi kaplar. Antiloplar bir alan-

da uzun süre duramazlar, çünkü yaflad›klar› bölgede bu kadar

fazla say›da hayvan› beslemek için yeterince ot yoktur. 

Mara Nehrini Geçmek

Baz› y›llarda bir milyondan fazla öküz bafll› antilop Ken-

ya'daki Masai Mara bölgesinin di¤er yan›na geçerler. Mara ve

Lamai Wedge olarak bilinen Serengeti'nin kuzey bat›s›ndaki

bu alanda kurak sezon olmas›na ra¤men genifl otlaklar vard›r.
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Serengeti'de Mayıs yaklafl-
tıkça vadiler kurur, otlar
solar ve öküzbafll› Güney
Afrika antiloplar› Masai-
Mara'daki daha fazla besi-
nin oldu¤u uzun otlu vadi-
lere, kuzeye do¤ru göçe
bafllarlar. Baz› y›llarda 1
milyondan fazla antilop
Mara Nehrini geçerek Ken-
ya'daki Masai-Mara bölge-
sinin di¤er taraf›na ulafl›r.



Ama bu zengin otlaklara ulaflmak

için antiloplar Mara nehrini geç-

melidir. 

Temmuz ya da A¤ustos ba-

fl›nda binlerce antilop nehri afla-

bilmek için kuzey Serengeti'nin

yamaçlar›ndan geçerler. Bazen

son derece tehlikeli yerlerden ge-

çer, uçurumlara dalar kimi zaman

da bafla ç›k›lmas› imkans›z gibi

görünen çamur yataklar›n› aflmak

için çabalarlar. Bu s›rada bo¤ulan-

lar olur. Yafll›, daha deneyimli

hayvanlar daha önce geçtikleri

yerlere gelirler ve gençler onlar›

izlerler. 

Antiloplar›n geçmesini hangi

faktör teflvik ederse etsin –bazen

yaln›zca hayvanlar›n su içmek is-

temesinin sonucu olarak oluflur-

bir kere bafllad› m› hiç kimse onla-

r› durduramaz. E¤er motorlu araç-

lar ya da avc›lar onlar› engellemek

isterse, baflka bir yerden geçerler,

bazen nehre ulaflmak için orman-

dan geçtikleri de olur.

Eylül'ün sonunda ve Ekim'de

Mara bölgesinde antilop sürüleri

Serengeti'ye do¤ru geri dönmeye

bafllar. Ya¤murlar da bafllam›flt›r
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Serengeti'ye tekrar ya¤murlar›n gelmesi ve otlar›n yeflermesiyle bir-
likte öküzbafll› antiloplar daha kısa otların oldu¤u vadilere yani ge-
riye do¤ru göçe bafllarlar. Mayıs ay› gelip de ya¤murlu sezon sona
erdi¤inde, kurak sezon bafllamıfltır ve vadiler yine yeflil otlarını kay-
betmifllerdir. Antiloplar tekrar kuzeye do¤ru göçe bafllamak zorun-
dadırlar.
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ve hayvanlar ya¤murlar› izleyerek güneye do¤ru ilerler. Ya¤mur-

lar durursa antilop sürüleri de orman›n kenar›nda bekler; ya¤mur

devam ederse antiloplar göç etmeye devam ederler, Aral›k'ta k›sa

otlar›n oldu¤u yeflil ovalara ulafl›rlar. 

Serengeti'nin topra¤› volkaniktir ve bu yüzden besin bak›-

m›ndan zengindir ama yüzeyin biraz alt›nda kalsiyum karbonat-

la sertleflmifl toprak vard›r. Bu sert kayal›k katman a¤açlar›n kök

salmas›na izin vermez ancak y›ll›k otlar yetiflir. Bu otlar›n küçük

k›sa kökleri ovadaki so¤uk geceler s›ras›nda yo¤unlaflan her

damlay› emerler. Bu sayede en kurak günde bile otlar yaflamlar›-

n› sürdürebilir, ya¤mur düfltükten saatler sonra filiz vermeye

bafllayabilirler.

Öküzbafll› antiloplar›n sevdi¤i bu Serengeti otlar› küçük

yapraklar› olan k›sa gövdelere sahiptirler. Asl›nda bu özellikleri

binlerce aç antiloba karfl› al›nan bir önlemdir. Otlar›n sürekli ola-

rak yenmesi k›sa kalmalar›n› sa¤lar, böylece düzenli olarak bü-

yümeleri de muhafaza edilmifl olur. Ayr›ca otland›¤›nda bitkide-

ki büyüme hormonlar› köklerden sürgünlere geçer böylece yeni-

den büyümeyi destekler. Hayvanlar›n tükürükleri de büyüme

uyar›c›s› olarak görev yapar.53 Antiloplar zarar verecek kadar

uzun zaman ayn› çevrede kalmazlar ve bir yerden bir yere gider-

lerken b›rakt›klar› gübreleri ile topra¤› da zenginlefltirirler.

Allah herfleyi eksiksizce yaratan, Rezzak oland›r (her canl›-

ya r›zk›n› verendir). Antiloplar›n al›flkanl›klar› ve yaflad›klar›

bölgedeki topra¤›n özel yap›s›, burada yetiflen otlar›n özellikleri

ve daha birçok detaydaki uyum göç olay›ndaki her aflaman›n

yarat›lm›fl oldu¤unun delillerindendir. 

Hiç flüphesiz, r›z›k veren O, metin kuvvet sahibi olan

Allah't›r. (Zariyat Suresi, 58)
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Richardson'un yer sincabı kuzey
Amerika'nın batı ovalarında yaflar.
Evi genellikle bir ana girifli olan
ve birkaç acil çıkıflı olan labirent
çukurlardır. Erkek genç Richard-
son yer sincab› 72 saatte 9,6 km
seyahat eder. Bu mesafe sincap-
lar›n vücut ölçüleri ile k›yasland›-
¤›nda son derece fazlad›r. 



125 Graml›k Yer Sincaplar›n›n Göçü

Yer sincaplar›n›n ço¤u gruplar halinde ot ve tohum yedikle-

ri aç›k otluklarda yaflarlar. Geceleri yer alt›ndaki yuvalar›nda

uyurlar. Bu küçük canl›lar›n göçleri vücut ölçüleri ile k›yasland›-

¤›nda son derece uzun mesafeleri kapsamaktad›r. Belding yer sin-

caplar› (spermophilus beldingi) yaln›zca 2 ayl›k olduklar›nda ve ye-

tiflkinlerin yar› büyüklü¤üne erifltiklerinde do¤mufl olduklar› ala-

n› terk ederler ve hiçbir zaman geri dönmezler. Bu aflamada yal-

n›zca 125 gr. a¤›rl›¤›ndad›rlar ve yeniden yerleflmeden önce tam 1

km seyahat ederler. Bu 75 kilo a¤›rl›¤›ndaki bir insan›n 600 km

yürümesine denktir. Baflka flekilde ifade edersek, sincaplar kendi

ölçülerine göre düflünürsek, güney Serengeti'den Kenya'ya giden

ve oradan da geriye dönerek 3.000 km'lik y›ll›k göç döngüsüne sa-

hip Güney Afrika antilobundan daha fazla yol katederler.54
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Kuzeyin Küçük Seyahatçileri: 
Lemmingler

Kuzey kutbunda ve Alp da¤lar›n›n tundralar›nda yaflayan

Lemmingler otçul kemirgendirler. Kalabal›k gruplar halinde yafla-

yan Lemmingler düzenli y›ll›k göçlerini toplu olarak yaparlar.

Lemmingler sezonsal göçmenlerdir; her y›l k›fl alanlar›ndan

yaz alanlar›na tafl›n›rlar ve tekrar geri dönerler. K›fl›n kurak yer-

lerde ya da kal›n bir kar tabakas›n›n oldu¤u kayal›k e¤imlerde ya-

flarlar. Eriyen karlar yer alt›ndaki yuvalar›n› doldurmaya bafllad›-

¤›nda nehir ya da batakl›k yan›ndaki nemli yazl›k otlaklara tafl›-

n›rlar. Üreme mevsiminin sonunda tekrar k›fll›k alanlar›na döner-

ler, bu göç Temmuz'da bafllar ve birkaç ay devam eder. ‹lk önce

yetiflkin erkekler bölgeden ayr›l›rlar, onlar› yetiflkin difliler izler ve

son olarak da gençler harekete geçerler. Lemminglerin say›s› dü-

flük oldu¤unda göç de k›sa sürer. Ama her üç-dört y›lda bir say›-
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lar› çok artar bu dönemdeki göçlerinde çok uzak mesafelere gide-

bilirler.

Lemminglerin vücut yap›s› yaflad›klar› bölgenin koflullar›na

ve yaflam flartlar›na son derece uygundur. Kutup k›fl› boyunca

donmadan ve ölmeden hayatlar›n› aktif bir flekilde sürdürürler.

Çünkü Lemminglerin k›fl mevsiminde ortaya ç›kan uzun kürkle-

ri ›s› kayb›n› azaltacak, onlar› so¤uktan koruyacak flekilde yarat›l-

m›flt›r. Ayr›ca ön pençeleri k›fl mevsiminde daha uzar. Pençeleri

ile kar›n alt›nda tüneller kazarak yuva yaparlar. Bu yuvalar›nda

so¤uktan ve avc› hayvanlardan korunmufl olurlar. 

Tüm alemlerin Rabbi olan Allah, Lemmingleri yaflad›klar›

ortam›n koflullar›na uygun özelliklerle birlikte yaratm›flt›r. Örne-

¤in bir Lemming türünün (collared lemming) yaz mevsiminde

kahverengi olan tüyleri k›fl›n beyaza döner. K›fl mevsiminde

sahip olduklar› bu beyaz görünümleri sayesinde yiyecek olarak

kendilerine ba¤›ml› olan avc› hayvanlar›n dikkatini kendilerin-

den uzaklaflt›rm›fl olurlar.55
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K
itab›n önceki bölümlerinde baflta kufllar ol-

mak üzere göçmen hayvanlar›n davran›flla-

r›n› ve mekanizmalar›n› inceledik ve bun-

lar›n ne kadar kompleks olduklar›n› gör-

dük. Ortada bu denli kompleks davran›fllar

ve mekanizmalar bulunmas›, do¤al olarak, bunlar›n yarat›ld›¤›n›

göstermekte, bu da canl›lar› Allah'›n yaratm›fl oldu¤u gerçe¤ine

kan›t oluflturmaktad›r. 

Peki bu gerçe¤i reddeden, canl›lar›n yarat›l›flla de¤il, do¤al

etkiler ve rastlant›larla ortaya ç›kt›klar›n› savunan Darwinist ev-

rim teorisi göç karfl›s›nda nas›l bir aç›klama yapar? Evrimciler,

göçle nas›l yüzleflir, bu konuda ne iddia ederler? 

Bu bölümde k›saca bu sorunun cevab›na bakacak ve evrim

teorisinin göç davran›fllar› ve mekanizmalar› karfl›s›nda tümüyle

ç›kmazda oldu¤unu görece¤iz. 

Hayvanlarda göç konusu bir yandan bizlere Allah'›n yarat-

mas›ndaki üstün ilmi gösterirken, bir yandan da evrim teorisinin

iddialar›n›n geçersizli¤ini ortaya koymaktad›r. Bilindi¤i gibi ev-

rim teorisi canl›lar›n ve onlar›n davran›fllar›n›n kökenini, sözde

evrim mekanizmalar›na -tesadüfi etkilerle iflleyen mutasyon ve

bilinçsizce iflleyen do¤al seleksiyona- ba¤lar. Evrim teorisine göre

bu fluursuz mekanizmalar canl›lar›n kökeni, çeflitlili¤i ve davra-

n›fllar› ile ilgili her türlü sorunun cevab›n› verebilmektedir. Ancak

bilimsel geliflmeler, evrimcilerin bu beklentilerinin tam tersi flekil-

de sonuçlanm›flt›r. 

Evrim teorisi, bugün paleontoloji, biyokimya, anatomi, gene-



tik gibi bilim dallar›n›n bulgular› sayesinde geçersizli¤i ortaya konmufl

iddialardan oluflmaktad›r. Evrim teorisinin iddialar›n›n modern bilim

karfl›s›ndaki yenilgisi, pek çok kitab›m›zda yer almaktad›r. (Detayl› bilgi

için bkz. Hayat›n Gerçek Kökeni, Evrim Aldatmacas›, 20 Soruda Evrim Teori-

sinin Çöküflü...) Bu nedenle bu bölümde, evrimcilerin hayvanlardaki bir-

tak›m davran›fllar› aç›klamaya çal›fl›rken, teorilerine ba¤l›l›k ad›na, nas›l

zorlama izahlara baflvurduklar›na de¤inmekle yetinece¤iz. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, evrimci kaynaklarda hayvanlar›n gö-

çü ve yön bulma yetenekleri konusunda tatmin edici, tutarl› hiçbir aç›k-

lamaya rastlamak mümkü de¤ildir. Bu flafl›rt›c›d›r çünkü evrimciler pale-

ontoloji, moleküler biyoloji gibi alanlarda delil bulamad›klar› zaman sah-

te deliller oluflturmakta hiçbir sak›nca görmezler. Ne var ki hayvan göç-
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leri bu tür sahtekarl›klara olanak veren bir alan de¤ildir. Bu nedenle ev-

rimcilerin göç eden hayvanlar›n davran›fllar›n› aç›klama çabalar›, hiçbir

delille desteklenmeyen, sadece birtak›m ön yarg›l› varsay›mlar üzerine

kurulan demagojilerden öteye gidememifltir. Örne¤in göç eden canl›lar›n

gidecekleri yere flafl›rmadan, kaybolmadan nas›l ulaflt›klar›, binlerce ki-

lometrelik mesafelere gidebilecek enerjiyi nas›l elde ettikleri, hava koflul-

lar›na uygun stratejiler düzenlemeyi nas›l baflard›klar›, daha sonra da

geride b›rakt›klar› evlerine dönebilecek güçlü haf›zaya nas›l sahip ol-

duklar› evrimciler için tam bir muammad›r. Nitekim evrimciler de bu

konuda yaflad›klar› zorlu¤un ve yap›lan çeliflkili anlat›mlar›n fark›nda-

d›rlar. ‹flte bunun bir itiraf›: 
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Kar kazları çok uzun mesafelerde göç
ederler, bazen o kadar yükse¤e uçar-
lar ki çok nadiren görülebilirler. Ge-
nellikle bu uzaklıkta uçarken olufltur-
dukları uçufl çizgileri ile tanınırlar. 



Göçün nas›l geliflti¤i hakk›nda çok fazla ihtilaf ve çeliflen teori var.

Muhtemelen rekabet, iklim ve besin uygunlu¤unun bir kar›fl›m›. Ve

muhtemelen k›smen de sadece tesadüf.56

Danimarkal› bir kufl bilimci olan Finn Salamonsen ise göç

eden kufllar›n uçuflu hakk›nda flunlar› dile getirmektedir:

Kufllar›n uçufl s›ras›nda yollar›n› bulma yetenekleri bir s›rd›r ve bil-

mecedir. Bu kadar çok teoriye ve spekülasyona yol açm›fl az sorun

vard›r.57

Evrim teorisinin iddialar›, tesadüfi etkiler ve bunlar›n sonuç-

lar› üzerine kuruludur. Tesadüf denildi¤inde bilinçsiz, düzensiz,

plans›z, gelifligüzel oluflan olaylar akla gelir. Ancak evrimcilerin

anlat›mlar›nda tesadüf kavram› bilinçli bir güç, bir sistem, bir

ak›l, bir bilgi kayna¤› gibi kullan›l›r. Evrimci kaynaklarda tesa-

düflerden öngörü sahibi, tedbir alabilen, kusursuz tasar›mlar

meydana getirebilen, belli bir amaç do¤rultusunda kararlar vere-

bilen, seçim yapabilen bir güç olarak bahsedilir. Canl›lar›n içinde

bulunduklar› flartlar de¤ifltikçe, tesadüflerin de bu de¤ifliklikler

paralelinde pek çok yeniliklere arac› olduklar›, gerekli düzenle-

meleri yapt›klar› tarif edilir. Bu iddialar elbette ki baz› sorular› da

beraberinde getirecektir:

Gelifligüzel etkiler bir canl›ya nas›l olup da bir özellik kazan-

d›rabilmekte, hakk›nda hiç bilgi sahibi olmad›klar› bir sistemi na-

s›l meydana getirebilmektedir? Bunun o canl› için faydal› olaca¤›-

na nas›l karar vermekte ve bunu ileriki nesillerin faydas›na sun-

mak üzere canl›n›n genetik koduna nas›l iflleyebilmektedirler? Te-

sadüflerin ihtiyaç tespiti yap›p buna uygun sistemleri canl›lar için

var etmeleri kuflkusuz ki mümkün de¤ildir. Bunu canl›n›n kendi-

sinin yapmas› da söz konusu de¤ildir. Milyonlarca fluursuz hüc-

renin biraraya gelmesiyle oluflan bir canl›n›n deneme yan›lma

yapmas›, hangi özelli¤in kendisi için en iyi olaca¤›na karar ver-
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mesi ve ifle yaramayan› ay›klamas› ihtimal d›fl›d›r.

Göç olay›nda pek çok hayvan kilometrelerce mesafeyi, hiçbir

yol göstericisi, hiçbir vas›ta olmadan kateder. Bunun önemi, hava

koflullar› ve iklim de¤ifliklikleri dikkate al›nd›¤›nda ve katedilen

mesafeler hayvanlar›n vücut ölçüleri ile k›yaslad›¤›nda daha da

çarp›c› boyutlara ulafl›r. Göçteki dikkat çekici nokta sadece mesa-

felerin uzunlu¤u de¤ildir. Birçok göçmen kufl bir bölgede seneler-

ce yaflad›ktan sonra eski k›fll›k bölgesine geri dönebilir. Üstelik
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birço¤u yolculuklar›n› tek bafllar›na ve geceleyin yapmalar›na

ra¤men... Bütün bunlar›n yan› s›ra göç yolculu¤u -ister 1.000 ister

10.000 km sürsün- büyük bir fizyolojik haz›rl›¤› gerektirir. Yüksek

enerji gereksinimi, kötü hava koflullar›nda y›pranma ya da sav-

rulma riski, yemek bulma problemleri ve düflmanlardan korunma

ise göç s›ras›nda karfl›lafl›labilecek olumsuz koflullardan sadece

birkaç›d›r. Tüm bu zorluklara ra¤men kufllar bu uzun mesafeleri

nas›l aflmaktad›rlar? Üstelik pek çok canl› onlar› göçe zorlayacak

kötü hava flartlar› ya da besin kaynaklar›nda bir azalma gibi se-

bepler olmamas›na ra¤men nas›l karar almakta ve ne zaman göç

etmeleri gerekti¤ini nereden bilmektedirler? Ayr›ca göç esnas›nda

yönlerini bulmak için onlara kim rehberlik etmektedir? Bir baflka

ifadeyle, kör tesadüfler kufllara yön bulmay›, uzun mesafeleri ka-

tederken enerji tasarrufunda bulunmay›, zaman› alg›lamay› nas›l

ö¤retmifllerdir? Darwinistler bu gibi sorular› da afla¤›dakine ben-

zer üstü kapal› evrim izahlar› ile geçifltirirler: 

... göç al›flkanl›klar› birçok kufl  aras›nda ba¤›ms›z olarak evrimlefl-

mifltir. Farkl› türler farkl› do¤rultuda, farkl› yerlere, farkl› zaman-

larda ve farkl› nedenlerden ötürü seyahat etmektedir. Sebepler ne

olursa olsun, e¤er kazan›lacak olan yararlar tehlikeyi aflm›fl olsayd›

göçler evrimleflmezdi.58

Yukar›daki ifadelerde de görüldü¤ü gibi, evrim d›fl› bir ihti-

mali dikkate almayan kifliler, evrimci kal›plar içinde ön yarg›lara

dayal› k›s›tl›, ne söylenmek istendi¤i aç›kça ifade edilmeyen ç›ka-

r›mlar yapmaktad›rlar. Söz konusu çevreler canl›lar›n hayranl›k

uyand›ran yönlerini aç›kça göz ard› ederek, evrim teorisini dog-

matik bir yaklafl›mla savunmaktad›rlar. fiöyle bir düflünelim: Yav-

ru bir kufl uçsuz bucaks›z denizleri, çölleri aflmak için kendini ne-

den riske atmakta ya da tehlikeli bir yolculu¤a ç›kma ihtiyac› ne-

den hissetmektedir? Ayr›ca daha evvel gitmedi¤i bir yerde kendi-
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sine uygun koflullar›n oldu¤unu nereden bilmektedir? Rotas›nda-

ki 1 derecelik sapman›n canl›y› çok farkl› bölgelere hatta okyanu-

sun ya da çölün ortas›na getirebilece¤i düflünülürse bu canl›lar›n

hatas›z yön tespiti yapmay› nas›l baflarabildikleri sorusunun da

cevaplanmas› gerekmektedir.

Göç eden hayvanlar seyahatlerinin zamanlamas› konusunda

da son derece dakik davran›rlar. Peki birbirleriyle sözleflmiflçesi-

ne bir sürüyü ayn› anda harekete geçiren nedir? Her sene ayn› dö-

nemi kim hesaplamaktad›r? Hayvanlar›n davran›fllar›nda y›ll›k

bir uyum oluflturdu¤u öne sürülen ve biyolojik saat olarak aç›kla-
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nan bu mekanizmay› kusursuz bir hassasiyetle kim çal›flt›rmakta-

d›r? T›pk› kurulmufl bir saat gibi vakit gelince onlara haber veren

ve böylesine programl› bir hareketi bafllatan kimdir? 

Evrimci kufl bilimciler göç yollar›n›n da de¤iflen iklim koflul-

lar› ile beraber flekillendi¤ini ve bunlar›n her yeni nesille birlikte

de¤iflikli¤e u¤rad›¤›n› ileri sürerler. Ancak bu aç›klamalar›n hiçbi-

ri kufllar›n dünyan›n bir ucundaki k›tan›n iklim koflullar›n›n uy-

gun, yiyecek kaynaklar›n›n bol oldu¤unu nas›l tespit ettiklerini,

bu yollara adeta bir harita kullan›yormuflcas›na nas›l hakim ol-

duklar›n› aç›klayamamaktad›r: Hepsinden ötesi, bu göç yollar›-

n›n rotas›n›n sonraki nesillere nas›l aktar›ld›¤› evrimciler için ce-

vaplanmayan sorular›n bafl›nda gelir. 

Kuflkusuz tesadüflerin zaman belirleme, ve yön bulma gibi

fluur gerektiren kavramlar› bilip, bunlar› canl›larda mekanizma

olarak var etmesi söz konusu olamaz. Tüm bu sorular›n cevab› bi-

ze sonsuz ak›l sahibi bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› göstermektedir. Ku-

ran'da "... O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i hiçbir can-

l› yoktur" (Hud Suresi, 56) ayetiyle bildirildi¤i gibi, tüm canl›lar

Allah'›n denetimindedir.

Do¤al seleksiyon ve mutasyonla, 
canl›lardaki kusursuz özelliklere 
ve canl›lar›n davran›fllar›n›n kökenine 
dair bir aç›klama getirilemez

Yeni do¤an yavrular tecrübeli kufllar›n rehberli¤i olmadan,

önceki jenerasyonlar›n kulland›¤› göç yollar›n› aynen izlerler. En

küçük göçmen olan sinek kuflu -m›s›r tanesi kadar beyniyle, 2-5

gram vücut a¤›rl›¤›yla- çok uzak mesafeleri kusursuz bir rota ile

kateder. Evrimcilere göre bir canl›n›n, kendisi için avantajl› bir böl-
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Sinek kufllar›, saniyede 20 ile 80 ara-
sında kanat ç›rparlar. Sinek kuflunun
bir saniyede bu kadar çok kanat ç›rp-
mas› ve bundan zarar görmemesi vü-
cudundaki tasar›m›n kusursuzlu¤u-
nun göstergelerindendir.
Göç esnas›nda hiç durmadan milyon-
larca kez kanat ç›rpt›¤› halde, sinek
kuflunun kaslar›nda en küçük bir ha-
sar dahi oluflmaz.



geye göç etmesi ve bulundu¤u ortamla uyum içinde olmas› do¤al

seleksiyonun sonucudur. Do¤ada canl›lar aras›nda bir yar›fl, bir

mücadele oldu¤unu savunan ve hala do¤al seleksiyonun canl›la-

r› evrimlefltirdi¤ini iddia eden evrimci bilim adamlar› çok büyük

bir bilimsel gaf›n alt›na imza atmaktad›rlar. Çünkü günümüzde

do¤al seleksiyonun evrimlefltirici bir etkisinin bulunmad›¤›, dola-

y›s›yla canl›lar›n kökenini aç›klamaktan son derece uzak kald›¤›

art›k bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. 

Do¤al seleksiyon, bilindi¤i gibi, do¤ada bulundu¤u koflulla-

ra en fazla uyum sa¤layabilen, sahip oldu¤u fiziksel özelliklerden

dolay› bulundu¤u ortamda en fazla avantaj› olan canl›lar›n yafla-

ma ve ço¤alma oranlar›n›n di¤erlerine göre daha yüksek olmas›-

d›r. Ancak bu avantaj hiçbir zaman bir canl›n›n evrimleflmesi ile

sonuçlanmaz. Örne¤in, bir k›s›m evrimcilerin iddia etti¤i gibi

kufllardaki göç etme e¤ilimi onlar›n daha büyük kanatlara sahip

olmas›nda bir sebep de¤ildir, do¤al seleksiyon onlar› hiçbir za-

man bir baflka canl› türüne dönüfltüremez veya daha önce sahip

olmad›klar› yeni bir organ ya da bir özellik kazand›ramaz. Do¤al

seleksiyon, sadece kanatlar› büyük olan kufllar›n daha uzak mesa-

felere uçmalar›n›n, dolay›s›yla daha iyi yaflam koflullar› olan yer-

lere ulaflmalar›n›n bir sebebi olabilir.

Do¤al seleksiyon, Darwin'den önce de tarifi yap›lm›fl bir do-

¤al mekanizmad›r. Örne¤in, dondurucu so¤uklar›n tehditi alt›nda

yaflayan bir kufl sürüsünde uzun mesafe uçmaya elveriflli vücut

yap›s›nda olanlar yaflayacak, di¤erleri ise zaman içinde elenerek

azalacak veya yok olacaklard›r. Ancak Darwin, do¤al seleksiyona

bu anlam›n›n d›fl›nda bir anlam daha yüklemifltir ve bu mekaniz-

man›n zaman içinde yeni türler oluflturaca¤›n› öne sürerek,  göçün

türlerin çeflitlili¤ine olanak tan›d›¤›n› savunmufltur. Ne var ki bu-

gün evrimciler dahi do¤al seleksiyonun canl›lar› evrimlefltirici bir
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gücü olamayaca¤›n› kabul etmektedirler. 

Çünkü do¤al seleksiyon canl›lar›n

genetik havuzuna yeni bir bilgi katmaz,

yani onlara yeni bir özellik kazand›rmaz.

Pek çok evrimci do¤al seleksiyonun söz-

de canl›lara kazand›rd›¤› özellikleri bir

sonraki nesle aktard›¤›n› da öne sürmek-

tedir. Frans›z biyolog Lamarck, Zoological

Philosophy (Zoolojik Felsefe) adl› kita-

b›nda canl› türlerinin birbirlerinden

evrimlefltikleri varsay›m›n› Dar-

win'den önce ortaya atan kiflidir.

Lamarck, canl›lar›n yaflamlar› s›ra-

s›nda kazand›klar› de¤iflimleri son-

raki nesillere aktard›klar›n› öne

sürmüfltü. Ünlü zürafalar örne¤in-

de, bu canl›lar›n eskiden çok daha

k›sa boyunlu olduklar›n›, ancak yük-
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sek a¤açlara ulaflmak için çabalarken nesilden nesile boyunlar›n›n

uzad›¤›n› iddia etmiflti.

Lamarck'›n "kazan›lm›fl özelliklerin aktar›lmas›" olarak bili-

nen bu evrim modeli, kal›t›m kanunlar›n›n keflfedilmesi ile birlik-

te geçerlili¤ini yitirdi. 20. yüzy›l›n ortalar›nda DNA'n›n keflfiyle

birlikte, canl›lar›n hücrelerinin çekirde¤ine kodlanm›fl çok özel

bir genetik bilgiye sahip olduklar› ve bu genetik bilginin, "kaza-

n›lm›fl özellikler" taraf›ndan de¤ifltirilemeyece¤i ortaya ç›kt›. Yani

bir canl› a¤açlara uzanabilmek için yaflam› boyunca çabalay›p

boynunu birkaç santim uzatsa bile, do¤urdu¤u yavrular yine o

türe ait standart boyun ölçüleri ile do-

¤acaklard›. K›sacas› Lamarck'›n evrim

teorisi, bilimsel bulgular taraf›ndan ya-

lanland› ve yanl›fl bir varsay›m olarak

tarihin derinliklerine gömüldü. 

Bir k›s›m evrimciler ise bu iddian›n

geçersizli¤ini kamufle edebilmek için

mutasyon kavram›n› öne sürmüfllerdir.

Ancak flimdiye kadar genetik bilgiyi ge-

lifltiren hiçbir yararl› mutasyon gözlem-

lenmemifltir. Kald› ki canl›lar›n "indirge-

nemez kompleks" yap›lar›, Darwi-

nizm'in özü olan "küçük de¤iflikliklerin

kademe kademe birikmesi" kavram›n›

çürütmektedir. Darwinizm'in koyu sa-

vunucular›ndan Richard Dawkins mu-

tasyonlar›n olumsuz etkilerini kendisi

de flöyle kabul etmektedir:

"Dikkat edin mutasyon etkisi  sistemli ola-

rak geliflim yönünde ilerlemez. T›pk› X-
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›fl›nlar›nda oldu¤u gibi. Durum tamamen tersidir: Mutasyonlar›n

büyük ço¤unlu¤u -her ne sebep olursa olsun- özellikleri bak›m›n-

dan kötüdür..."59

DNA'daki rastgele de¤iflimler hayvanlardaki göç olay›n› da

aç›klamaktan çok uzakt›r. Örne¤in bir kuflun 6 hafta boyunca gü-

neydo¤uya sonra 4 hafta boyunca kuzeydo¤uya uçmas›, aflama

aflama DNA'daki aminoasit zincirine nas›l programlanm›flt›r? Ya

da hangi gen bir bal›¤a ne zaman göç etmesi gerekti¤ini, okyanus

boyunca nereye gidece¤ini nas›l söylemektedir? fiuursuz mole-

küllerin hayvanlar› böylesine isabetli yönlendirmesi, ne zaman ne

yapmalar› gerekti¤ini bildirmesi ak›l ve mant›k sahibi kimselerin

kabul edebilece¤i bir aç›klama de¤ildir. Ancak evrimci biyologlar

hayvanlar›n faydas›na olan davran›fl flekillerinin elenerek kal›t›m-

la sonraki nesillere aktar›labildi¤ini iddia ederler. Gordon R. Tay-

lor, kendisi de evrimci olmas›na karfl›n, Darwinizm'in aç›klaya-

mad›¤› konular› ele ald›¤› kitab›nda bilim adamlar›n›n bu iddias›-

n› flöyle elefltirmektedir:

Aç›k olan gerçek fludur ki, genetik mekanizma, belirli baz› davra-

n›fl biçimlerini nesilden nesile aktarabildi¤ine dair en küçük bir be-

lirti bile göstermemektedir. Genetik mekanizma sadece protein

üretir. Belirli hormonlardan daha fazla üreterek, davran›fl› genel

olarak etkileyebilir örne¤in bir hayvan› daha agresif veya daha pa-

sif yapabilir veya bir canl›y›  annesine daha ba¤›ml› hale getirebilir.

Ancak yuva yaparken gereken bir dizi hareket gibi belirli bir dav-

ran›fl program›n› nesilden nesile aktarabildi¤ine dair hiçbir delil

yoktur. E¤er davran›fl gerçekten kal›t›msal ise, o halde nesilden ne-

sile aktar›lan davran›fl›n birimi nedir? Çünkü birimler oldu¤u var-

say›lmaktad›r. Hiç kimse bu soruya bir cevap verememifltir.60

Darwinistler "Belirli bir canl› türünün davran›fl unsurlar›n›n ne-

deni evrimin sonucudur."61 diyerek, evrim senaryosunu daha da aç-

maza sürüklerler. Darwinistlere göre hayvanlardaki bilinçli görü-
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nen tüm davran›fllar tesadüflerin yönlendirdi¤i içgüdülerle aç›k-

lanmal›yd›. Her ne kadar bu konudaki aç›klamalar "içgüdü" gibi

farkl› bir kavramla yap›lsa da, temelinde tesadüflerin bilinçsiz,

rastgele müdahalelerini ifade etmektedir. Çünkü içgüdünün flu-

urlu, isabetli karar almas›, hayvanlar üzerinde böylesine hayati

önlemler alarak yaflamlar›n› sürdürebilecekleri davran›fllarda bu-

lunmalar›n› sa¤lamas›, evrimciler aç›s›ndan ciddi bir çeliflki olufl-

turur. Nitekim daha önce belirtti¤imiz gibi içgüdü iddialar›yla il-

gili ilk itirafç›lardan biri de Charles Darwin'dir:

Birçok içgüdü o kadar harikad›r ki büyük ihtimalle geliflimleri oku-

yucuya teorimin tamam›n› y›kmak için yeterli bir engel olarak gö-

zükecektir.62

Darwin do¤ada gördü¤ü bilinçli davran›fllar›n kökeninin ev-

rimle aç›klanamayaca¤›n›n kendisi de fark›ndayd›. Bu, ak›l ve

mant›¤›n gösterdi¤i bir gerçektir. Ancak Darwin'in teorisini vasi-

yet alan pek çok evrimci, teoriyi çoktan y›km›fl olan bu davran›fl-

lar›n kökenini halen içi bofl kelimelerle aç›klamaya çal›flmaktad›r-

lar. Bu konuyla ilgili olarak ünlü Alman biyolog Hoimar Von Dit-

furth evrimci olmas›na ra¤men hayvanlardaki davran›fllar›n "ak›l

ve fluur" eseri oldu¤unu kabul etmek

durumunda kalm›flt›r: 

... bafltan beri anlatageldi¤imiz davran›fl-

lar›na bak›l›nca, bunlar›n çok özel bir an-

lamda "ak›lla düzenlenmifl" olduklar›na

iliflkin belirli k›staslar da göze batmakta-

d›r. Belli bir amaca ve hedefe yöneliklik,

gelecekteki olaylar› tahmin etme, kendi

d›fl›ndaki canl› türlerinin olas› davran›fl-

lar›n› ve tepkilerini hesaba katma, akl›n

belirtileri de¤ilse nedirler?63
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Ancak daha sonra tüm bu ifadeleri söyleyen kendisi de¤il-

miflçesine hayranl›k duydu¤u ak›l göstergelerinin, yarat›l›fl›n de-

lili oldu¤unu kabul etmemek için demagojik yöntemlere baflvur-

maktad›r:

Geçmiflin do¤a bilimcileri bu tür olaylarla karfl›laflt›kça bir mucize-

nin varl›¤›na inanmakla kalmam›fllar, yani Allah'›n, Kendi yaratt›k-

lar›n› korumak için böyle bir koruman›n gerekli bilgileriyle onu do-

natt›¤›n› düflünmekten kendilerini alamam›fllard›. Oysa bu tarz bir

aç›klama, do¤a bilimci için bir intihar, daha do¤rusu bilimsel ger-

çe¤i ve kendi varl›¤›n› inkar demektir. Öte yandan modern bilimin

bu türden olaylar› "içgüdü" gerçe¤iyle aç›klamaya çal›flmas› da pek

bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü ço¤umuzun sand›¤›n›n tersi-

ne, olup biteni içgüdünün marifeti saymak (...) bu da bizi bulundu-

¤umuz yerden pek öteye götürmez ve sorunun as›l yan›t›n› bulma-

m›z› engeller...64

‹çgüdü kelimesi evrimcilerin de fark›nda olduklar› gibi, hiç-

bir aç›klay›c› anlam tafl›mayan, Allah'›n ilham›n› kabul etmek is-

temeyenlerin s›¤›nd›klar› bir kavram olmufltur. "‹çgüdü" kelime-

si, evrimci bilim adamlar› taraf›ndan, hayvanlar›n do¤ufltan sahip

olduklar› baz› davran›fllar› tan›mlamak için kullan›l›r. Ancak hay-

vanlar›n bu içgüdüleri nas›l edindik-

leri, içgüdü ile yap›lan bir davran›fl›n

ilk olarak nas›l ortaya ç›kt›¤› ve bu

davran›fllar›n nesilden nesile nas›l

aktar›ld›¤› sorular› her zaman cevap-

s›zd›r. Evrimci genetikçi Gordon R.

Taylor, The Great Evolution Mystery

(Evrimin Büyük S›rr›) isimli kitab›n-

da içgüdülerle ilgili bu ç›kmaz› flöyle

itiraf etmektedir: 

‹çgüdüsel bir davran›fl ilk olarak

221

ADNAN OKTAR



nas›l ortaya ç›k›yor ve bir türde kal›t›msal olarak nas›l yerlefliyor

diye sorsak, bu soruya hiçbir cevap alamay›z.65

Gordon Taylor gibi itirafta bulunamayan baz› evrimciler ise

bu sorular› üstü kapal›, gerçekte bir anlam ifade etmeyen cevap-

larla geçifltirmeye çal›fl›rlar. Bu konu ile ilgili en büyük yan›lg›lar-

dan biri içgüdülerin zaman içerisinde flekillendikten sonra kuflak-

tan kufla¤a aktar›larak günümüze tafl›nd›¤› fleklindeki iddiad›r.

Bu, daha önce tarif etti¤imiz Lamarkç› mant›kt›r ve bilimsel aç›-

dan bir hurafe oldu¤u bundan bir as›r önce ispatlanm›flt›r. Nite-

kim evrimci bilim adamlar›n›n kendileri dahi içgüdü ve dürtüle-

rin kuflaktan kufla¤a evrim yoluyla aktar›lmas›n›n imkans›z oldu-

¤unu itiraf etmektedirler. Evrimci Gordon R. Taylor, davran›fllar›n

kal›t›msal olarak sonraki nesillere aktar›labildi¤i iddias›n›, "ac›na-

cak" bir iddia olarak de¤erlendirmektedir: 

Biyologlar belirli baz› davran›fl flekillerinin kal›t›m›n›n mümkün ol-

du¤unu ve asl›nda bunun gerçekten görüldü¤ünü kabul ederler.

Dobzhansky flunu iddia etmektedir: "Tüm beden yap›lar› ve fonk-

siyonlar, hiçbir istisna olmaks›z›n, çevresel zincirler s›ras›nda olu-

flan kal›t›m›n ürünleridir. Bu durum, hiçbir istisna olmaks›z›n tüm

davran›fl flekilleri için de geçerlidir". Bu do¤ru de¤ildir ve Dobz-

hansky gibi sayg›n birinin bunu dogmatik olarak savunmas› ac›na-

cak bir durumdur.66

Bu noktada karfl›m›za çok aç›k bir gerçek ç›kmaktad›r: Bu

canl›lar sahip olduklar› üstün özellikleri kendi ak›llar› ile bulup

yapamad›klar›na ve bu özellikleri ile do¤duklar›na göre, bu özel-

likleri onlara veren, onlar› bu tav›rlar› gösterecek flekilde yaratan

üstün bir ak›l ve ilim sahibi Yüce Rabbimiz Allah't›r.
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Evrim, Canl›lardaki Göç Davran›fllar›n›n
Hiçbir Aflamas›n› Aç›klayamaz

Evrim teorisi canl›lar›n kökenini büyük ölçüde sözde hayatta

kalma mücadelesine dayand›r›r ve bu mücadele s›ras›nda elde

edilen küçük tesadüfi avantajlar›n zaman içinde birbirine eklene-

rek yeni canl›lar infla etti¤ini varsayar. Küçücük bir kuflun henüz

birkaç haftal›kken hiçbir rehber olmaks›z›n binlerce kilometrelik

bir yolculu¤a kalk›flmas›, ancak bu yolculuk için gerekli organ ve

davran›fllar eksiksiz olarak var oldu¤unda baflar›ya ulaflabilir. Do-

lay›s›yla göç için gerekli organ ve davran›fllar›n aflama aflama elde

edilmesi mümkün de¤ildir. Çünkü gerekli donan›ma ve yetene¤e

sahip olmayan bir canl›n›n hayatta kalma ihtimali son derece za-

y›ft›r. Bir evrimci kaynakta bu durumdan flöyle söz edilmektedir: 

Göç s›ras›nda ölüm riski büyüktür; bu riskin gölgesi alt›nda göçün

evriminin nas›l gerçekleflmifl olabilece¤i, göç davran›fl›n›n hala

aç›klanmam›fl bir yönüdür.67

Ancak evrim teorisinin bu ç›kmaz›, evrimcileri göçle ilgili

hayali spekülasyonlar yapmaktan al›koymamaktad›r. Bunlardan

en yayg›n olan›, buzul çekilmeleri üzerine kurulu senaryodur. Bu

senaryo bir evrimci kaynakta flöyle anlat›l›r: 

En yayg›n görüfle göre, buzullaflma, göçün evrimini aç›klayabilir.

Baz›lar› ilerleyen buzullar›n ›l›man bölge kufllar›n› tropiklere itti¤i-

ne inanmaktad›r. Buzullar çekilince de bu kufllar›n torunlar› atala-

r›n›n evlerine dönüfl yapt›lar. Di¤erleri buzullar›n tropik bölge kufl-

lar›n› ›l›man bölgelere yay›lmaktan al›koydu¤unu düflünmektedir.

Buzullar çekilince bu kufllar eskiden buzullarla kapl› bölgelere ya-

y›labildiler. Ama bunlar›n torunlar› atalar›n›n tropiklerdeki evleri-

ne döndüler.68
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Elbette bu senaryo son derece gerçek d›fl›d›r. Canl›lardaki

göç davran›fl›n› tesadüfi etkilerle flekillenen kal›t›msal özelliklere

ba¤layan evrimci izahlarda, çok ciddi çeliflkiler sergilenmektedir.

Bir canl›n›n DNA's›nda kodlu olan bilgilerin çevresel faktörlere

uyum sa¤lamas› ya da canl›n›n herhangi bir davran›fl›ndan etki-

lenmesi mümkün de¤ildir. Bu önceki sat›rlarda da aç›klad›¤›m›z

gibi genetik biliminin bilinmedi¤i bir dönemde ortaya ç›kan bilim

d›fl› bir mant›¤›n ürünüdür. Örne¤in, kufllarda göçün eski dönem-

lerde buzullar›n çekilmesine göre yer de¤ifltirmeyle bafllad›¤› te-

zi, do¤ru kabul edilse bile, bu davran›fl›n bafllang›c› canl›n›n ge-

netik bilgisiyle ilgili olarak öne sürülecek evrimci iddialara hiçbir

destek sa¤lamayacakt›r. Çünkü bir kufl türüne ait tüm bireyler ne

yönde yer de¤ifltirirse de¤ifltirsin, ne kadar s›k seyahat ederse et-

sin bu durumun söz konusu türün DNA's› üzerinde hiçbir etkisi

olmaz. K›sacas› göç hareketleri canl›n›n DNA's›na bilgi eklemez.  

Göç davran›fl›, e¤er tam gerekti¤i flekilde olmazsa, havyanlar

için avantajl› de¤il dezavantajl›, hatta öldürücü olabilir. Evrimci-

lerin de ifade etti¤i gibi, "göç s›ras›nda ölüm riski büyüktür" ve

hiçbir canl›n›n, rastlant›sal mutasyonlar›n kendisine mükemmel

bir göç davran›fl› kazand›rmas›n› bekleyecek vakti yoktur. Görül-

dü¤ü gibi evrim teorisinin canl›larda göçe dair hiçbir tutarl› aç›k-

lamas› yoktur. Kal›t›msal olarak aktar›lan ve kuflun daha önce hiç

gitmedi¤i bir yerin koordinatlar›n› tespit etmesini sa¤layan bu

bilginin, zararl› etkileriyle bilinen mutasyonlarla ortaya ç›kt›¤›n›

kabul etmek mant›k d›fl›d›r. 

Göç davran›fl›nda ortaya ç›kan "planlama" o kadar komp-

lekstir ki, bunun yarat›l›fl›n ürünü oldu¤unu görememek, an-

cak Darwinist dogmatizmle aç›klanabilir. Söz konusu komp-

leksli¤in bir örne¤i de, göç öncesinde vücutta bafllat›lan haz›r-

l›klard›r. Göçücü kufllar göçe bafllamadan önce, h›zland›r›lm›fl
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bir beslenme temposuna girerler. Bu davran›fl›n amac›, zorlu göç

boyunca gerekli enerjiyi vücutta ya¤ olarak toplamakt›r. Baz› kufl-

lar "hyperphagia" ad› verilen bu afl›r› beslenme döneminde a¤›r-

l›klar›n› iki misline ç›karabilirler. Hyperphagia, genetik olarak

kontrol edilen göç fizyolojisinin bir parças›d›r. Bu davran›fl olduk-

ça dikkat çekici bir flekilde göçten 2-3 hafta önce -çevredeki besin

olanaklar› tamamen azalmadan önce- bafllar. Böylece kufllar›n

uzun bir yolculuk öncesi enerji (yak›t) yetersizli¤i yaflamas› en-

gellenmifl olur. Bu durumun kufl aç›s›ndan son derece etkili bir

tedbir mekanizmas› oldu¤u aç›kt›r. Evrimcilerin bu fizyolojik ted-

birde rol oynayan tüm moleküler mekanizmalar›n, kuflun

DNA's›nda rastlant›sal olarak biriken mutasyonlara ba¤l› oldu¤u-

nu öne sürerken gösterebilecekleri hiçbir kan›t yoktur.

Göçle ilgili fizyolojik mekanizmalarda evrimcilerin aç›klaya-

mayaca¤› bir di¤er unsur da, kufllar›n hormon seviyelerindeki be-
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lirgin de¤iflimlerdir. Bu de¤iflimleri bafllatan nöroendokrinal (sinir

ve içsel hormon salg›lamayla ilgili) mekanizma, gün içinde de¤iflik-

likler ortaya koyar, bu da beyin epifizine (beyinde bulunan ve uy-

kuyla ilgili melatonin hormonunu salg›layan bir bez) etki eder ve

hipofiz bezini (beyinde bulunan ana hormon bezi) etkiler. Kortikos-

teron ve prolaktin hormonlar›n›n birlikte çal›flarak gece hareketlili-

¤ini (zugunruhe) etkiledi¤i düflünülmektedir, ki gece hareketlili¤i

y›l›n göç dönemlerinde art›fl gösterir.69 Böyle kompleks endokrinal

(içsel hormon salg›lamayla ilgili) süreçlerde rol oynayan hormonla-

r›n moleküler yap›s›, çok özel ayarlanm›fl bir bütünün uyumlu bir

parças›d›r. De¤il böyle kompleks sistemlerin, tek bir hormonun bile

tesadüflerle ortaya ç›kmas› imkans›zd›r, buna dair tek bir bilimsel

kan›t yoktur. (Detayl› bilgi için bkz. Hormon Mucizesi, Harun Yahya)

Kufl göçünde mutasyonlarla aç›klanamayacak bir yarat›l›fl

örne¤i daha vard›r. Baz› göçücü kufllar yüksek irtifada uçarlar.

Örne¤in Anser indica isimli kaz türünün Himalayalar›n üzerinde

9.000 metre yükseklikte uçtu¤u bilinmektedir. Atmosferin bu böl-

geleri oksijen aç›s›ndan oldukça fakirdir. Bu yüksekliklerde uçan

kufllar›n kanlar›ndaki oksijen tafl›ma kapasitesi ise yüksek alyu-

var konsantrasyonuyla art›r›lm›flt›r. Ayr›ca göçücü kufllarda he-

moglobin -göçücü olmayan kufllar›n ve di¤er omurgal›lar›n aksi-

ne- oksijen tafl›ma ve b›rakma aç›s›ndan farkl›laflan iki formda bu-

lunur. Bu özel yarat›l›fl, oksijen yo¤unlu¤u farkl›l›k gösteren irti-

falar aras›nda hareket eden kufla, bu hareketi s›ras›nda akci¤erine

girecek oksijen miktar›na göre ayarlanabilen oksjien tafl›ma siste-

mi sa¤lar.70 Kufllardaki bu üstün yetenek ancak vücutlar›ndaki

kusursuz yarat›l›flla birlikte bulundu¤unda canl› için bir avantaj

oluflturur. Dolay›s›yla gerek canl›lardaki kompleks yarat›l›fl, ge-

rekse davran›fllar›ndaki hayranl›k uyand›ran yetenekler tesadüf-

lere ihtimal tan›mayacak kadar mükemmeldir.
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Göç Davran›fllar›n›n Kökeni 

Evrimle Aç›klanamaz

Hayvan göçleri üzerinde gözlem ve deney yapan bilim

adamlar›, bu göçü sa¤layan davran›fl ve mekanizmalar›n kal›t›m-

la aktar›ld›¤› sonucuna varm›fllard›r. Bu konuda yap›lan iki ayr›

tipte deney, oldukça ayd›nlat›c›d›r: 

1) Çapraz Evlatl›k Deneyleri 

Bu deneylerin birinde normalde göçücü bir kufl olmayan rin-

ga mart›s›n›n yumurtalar›, göçücü bir kufl olan siyah s›rtl› Lesser

mart›lar›n›n yumurtalar›yla de¤ifltirildi. Bu de¤iflim sonucu yak-

lafl›k 900 yumurta "yanl›fl" ailenin yan›nda çatlad›. Yumurtadan

ç›kan siyah s›rtl› Lesser mart›lar› -sahte aileleri göç etmedi¤i hal-

de- göç  ettiler. 

2) Kara bafll› yal› bülbülüyle yap›lan
deneyler

Profesör Peter Berthold,  kufl göçünü 20 y›l araflt›rm›fl ünlü

bir araflt›rmac› ve ayn› zamanda  Almanya'daki Max Planck Ens-

titüsü'nün Vogelwarte Radolfzell'de bulunan Ornitoloji (kuflbili-

mi) Araflt›rma Merkezi'nin baflkan›d›r. Bertholdve ekibi, binlerce

göçücü kuflu biraraya toplay›p davran›fllar›n› gözlemlediler. So-

nuçlar flu flekilde ortaya ç›kt›: 

a) Deney kufllar›, içsel ve y›ll›k bir ritim gösteren bir göç dav-

ran›fl› ortaya koydular. (Bu içsel ve y›ll›k ritim, hayvanlarda görü-

len ve k›fl uykusu gibi fizyolojik düzenlemeler gerektiren davra-
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n›fllar› düzenleyen genetik esasl› bir 'biyolojik saat'e dayan›r).

Kufllar, de¤iflmeyen, sabit ayd›nl›k/karanl›k döngülerine sahip

ortamlarda tutuluyor olmalar›na ra¤men birçok de¤ifliklik ortaya

koydular:  Kilolar›nda de¤ifliklikler görüldü, tüyleri yenilendi ve

y›l›n "uygun" dönemlerinde (ilkbahar ve sonbaharda) göç hare-

ketlili¤i  gösterdiler. Yani onlara göçü hat›rlatacak hiç bir do¤al or-

tam olmamas›na ra¤men, bedenlerindeki bir program, onlar› gö-

çe haz›rl›yordu. Bilim adamlar› bu duruma bakarak kufllar›n ön-

ceden programland›¤› sonucuna vard›lar. 

b) Deney kufllar›n›n %97'si, do¤ada serbest kufllar›n yola ç›k-

t›¤› dönemle efl zamanl› bir hareketlilik bafllatt›lar.

c) Deneye tabi tutulan de¤iflik kufl türleri kendi göç davra-

n›fllar›na uygun flekilde de¤iflik hareketlilik seviyeleri ortaya koy-

dular. Örne¤in, göçlerinde daha uzun yol kateden kufl türleri da-

ha uzun süren bir hareketlilik gösterdiler.

d) Melezleme deneyleri, göç etkinli¤inin miktar ve model

olarak popülasyonlara özgün  oldu¤unu ve önceden programlan-

m›fl veya kal›t›msal oldu¤unu gösterdi. 

Dahas› deney kufllar›, normal göç seyrinde beklendi¤i flekil-

de, Cebelitar›k yak›nlar›nda Akdeniz'i geçmekteyken yapt›klar›

gibi zaman› geldi¤inde, yönlerini güneybat›dan güneye çeviri-

yorlard›. Dolay›s›yla kufllarda sadece ne kadar süre göç hareketli-

li¤i yaflanaca¤›n› de¤il, göçün hangi noktas›nda yön de¤ifltirecek-

lerini de tayin eden bir mekanizma bulunuyordu. 

Bugün bilim adamlar› aras›nda kufllardaki bu ola¤anüstü

yeteneklerin önceden "programlanm›fl" oldu¤u kabul görüyor.

Bu durum Science dergisinde yay›nlanan bir makalede flöyle ak-

tar›l›yor: 

"Genç kufllar›n, kendilerine kaç gün veya gece ve ne yönde uçma-

lar› gerekti¤ini söyleyen içsel göç programlar›yla donanm›fl oldu-
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¤una dair sa¤lam kan›tlar bulunuyor"71

Bilim adamlar› yapt›klar› baflka araflt›rmalarda penguenlerin

yol bulmak için günefli kulland›klar›n› belirledikleri gibi onlar›n

biyolojik saatlerini de keflfettiler. Ve flu sonuca vard›lar; penguen-

lerin biyolojik saati geldikleri yöne göre ayarl› idi. E¤er Cape Cro-

zier pengueni ise Cape Crozier'in zaman›na göre ifllemekteydi.

Ayr›ca penguen yavrular›n›n yollar›n› bulmada yetiflkinler kadar

yetenekli oldu¤unu da keflfettiler. Bunun anlam› penguen yavru-

lar›n›n bunu biliyor olarak do¤duklar›d›r.72

K›sacas›, göçte rol oynayan mekanizmalar kesin olarak orta-

ya ç›kar›lm›fl olmamakla birlikte bunlar›n önceden programlan-

m›fl, do¤umla birlikte aktar›lan davran›fllar olarak ortaya ç›kard›-

¤› yayg›n kan›d›r. Peki ama nas›l olmaktad›r da kompleks bir dav-

ran›fl kal›t›mla aktar›labilmektedir? Genlerde, davran›fl› tarif eden

bir program m› vard›r? 

Canl›larda göç davran›fl› kal›t›m yoluyla aktar›l›yorsa da bu

kal›t›m›n nas›l sa¤land›¤› konusu çok önemlidir. Hayvanlar ola-

¤anüstü derecede kompleks, detayl› göç davran›fllar› göstermek-

tedirler. Binlerce kilometre süren uçufllar, bu uçufllar için önceden

yap›lan haz›rl›klar, uçufl s›ras›ndaki yön bulma ve navigasyon ye-

tenekleri, tüm bunlar genlerdeki amino asit dizilimleriyle mi be-

lirlenmifltir? 

E¤er üstteki sorunun cevab› "evet" ise, yani e¤er genlerde gö-

çü tarif eden bir program varsa, bu da evrim teorisi ad›na büyük

bir ç›kmazd›r. Çünkü, bu denli kompleks bir bilginin varoluflu ve

genlerde kodlan›fl›, evrim mekanizmalar› ile aç›klanamaz. Haya-

t›n kökeni, yeni organlar›n ve biyolojik yap›lar›n kökeni gibi ko-

nularda oldu¤u gibi, burada da do¤al seleksiyon ve mutasyon ile

aç›klanamayacak kompleks ve detayl› bir bilgi vard›r. Göçü ta-

n›mlayan bir bilginin varl›¤›n› rastlant›sal mutasyonlar›n üretti¤i-
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ne inanmak, bir "yol haritas›"n›n ka¤›da yanl›fll›kla dökülen mü-

rekkep taraf›ndan çizildi¤ine inanmak gibidir. Elbette mant›kl› ve

sa¤duyulu bir insan›n böyle imkans›z bir olay›n gerçekleflti¤ine

inanmas› mümkün de¤ildir. Mant›kl› olan aç›klama, bilginin rast-

lant›lar›n de¤il, sonsuz bir iradenin eseri oldu¤unu kabul etmek-

tir. Bir di¤er deyiflle, mant›kl› olan, kufllar›n göç bilgisinin, onlara

Yarat›c›m›z taraf›ndan verildi¤ini kabul etmektir.

Göç eden canl›lar›n hücrelerinde kodlu olan bilgiler de za-

man içinde kör ve fluursuz atomlar›n, moleküllerin yine kör ve

fluursuz tesadüflerle biraraya gelmesi sonucunda meydana gel-

memifltir. Bu muazzam bilgi bu canl›lar› yaratan Allah'›n sonsuz

kudretinin eserlerindendir. 
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Evrime Meydan Okuyan Bir Canl›: 

Ya¤mur kuflu

Ya¤mur kufllar› k›fl› geçirmek üzere Alaska'dan Hawai'ye

göç ederler. Okyanus üzerinden dinlenmeden aral›ks›z uçmalar›

gerekir, çünkü rotalar› üzerinde ada yoktur ve yüzücü kufllardan

da de¤illerdir. 4.000 kilometrelik 88 saatlik yolculuklar› esnas›n-

da, kanatlar›n› 250.000 gibi muazzam bir say›da durmaks›z›n ç›r-

parlar. Yolculuklar›na bafllad›klar›nda kilolar› 200 gramd›r. Bu

a¤›rl›klar›n›n 70 gram› yak›t olarak kullan›lacak ya¤dan oluflur.

Yap›lan hesaplamalara göre bu kufllar itici güç ve ›s› elde etmek
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için saatte vücut a¤›rl›klar›n›n %0,6's›n› tüketirler. Bu durumda 72

saat içinde -uçufl için gerekli zaman›n %81'inde- tüm yak›tlar›

olan 70 gram ya¤› tüketmeleri gerekir. Bu da kuflun var›fl noktas›-

na gelmeden 800 km evvel okyanusa düflmesi demektir. Ancak bu

flekilde olmaz. 

Alman Federal Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nde yönetici ve

profesör olan Werner Gitt, bu kufllar›n 70 graml›k yak›tla 88 saat-

lik uçuflu nas›l baflard›klar›n› flu ifadelerle anlatmaktad›r:

Yarat›c›'n›n buradaki eserini hayranl›kla izliyoruz. "Enerji girifli,

bilgi sayesinde optimize edilir" diye aç›klanabilecek temel bir te-

oremi bize göstermektedir. Bu kuflun durumunda, bu, ona verilmifl

önemli bir bilgiye karfl›l›k gelir: "Yaln›z uçmay›n, bir V dizilimi

içinde uçun! V dizilimi, size %23'lük bir

enerji tasarrufu sa¤layacak ve hedefinize

güvenli flekilde varacaks›n›z."... 88 saat

sonra, geriye hala 6,8 gram ya¤ kalm›flt›r,
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ancak bu da gereksiz yere art›r›lm›fl de¤ildir; rüzgarlar›n ters yön-

lerden esece¤i zor durumlar için bir tedbir olarak saklanm›flt›r.

(Kuflta) Ola¤anüstü derecede düflük bir yak›t tüketimi vard›r, saat-

te kendi a¤›rl›¤›n›n sadece %0,6's›n› yakar. Bu, insan yap›m› hava

araçlar›yla karfl›laflt›rd›¤›m›zda çok çarp›c›d›r. Ayn› oran helikopter

için %5 ve bir jet uça¤› için de %12'dir.73

Bu kufl örne¤inde gördü¤ümüz gibi göç uçufllar›nda da tesa-

düflerin yeri yoktur. Aksine, burada yer vermedi¤imiz ince mate-

matiksel hesaplamalar söz konusudur. ‹nsanlar›n dahi henüz ba-

flaramad›klar› bu verimli uçufl, bizleri pek çok soru üzerinde dü-

flündürmektedir:

Kufl, tam olarak ne kadar enerjiye ihtiyaç duydu¤unu nere-

den bilmektedir?

Kuflun yolculu¤a ç›kmadan evvel tam gerekti¤i kadar ya¤

depolamas› nas›l mümkün olmaktad›r?

Kufl, mesafeyi ve net yak›t tüketimini nereden bilmektedir?
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Kufl, göç rotas›n› nereden bilmektedir?

Kufl, gidece¤i yere ulaflabilmek için aral›ks›z nas›l yolculuk

edebilmektedir?

Kufl, yak›t tüketimini azaltmak için di¤er kufllarla V biçimin-

de dizilerek uçmas› gerekti¤ini nereden bilmektedir?

fiuur ve ak›ldan yoksun, karar verme, muhakeme ve yarg›

gibi yetenekleri olmayan bu canl›lar›n son derece ak›lc› plan ve

tekniklerle uçmalar›, buna uygun vücut yap›s›na sahip olmalar›

tek bir gerçekle aç›klanabilir: Bu canl›lar yarat›ld›klar› ilk andan

itibaren kendilerine verilen ilhamla hareket etmektedirler. Onlar

herfleyi yaratan Rabbimiz'in emri ve denetimi ile yaflamlar›n› sür-

dürmektedirler. 

Araflt›rmac› Jobe Martin "Incredible Creatures That Defy

Evolution" (Evrim Teorisine Karfl› Ç›kan ‹nan›lmaz Canl›lar) adl›

bir belgeselde ya¤mur kuflunu örnek vererek evrim teorisinin id-

dialar›n›n geçersizli¤ini flöyle anlatm›flt›r:

Evrim teorisi göç eden bir hayvan›n yaz›n nerede olaca¤›n›, k›fl›n

nerede olaca¤›n› nas›l aç›klar? Genellikle aç›klama flöyledir: Tek-

sas'ta büyümüfl belli bir kufl vard›r. O k›fl çok so¤uk olur. Meksi-

ka'ya do¤ru uçar. Buras› güzelmifl der ve yaz›n tekrar Texas'a dö-

ner. O yaz çok s›cakt›r. O yüzden kuzeye Kansas'a uçmaya karar

verir. Her sene so¤uk s›cak derken biraz daha kuzeye biraz daha

güneye gider. Ta ki kuzeyde kutuplardan Güney Amerika'ya ulafl›r.

Ancak bir kufl bu kural› bozar. Öncelikle bu kufl bir güvercin bü-

yüklü¤ünde küçük bir kufltur. Kutuplarda Alaska'da yaflar. K›fl için

de Hawai'ye uçar. 88 saatlik aral›ks›z bir uçuflu vard›r. Çünkü ara-

da hiç kara yoktur. 3 gün 4 gecelik durmaks›z›n bir uçufl. Peki bu-

nu nas›l baflar›rlar? [Yolculuk öncesi] çok yemeye bafllarlar ve 70

graml›k yak›labilen enerji elde ederler. Bu durumda 88 saatlik bir

yol vard›r ve problemimiz fludur. Her saat yaklafl›k 1 gram harca-

d›klar›na göre, yüzücü olmayan bu kufllar birkaç saatlik mesafede
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Hawai yak›nlar›nda okyanusa düfleceklerdir. Peki bunun nas›l üstesin-

den gelirler? Çünkü Allah onlar› liderlerini de¤ifltirerek V biçiminde

uçacaklar›, böylece hava ak›m›n›n k›r›laca¤› ve uçmak için harcanan

enerjiyi azaltacaklar› flekilde yaratm›flt›r... Evrim teorisinin aç›klamalar›-

na uymuyor. Çünkü her sene biraz daha fazla, her sene biraz daha gü-

neye gidebilecekleri bir durum yoktur, aksi takdirde okyanusa düflecek

ve bal›k yemi olacakt›r. Öyleyse evrim aç›klamalar› geçerli de¤il.74

Bu küçük kufl örne¤inde görüldü¤ü gibi, kuflun hangi yöntemle,

ne kadar yak›tla uçarak göç edebilece¤ini deneme yan›lma ile tespit et-

mesi mümkün de¤ildir. Baflar›s›zl›kla sonuçlanan her uçufl, kuflun ölü-

mü demektir. Dolay›s›yla ölen bir kuflun bu tecrübesini sonraki nesil-

lere aktarabilece¤i bir durum yoktur. Tek bafl›na uçman›n ya da 50

gram ya¤la uçman›n mümkün olmad›¤›n› bu kufllar›n do¤al seleksi-

yon gibi fluursuz bir mekanizma sayesinde ö¤rendikleri kuflkusuz ki

son derece saçma bir iddiad›r. Ya da mutasyon gibi canl›lar› tahrip edi-

ci etkilerin böylesine ince hesaplara dayanan uçufl tekniklerini genle-

rine kodlamas› da ihtimal d›fl›d›r.
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B
inlerce kilometre uzakta, belirli bir nok-

taya do¤ru kusursuzca bafllat›lan ve biti-

rilen bir yolculu¤u aç›klamada "rastlan-

t›", anlams›z bir kelimedir. Herhangi bir

fluur ve amaçtan yoksun do¤al süreçler,

bir yandan bir kufla göçle ilgili süre ve yön bilgilerini yükleyip bir

yandan da onu bu göçte ihtiyaç duyaca¤› fizyolojik özelliklerle

donatamaz. Bunu düflünmeyi gerektirecek ne bir bilimsel kan›t ne

de mant›kl› bir neden vard›r. Bu gerçe¤e ra¤men, göç davran›fl›-

n›n evrimle ortaya ç›kt›¤›n› savunmak, k›sa menzilli ve herhangi

bir radar sisteminden yoksun bir planörün telsizinde meydana

gelecek ar›zalarla, ortaya GPS (Global Positioning System-

Küresel Yerbulum Sistemi), elektronik radar sistemleri ve di¤er

koordinat belirleme ve navigasyon teknolojisine sahip bir uça¤›n

ç›kabilece¤ini savunmak gibidir. 

Göç davran›fllar› üzerinde biraz düflünüldü¤ünde, bu canl›-

lar›n üstün bir ak›l ve kudret sahibi Allah taraf›ndan yönlendiril-

dikleri kolayca görülür. Küçücük bir canl›n›n böyle tehlikeli yol-

culuklara kalk›flmas›, bu yolculu¤unda kendisine güç sa¤layacak

flekilde, bulundu¤u bölgede henüz yiyecek kaynaklar› azal›p tü-

kenmeden onlar› yak›t olarak depolamas›, Günefl ve y›ld›zlara gö-

re yön bulma tekniklerinin bu canl›lara kazand›r›lmas› ve en

önemlisi, milyarlarca canl›n›n her göç döneminde programlanm›fl

flekilde yola koyulmas›, tüm bu plan›n bir Yarat›c›'n›n eseri oldu-

¤unu göstermektedir. 

Allah canl›lar› yaratm›flt›r ve her türe nas›l yaflamas› gerekti-

¤ini "ilham" etmektedir. "Gö¤ün bofllu¤unda boyun e¤dirilmifl



(musahhar k›l›nm›fl) kufllar› görmüyorlar m›? Onlar› (böyle bofl-

lukta) Allah'tan baflkas› tutmuyor..." (Nahl Suresi, 79) ayetiyle de

iflaret edildi¤i gibi, canl›lardaki üstün yetenekler, sergiledikleri bi-

linçli ve ak›lc› davran›fllar bizlere Allah'›n canl›lar üzerindeki haki-

miyetini göstermektedir. Canl›lardaki göç hareketi de, Allah'›n on-

lara bir ilham›d›r: 

Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na 'gö-

nülden boyun e¤mifl' bulunuyorlar. (Rum Suresi, 26)

Ön yarg›lar›n› bir kenara b›rakan ve vicdan›yla düflünen in-

sanlar bu gerçe¤i kavrarlar: Tüm canl› türleri herfleye güç yetiren,

tüm alemlerin Rabbi olan Allah'›n dilemesi ve yaratmas›yla var ol-

mufltur. Kitapta verilen örneklerden sadece y›lan bal›klar›n›n her

defas›nda ölmek ve yumurtlamak için Avrupa'dan yola ç›k›p ken-

dilerinden binlerce kilometre uzaktaki Sargasso Denizi'ne gidiyor

olmalar› ve bu yolda hiç flafl›rmadan yönlerini bulabilmeleri bile

tek bafl›na, bir insan›n Allah'›n varl›¤›na iman etmesi için yeterli
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bir delildir. Çünkü, bu davran›flta bir muhakeme kabiliyeti ve üs-

tün bir ak›l vard›r. Birçok insan›n dahi gösteremeyece¤i bu üstün

akla, y›lan bal›klar›n›n sahip oldu¤unu düflünmek mant›kl› de¤il-

dir. Bu akl› onlara Allah ilham etmektedir, bunun d›fl›nda bir aç›k-

lama arayan, bulamayacakt›r. Allah bir ayette flöyle buyurur:

De ki: "Siz, Allah'›n d›fl›nda tapt›¤›n›z ortaklar›n›z› gördü-

nüz mü? Bana haber verin; yerden neyi yaratm›fllard›r? Ya

da onlar›n göklerde bir ortakl›¤› m› var? Yoksa Biz onlara

bir kitap vermifliz de onlar bundan (dolay›) apaç›k bir bel-

ge üzerinde midirler? Hay›r, zulmedenler, birbirlerine al-

datmadan baflkas›n› vadetmiyorlar. (Fat›r Suresi, 40)

Allah, Kuran'da insanlara yaratt›¤› varl›klar ile göklerin ve ye-

rin yarat›l›fl› hakk›nda düflünmelerini emretmifltir. Çünkü, vicdan-

l› bir flekilde düflünen her insan Allah'›n varl›¤›n›n delillerini her

yerde görebilir. Bu derece aç›k olan bir gerçe¤i görmemekte dire-

nen inkarc›lar ise, asl›nda vicdanlar›n› kullansalar görebilecekleri

bir gerçe¤i s›rf içinde yaflad›klar› büyüklenme nedeniyle inkar et-

mektedirler. Allah bu kiflilerle ilgili olarak bir ayette flöyle buyurur:

fiüphesiz, kendilerine gelmifl bulunan hiçbir delil olmak-

s›z›n, Allah'›n ayetleri konusunda mücadele edenlere ge-

lince; onlar›n gö¤üslerinde kendisine ulaflamayacaklar›

bir büyüklük (iste¤in)den baflkas› yoktur. Art›k sen

Allah'a s›¤›n. fiüphesiz O hakk›yla ifliten, hakk›yla gören-

dir. (Mümin Suresi, 56)

Rabbimiz'in yeryüzünden gökyüzüne yaratt›¤› her varl›k

O'nun sonsuz akl›n›n ve benzersiz sanat›n›n en güzel tecellisidir. 

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'›nd›r. Andolsun, Biz siz-

den önce kitap verilenlere ve sizlere: "Allah'tan korkup-sa-

k›n›n" diye tavsiye ettik. E¤er inkara saparsan›z, flüphesiz,

göklerde ve yerde ne varsa Allah'›nd›r. Allah, hiçbir fleye

ihtiyac› olmayan, hamde lay›k oland›r. (Nisa Suresi, 131)
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D
arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe-

¤ini reddetmek amac›yla ortaya at›lm›fl, an-

cak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsata-

dan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z

maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia

eden bu teori, evrende ve canl›larda çok mucizevi bir düzen bu-

lundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böy-

lece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bi-

lim taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta

tutmak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilim-

sel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim gö-

rüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara da-

yal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim

teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30

y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getir-

ilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar,

Darwinist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve

bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir. Özel-

likle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlar-

dan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini

görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›fl gerçe¤iyle" aç›kla-

maktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek

çok çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya

devam ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle,

burada da özetlemekte yarar vard›r.



Darwin'i Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti ol-

mas›na karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi

bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles

Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›.

Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n

ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm

türler ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman içinde küçük de¤i-

flimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›-

yordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürüt-

me" idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›k-

l› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›-

s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›n-

dan afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini

umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim,

Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer

birer dayanaks›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›n-

daki yenilgisi, üç temel bafll›kta in-

celenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde

ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla

aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "ev-

rim mekanizmalar›"n›n, gerçekte

evrimlefltirici bir etkiye sahip oldu-
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¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine

bir tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: 

Hayat›n Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 mil-

yar y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden gel-

diklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyon-

larca kompleks canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür

bir evrim gerçekleflmiflse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda

bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm

bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerin-

de durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdaha-

leyi kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve

düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak

meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde te-

sadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. An-

cak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etme-

miflti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n

çok basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan

beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z mad-

delerin tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k oluflturabilecek-

245

ADNAN OKTAR



lerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan,

farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi. Bunu is-

patlamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n

üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu kar›fl›m-

dan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebil-

di¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etle-

rin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin

getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise,

bakterilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünya-

s›nda yayg›n bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra,

ünlü Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu

inanc› kesin olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve de-

neyler sonucunda vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z

maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak ta-

rihe gömülmüfltür." 75

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl›

uzun süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin komp-

leks yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabile-

ce¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci,

ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llar-

da ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen mey-

dana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar ba-

flar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin flu itiraf› yapmak zorunda ka-
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lacakt›: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü

içine alan en karanl›k noktay› oluflturmaktad›r." 76

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusu-

nu çözüme kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deney-

lerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953

y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu

iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birlefltirerek ve bu ka-

r›fl›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç
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organik molekül (aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu de-

neyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek

dünya koflullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya

ç›kacakt›.77

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullan-

d›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.78

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca

yürütülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San

Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, ev-

rimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu

gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde

sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›ya-

y›z: Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›?79

Hayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük

bir açmaza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›-

lar›n bile inan›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r.

Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden

daha karmafl›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliflmifl laboratu-

varlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir hüc-

re üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rast-

lant›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel ya-

p› tafl› olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali;

500 aminoasitlik ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak

matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkan-
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s›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤in-

de yer alan ve genetik bilgiyi sak-

layan DNA molekülü ise, inan›lmaz

bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n

içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kal-

k›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca-

¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z

birtak›m özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebi-

lir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rul-

tusunda gerçekleflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin

meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gere-

kir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza

sokmaktad›r. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrim-

ci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 ta-

rihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik

asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal

olarak oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n biri-

si olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla

insan, yaflam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün
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Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer alan DNA
molekülü, dört ayr› molekülün farkl› dizili-

minden oluflan bir tür bilgi bankas›d›r.
Bu bilgi bankas›nda canl›yla ilgili bü-

tün fiziksel özelliklerin flifreleri yer
al›r. ‹nsan DNA's› ka¤›da döküldü-
¤ünde, ortaya yaklafl›k 900 ciltlik bir
ansiklopedi ç›kaca¤› hesaplanmak-
tad›r. Elbette böylesine ola¤anüstü
bir bilgi, tesadüf kavram›n› kesin
biçimde geçersiz k›lmaktad›r.
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olmad›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r.80

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkan-

s›z ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" ka-

bul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek

olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r.

Evrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teori-

nin "evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da

gerçekte hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl

olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al selek-

siyon" mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i

önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni,

Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam

mücadelesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayat-
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ta kalaca¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›n-

dan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyik-

ler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü birey-

lerden oluflacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimlefl-

tirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimleflti-

rici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve

Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›-

¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda

kalm›flt›.81

Lamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin,

kendi döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a

dayanarak cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl

olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda

geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesil-

den nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›-

yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemifl-

lerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesil-

den nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni

adl› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n za-

manla balinalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.82

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliflen genetik bili-

miyle kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonra-

ki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al

seleksiyon "tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir meka-

nizma olarak kalm›fl oluyordu.
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Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için

1930'lar›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yay-

g›n ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do-

¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutas-

yonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›fl etkiler ya da

kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan

model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlar-

ca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi sa-

y›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozuk-

luklara dayal› bir süreç sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir.

Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mu-

tasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine her zaman için canl›la-

ra zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene

sahiptir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki an-

cak zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöy-

le aç›klar:
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Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri
hayvanlardan türediklerine inan›yordu.
Ona göre otlara uzanmaya çal›flan bu
canl›lar›n zaman içinde boyunlar› uza-
m›fl ve zürafalara dönüflüvermifllerdi.
Mendel'in 1865 y›l›nda keflfetti¤i kal›t›m
kanunlar›, yaflam s›ras›nda kazan›lan
özelliklerin sonraki nesillere aktar›lma-
s›n›n mümkün olmad›¤›n› ispatlam›flt›r.
Böylece Lamarck'›n zürafa masal› da
tarihe kar›flm›flt›r.



Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak mey-

dana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutas-

yonlar›n evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir.

Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meydana gele-

bilecek rastlant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir

kol saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifl-

tirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihti-

malle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m

getirir.83

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi ge-

lifltiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n za-

rarl› oldu¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim meka-

nizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece

tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutas-

yonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir

mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise,

Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu

gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n›

göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim

denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

253

ADNAN OKTAR

Evrimcilerin canl›lar› gelifltirdi¤ini iddia ettikleri rastgele mutasyonlar in-
sanlara ve di¤er tüm canl›lara her zaman için zarar verirler. Bugüne kadar
hiçbir yararl› mutasyon örne¤i gözlemlenmemifltir aksine mutasyonlar›n
canl›lar üzerindeki etkisi resimlerde görüldü¤ü gibi son derece zararl›d›r.



Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan  

Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu-

¤unun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifl-

lerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dö-

nüflmüfl ve bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye

göre bu dönüflüm yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dili-

mini kapsam›fl ve kademe kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›-

s›z "ara türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men,

bir yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-

yar› sürüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özellik-

lerini tafl›rken, bir yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürün-

gen-kufllar ortaya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde ol-

duklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler

geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara

"ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunla-

r›n say›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olma-

s› gerekir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›t-

lar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu

flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl

çeflitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›-

n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.84
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100-150 mil-
yon y›ll›k
deniz y›ld›z›
fosili (L.Cre-
taceous dö-
nem)

100-150 mil-
yon y›ll›k
karides fo-
sili (L.Creta-
ceous dö-
nem)

Ordovikyen
devrine ait 450
milyon y›ll›k "at
t›rna¤› yenge-
ci" fosili 

150-200 mil-
yon y›ll›k yu-
sufçuk fosili
(Jurassic-Re-
cent dönem)

Resimlerde de görüldü¤ü gibi, yap›lan arkeolojik kaz›lar sonucu bulunan
tüm fosil örnekleri, günümüzde yaflayan örneklerinden farks›zd›r.

YAfiAYAN FOS‹LLER EVR‹M‹

ÇÜRÜTÜYOR



Darwin'in Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir ya-

n›nda hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl

formlar›na rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda

elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine,

canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçim-

de ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir ev-

rimci olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde,

türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle

karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde

oluflan gruplar görürüz.85

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir ge-

çifl formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmakta-

d›rlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl›

türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü

bir canl› türünün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan,

bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o

türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci Biyolog Do-

uglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labile-

cek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen

mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle

olmam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde

kendilerinden önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek

meydana gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir

biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l tara-

f›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir.86
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Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir

biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin köke-

ni", Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri

konu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,

bugün yaflayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klar-

dan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan

bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n

yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda

dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney

maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu

canl›lar gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir

fley de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi

‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopit-

hecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar,

bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir maymun türüne ait olduk-

lar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.87

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo"

yani insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki

canl›lar, Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu

farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim fle-

mas› olufltururlar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›-
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n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r.

Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri

olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›p-

t›r" diyerek bunu kabul eder.88

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus >

Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir

sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropo-

loglar›n son bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo

erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yafla-

d›klar›n› göstermektedir.89

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü

çok modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neander-

talensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortam-

da yan yana bulunmufllard›r.90

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddi-

as›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniver-

sitesi paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir ev-

rimci olmas›na karfl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz›

flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insa-

n›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki,

bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›-

laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler.91

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali

birtak›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani

s›rf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evri-

mi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibaret-

tir. Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus

fosilleri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve
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sayg›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci ol-

mas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan

gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilim-

sel olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul et-

ti¤i bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n

bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bil-

gi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bi-

limleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani

en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepati, al-

t›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de "insan›n

evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak var-

say›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil

tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan

bir kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teori-

lerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn›

anda kabul etmeleri bile mümkündür.92
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‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan

birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde

yorumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda,

isterseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n›

bir de  çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özet-

leyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmekte-

dir. Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya

gelerek önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar

bir flekilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi

düflünelim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum

gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom

y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› olufltura-

maz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin

asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddi-

ay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›n-

da bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi

elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda

bulunmayan ancak bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gör-

dükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine,

istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile

rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu

kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› iste-

dikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dün-
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yan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar baba-

dan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hat-

ta trilyonlarca sene sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. 

Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤i-

ne inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yapar-

larsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zü-

rafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atla-

r›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›,

portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzla-

r›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünle-

ri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden

hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu can-

l› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi olufltu-

ramazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp,

sonra art arda baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan,

sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profe-

sörleri oluflturamazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›y-

la hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ay-

k›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde bi-

raz bile düflünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça

gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er

konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusu-

na k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retina-
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ya ters olarak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan

elektrik sinyallerine dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki gör-

me merkezi denilen küçücük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik sin-

yalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü

olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k bey-

nin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer

kapkaranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z

kadar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l

p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l

teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›fl-

t›r. Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize ba-

k›n, sonra bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ü-

nüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz

mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› tele-

vizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televizyon ekran› dahi vere-

mez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya çal›flmak-

tad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›rmalar

yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV

ekran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Ara-

da büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik,

TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyut-

lu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapma-

ya, gözün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç

boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük

takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir

üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor

gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir
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görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görün-

tü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan meka-

nizman›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri si-

ze, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu,

atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana ge-

tirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapa-

mad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan

alet  tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntü-

nün de tesadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için

de geçerlidir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla

toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güç-

lendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sin-

yallerine dönüfltürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gi-

bi duyma ifllemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi

sese de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürül-

tülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net ses-

ler beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n

senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü
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duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düze-

yi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›-

l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses

kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan mü-

zik sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu

teknolojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n

oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük mü-

zik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi

kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutla-

ka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllama-

dan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolo-

jinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula-

¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›-

lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan

yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›,

göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. An-

cak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir

gerçek daha vard›r.
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Beynin ‹çinde Gören ve 

Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kufl-

lar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya ki-

taplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay

okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde

rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve

his olarak alg›layan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› al-

g›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücre-

lerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu

zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememek-

tedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntü-

yü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunla-

r›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup,

O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n köke-

ni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmala-
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r›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerek-

tirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durum-

da, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir

kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli

evren modeli gibi pek çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›l-

m›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmakta-

d›r. Hatta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›" ola-

rak göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, ken-

disinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu

çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwi-

nizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama ol-

du¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversite-

si'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrim-

ci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›"

oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edil-

mifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir

aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de-

¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dün-

yaya materyalist bir aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve

kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una gö-

re de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz.93

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤ru-

na yaflat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma,

maddeden baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de

cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca

farkl› canl› türünün; örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kap-

lanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n
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maddenin kendi içindeki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, ça-

kan flimflekle, cans›z maddenin içinden olufltu¤unu kabul eder.

Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama

Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye

girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan in-

sanlar ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir

güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yarat›c›'n›n eseridirler. Yarat›c›,

tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve

tüm canl›lar› yarat›p flekillendiren Allah't›r

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin  

En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ide-

olojinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kulla-

nan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafele-

rini and›ran evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu-

¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, bü-

yük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dol-

duran ve bunlar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden,

bulufllar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein,

Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston

gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n,

karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddi-

aya inananlar bilim adamlar›, pofesörler, kültürlü, e¤itimli insan-

lard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve

en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü,
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dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve

mant›kla düflünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne san-

ki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan

bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikal› baz› kabilele-

rin totemlere, Sebe halk›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in

kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin al-

t›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l

almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iflaret

etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapana-

ca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok

ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar

için fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve

kulaklar›n› mühürlemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler

vard›r. Ve büyük azap onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri

vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflit-

mezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar.

‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler

bile inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan

yukar› yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü,

belki biz büyülenmifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr

Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olma-

s›, insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›l-

d›r bu büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak

kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n

imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddiala-

268

Harun Yahya



ra inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki in-

sanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya ge-

lip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve fluur gösterip

kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her

türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks

sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n,

"büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan

baz› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz.

Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir.

Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya,

kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›-

laflmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücü-

lere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olay›n

anlat›ld›¤› ayetler flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n

gözlerini büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve

(ortaya) büyük bir sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatma-

calar"la -Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini

büyüleyebilmifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Mu-

sa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifa-

deyle "uydurduklar›n› yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da

f›rlat›verince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n›

derleyip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu,

onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada

yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çev-

rildiler. (Araf Suresi, 117-119)
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Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleye-

rek etkileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun

anlafl›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günü-

müzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son de-

rece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n›

adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam an-

lam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma

düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan

ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören

Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i

durumu flöyle itiraf etmektedir:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda,

gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden

biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve be-

lirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle

karfl›layacakt›r.94

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte in-

sanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim

teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyü-

sü olarak tan›mlanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dün-

yan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›fl-

t›r. Art›k evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu al-

datmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla düflünmektedir.
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......  SSeenn  YYüücceessiinn,,  bbiizzee  öö¤¤rreettttii¤¤iinnddeenn  

bbaaflflkkaa  bbiizziimm  hhiiççbbiirr  bbiillggiimmiizz  yyookk..

GGeerrççeekktteenn  SSeenn,,  hheerrflfleeyyii  bbiilleenn,,  

hhüükküümm  vvee  hhiikkmmeett  ssaahhiibbii  oollaannss››nn..  
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