Yazar ve Eserleri Hakk›nda
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve
siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin
sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle
olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserleri yaklaﬂ›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 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 oluﬂturulmuﬂtur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›ﬂ olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül
enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›ﬂmalar›nda, Kuran'›
ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmiﬂtir. Bu suretle, inkarc› düﬂünce
sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karﬂ› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir
hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin
bir duas› olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Yazar›n tüm çal›ﬂmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaﬂt›rmak,
böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düﬂünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük
temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan
Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya,
Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve
Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde
be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça,
Rusça, Boﬂnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca,
Bengoli, S›rpça, Bul-

garca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi
pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›ﬂ›nda geniﬂ bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir.
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleﬂmesine vesile olmaktad›r.
Kitaplar› okuyan, inceleyen her kiﬂi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaﬂ›l›r
ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklaﬂ›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taﬂ›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düﬂünen insanlar›n, art›k
materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüﬂ ve felsefelerin hiçbirini samimi
olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüﬂtür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karﬂ›s›nda fikren ma¤lup olmuﬂlard›r.
Kuﬂkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmiﬂtir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda
ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teﬂvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmaﬂa meydana getiren, kuﬂku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü
ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek
ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n
edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r.
Bu konuda kuﬂkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baﬂar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaﬂalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaﬂayabilecekleri ﬂekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve
kargaﬂa ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir
biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiﬂ olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n
izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›ﬂa, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a taﬂ›maya bir vesile olacakt›r.

Okuyucuya
● Bu kitapta ve di¤er çal›ﬂmalar›m›zda evrim teorisinin çöküﬂüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluﬂturmas›d›r. Yarat›l›ﬂ› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 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 görülmüﬂtür.
●
Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini
ö¤renmeye ve yaﬂamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir ﬂüphe veya soru iﬂareti b›rakmayacak ﬂekilde aç›klanmaktad›r.
●
Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmiﬂe herkes taraf›ndan rahatça anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.
● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karﬂ›l›kl›
bir sohbet ortam› ﬂeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
● Bunun yan›nda, sadece Allah'›n r›zas› için yaz›lm›ﬂ olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat
ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teﬂvik edilmesidir.
● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri
vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kiﬂi, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri taﬂ›yan ve okumaktan
hoﬂland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una ﬂahit olacakt›r.
● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n ﬂahsi kanaatlerine, ﬂüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karﬂ› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, ﬂüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›ﬂt›r.
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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› halde 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 ﬂeklinin 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 faydalan›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 etkilerini inceler, bundan faydalan›r, olas› tehlikelere karﬂ› önlemler al›rlar.
Ancak bu bilgileri ya da sistemleri kullananlar yaln›zca 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 çevresini dolaﬂan k›rlang›çlar, 3.000 km'lik bir mesafeyi katedebilen 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 kestaneleri, deniz y›ld›zlar› ve daha birçok hayvan farkl› nedenlerle, farkl›
uzunluklardaki yolculuklara ç›karlar. Bu yolculuklar›n ortak noktas›, hayvanlar›n bu göçler sayesinde yaﬂamlar› için gerekli dengeyi sa¤lamalar›d›r. Göç eden canl›lar›n bu dengeyi sa¤lama ﬂekilleri, 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 türünde muazzam bir plan ve yetenek vard›r.
Öncelikle bir yerden baﬂka bir yere gidebilmek için 3 noktan›n bilinmesi gerekir. Mevcut konum, gidilecek yer yani hedef ve
mevcut konumdan hedefe giderken izlenecek yön... Bununla birlikte göç edecek canl›lar›n o anda kald›klar› bölgenin konumunu
çok iyi bilmeleri gerekir çünkü bu bilgiyi dönüﬂ için de kullanacaklard›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›ﬂlard›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›lm›ﬂlard›r. Allah'›n kendileri için yaratt›¤› baz› özel sistemleri kullanan bu canl›lar Allah'›n ilham›yla hareket ederek baﬂar›yla uzun
yolculuklar gerçekleﬂtirirler.
Bu kitapta Allah'›n yarat›ﬂ›ndaki ihtiﬂam›, hayvanlar›n hayranl›k uyand›r›c› göçleri konusunu ele alarak anlataca¤›z. Rabbimiz'in sonsuz kudretine bir kez daha ﬂahit olaca¤›z. Kuran'da bildirildi¤i gibi:
Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara gösterece¤iz; öyle ki, ﬂüphesiz onun hak oldu¤u kendilerine aç›kça belli olsun. Herﬂeyin üzerinde Rabbinin ﬂahid olmas› yetmez mi? Dikkatli olun; gerçekten onlar,
Rablerine kavuﬂmaktan yana derin bir kuﬂku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O, herﬂeyi sar›p-kuﬂatand›r.
(Fussilet Suresi, 53-54)
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ayvanlar bulunduklar› yeri terk ederek
uygun ortamlara do¤ru, uygun zamanlarda hareket ederler. Burada dikkati çeken 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¤ünden en büyü¤üne kadar- bu iki kavram›n ne oldu¤unu çok iyi bilmektedirler, üstelik gerekti¤inde bu yerleri zamana ba¤l› olarak
de¤iﬂtirmektedirler. Göç eden canl›lar›n ﬂaﬂ›rmadan ve yan›lmadan 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. ‹kinci olarak bunu yapaca¤› en do¤ru zaman› tespit edebilmektedir.
Hayvanlar›n mükemmel zamanlamalar› göç çeﬂidine göre de¤iﬂiklik 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 bölünmeye karar verirler. Bu genellikle ilkbahar›n sonu ya da yaz›n baﬂ› gibidir. Bu küçük hayvanlar›n, içinde yaﬂad›klar› ortam›n kendileri 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
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ayr›laca¤›na hiçbir kar›ﬂ›kl›k ç›kmadan karar verebilmeleri de konunun apayr› bir mucizevi yönüdür.
Bir baﬂka örnek daha verelim. Birçok yengeç ve karides türünün 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¤indeki baﬂar›lar›n›n anahtar› larvalar›n hareketlerini gel-git döngüsüne göre ayarlayabilme yeteneklerinde sakl›d›r. Su yükseldi¤inde
larvalar hemen su seviyesinin üstüne ç›karlar, su geri çekildi¤inde ise dibe inerler ve böylece haliçte kalmay› baﬂar›rlar. Son derece 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› düﬂünülebilir. Ancak larvalar bu konuda hiçbir zorlukla karﬂ›laﬂmazlar. Bu ritmi, henüz geliﬂimini tamamlamam›ﬂ olan küçük larvalar büyük bir ustal›kla hesaplarlar.
Bunlar göç eden hayvanlar›n sahip olduklar› zamanlama yetene¤ine sadece birkaç örnektir. Hayvanlar›n, bu yeteneklere kendi bilinç ve ak›llar›yla sahip olduklar›na inanmak elbette imkans›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 saat 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 yetene¤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 oldukça zay›f bir yön duyusuna sahip olduklar› görülecektir. Bu konuda yine balar›lar›n› örnek vererek bir k›yaslama yapabiliriz.
Kovanlar›ndan uzaklaﬂ›p besin arayan ar›lar dönüﬂte di¤er ar›lara 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 azaltmak için yol gösterici tabelalar yap›l›r, sokak ve caddeler isimlendirilir, 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¤iﬂik faktörler onun düzgün bir yol izlemesinde rol oynar. Göç eden her türün farkl› bir yön bulma yöntemi vard›r. Fakat genel olarak; kuﬂlar›n Güneﬂ'ten, y›ld›zlardan, Dünya'n›n
manyetik alan›ndan, bal›klar›n da
nehirlerden gelen sudaki orijinal
kimyasal kokulardan yararland›klar›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 cevaplanmas› 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¤unu nereden bilirler?
- Bir canl› daha dünyaya gelir gelmez hiç gitmedi¤i, görmedi¤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 hiçbirini hayvanlar›n kendi ak›l ve bilgileriyle yapamayaca¤›d›r. Böyle
bir yolculuk için hayvanlar›n sahip olduklar› bilgiler daha dünyaya gelmeden kendilerine verilmiﬂtir. Söz konusu canl›lar bu konuda adeta programlanm›ﬂlard›r. O halde bunlar›n programlay›c›s› kimdir? Elbette onlara bu yetenekleri, onlar› yaratan ve yaratt›¤› herﬂeyi en iyi bilen Allah ilham eder. Bunu hayali evrimsel geliﬂmelerle aç›klamaya çal›ﬂmak her zaman sonuçsuz kalacak boﬂuna 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 hareketini bilmelerini ve buna göre ayarlama yapabilmelerini sa¤layan 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 konumundaki de¤iﬂiklikleri hesaplar ve do¤ru yönde hareket ederek
yine ayn› besin kayna¤›na ulaﬂ›rlar. Onlar›n do¤duklar› andan itibaren Güneﬂ'i rehber edineceklerini bilmeleri, üstelik bir gök cisminin 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 belirlemeye 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 kokusuz kal›r. Bu zorlu ﬂartlar›n oldu¤u çöller Cataglyphis denilen
kar›ncalar›n evidir. Yuvalar›n›n yerin alt›nda olmas› onlar› kertenkele ve böcekle beslenen kuﬂlardan korur. Sabah saatlerinde
avc›lar faaliyet halindeyken kar›ncalar yuvalar›nda kal›rlar. Ancak ö¤le olmaya baﬂlay›nca o kadar s›cak olur ki kertenkeleler ve
kuﬂlar gölgeliklere çekilirler. Bu bir-iki saatlik zaman Cataglyphis'in rahatça yemek bulmaya ç›kabilece¤i yegane f›rsatt›r. Aniden 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 durur, baﬂlar›n› yukar› kald›r›r ve tek ayak üzerinde yar›m bir dönüﬂ yaparak tekrar koﬂmaya baﬂlarlar. Besin bulduklar› anda olabildi¤ince çabuk, s›caktan etkilenmeden önce, yuvalar›na geri
dönmeleri gerekmektedir.
Av›n› zigzag çizerek arayan bu kar›nca türü geri dönüﬂ yolculu¤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 davran›ﬂ son derece dikkat çekicidir. Çünkü bunun için kar›ncan›n bir ﬂe-
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kilde ç›k›ﬂ yolculu¤unda koﬂtu¤u her aﬂamay› ölçmüﬂ ve hat›r›nda tutmuﬂ olmas› gerekmektedir. Bu, baﬂ›n› her kald›r›p dönüﬂünü 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 yolculu¤unun tam mesafesini ve yönünü belirlemiﬂ olmas› anlam›na
gelir. Güneﬂ'e bakarak yön belirlemesi ve dönüﬂ yolunu hesaplamas› elbette ki bu minik canl›n›n kendili¤inden buldu¤u ve uygulad›¤› yöntemler de¤ildir. Birçok insan›n, ayn› ﬂartlar alt›nda baﬂarmas› imkans›z olan bir iﬂlemi bu kar›nca türünün her bireyinin
istisnas›z olarak büyük bir baﬂar›yla gerçekleﬂtirmesi Allah'›n ilham›ylad›r.
Söz konusu canl›lar bu yetenekleri zamanla ö¤renmiﬂ olamazlar. 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› yavrular›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. Yumurtadan 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›kça göstermektedir. Bu da sözkonusu canl›lara bu yetene¤i verenin, 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› bulmalar› gibi baz› canl›lar da dünyan›n manyetik alan›ndan faydalanarak göç ederler. Dünyan›n manyetik alan› çekirdekte erimiﬂ halde 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 gidildikçe 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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Pek çok insan dünyan›n
manyetik alan› hakk›nda
fazla bilgiye sahip de¤ilken, kuﬂlar günlük yaﬂamlar›nda bu manyetik alan›
kullanarak hareket ederler.

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› kar›ﬂt›ran farkl› bir manyetizma yerleﬂtirilmiﬂtir. Ayaklar›na manyetizmal› çubuk tak›lan kuﬂlar›n yolculuklar› s›ras›nda kaybolduklar›, çubuk taﬂ›mayan di¤er kuﬂlar›n ise her zamanki gibi yönlerini 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 gidecekleri yönü bulmalar› için fizikte Lenz Kanunu olarak bilinen
dünyan›n manyetik alan›n› hesaplamada kullan›lan formülü bilmeleri veya bir gaussmetreye (dünyan›n manyetik alan›n› hesaplayan alet) sahip olmalar› gerekir. Birçok insan bu terimlerin ne anlama geldi¤ini bilmez hatta duymam›ﬂt›r bile. Elbette ki kuﬂlar da
gerçekte bunlar›n ne oldu¤undan habersizdirler, bedenlerinde böyle bir alet yoktur, ayr›ca manyetik alan hesaplama formülünü de bilemezler. Bütün bunlar› Allah'›n ilham›yla gerçekleﬂtirmektedirler.
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Kaplumba¤alar
Deniz kaplumba¤alar› Caretta carettalar ile yap›lan deneyler
de göç eden canl›lar›n dünyan›n manyetik alan›ndan faydaland›klar›n› ispatlam›ﬂt›r. Bu canl›lar dünyan›n farkl› yerlerindeki
manyetik alanlar›n de¤erlerini önceden bilirmiﬂcesine hareket etmekte ve okyanusta yol al›rken buna göre yönlerini belirlemektedirler.
Kuzey Carolina Üniversitesinden Kenneth Lohmann ve ekibi 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 gidip 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 istemiﬂler, bu amaçla bir düzenek kurmuﬂlard›r: Büyük bir su tank›
yap›lm›ﬂ, d›ﬂ›na da manyetik alanlar oluﬂturan bobinler konulmuﬂtur. 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›ﬂlard›r. Yavrular Kuzey Atlantik Döngüsünün kritik noktalar›nda, örne¤in Florida'n›n kuzeyindeki, Portekiz aç›klar›ndaki ve döngünün en güney ucundakilere eﬂ de¤er manyetik alanlara tabi tutulmuﬂlard›r. Bunun sonucunda görülmüﬂtür ki, denenen her manyetik alanda kaplumba¤alar, ona karﬂ›l›k gelen yönde yüzmeye
baﬂlamaktad›rlar. Örne¤in tanka döngünün kuzeydo¤u bölümündeki manyetik alan uygulan›nca hayvanlar güneye yönelmiﬂlerdir. Gerçek okyanusta bu yön onlar› do¤ru yolda tutarak,
so¤uk sulara girip ölmelerine engel olmaktad›r. 3
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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 etmektedirler? Nas›l manyetik alanlar› ölçmekte ve onlar› de¤erlendirebilmektedirler? Manyetik alan›n hangi de¤erinde hangi yöne do¤ru gideceklerini onlara kim ö¤retmektedir?
Bilimsel bir kaynakta dünyan›n manyetik alan› hakk›nda bilgi 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 zorundad›rlar ve kendilerini rotada tutmal›d›rlar. Onlar da dünyan›n
manyetik alan›na baﬂvururlar. Ama onlarca yo¤un araﬂt›rmalar yap›lmas›na ra¤men bu yol bulucular›n ne çeﬂit bir pusula kulland›klar›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 sözde 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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Göçteki Organizasyon
Sürü oluﬂturma, göç eden hayvanlar için önemli bir konudur
ve onlara çok büyük avantajlar sa¤lar. Bu avantajlardan en önemlilerinden 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 olmaz, herkes kendi görevini en uygun ﬂekilde yerine getirir. Kitab›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 gösteremezler. Hemen her toplulukta kendisine verilen göreve karﬂ› ç›kan, isyankar tutum gösteren, fedakarl›k yapmas› gerekti¤inde memnuniyetsizli¤ini ifade eden kiﬂiler olur. Bu yüzden insan topluluklar›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› sürdürürler. 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 düﬂündükleri ve Allah'› tesbih ettikleri bir ayette ﬂöyle haber verilir:
Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'› zikrederler ve göklerin ve yerin yarat›l›ﬂ› konusunda düﬂünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz, Sen bunu boﬂuna yaratmad›n. Sen pek Yüce'sin, bizi ateﬂin azab›ndan koru."
(Al-i ‹mran Suresi, 191)
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al›klar›n, memelilerin ve hatta böceklerin birçok türü ﬂaﬂ›rt›c› göç seyahatleri yaparlar. Ancak dünyadaki en hareketli canl›lar, grup olarak 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 arama seyahatinde yere hiç inmeden 15.000 km uçabilir; okyanus dalgalar› ile oluﬂan havay› kullanarak yukar›da süzülür ve bu s›rada
çok az kanat ç›rpar. Düz mesafede ise hiç kimse kutup deniz k›rlang›c› ile rekabet edemez. Kuzey kutbunun deniz k›rlang›çlar› her y›l,
kuzey kutbundan Antartika'ya oradan da geriye do¤ru bir yolcu-
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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›zl› canl›lar olma özelli¤ini de kazand›rmaktad›r. Yeryüzünde k›sa mesafeli koﬂularda en h›zl› hayvan olarak bilinen çitan›n h›z› saatte 80 km'den fazla de¤ildir. Denizdeki en h›zl› bal›k olan yelken bal›¤› -sailfish- k›sa mesafede saatte 105 km h›za ulaﬂabilir. K›l›ç k›rlang›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,
160 KM

80 KM

105 KM
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ancak genellikle durum böyle de¤ildir. Elbette ki karadan ya da
denizden çok uzun yolculuk yaparak gelen kuﬂlar yorgunluk belirtileri gösterirler, ama ters rüzgarla karﬂ›laﬂmad›klar› sürece ciddi 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 karan›n içlerine do¤ru uçmaya devam ederler.7
Kuﬂlar›n neden ve nas›l göç etti¤i uzun y›llard›r araﬂt›rmac›lar›n cevap arad›¤› sorulard›r. Bu konuda büyük bir ilerleme kaydedilmesine ra¤men as›l önemli noktalar hala gizemini korumaktad›r.
Kuﬂlarda da di¤er canl›larda oldu¤u
gibi ayn› türün baz› bireyleri göç ederken, baz› bireyleri yerleﬂik hayat sürdürebilmektedir. Evrimci bilim adamlar› bu
nedenle göçün kökenini aç›klayamamaktad›rlar. Örne¤in orman çal› bülbülleri tamamen göçmenken, a¤açkakanlar tamamen yerleﬂiktir; alakarga ise k›smen göçmendir. Bu canl›lar evrimcilerin iddia etti¤i gibi hayatta kalabilmek için böyle bir mekanizma geliﬂtirmiﬂ ve çeﬂitli tesadüflerle vücutlar›nda buna uygun sistemleri oluﬂturmuﬂlarsa neden ayn› türün tamam› ayn› ﬂekilde 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› vard›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¤unu 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 ilgili 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 kimin aç›k bir sapm›ﬂl›k içinde oldu¤unu pek yak›nda bileceksiniz." (Mülk Suresi, 29)

Kuﬂlar göçe baﬂlamaya nas›l karar
verirler?
Kuﬂlar›n göç etmesini baﬂlatan birçok neden vard›r. Bu nedenlerden 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›lanmaya 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 zamanlar›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, kuluçkaya yatmak ve yavrular›n› besin bollu¤unda beslemek için yeterli
zaman› bulamaz. Kuﬂlar›n y›ll›k göçlerinin zamanlamas›, yuvadaki genç bireylerin en bol besinle karﬂ›laﬂacaklar› dönemle eﬂ zamanl›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 mekanizmalar›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› göstermektedir.
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Kuﬂlar›n yükseklik ve hava tahminleri
konusundaki ustal›klar›
Göç eden canl›lar hava koﬂullar›n› do¤ru tahmin etmek zorundad›rlar. Bu ise meteoroloji konusunda uzmanl›k gerektiren
bir durumdur. Avustralya'daki bogong güveleri bu konuda örnektir. 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›nmaya baﬂlay›nca pupa dönemine girerler ve küçük grimsi-siyah
güvelere dönüﬂürler. ‹ﬂte bu dönemde yaz›n yak›c› s›caklar›na dayanmaktansa, Avustralya Alplerine do¤ru uzun bir yolculu¤a ç›karlar. Burada
bu uzun mesafe yolcular›n›n milyonlarcas› 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› dönemde depolad›klar› ya¤ rezervleri 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. Bilim adamlar› bu canl›lar›n barometrik bas›nç de¤iﬂimlerini veya
hatas›z tahminler yapmalar›n› sa¤layan havadaki iyon dengesindeki de¤iﬂimleri fark edebildiklerini düﬂünmektedirler.
Benzer bir barometrik duyu kuﬂlar›n kulaklar›nda da bulunur. Göçmen kuﬂlar en ufak yükseklik de¤iﬂimlerine bile o kadar
hassast›rlar ki, bulutlar yeri görmelerini engellese bile 17 m yükseklikte dar bir hava koridorunda yönlerini kaybetmeden uçmaya devam edebilirler. E¤er bir güvercinin ya da örde¤in hassasiyetine sahip olsayd›k yaln›zca bas›nçtaki de¤iﬂimi fark ederek kaç›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 haz›rlan›rlar. Göçmenler için yanl›ﬂ bir tahmin ölümcül olur. ‹lkbaharda 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 yaﬂan›r. Dolunayda teleskopla yap›lan gözlemlerde kuﬂ yollar›ndan saatte
9.000 kuﬂun geçti¤i tahmin edilmektedir. Bu gece göçleri, güneﬂin batmas›ndan bir saat sonra baﬂlar, gece yar›s›ndan biraz önce maksimuma ulaﬂ›r ve gün a¤arana kadar yavaﬂ yavaﬂ azal›r.
Gece göçü kuﬂlara birçok avantaj sa¤lar. Bunlardan en önemlisi düﬂmanlar›ndan bu yolla kaçabilmeleridir. Gece göç eden kuﬂlar›n büyük bir
bölümü küçük ve uçma kabiliyeti zay›f olanlard›r. Bu yüzden gece karanl›¤›nda uçmak bu kuﬂlar için daha güvenlidir. Fakat gece göçleri sadece
bu sebeple aç›klanamaz. Çünkü güçlü uçucu olan ve okyanusta hiç durmadan 3.200 km'lik bir mesafeyi uçabilen baz› sahil kuﬂlar› da gece göç
ederler.
Kuﬂlar›n gece yolculu¤unu seçmelerinin sebeplerinden biri de beslenme zamanlar›d›r. Genellikle gündüz beslenen kuﬂlarda sindirim çok
h›zl›d›r. Bu nedenle kuﬂlar›n gündüz beslenirken k›sa aral›klarla besin almalar› ve göçten önce bu besinleri vücutlar›nda ya¤ ﬂeklinde depolamalar› gerekir. E¤er küçük göçmenler, gündüz uzun uçuﬂlar yaparlarsa ulaﬂacaklar› yere gece bitkin bir halde ulaﬂ›rlar ve gece beslenemeyeceklerinden ertesi sabah› beklemek zorunda kal›rlar. Bu durumda muhtemelen
bulunduklar› ortam›n so¤uklu¤undan ve enerji elde edememekten dolay› 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 kanatlar›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›zl› soluyarak a¤›z ve bo¤azlar›ndaki suyu buharlaﬂt›rarak ve derilerinin üstündeki nemin buharlaﬂmas› ile yani bir çeﬂit terleme ile
düﬂürürler.
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Ördekler
Pelikan

Kuﬂlar›n durmadan uçabilecekleri mesafeyi büyük ihtimalle ya¤ depolar›ndan baﬂka vücudun su kayb› da belirler. Bu yüzden gece 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. Elbette vücut yap›lar› buna uygun olarak yarat›lm›ﬂ olan türler d›ﬂ›nda 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 leylekler ve akbabalar ise sadece gündüz uçabilirler. Çünkü uçuﬂ ﬂekilleri, ›s› yay›lmas›na ya da da¤ ve tepelere çarpan rüzgar›n onlar›
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Mart›

Turnalar

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 canl›lar› Allah yaratm›ﬂ ve gerekli yeteneklerle donatm›ﬂt›r. Yapt›klar› tüm iﬂler de, Allah'›n varl›¤›n›n ve kudretinin birer ayeti (delili)dir. Bu nedenle her yapt›klar› iﬂ, Allah'› tesbih etmek (yüceltmek) anlam›na gelmektedir. Allah bir Kuran ayetinde ﬂöyle buyurmaktad›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, onlar›n iﬂlediklerini bilendir. (Nur Suresi, 41)
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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› konaklama alanlar› olan Kanada'daki James Koyu'ndan Louisiana Gulf sahillerindeki k›ﬂ
alanlar›na kadar devaml› uçarak yapabilirler. 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/othrdata/migratio/when.htm)
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Gün boyunca kanatlar›n› durmaks›z›n ç›rpan kuﬂlar için güneﬂ ›ﬂ›klar› aﬂ›r› ›s›nma riski oluﬂturur.
Kazlar bu tehlikeyi gece seyahat
ederek önlerler. Gündüz uçan avc›
kuﬂlar›n ise bu konuda seçenekleri yoktur. Ancak gündüz uçuﬂ
Allah'›n üstün bir tasar›mla
yaratt›¤› bu kuﬂlar için bir problem olmaz çünkü kanatlar›n› ç›rpmazlar. Sadece s›cak hava termallerinden faydalanarak havada süzülürler.
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Uçaklarla ayn› mesafede uçan kuﬂlar ve
yüksek uçuﬂun avantajlar›
Göçmen kuﬂlar›n baz›lar› imkans›z gibi görünen yüksekliklerde 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 yükseklikte uçtu¤u görülmüﬂtür. Baz› kuﬂlar da stratosfere ulaﬂ›rlar (atmosferin 8-40 km yükseklik aras›ndaki ince tabakas›)11 Çubuk kafal› 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 seviyesindekinin üçte birinden daha azd›r. Ancak kuﬂlar hiçbir zorlukla
karﬂ›laﬂmazlar çünkü vücut sistemleri yüksek uçuﬂa uygun yarat›lm›ﬂt›r. Kazlar›n ve di¤er kuﬂlar›n bu düﬂük oksijen seviyesi ile
baﬂ edebilmeleri için kanlar›nda bulunan oksijen taﬂ›yabilen hemoglobin 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 oldu¤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 metrede uçtu¤u görülmüﬂtür.
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Hava s›cakl›¤›n›n -40 derecelerde dolaﬂt›¤› baﬂ döndüren yüksekliklerde, kuﬂlar›n tüyleri termik bir izolasyon sa¤lar. Havayla dolu içi boﬂ kemikler ise yüksekte atmosfer bas›nc›n›n güçlü
de¤iﬂimlerini dengeler.

¤er" yap›s› ise, havan›n akci¤erlerde tek yönlü olarak sürekli hareket halinde olmas›n›, dolay›s›yla kuﬂun her an temiz oksijenli
hava solumas›n› sa¤lamakta, böylece havadaki oksijeni en verimli ﬂekilde kullanmalar›na imkan tan›maktad›r.
Göçmen kuﬂlar›n so¤u¤a nas›l dayand›klar› ise hala bir s›rd›r. Bu yükseklikte ›s› –50° C'nin alt›na düﬂebilir ve göç eden kuﬂlar birkaç gün boyunca bu dondurucu koﬂullarda yaﬂamak zorunda kalabilirler.14
Her canl› ömrü boyunca karﬂ›laﬂabilece¤i zorluklara güç yetirebilecek ﬂekilde yarat›lm›ﬂt›r. Kazlar›n bu yükseklikte ve bu derece az oksijen bulunan ve kimi zaman dondurucu so¤uklar›n hü-
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Himalaya da¤lar›nda 4.876 m'ye
t›rmanan bir da¤c› kafas›n›n üstünden öterek geçen bir kaz sürüsü gördü¤ünde çok ﬂaﬂ›rm›ﬂt›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 yaklaﬂan yüksekliklerde seyahat
ederken ayn› zamanda
ötebilmektedirler.

küm sürdü¤ü bir ortamda uçabilmeleri vücutlar›ndaki özel yap›
sayesinde mümkündür. Bu yap› bilinçsiz do¤a mekanizmalar›yla, 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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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 dönüﬂtürürler çünkü ya¤ en ideal yak›tt›r. 1 gr ya¤ yak›ld›¤›nda ayn› miktardaki protein ve karbonhidrattan iki kat daha fazla enerji ve su aç›¤a ç›kar. Göç s›ras›nda, biriktirilen bu ya¤lar tüketilir. Ancak kuﬂlar›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
K›z›l gerdanl› kum kuﬂu

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 durmadan yolculu¤una devam etmesi en iyi yöntemdir. Çünkü kuﬂ bu
enerji deste¤ini kullanmadan yere konarsa ciddi risklerle karﬂ›laﬂabilir. Örne¤in e¤er inerse tekrar devam edecek kadar h›zl› enerji alamayaca¤› bir yere iniﬂ yapabilir. Bu nedenle yedek ya¤ depolayarak 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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Mart ay› yaklaﬂt›¤›nda k›y› kuﬂlar› Sibirya'daki üreme alanlar›na gitmek için göç haz›rl›klar›na baﬂlam›ﬂt›r. ‹lk olarak çok
fazla miktarda besin tüketmeye baﬂlarlar. Öyle ki sadece bir bardak 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 bunun sonucunda vücut a¤›rl›klar›n›n %50'si veya %100'ü oran›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 bölgelerinde 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 yaratılıﬂ 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.

Sinek kuﬂlar› gündüz uçarlar ve çiçeklerdeki nektar› alarak enerji toplarlar. Son derece küçük bir canl› olmas›na ra¤men sinek kuﬂu göç
ederken inan›lmaz bir performans
göstererek denizi direkt olarak geçer. Kuﬂun seyahat h›z› saatte 44
km'dir ve e¤er ﬂartlar iyiyse bu geçiﬂi hiç durmaks›z›n 18 saatte tamamlayabilir. (David Attenborough, The
Life of Birds, s.66-67)

58

Göç eden k›y› kuﬂlar›n›n ço¤u üreme alanlar› ile k›ﬂ› geçirdikleri bölgeler aras›ndaki mesafeyi tek bir uçuﬂta
tamamlayamazlar. Büyük türlere göre daha az ya¤ depolayan küçük k›y› kuﬂlar› yeniden enerji almak için
duraklama ihtiyac› duyarlar. Küçük kuﬂlar yedek yak›tlar›yla 2.000 km kadar uçarlar. Bu yolculukta duraklamak için kullanacaklar› uygun adalar›n nadir olmas› onlar› Güney Asya sahili boyunca zigzag çizmeye zorlar.
Ancak bu canl›lar nerelerde durabileceklerini de bilmekte ve uygun yönlere do¤ru yolculuk etmektedirler.
Di¤er taraftan daha büyük k›y› kuﬂlar› 5.000 km'lik yolculukta 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¤ine 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 "harita" üzerinde pozisyonunu belirleyip kendini "ev"ine do¤ru yönlendirmesini ifade eder. Daha önce de belirtti¤imiz gibi, yap›lan deneyler kuﬂlar›n çok üstün bir navigasyon yetene¤ine sahip olduklar›n› göstermiﬂtir. 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 yararlan›rlar. ‹puçlar›ndan biri ortadan kalkt›¤› zaman bir baﬂkas›na yönelirler. Kuﬂlar genel olarak k›y› ﬂeritleri, nehirler, da¤lar gibi yüzey ﬂekillerini 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 kompleks 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

61

Harun Yahya

alanlar› olan Sibirya'ya do¤ru yola ç›karlar. Do¤u Atlantik k›y›lar› boyunca tam 4.300 kilometrelik mesafeyi hiç durmaks›z›n katederek Danimarka'daki Wadden Denizi'ne ulaﬂ›rlar. Burada bir süre dinlendikten sonra havalan›r ve yine hiç durmaks›z›n, Sibirya'ya uçarlar.
Kuﬂlar›n bu yolculu¤u, yan sayfadaki grafikte A-B-C güzergah›yla gösterilmektedir. Kuﬂlar›n bu kadar uzun mesafedeki bölgeleri bulmalar› ﬂüphesiz oldukça üstün bir özelliktir. Ancak kuﬂlar›n izledi¤i yol incelendi¤inde ortaya çok daha çarp›c› bir yetenek ç›kar.
Grafikte A ile C aras›nda çizilmiﬂ iki güzergah bulunmaktad›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 benzetme yapacak olursak bu hatt›, bir portakal üzerinde iﬂaretledi¤i-
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Her ilkbaharda milyonlarca k›y› kuﬂu Bat› Afrika'da k›ﬂ› geçirdikleri yaﬂam alanlar›n› terk ederek hiç durmadan Avrupa'n›n Bat› Atlantik k›y›lar›ndaki 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 aras›ndaki en k›sa mesafedir ve "orthodrome" olarak adland›r›l›r.

miz iki noktay› birleﬂtiren do¤ruya benzetebiliriz.
Kesik kesik çizgiyle gösterilen güzergah ise A'dan C'ye varmak 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 varacakt›r. Asl›nda bu iki farkl› güzergah, denizcilikte uzun zamand›r
bilinen iki kavrama karﬂ›l›k gelir. Dünya üzerindeki iki nokta aras›ndaki en k›sa mesafe, yukar›daki ﬂekilde de gösterildi¤i gibi,
"orthodrome" olarak adland›r›l›r. Dünya üzerinde bir farkl› noktadan yola ç›k›p, pusula temel al›narak di¤erine do¤ru yap›lacak
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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" olmad›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 bunun dünya üzerindeki iki nokta aras›ndaki en k›sa mesafe oldu¤unu sanm›ﬂt›. Uzun süreler bu inanç devam etti. Di¤er bir deyiﬂle "loxodrome" ile "orthodrome"un ayn› ﬂey oldu¤u san›ld›. Ancak 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 takibinden beklenecek loxodrome rotay› de¤il; ondan çok daha k›sa
ve verimli olan, ancak tespiti çok zor olan orthodrome rotay› izlemektedirler. Bu rotan›n tespiti çok zordur. Çünkü bir küre üzerindeki 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› bilmemiz 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 baﬂar›l› bir ﬂekilde, hiç görmedikleri bir kente en k›sa (yani orthodrome) yolu bulmaktad›rlar. Araﬂt›rmac›lara göre kuﬂlar›n bunu
baﬂarmas› "güneﬂ pusulas›" sayesinde gerçekleﬂmektedir. A nokta-

64

ADNAN OKTAR

s›ndan hareket eden kuﬂlar, do¤uya do¤ru her bir meridyeni geçtiklerinde, 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 yararlanmakta ve art arda aﬂt›klar› meridyenlerden kaynaklanan sapmay›
Güneﬂ'in konumuna göre gidermektedirler. Bu kompleks navigasyon yetene¤i sayesinde, kullan›lan enerji ve yolculu¤un riskleri minimum seviyeye indirilebilmektedir. Kuﬂlar›n güneﬂ pusulas›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 aras›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›lmazd›r. Ancak Sibirya uzun bacakl›s› olarak bilinen kuﬂlar bu hesaplar sonucu ç›kan rotay› belirleyebildikleri için hatas›z olarak
uçabilmektedir.
Bir kuﬂun bu hesaplar› kapsayan bir rota ile uçmas›, kuﬂkusuz ki tesadüfi etkiler sonucu genlerine programlanm›ﬂ olamaz.
Burada son derecede kompleks bir bilgi vard›r ve bu bilginin varl›¤› bizlere rastlant›lar›n de¤il, yarat›l›ﬂ›n oldu¤unu göstermektedir. 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 oluﬂtururlar. Sürü oluﬂturma, düﬂmanlara karﬂ› bir cayd›r›c›l›k sa¤lar. Radar
araﬂt›rmalar›nda gündüz göçmenlerinin, gece göçmenlerine göre daha fazla sürü oluﬂturduklar› görülmüﬂtür. Bu durum düﬂmanlara karﬂ› sürü oluﬂturuldu¤u ihtimalini güçlendirmektedir. Bu durum, kuﬂlar aras›nda belirli bir iﬂ birli¤i ve iletiﬂim bulundu¤unu da göstermektedir. 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 yoktur 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

68

ADNAN OKTAR

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 ebeveynlerin kanatlar›ndaki tüyler yavrular›n büyümesi s›ras›nda dökülür. Böylece onlar da uçamazlar. Yavrular uçabilecek duruma gelirken yetiﬂkinlerin de kanat tüyleri yavaﬂ yavaﬂ yerine gelir. Bu
mucizevi uyum ebeveynlerin ve yavrular›n birlikte hareket etmelerine olanak sa¤lar.

21

Birbirinden ba¤›ms›z iki canl› vücudunun eﬂ

zamanl› olarak de¤iﬂmesi hiçbir tesadüfle oluﬂamayacak mükemmellikte bir olayd›r. Bunlar herﬂeyden haberdar olan Allah'›n, yaratt›¤› varl›klar› birbirine uyumlu olarak ve en güzel surette yaratmas›n›n örneklerindendir.
Görmüyor musunuz; Allah, yedi gö¤ü birbirleriyle bir
uyum (mutabakat) içinde yaratm›ﬂt›r? Ve Ay'› bunlar içinde bir nur k›lm›ﬂ, Güneﬂ'i de (ayd›nlat›c› ve yak›c›) bir kandil yapm›ﬂt›r. (Nuh Suresi, 15-16)

69

Harun Yahya

Kuﬂlar neden "V" ﬂeklinde uçarlar?
Sürü halinde hareket eden kuﬂlar "V" ﬂeklinde uçarlar. V ﬂeklindeki uçuﬂ esnas›nda en öndeki kuﬂlar havan›n kendilerine karﬂ› oluﬂturdu¤u direnci arkadan gelen kuﬂlar için daha aza indirirler. Bu ﬂekilde enerji tasarrufu sa¤layan sürü halindeki kuﬂlar genellikle tek baﬂ›na olan kuﬂlardan daha h›zl› uçarlar.
Kuﬂlar göç ederken, her bir kuﬂ yan›ndaki kuﬂ ile ayn› derecede hava sürtünmesine tabi tutulur. Bu uçuﬂ ﬂeklinin avantaj› pilotlar›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 hava, 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 uçlar›ndan ç›kan dönen bir hava ak›m› oluﬂturur. Buna "kanat ucu girdab›" ad› verilir. Nemli, so¤uk ya da sisli günlerde bu, kanat taraf›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›ndaki yüksek bas›nç ve kanad›n üstündeki alçak bas›nç nedeniyle
oluﬂur. Normalde hava kanat ucunun etraf›nda yüksek bas›nçtan
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.
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alçak bas›nca do¤ru
akar ki bu yukar› do¤ru
bir ak›m oluﬂturur; iﬂte
kuﬂlar tüm yolculuklar›nda bu ak›m› takip
ederler.
Bisiklet yar›ﬂç›lar›nda oldu¤u gibi bir
kuﬂun tam arkas›nda
durmak kuﬂun sürekli
olarak aﬂa¤› do¤ru olan
bir ak›mla mücadele etmesi demektir. Uçuﬂ s›ras›nda bu, sanki bir tepeye t›rmanmak gibidir. Kanatlar birbirine
Kuﬂlar›n uçuﬂlar› s›ras›nda kanatlar›n›n arkas›nda oluﬂan hava ak›m›n›n benzeri laboratuvar ortam›nda oluﬂturulmuﬂtur. (üstte) Topluluklar halinde göç eden kuﬂlar V
uçuﬂu sayesinde bu hava ak›m›ndan etkilenmezler.

de¤medi¤i sürece bir
kuﬂun hemen yan›nda
pozisyon alarak uçmak
daha avantajl›d›r. Böylece kuﬂ maksimum etki-

den yararlanabilir, ama tek kanad›yla; bu yüzden kanad›n› düzgün tutmak zorundad›r, onun için di¤er kuﬂun kanad›na yak›n olmal›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 daha 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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"V" ﬂeklindeki uçuﬂ esnas›nda, her kuﬂ kanat ç›rparak, arkadaki kuﬂu kald›ran bir hava ak›m› meydana getirir. Bu ﬂekilde uçan bir kaz grubu, birbirlerinin 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 gidebilecekleri yolun mesafesini, grup halinde neredeyse ikiye katlam›ﬂ olurlar.

Bu sorunun cevab› göç eden kuﬂlar›n di¤erleri için yapt›klar› bir fedakarl›¤› ortaya koyar. Tek hiza ﬂekli, her kuﬂ için eﬂit derecede enerji tasarrufu sa¤lamaz. Tek hizada uçan çok say›da kuﬂtan 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 ﬂeklinin önünde ilerliyorsa, o zaman uçuﬂu için daha fazla güce gereksinim duydu¤unu görür ve s›raya geri dönene kadar h›z› düﬂer.
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Buna ra¤men V ﬂekli kendi kendine dengede kalmaktad›r ve uçuﬂa 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 oran›nda kazanç sa¤lanm›ﬂ olur. Ayn› zamanda ﬂekilli uçuﬂlarda, tek
baﬂ›na uçan kuﬂa göre ekonomik bir h›zda, yani %24 oran›nda daha az h›zla uçarlar.23 Görüldü¤ü gibi do¤an›n her detay›nda ﬂaﬂ›rt›c› bir ak›l, plan ve yarat›l›ﬂ ortaya ç›kmaktad›r. Bu, Allah'›n tabiat 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 ilmiyle herﬂeyi kuﬂatt›¤›n› bilmeniz, ö¤renmeniz için. (Talak 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 F‹LOLARI VE
GÖÇMEN KUﬁLAR
Jet filolar› V ﬂeklinde bir dizilimde
uçarlar.
Bunun çok önemli bir sebebi vard›r.
Bu dizilimdeki her uçak, kanat çapraz›nda bir hava boﬂlu¤una neden
olur. Bu da arkadan gelen uça¤›n daha 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 ﬂekilde bu bilgiye sahiptirler. Kazlar, ördekler ve ku¤ular da bu V ﬂekli uçuﬂu 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 üstlenirler.
‹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› göçmen kuﬂlar nereden bilirler?
Kendi aralar›nda disiplinli bir ﬂekilde nas›l organize olurlar?
Her kuﬂ, uçuﬂ s›ralamas›nda kendisine ait yeri nas›l bilir?
Neden bütün kuﬂlar birbirleri için fedakarl›k yaparak s›rayla öne geçerler?
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.
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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 yarat›l›ﬂ gerçe¤inin delillerini ortaya koymaktad›rlar.
Sürü halinde uçan kuﬂlar neden binlerce kilometrelik zorlu
yolculuklarda di¤erlerinin enerji tasarrufu yapmas›na imkan tan›rlar? Niçin her kuﬂ s›rayla en ön s›raya geçmektedir? Niye bu
konuda hiçbiri sorun ç›karmamakta, sürünün düzeni bozulmamaktad›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 eksiksiz olarak itaat ederek herﬂeyin Rabbi, üstün güç sahibi olan
Allah'a gönülden boyun e¤mektedirler.
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KUﬁLARDAK‹ MÜKEMMEL YAKIT TASARRUFU
NASA, uçuﬂ esnas›nda oluﬂan hava ak›m› direncin‹
azaltarak enerjiyi muhafaza etmeyi baﬂaran, üstelik bunu
milyonlarca y›ld›r ayn› mükemmellikte yapan kuﬂlar› taklit etmek üzere Boeing ve UCLA mühendisleri ile bir tak›m
kurdu¤unu aç›klad›.
E¤er bu proje (Autonomous Formation Flight-AFF) baﬂar›l› olursa önemli miktarda yak›t tasarrufu sa¤lanabilecek. California Edward'da NASA'n›n Dryden Uçuﬂ Araﬂt›rma 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 konunun 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 pozisyonda uçabilmektir, böylece uçak ya da kuﬂ bu pozisyonu koruyarak harcad›¤› enerjinin miktar›n› azaltm›ﬂ olur.
Bilim adamlar› y›llard›r kuﬂlar›n V ﬂeklindeki oluﬂumlar›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›labilece¤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
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 kanatlara sahiptirler. Bu, kanat ucu sürüklenmesini azalt›r ve daha etkili bir havalanmaya sebep olur; kanat alan› ile vücut a¤›rl›¤› aras›nda daha uygun bir oran sa¤lar. Ayr›ca iç k›s›mdaki temel tüylerle 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 kuﬂlar› 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 görülecektir. Öncelikle uçaklardaki tasar›m› inceleyelim. Kanat uçmak için dizayn edilmiﬂtir ve airfoil ad› verilen özel bir ﬂekli vard›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 aras›nda hem alt hem de üst yüzeylerde kavislidir. Genellikle üst yüzeyde alt yüzeye göre daha büyük bir kavis (kambur) vard›r. Kavisli 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 Dünya'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.
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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 kald›rma kuvveti sa¤lar. Bu da kuﬂlar›n ve uçaklar›n kalk›ﬂ›nda büyük bir
destek kuvvet olur.

Bir airfoil, Bernoulli prensibinin avantaj›ndan yararlan›r.
(Bernoulli prensibine göre bir s›v›n›n ak›ﬂ h›z› artt›kça uygulayaca¤› 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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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 havan›n önemli bir rolü oldu¤unu göstermiﬂtir. Rüzgar, uçuﬂun baﬂlamas›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›rlar. Sonbaharda, Amerika Birleﬂik Devletleri'nin do¤usundaki
da¤lar boyunca göç eden do¤anlar›n görülebilece¤i en iyi gün, so-

A¤ırlı¤ın kanatların yüzeyine
oranla önemli oldu¤u kuﬂlar
(ku¤ular, ördekler) kanatlarını devamlı çırpmak zorundadırlar, ki bu da planör uçuﬂuna göre 5 kat daha fazla enerji gerektirir.
Turnalar ve yırtıcı kuﬂlar gibi
büyük kuﬂlarca kullanılan bu
teknik, kanat çırpmalı uçuﬂun
etaplarını süzülmelerle ve
planör uçuﬂuyla de¤iﬂtirmeye izin verir.

Küçük kuﬂlar, (çalı bülbülü,
ardıç kuﬂu gibi) kanatlarını
dönüﬂümlü olarak çırpma ve
toplama arasında bir teknik
kullanarak dalgalı uçuﬂu tercih ederler. Bu onlara mesafe
kazanarak düﬂmeye ve tekrar
yükselmeye imkan sa¤lar.
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Kuﬂlar yeryüzünün ›s›nmas›yla oluﬂan hava ak›mlar›n› kullanarak uzun
mesafeleri daha az enerji kullanarak aﬂabilirler. Yerden yükselen sıcak hava 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)

¤uk bir cephenin geçiﬂinin ard›ndan gelen ikinci gündür. Çünkü
böyle bir günde kuzey-güney do¤rultusundaki da¤ s›rtlar› üzerinde, kuﬂlar› süzülürken yukar› kald›racak sabit kuzeybat›-bat›
rüzgarlar› vard›r. Göçmen kuﬂlar ayn› zamanda dünyan›n yüzeyinin 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 depolam›ﬂ oldu¤u ya¤ 20 gün dayanacakt›r. Bu da neotropiklerden
yapt›klar› yaklaﬂ›k 5.000 km'lik yolculuklar› için gerekli olan enerjiyi 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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Pelikanlar termal ›s› olarak bilinen yükselen
s›cak hava sütunlar› ile göç ederler. Bu görünmeyen asansörlerin her birini, havan›n
hareket eden girdab› ile meydana gelen düﬂük frekansl› sesleri dinleyerek bulurlar.

pelikan gibi kuﬂlar çok fazla kanat ç›rpmadan yüzlerce metre süzülebilmek için yeterince yükseklik elde ederler. Süzülmelerinin
di¤er taraf›nda baﬂka bir ›s› bulabilirler dolay›s›yla hiç çaba harcamadan k›talar aras› uçabilirler.
Is›, göçmen kuﬂlar›n 3 km öteden duyabilecekleri düﬂük frekansl› bir ses meydana getirir. Bütün göç eden kuﬂlar termal ›s›y›
kullanmasalar da bu düﬂük frekans sesleri, onlara baﬂka yönlerden 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 duyabilirdik. Bizim için imkans›z olan bu menzil kuﬂlar için mümkündür, çünkü kuﬂlar infra sesi (10 saniyede bir döngü kadar düﬂük frekansl› sesi) duyarlar. Bu frekanslarda ses neredeyse hiç engellenmeden 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 kaynaklar›n›n de¤iﬂim ﬂekillerini dinleyerek bunlar› kendi seyahat
yollar› için akustik yol göstericisi olarak kullan›yor olabilirler.26
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Dönüﬂ yolculu¤unda kullan›lan
taktiklerin faydalar›
Göç eden kuﬂlar›n birçok türü ilkbaharda dönüﬂ yolculuklar› yaparlar. Ancak bu sefer sonbaharda kulland›klar› yolu izlemezler, daha çok bir elips çizerler. Göç konusunda inceleme yapan baz› araﬂt›rmac›lar k›ﬂ ve yaz alanlar› aras›nda kuﬂlar›n rotas›n› belirleyen temel faktör olarak besini düﬂünmektedirler. Nitekim yap›lan gözlemlerde ayn› yoldan geri dönen ve besin bulamayanlar›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 zorundad›rlar. Gidecekleri bölgeyle aralar›ndaki uzakl›k, uygun zamanda
ulaﬂabilmeleri için ne kadar h›zla uçmalar› ya da hangi rotay› izlemeleri gerekti¤i gibi...
Kuﬂlar›n göç sonunda varacaklar› hedeflerinin konumunu,
k›ﬂl›k yaﬂam bölgelerinden binlerce kilometre uzaktan hangi ipuçlar›n› kullanarak bulabildikleri henüz bilinmiyor. Fakat yap›lan
araﬂt›rmalar baz› tahminleri beraberinde getirmiﬂtir. Buna göre kuﬂlar›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 kümelerinin çok üstünde uçtuklar›n› göstermiﬂtir. O yükseklikten ve bulutlar›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 deneyler yap›yorlar. 1960'ta k›z›l gerdan kuﬂlar› manyetik kuzeyin, yönünden sapt›r›ld›¤›
özel kafeslere yerleﬂtirildiler. Kuﬂlar hiç tereddüt etmeden yeni manyetik alana yöneldiler. 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 pusulaya ihtiyaç duymadan rahatl›kla do¤ru yönü bulabildikleriydi.
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Manyetik alan›n yap›s› sarmal
ﬂekildeki bir halkaya benzer.
(solda) Manyetik alan kutuplarda en yüksek etkiyi yaparken, ekvatora do¤ru bu etki
zay›ft›r. Baz› kuﬂlar bu alan›
hissedebilecek ﬂekilde yarat›lm›ﬂlard›r. ‹nsanlar böyle bir
alan›n varl›¤›n› çok yak›n zamanda keﬂfetmiﬂlerdir. Ancak
kuﬂlar milyonlarca y›ld›r bu
etkiyi alg›lamakta ve bu sayede göç ederken nas›l bir yön
izleyeceklerini rahatl›kla tespit
edebilmektedirler.
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rinden yön tayin ediyor olmalar› zay›f bir ihtimaldir. Bu nedenle
kuﬂlar›n yeryüzünün manyetik alan›ndaki de¤iﬂimlere tepki verebilecek bir yap›ya sahip olduklar› ve bunu kullanarak yönlerini
tayin ettikleri tahmin edilmektedir. Kuﬂlar›n beyin hücreleri manyetit (do¤al bir m›knat›s etkisi gösteren bir mineral) içerir. Çeﬂitli
deneylerde, baﬂlar›na küçük m›knat›slar ba¤lanm›ﬂ kuﬂlar izlenmiﬂtir. Bu kuﬂlar›n yön belirleme yeteneklerinin önemli ölçüde
azald›¤› görülmüﬂ ve bu canl›lar›n, dünyan›n suni olarak de¤iﬂtirilmiﬂ 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›llarda yap›lan araﬂt›rmalar baz› türlerin koku alma duyusunun geliﬂmiﬂ oldu¤unu göstermiﬂtir. Bu ise göçmen kuﬂlar›n belli kokular 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. Örnek 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 evlerine geri dönebilmektedirler.
Posta güvercinleri üzerinde yap›lan deneylerde, güvercinlerin 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 özelliklerini 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 hissederek yollar›n› bulduklar› öne sürülmüﬂ, ancak hiç güneﬂin olmad›¤› bir k›ﬂ gününde de b›rak›ld›klar›nda yine evlerine dönebilmiﬂlerdir. Ancak baﬂlar›n›n üzerine dünyan›n manyetik etkisini yok
edebilecek güçte m›knat›slar konuldu¤unda, kuﬂlar yollar›n› kaybetmiﬂtir. Buradan kuﬂlar›n rehberlerinin dünyan›n manyetizmas› 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›nda, 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, konunun mucizevi yönüdür.
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Bir kuﬂ gidece¤i yönü dünyan›n manyetik alan›ndaki de¤iﬂikliklere göre ayarl›yorsa, bedeninde de bu de¤iﬂimleri ölçebilmesini sa¤layan bir yap› bulunmal›d›r. Bu da beraberinde baz› sorular getiren bir durumdur. Bu canl› daha ilk var oldu¤u anda m›
bu uyumlu sistemle var edilmiﬂtir yoksa evrimcilerin iddia ettikleri 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 genetik 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› mutasyonlarla ortaya ç›kt›¤›n› kabul etmek gerekecektir ki, bu da iddian›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 sistemlerle 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 ihtiyaçlar›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 bunun 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 kadar birçok yerde yaﬂar ve birço¤u çok büyük mesafelerde göç
eder, birço¤u da sadece avlanmak için bu mesafeyi katederler. Örne¤in bir albatros (diomedea exulans), eﬂinin kuluçka nöbeti s›ras›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› aras›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 göçebeler" 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 zorlanmadan geri dönebilirler. 28
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Kutuplarda Göç Eden Deniz Kuﬂlar›
Kutup bölgesinde üreyen kuﬂlar›n ço¤u genellikle üredikleri 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 zorlar. Örne¤in kuzey kutbu kuﬂlar›ndan biri olan Sabine mart›s› (larus sabini) göçmendir ve Güney Afrika ile Peru'nun bat› sahillerine kadar güneye uçar.
Kuzey yar›m kürenin yüksek enlemlerinde geniﬂ bir alanda
üreyen kuzey kutbu k›rlang›c› (sterna paradisaea) Antartika sahilleri boyunca ilerleyerek güneye do¤ru uçar. Bu tür, en uzun göçü
gerçekleﬂtirir, öyle ki Kuzey Denizi ile Antarktika aras›ndaki gidiﬂ 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›mlardaki üreyen kuﬂlar ilkbahar›n ilk belirtileri ile birlikte Kutup Denizi'ne geri dönmelidirler. Aksi takdirde üreme döngülerini tamamlayamazlar ve yavrular›n›n k›ﬂtan önce kanat geliﬂtirmelerini sa¤layamazlar.
Kuzey kutbunda yaﬂayan kuﬂlar›n en küçü¤ü, sadece 35-40
gram gelen Wilson storm-petrel'dir (oceanites oceanicus). Kaya yar›klar›nda yaﬂayan bu kuﬂun, her yaz üreme döngüsünü tamamlayabilecek çok az zaman› vard›r. Üreme zaman›nda güneye göç
eder ve Kuzey Hint Okyanusu'nda ve Kuzey Atlantik'te bulunabilir. 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 yarasalar k›ﬂ uykusuna yatarlar.
K›ﬂ uykusundan uyand›klar›nda ise sezonsal göçleri baﬂlar. Yarasalar›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 kilometre 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 oldu¤una dair bir bilgiye sahip de¤ildirler. Ancak hava bas›nc›ndaki de¤iﬂimleri fark edebilirler bunu da orta kulaklar›ndaki "vitali organ" olarak 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 olacaklar›n› bile bulabilirler. Yarasalardaki barometrik duyunun baﬂka bir
fonksiyonu daha vard›r; yarasa her an yerden ne kadar yükseklikte oldu¤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 bulduklar›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 faydalanmalar›d›r. Görme duyular› yarasalar›n yönlerini belirlemede yeter-
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Baz› yarasalar k›ﬂ› geçirebilecekleri uygun ma¤aralar bulmak için çok
uzak mesafelere seyehat ederler.

sizdir. Yank›dan faydalanma özellikleri de ancak belirli bir uzakl›¤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, orijinal sesin dönüﬂ zaman› ve frekans› ile kendisine ulaﬂan yank› aras›ndaki fark› kullanarak kendisinden ne kadar uzakl›kta ve ne büyüklükte bir nesnenin var oldu¤unu anlar. Örne¤in, beﬂ metre
uzakl›ktan 20 milimetre çap›ndaki bir sine¤i ya da 50 metre ilerideki bir kayay› fark edebilir. Yarasalar gece ve kapal› havalarda uçabilir 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 metrelerce uzakl›ktaki cisimleri fark edebilmesini sa¤layan özel bir
sisteme sahiptir. Bu sistemi kullanarak analizler yapar, sonra bunlar› de¤erlendirerek sonuçlara ulaﬂ›r ayr›ca uzun göçler gerçekleﬂtirir. Bunlar›n yan› s›ra yarasalar beslenmeleri için uygun ortam›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 bildikleridir? Di¤er tüm canl›larda oldu¤u gibi, hiçbir araﬂt›rmayla sonuca
ulaﬂ›lamayan nokta da budur. Çünkü hayvanlar›n belli nedenlerle belli kararlar almalar› ve bu kararlar› uygulayabilecek donan›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 kullanabilme yetene¤i olmas›, insan gibi bir ﬂuura sahip olmayan bir canl›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 canl›lar bu derece mükemmel sistemlere sahiptirler ve bu derece ak›lc› hareket edebilmektedirler. Yarasalar›n da yank›dan faydalanabilme kabiliyetleri ve kilometrelerce uza¤a giderken yanl›ﬂ yönlere gitmeyip do¤ru beslenme alanlar›na ulaﬂabilmeleri Allah'›n ilham›ylad›r. Bunun d›ﬂ›ndaki her aç›klama temelsizdir. Göç mucizesi 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 beynini darmada¤›n eder. Bir de bakars›n ki, o, yok olup gitmiﬂtir. (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 sürer. 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 ederlerken bazen de ancak di¤er nesiller taraf›ndan tamamlanabilen
k›talar aras› göçler gerçekleﬂtirirler. Göç kümeleri milyonlarca kelebekten 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 beslenme alanlar›na ulaﬂmak için göç etmek durumundad›rlar. Düz bir
çizgi halinde uçarak bir çiçek tarlas›na ulaﬂt›klar›nda bu uçuﬂ stillerini b›rak›p uzun zamand›r orada yaﬂ›yormuﬂ gibi davranmaya
baﬂlarlar. Çiçeklerden beslenir, çiftleﬂirler ve diﬂiler buraya yumurtalar›n› b›rak›r. Fakat bu tarladaki yaﬂam da k›sa sürecek ve
birkaç dakika veya birkaç gün içinde kelebekler tarlay› terk edeceklerdir.
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¤rafik yönlenmeleri saatte yaklaﬂ›k 15 derece
de¤iﬂir. Tropikal kelebekler, ›l›ml› türlerden farkl› olarak gün boyunca göç yönlerini de¤iﬂtirmezler.
Sabahleyin do¤uya uçan bir birey akﬂamüstünün
sonlar›na do¤ru hala do¤uya uçuyordur. Yolculu¤una baﬂlarken 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 konumunu 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 sahiptir. Asl›nda bu bilgilere sahip olmak da tek baﬂ›na yeterli de¤ildir. Her kelebe¤in bunlar› bilip, kendi bulundu¤u yere göre de¤erlendirmesi 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 etkinin yan› s›ra, zaman›n aﬂ›nd›r›c› etkisi nedeniyle de bir süre
sonra hassasiyetlerini kaybederler. Oysa bu küçük canl›lar›n yaﬂamlar› 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 yürümekte, 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 kelebeklerde de varl›¤›n› gösterir. Bu gerçe¤i görmezden gelmeye
çal›ﬂmak ve inkar etmek nafile bir çabad›r. Allah bir ayette geçmiﬂteki 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 yap›lar›na sahiptirler. Monark kelebe¤i, larva, pupa ve ergin dönemlerinde 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 kadar hayatta kalacakt›r.
Monarklar›n yaﬂam›, anne monark›n bir bitkinin üzerine yumurtalar›n› b›rakmas›yla baﬂlar. Yumurtadan ç›kan küçük larvalar, bir süre yapraklarla beslenir ve h›zla geliﬂirler. Larva evresindeki 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 dal›na ba¤l› olan kapal› bir yuva yaparlar. Bu kozan›n içinde dönüﬂüm 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›ndan 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 gecenin gündüze eﬂitlendi¤i zaman yola ç›karlar. 2 ay boyunca uçtuktan sonra, güneydeki s›cak ormanlara ulaﬂ›rlar. A¤açlar, mil-
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Monark kelebeklerinin k›ﬂ› geçirdikleri alanlar›n ço¤u y›llar
boyunca kullan›l›r. Milyonlarca
monark kelebe¤i Meksika'n›n
da¤l›k bölgelerindeki a¤aç koruluklar›nda toplan›rlar. Monark kelebekleriyle kaplanan
a¤açlar›n dallar› adeta görünmez hale gelir.

108

ADNAN OKTAR

yonlarca monark kelebe¤i taraf›ndan kaplan›r. Monarklar burada
Aral›k'tan Mart'a kadar 4 ay boyunca hiçbir ﬂey yemezler. Yaﬂamlar›n› vücutlar›nda depolad›klar› ya¤larla sürdürürken, yaln›zca
su içerler.
‹lkbaharda açmaya baﬂlayan çiçekler monarklar için önemlidir. Bu sayede 4 ayl›k bir bekleyiﬂten sonra ilk defa kendilerine bir
bal özü ziyafeti çekerler. Art›k Kuzey Amerika'ya dönüﬂ için gerekli enerjiyi depolam›ﬂlard›r. Mart sonunda yola koyulmadan
önce çiftleﬂirler. Tam gece ile gündüzün eﬂitlendi¤i gün koloni kuzeye uçmaya baﬂlar. Yolculuklar›n› tamamlar ve soylar›n›n devam› 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 gidecektir... 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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Monark kelebekleri genel olarak Kuzey Amerika'ya göç ederler. ‹lkbaharda monarklar kuzeye do¤ru hareket ederler ve yolculuk esnas›nda yumurtalar›n› b›rak›rlar. Günde ortalama 15 km yol al›rlar. Bir sonraki jenerasyon ise güneye do¤ru dönerken yumurta b›rakmadan daha uzun ve
daha süratli bir uçuﬂ gerçekleﬂtirir.

da, kelebekler yolculuklar›na yani göçe tam gece ile gündüzün
eﬂit oldu¤u günde baﬂlamakta ve bu ince hesab› baﬂarabilmektedirler? Yeni do¤an monark nesli, daha önce hiç uçmad›¤› yollar›
nereden bilmektedir?
Tüm bunlar, monarklar›n kusursuz bir göç plan›na göre yarat›ld›klar›n› ve plana harfiyen uyduklar›n› göstermektedir. E¤er
bu canl›lar ilk var olduklar› andan bu yana planda en ufak bir hata olsayd›, monarklar göçü tamamlayamazlard›. O zaman da bütün kelebekler o k›ﬂ içinde ölürdü ve monarklar›n nesli tükenirdi.
Elbette bu canl›lar özel olarak yarat›lm›ﬂ ve her y›l gerçekleﬂtirdikleri ola¤anüstü göç onlara ö¤retilmiﬂtir. Bu muhteﬂem yarat›l›ﬂ›n sahibi ise, tüm varl›klar›n Yarat›c›s› ve Hakimi olan, göklerin ve yerin Rabbi Yüce Allah't›r.
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Çekirgelerin Çiftçileri Korkutan Göçleri
Çekirgeler ve onlar›n göçleri en eski zamanlardan beri insanlar›n dikkatini çekmiﬂtir. Sürüler oluﬂturarak k›talararas› hareket
edebilen bu canl›lar dünyan›n birçok yerinde çiftçilerin en korktuklar› 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 anlam›yla bir ekonomik y›k›m ve açl›k getirirler.
Çekirgelerin dikkati çeken yönleri sadece göç ettikleri bölgelere verdikleri zarar de¤ildir. Bu canl›lar göç öncesinde geçirdikleri de¤iﬂim ile de bilim adamlar›n›n dikkatini çekmiﬂlerdir. Araﬂt›rmalar›n sonuçlar› ise çekirgelerle ilgili baz› yarat›l›ﬂ delillerini
ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Çekirge göçlerini inceleyen bilim adamlar› son derece ﬂaﬂ›rt›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› haline gelebilir.
Çekirgeler normal ﬂartlarda tek olarak yaﬂarlar hatta biraraya konmak istendiklerinde birbirlerinden uzaklaﬂ›rlar. Ancak,
çevre koﬂullar›n›n zorlamas› gibi nedenlerle zorunlu olarak biraraya 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 dönemine geçiﬂini tamamlamak üzereyken görülüyor (aﬂa¤›da). Kanatların açılıp sertleﬂmesi 20
dakika kadar sürer ancak
çekirge birkaç gün boyunca
uçamaz.
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Radar gözlemleri çekirgelerin her zaman sürü halinde dolaﬂmad›klar›n›
tek baﬂ›na olan çekirgelerin de uzun mesafeler
katettiklerini ancak göç
için geceyi tercih ettiklerini göstermiﬂtir.

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)
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ri yeﬂil ve sar›dan siyaha döner. Bu de¤iﬂiklikler o kadar fazlad›r
ki geçmiﬂte bilim adamlar› tek bir türün "bireysel" ve "sürü" evrelerini iki farkl› tür olarak tan›mlam›ﬂlard›r. Tek bir çekirge türünün farkl› iki evrede bulunabilme özelli¤inin oldu¤u ise ancak 60
y›l önce anlaﬂ›labilmiﬂtir.
Sürü evresine geçen çekirgelerdeki tek de¤iﬂiklik görünümleri 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› düﬂünüldü¤ünde ortaya ç›kabilecek zarar› tahmin etmek mümkün olmaktad›r. Örne¤in bir sürü yaklaﬂ›k 1000 km2'lik bir alan kaplayabilir 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 tüketebilir. 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.

Bir Avustralya çekirgesi. Genelde Ortado¤u ve Kuzey Afrika ülkeleri geniﬂ ölçüde çekirgelerin etkisi alt›nda olmas›na
ra¤men çekirgeler Antartika d›ﬂ›nda
dünyan›n her k›tas›nda bulunurlar. Çekirgelerin kasları insanlarınkinden 10-20
kat daha fazla çalıﬂır ve saatte 16-19 kilometre hızla uçarlar. Devamlı olarak 20
saat uçmalarını sa¤layan bir sisteme sahiptirler. Daha uzun seyahatlerde çekirgeler kanat çırpma kadar süzülme uçuﬂu da uygularlar.
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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. Laboratuvarlarda yap›lan çeﬂitli deneyler sonucunda çekirgelerin arka bacaklar›ndaki bir bölgenin sürü evresine geçiﬂte etkin rol oynad›¤›
anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Oxford Üniversitesi'nden Stephen Simpson bu mekanizmay› 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 detaylar yarat›l›ﬂlar›ndaki mükemmelli¤i gözler önüne serer. Bir çekirgenin 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 ulaﬂmak 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 yumurtalar ya¤mur ya¤ana kadar çatlamazlar. Bu, yumurtadan ç›kt›klar›nda yavru çekirgelerin besin bulabilmesi için al›nan bir önlemdir. Çekirge kümeleri rüzgarla hareket ederler. Rüzgar, çekirgeleri 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 uzanan 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 geçmiﬂ ve Hint Okyanusu'nda ölmüﬂlerdir. Az bir k›sm› da Etiyopya'da kal›p, üremiﬂlerdir.
Di¤er tüm canl›lar gibi çekirgeleri de tüm bu benzersiz
mekanizmalarla Allah yaratm›ﬂt›r. Çekirgeler de Allah'›n kendilerine verdi¤i bu özelliklerle gerekti¤inde tek baﬂlar›na gerekti¤inde ise sürü olarak hareket ederler. Yine bu özellikler sayesinde yaﬂamlar›n› sürdürebilecekleri bölgelere toplu olarak göç
edebilirler.
Bu canl›lardaki yarat›l›ﬂ delilleri, do¤ay› düﬂünerek inceleyen ve vicdan›yla hareket eden herkes taraf›ndan görülebilir:
‹ﬂte bu örnekler; Biz bunlar› insanlara vermekteyiz. Ancak alimlerden baﬂkas› bunlara ak›l erdirmez. Allah gökleri ve yeri hak olarak yaratt›. ﬁüphesiz, bunda iman
edenler için bir ayet vard›r. (Ankebut Suresi, 43-44)
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ünya genelindeki tüm okyanuslarda, ›l›man bölgelerde özellikle de tropikallerde s›¤ alanlardan derin yerlere kadar denizlerdeki 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 zamanlamay› nas›l yapt›klar› tam olarak bilinmiyor. Fakat eldeki bilgilerle, çevresel faktörlerin etkili oldu¤u düﬂünülüyor. Ani ›s› de¤iﬂikli¤i ve yo¤un su hareketleri ›stakozlarda yer de¤iﬂtirme e¤ilimi
meydana getiriyor olabilir. Burada önemli olan nokta, bir ›stakozun 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
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kendisi için uygun olan ortam›n, okyanusun neresinde oldu¤unu
ve oraya hangi yolla en çabuk ulaﬂaca¤›n› önceden bilmesi gerekir. 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 meydana 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 konvoy oluﬂtururlar. Bu ﬂekilde okyanus taban›nda birkaç gün ve gece yürürler.35
Konvoyun elemanlar› kendi pozisyonlar›n› antenlerinin ve
ön bacaklar›n›n uçlar›n› sürekli olarak önlerindeki ›stakozun karn›na dokunarak belirler. Bu ba¤lant› ›stakozun anteni al›nsa bile
bozulmaz. Antenleri al›nan ›stakoz önündeki ›stakoza ön ayaklar›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› garanti alt›na alm›ﬂ olur. Öndeki ›stakozun neden oldu¤u su hareke-

Sonbahar›n ortas›nda ›stakozlar›n yaﬂad›klar› bölgede
hava ﬂartlar› son derece de¤iﬂkendir. Yüksek bas›nç sonucu rüzgarlar artar, 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.
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ti muhtemelen onu izleyen ›stakozun kaybolan ba¤lant›y› yeniden elde etmesini sa¤larken, kimyasal uyar› da onun bir ›stakozu
izledi¤ini gösterir.
Istakozlar›n göçe toplu olarak karar verdikleri düﬂünülse bile bu ﬂekilde tek s›ra oluﬂturarak seyahat etmelerini aç›klayabilmek 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 olmaktan kurtulabilirler. Çünkü tümünün birden sahip olduklar›
gözler, antenler ve di¤er tüm al›c›lar düﬂman› fark etmek ve cayd›rmak için ayn› anda kullan›lm›ﬂ olur. Genellikle bu göç yolunda 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¤unu anlar ve onlar da dönerek bir rozet ﬂekli oluﬂtururlar. Bu s›rada ›stakozlarda savunma kabuklar› oluﬂur. Normal ﬂartlar alt›nda
çok çabuk yem olacakken bu tedbirler sayesinde düﬂmandan korunmuﬂ olurlar. Ayr›ca ›stakozlar›n en hassas yerleri kar›n bölgeleridir. En büyük hasar› bu bölgelerinden al›rlar. Dizi ﬂeklinde s›raland›klar›nda ise bir arkada olan ›stakoz di¤erinin kar›n bölgesini 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 yerleﬂtirildiklerinde de kendi bölgelerine dönebildiklerini göstermiﬂtir. Ancak bütün çal›ﬂmalara ra¤men bunu hangi yöntemi kullanarak 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›rak›lmas›na ve yakaland›¤› yerden kilometrelerce uzakta tan›mad›¤› bir alana yerleﬂtirilmesine ra¤men yaﬂad›¤› bölgeye geri dönebilmiﬂtir. Bu konuda yap›lan bir deney dikkat çekicidir.
Sahilde yakalanan ›stakozlar üzeri örtülü, ›ﬂ›k geçirmeyen
bir konteyn›ra yerleﬂtirilerek, kamyonla deney alan›na götürülmüﬂlerdir. Yolculu¤un yar›s›nda konteyn›ra m›knat›slar yerleﬂtirilmiﬂtir. 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 olmadan taﬂ›nm›ﬂt›r. Tüm yolculuk boyunca konteyn›rlar›n kamyon hareket ettikçe düzensiz olarak sallanmas› sa¤lanm›ﬂt›r. ‹puçlar›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 kapat›lm›ﬂ ve daha önceki gibi yönlerini nas›l bulduklar› test edilmiﬂtir. 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 metodu nas›l bilip, uygulamaya baﬂlam›ﬂlard›r? ﬁüphesiz bir ›stakozun günün birinde kendi akl› ile böyle bir yöntem düﬂünmesi ve
her koﬂulda yönünü bulmay› baﬂarmaya azmetmiﬂ olmas› mümkün de¤ildir. Bu göç davran›ﬂlar›n›n zamanla ›stakozlar›n aﬂamal› kararlar›yla oluﬂmas› da imkans›zd›r. Istakozun göç yetene¤i
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Dikenli ıstakozlar sonbahar göçlerinde liderlerinin
hemen arkas›nda, düzenli
bir ﬂekilde dönerek sırayı
bir savunma rozeti ﬂekline
sokarlar. Bu ﬂekil sayesinde bütün ıstakozlar dıﬂarı
ve yukarı bakar durumda
olduklar› için saldırıya geçen bir düﬂman her açıdan i¤neli antenlerle karﬂılaﬂır. (yandaki resim)

‹¤neli ıstakozlar sonbahar
göçünde düzenli bir s›ra
halinde hareket ederken
görülüyor. (altta) Istakoz
grubu okyanus tabanında
muntazam bir ﬂekilde yürürken tüm hayvanlar bir
öndekine temas eder.
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Batı Atlantik'in dikenli ıstakozu sı¤ sulardaki mercan kayalıklarında kurdu¤u yuvasında. Dikenli ıstakozlar deniz tabanında çok çeﬂitli alanlarda beslenirler. Bu hayvanların sonbaharda niçin toplu olarak göç ettikleri hala
tam bilinmemektedir.

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 ›stakozun 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 donatan 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 ilminden hiçbir ﬂeyi kavray›p-kuﬂatamazlar. O'nun kürsüsü,
bütün gökleri ve yeri kaplay›p-kuﬂatm›ﬂt›r. Onlar›n korunmas› O'na güç gelmez. O, pek Yüce'dir, pek Büyük'tür.
(Bakara Suresi, 255)
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Okyanus Bal›klar›n›n
Göçleri
Okyanuslarda yaﬂayan birbirinden farkl› bal›k türleri çeﬂitli uzunluklarda yolculuklar yaparlar. Küçük kaya
bal›klar›ndan tonlarca a¤›rl›¤›ndaki balinalara ya da dev tuna bal›klar›na kadar 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 uygun yaﬂam alanlar› bulmak için göç
ederler.
Karadaki tabiat›n de¤iﬂimi ile k›yasland›¤›nda okyanus dalgalar› ve
gelgitin düzenli hareketlerinin sabit oldu¤u ve bunun da yön bulma konusunda güven verici oldu¤u düﬂünülebilir.
Ancak denizlerin derin bölgelerinde
durum böyle de¤ildir, hareket ve de¤iﬂim 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 gerçekleﬂtirirler.
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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 gerçekleﬂir. 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 faydalan›rlar. Gelgit sayesinde önce k›y›ya daha sonra geriye yerlerine ulaﬂ›rlar. Böylece her gün birkaç saatleri yemek yemekle geçer. Baz› bal›klarsa gündüz-gece de¤iﬂimini kullanarak beslenirler.
Karayip mercan kayal›klar›nda, yakalan›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›klar›nda bulunurlar, akﬂam olunca da sürüler 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 önce 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 gerçekleﬂtirir. Bunun nedeni kimi bal›klar›n günlük kimininse ayda
bir yumurta b›rakmas›d›r. Yumurtlama bölgelerine yap›lan seyahatler 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 etmeleri gerekti¤ini, bunun kendilerine önemli yararlar sa¤layaca¤›n› biliyormuﬂças›na mutlaka sürü oluﬂtururlar.
Ringa bal›klar› üzerinde yap›lan üreme göçü araﬂt›rmalar› bize bu konuda önemli fikirler verir. Öncelikle bu bal›klar ayn› anda
iki düzlemde hareket ederler. Bunlardan biri beslendikleri planktonlar›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 Rabbiniz'edir. O, size hakk›nda anlaﬂmazl›¤a düﬂtü¤ünüz ﬂeyleri 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¤unu 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›kça 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 isterler. Ancak içgüdünün kayna¤› konusunda bir aç›klama yapamazlar. Evrim teorisinin kurucusu Charles Darwin bile içgüdüler
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karﬂ›s›nda düﬂtü¤ü durumu Türlerin Kökeni adl› kitab›nda ﬂu ﬂekilde 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 meydana gelemeyece¤ini ve bu sorunun, teorisini y›kmaya yeterli bir
delil oldu¤unu itiraf etmektedir. Buna ra¤men evrim teorisini insanlara makul göstermek amac›yla bu konuyu görmezden gelmektedir. 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 yaﬂamas›n›n ve en zay›flar›n ölmesinin küçük belirtileri olarak görmek, mant›kl› bir sonuç ç›karma olmayabilir, ama benim hayal gücüm için çok daha doyurucudur.'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 itiraf etmektedir. Ve arkas›ndan da gerçek böyle olsa da, içgüdü olarak nitelendirilen tüm bu kusursuz yeteneklerin tesadüfen meydana 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 yetenekleri yoktur. Onlar› herﬂeyden daha iyi tan›yan, ihtiyaçlar›n›
onlardan daha iyi bilen üstün güç sahibi Allah, onlar› bu özellikleriyle yaratm›ﬂt›r. ﬁimdi Allah'›n bu canl›lara yollar›n› hangi yöntemlerle 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› özellikle 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 etmiﬂlerdir. 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 birebir 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 yüzerken bu yöntemi kullan›r. Bu esnada Güneﬂ'ten faydaland›klar›na dair en önemli bulgu, sahilden uza¤a götürülüp b›rak›lan papa¤an bal›klar›n›n güneﬂli günlerde direkt
olarak sahile do¤ru yüzerken bulutlu günlerde
amaçs›z olarak yüzmeleridir. Bunlar bilim adamlar›n›n tespit edebildikleri örneklerdir. Ancak
geceleri ve bulutlu günlerde göç eden ton bal›klar›n›n yönünü nas›l bul-

Ton bal›klar›n›n
göç yolu

du¤u araﬂt›rmac›lar için
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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 sahipmiﬂçesine- bir hedef do¤rultusunda rota izlemesi, üzerinde düﬂünülmesi 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› üzerinde yap›lm›ﬂt›r. Kafalar›nda ve burunlar›nda elektrik alanlar›na hassas
olan çukurlar›n var oldu¤u bulunmuﬂ, yön bulma kabiliyetleri bu bedensel özellikleriyle aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Okyanustaki ak›nt›lar dünyan›n manyetik alan›n›n etkisiyle 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 bal›klar›n›n yönlerini bulmas› bunlar›n hiçbiri ile tam olarak aç›klanamaz. Örne¤in ton bal›klar›, köpek bal›klar› gibi elektri¤e hassas çukur organlara sahip de¤illerdir. Öyleyse bu canl›lar ulaﬂacaklar› yerleri bulmak için hangi mekanizmalar› kullan›rlar? Araﬂt›rmac›lar bu
konuya hiçbir aç›klama getiremezler. Ancak unutulmamal›d›r ki ileride bir gün bu konuyla ilgili de bir mekanizma bulunsa yine de bal›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 varl›k olarak insan kendisi için böyle bir organ geliﬂtirmek istese yapamaz. Oysa bal›klar milyonlarca y›ld›r bu özelliklere sahiptirler.
Allah'›n varl›¤› ve yarat›l›ﬂ gerçe¤i d›ﬂ›nda hiçbir düﬂünce, evrendeki 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 gösterdikleri üstün akl› da kesintisiz olarak Allah ilham etmektedir:
Dikkatli olun; göklerde ve yerde olanlar›n hepsi Allah'›nd›r. O, üzerinde bulundu¤unuz ﬂeyi elbette bilir... (Nur Suresi, 64)
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Göç Eden Planktonlardaki Üstün Ak›l
Plankton, Yunanca bir kelimedir ve dolaﬂmak ya da sürüklenmek anlam›na gelir. Bu yüzden okyanus ve denizlerde sürüklenen hem bitki hem de hayvan organizmalar›n ortak ad›d›r.
Planktonlar›n kimisi gözle görülmeyecek kadar küçükken kimisinin 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 gerçekleﬂir. Yukar› do¤ru hareketin esas nedeni beslenmedir. Bulunduklar› su kolonunda aﬂa¤› yukar› besin bulmak için hareket
ederler. Bitkisel planktonlar hareket edebilmek için organizmalar›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›kmas›n› sa¤lar. Bunun tersi de aﬂa¤› inmek için kullan›l›r. Hayvansal
planktonlar ise bacaklar›, sert k›llar› ve yüzgeçleriyle hareket ederek 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 zamanlamas›n› kendi yararlar›na göre ayarlayabilmeleri için kendilerini bekleyen tehlikeleri ve faydalar› önceden bilip ona göre de tedbir almalar› 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 yakın zamanda hayvansal planktonlar suyun derinliklerine, bitkisel
planktonların bol oldu¤u yerlerin (koyu sar› ﬂerit) uza¤ına göç ederler. Akﬂam karanlı¤ında planktonik hayvanlar bitkisel planktonlarla
beslenmek ve düﬂmanlardan saklanmak için yüzeye do¤ru harekete
geçerler.

145

Birçok
canl›n›n besin
kayna¤› olan
planktonlar

146

ADNAN OKTAR

hayvansal planktonlarla beslenen canl›lar da gündüz onlar› yüzeyde daha rahat göreceklerinden gündüz beslenmeleri tehlikelidir. Bu yüzden hayvansal planktonlar gündüzleri derinliklerde
olup geceleri beslenmek üzere yüzeye ç›karlar. Planktonlar›n, nas›l hareket edeceklerinden, ne zaman ve ne yönde hareket edeceklerine 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 Rabbidir. (Neml Suresi, 26)
Ve Allah ile beraber baﬂka bir ‹lah'a tapma. O'ndan baﬂka
‹lah yoktur. O'nun yüzünden (zat›ndan) baﬂka herﬂey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz. (Kasas Suresi, 88)
Allah denizlerden gökyüzüne kadar yaratt›¤› her canl›y› yaratma sanat›n›n delilleriyle donatm›ﬂt›r. Düﬂünebilen ve akledebilen insanlar bu delilleri çok aç›k ﬂekilde görebilir ve Allah'› gere¤i gibi takdir ederler. Oysa inkar edenler, gerçek çok net bir ﬂekilde 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 inanmazlar... (Enam Suresi, 25)
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Okyanuslardaki
Hayret Verici Göç
Serüveninin Üyeleri:
Y›lan Bal›klar›
Kuzey Atlantik Okyanusu'nda
Bermuda'n›n güneyinde bulunan Sargasso 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 okyanus göçlerinden birinin baﬂlang›ç ve bitiﬂ noktas›d›r.
Y›lan bal›klar›n›n göçü en
aç›klanamaz ve en hayret verici
göçlerden biridir. Avrupa ve Kuzey 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 ömürleri 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 serüvenini devam ettireceklerdir.43

148

Bu serüvende dikkat çeken birçok nokta vard›r. Y›llard›r birçok araﬂt›rma yap›larak bu sorulara cevaplar aranm›ﬂt›r. Fakat elde edilen sonuçlar bu sorulara cevap verebilmekten çok uzakt›r.
Herkesi hayrete düﬂüren bu canl›lar göç yolculuklar› boyunca çeﬂitli 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› denize nas›l ulaﬂ›rlar?
- Nehir y›lan bal›klar›n›, binlerce kilometrelik yorucu yolculu¤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 yolculukta onlara k›lavuzluk edecek kimse yoktur. Onlar buna ra¤men
ﬂaﬂ›rmadan ve yan›lmadan Bermuda'n›n güney bat›s›nda bulunan Sargasso Körfezi'nden yola ç›k›p, Avrupa'ya ve Kuzey Amerika'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 yard›mc› olur.44 Sonunda yaﬂamlar›n› sürdürecekleri nehirlere ulaﬂ›rlar. 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 bal›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 nehrin yukar›s›na do¤ru gitmeye çal›ﬂ›r, küçük ça¤layanlardan sürüklenerek 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 kilometre katederek göç etmektedirler. Peki ama neden? Y›lan bal›klar›
kendilerine yak›n birçok yer varken neden özellikle Sargasso Denizi'ni seçmektedirler? Bilim adamlar› Avrupal› y›lan bal›klar›n›n
niçin göç etti¤i de¤il, niçin bu kadar uza¤a göç ettikleri sorusunun cevab›n› bulmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Ayr›ca yumurtadan ç›kan
y›lan bal›klar›n›n neden bulunduklar› bölgede kalmad›klar›, istisnas›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›¤› olmad›¤› halde böyle bir yolculu¤a ç›kmalar›, kendilerine bu bilginin do¤madan önce verildi¤ini gösterir. O halde bir canl›ya henüz dünyaya gelmeden bu bilgiyi verebilecek olan kimdir?
Bu sorulara evrimcilerin verebilecek cevaplar› yoktur. Bu
derece kusursuz bir organizasyonu, ak›lc› ve hatas›z davran›ﬂlar› 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›¤› andan itibaren ömürleri boyunca karﬂ›laﬂacaklar› olaylarda zor durumda kalmayacaklar› özelliklerle donatm›ﬂt›r. Vücut yap›lar›,
yapacaklar› iﬂler ve yaﬂayacaklar› çevreye uygunluklar› gibi detaylar kusursuzdur. Evrendeki tüm sistemler gibi göç de hem
çok kompleks hem de kompleks oldu¤u kadar hikmetli ve düzenli bir organizasyondur. Kuran'da Allah'›n yaratmas›nda kusur arayanlar›n durumu ve bu konudaki çabalar›n›n boﬂa gidece¤i ﬂöyle haber verilmektedir:
O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi
gök yaratm›ﬂ oland›r. Rahman (olan Allah)›n yaratmas›nda hiçbir 'çeliﬂki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. ‹ﬂte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlakl›k
(bozukluk ve çarp›kl›k) görüyor musun? Sonra gözünü
iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiﬂ bir halde bitkin olarak sana
dönecektir. (Mülk Suresi, 3-4)
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Balinalar›n Dairesel Göçleri
Balinalar günümüzde yaﬂayan en büyük canl›lard›r. En büyükleri 35 metre boyu ve 130 ton a¤›rl›¤› ile mavi balinalard›r. Balinalar›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 planktonlar› 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¤alar›n boynuzlar›ndakine benzer bir maddeden yap›lm›ﬂt›r) bir yap›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 çekenler 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 yavrular›n yaﬂamas› için mutlaka s›cak sularda bulunmalar› gerekmektedir. Yeni do¤an yavrular›n derilerinin alt›nda koruyucu ya¤ tabakas› 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 süre 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 hamile 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 beslenmek için seçtikleri bölgenin özellikleri de dikkat çekicidir. Karada oldu¤u gibi denizde
de tüm hayat bitkilerin varl›¤›na
ba¤l›d›r. Fotosentez sayesinde inorganik yap› taﬂ-

Humpback balinalar› kutup
bölgelerindeki geniﬂ yazl›k
beslenme alanlar›yla tropiklerdeki daha s›n›rl› olan k›ﬂl›k
üreme alanlar› aras›nda göç
ederler. Bu yolculuklar› esnas›nda nadiren beslenirler.
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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 yüzeyde 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 alanlar›na yapt›klar› uzun seyahatleri inceleyen bilim adamlar› için
balinalar›n yön bulma konusundaki yöntemleri merak konusu olmaktad›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. Böylece balinalar dünyan›n manyetik alan›n› kullanarak basit bir harita
ve zamanlama elde ederler. Bu onlar›n kendi pozisyonlar›n› görmelerini ve ilerlemelerini sa¤lar. Bunu baﬂarabilmek için de bölgesel manyetik alandaki küçük de¤iﬂimleri fark edebilirler.
Buraya kadar anlatt›¤›m›z herﬂey tek tek bir mucizeler zincirinin 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 yaratmaya devam eden Allah't›r. O'nun bilgisi herﬂeyi kuﬂatm›ﬂt›r.
Bu canl›lar do¤um yapt›ktan sonra nerede besin bulabileceklerini 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 alanlarından sıcak denizlerdeki
yavrulama alanların›n bulundu¤u sı¤ sahillere göç
ederler.
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ak›l ve organizasyon ﬂüpheye
yer b›rakmayacak ﬂekilde yarat›l›ﬂ› ispatlar. Bu bilgilerden haberdar olan herkes bunlar›n asla
tesadüfler sonucu olamayaca¤›n› da takdir edebilir. Bir hayvan›n böyle bilgilere sahip olacak
kadar bilinç ve ak›l sahibi oldu¤unu iddia edemez. Çünkü birçok insan bile bu bilgiyi belki
burada okuyarak ö¤renmektedir. Bir balinan›n bu bilgiye sahip olmas› elbette ola¤anüstü bir
durumdur.
Samimi olarak bu bilgileri
de¤erlendirenler Allah'a iman
ederken, zulüm ve büyüklenme
içinde olanlarsa gerçe¤i gördükleri halde Allah'›n apaç›k olan
varl›¤›n› inkar ederler. Bu kiﬂiler
dünyada oldu¤u kadar ahirette
de kay›ptad›rlar. Allah hiçbir ﬂeye ihtiyac› olmayand›r:
Göklerin ve yerin yarat›lmas› ile onlarda her
canl›dan türetip-yaymas›
O'nun ayetlerindendir.
Ve O, dileyece¤i zaman
onlar›n hepsini toplamaya 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 haklar›nda en fazla araﬂt›rma yap›lan canl›lardan biri olmalar›na ra¤men uzun mesafelerdeki göçleri s›ras›nda nas›l bu derece kusursuz 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 mydas)d›r. Her y›l bu kaplumba¤alar›n binlercesi Brezilya sahillerinden Atlantik Okyanusu'ndaki Ascension Adalar›na do¤ru göç
ederler. Bu göç yolculu¤u yaklaﬂ›k 2.300 kilometre kadard›r. Ulaﬂt›klar› adan›n yaln›zca 11 km geniﬂli¤inde oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda kaplumba¤alar›n seyahatlerindeki yön bulma becerisi
daha net anlaﬂ›l›r. Deniz kaplumba¤alar›n›n hareketlerini incelemek üzere yap›lan bir deneyde iﬂaretlenen bir diﬂi kaplumba¤an›n izledi¤i yollar araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Güney Queensand'da yuvas›
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Brezilya sahillerinden ayrılan yeﬂil deniz kaplumba¤aları çiftleﬂmek ve yumurtlamak için Ascension Adalarına göç ederler. Bu kaplumba¤a türünün
yön bulma becerisi bilim adamlar›n› ﬂaﬂk›nl›¤a sürüklemektedir.

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 boyunca hiç üremenin gerçekleﬂmedi¤ini göstermektedir.
Bu süre zarf›nda kaplumba¤a minimum 5.100 km seyahat etmiﬂti. 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 kuzeydo¤uya gitmiﬂ, daha sonra Torres Bo¤az›'n› geçtikten sonra genellikle 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 baﬂarabilmesi için eski seyahatlerindeki hat›ralar›n ve yön bulma bilgilerinin kaplumba¤an›n haf›zas›na depolanm›ﬂ olmas› gerekmektedir. 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 olduklar› 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›klar› spermlerle yumurtalar›n› döllerler. Kuluçka dönemi kaplumba¤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 yavrular›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 kaplumba¤alar› insanlar gibi cinsiyet kromozomlar›na sahip de¤illerdir.
Cinsiyeti belirleyen yuvan›n ›s›s›d›r ve bu belirleme kuluçka döneminin ortalar›nda gerçekleﬂir. S›cak yuvalar tamamen diﬂi yavrular oluﬂturur, serin yuvalarda ise yaln›zca erkekler oluﬂur.
Kaplumba¤alar›n Allah'›n ilham› ile hareket ettikleri, dünyaya 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 davranacaklar›n› bilirler. Yumurtadan ç›kt›ktan sonra hemen denize yönelmez, akﬂam› beklerler. Böylece hem güneﬂin kavurucu s›caklar›ndan 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 beslenmeye baﬂlarlar. Bu genç kaplumba¤alar okyanus taban›nda beslenme 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 edeceklerini, 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, onlara 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 bilen Allah'›n yaratt›¤›n›n bir delilidir. Allah onlar› tek baﬂlar›na yaﬂayabilecek derecede mükemmel özelliklerle donatarak yaratm›ﬂt›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-sak›nan bir topluluk için elbette ayetler vard›r. Bizimle karﬂ›laﬂmay› ummayanlar, dünya hayat›na raz› olanlar ve bununla 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 dönüp dolaﬂt›ktan sonra do¤um yerlerini hem de beslenme alanlar›ndan sonra yuvalar›n› bulabilmektedirler. Bununla ilgili çok say›da araﬂt›rma yap›lm›ﬂ, fakat bir sonuca var›lamam›ﬂt›r. Tek bilinen, 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› düﬂünülmektedir.
Bu ihtimalleri göz önünde bulundural›m ve ayn› iﬂlemi kaplumba¤alarda var oldu¤u düﬂünülen özelliklere sahip insanlar›n
yapt›¤›n› varsayarak kaplumba¤alar›n baﬂard›klar› iﬂin zorlu¤unu 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›lmadan 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 kullanmadan- 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 deniz kaplumba¤alar›n›n göçleri ve yollar›n› bulma mekanizmalar›
hala belirgin de¤ildir. Ayr›ca hangi sistemle bunu baﬂard›klar› bulunmuﬂ 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 kadar›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 Suresi, 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 zaman okyanusun tuzlu sular›nda kimi zamansa nehirlerde yaﬂamak zorunda olmak... Bunlar somonlar›n üreyebilmek için gerçekleﬂtirdikleri göç yolculu¤undaki detaylardan sadece birkaç›d›r.
Somonlar göç eden canl›lar içinde en hayret uyand›ranlardan biridir. Kuzey Amerika'n›n Bat› k›y›lar›ndaki nehirlerde yaﬂayan 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 keselerle beslenirler. Birkaç hafta geçince de akarsuda yiyecek arayabilecek 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 yolculuklar›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 tuzlu suda yaﬂayacak hale gelirler. Sonraki 1 veya 4 y›ll›k süre boyunca, okyanusta dev mesafeler katedeceklerdir. Yolculuk sonucunda somonlar olgunlaﬂm›ﬂ ve hayatlar›n›n en son ve zorlu yolculu¤una haz›r hale gelmiﬂlerdir. Evlerine, yani do¤duklar› akarsu yata¤›na geri dönmeye haz›rd›rlar.
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ﬁelalelerden atlayarak kendilerini tehlikeye atan
somonlar›n amac› dünyaya ilk geldikleri yere dönmektir. Bunu baﬂarabilmeleri için seneler önce içinde 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 yaﬂayabilecek bir yap›da yarat›lm›ﬂlard›r. Bu yarat›l›ﬂ›n amac› ise, bal›¤›n yapaca¤› mucize yolculukta gizlidir. Somon bal›klar›n›n hedeflerine ulaﬂmalar› için binlerce kilometre yüzmeleri 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, ﬂimdi 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›klar›nda bile büyük bir h›zla akan tonlarca suyun içinden yukar› z›playarak 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 binlerce kilometrelik mesafeden do¤du¤u yere gitmesi gereken bir kiﬂinin
bunu belli bir zaman içinde, sadece bir kere geçti¤i engebeli yollardan 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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Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Atlantik somon balıklarının çok geniﬂ bir
alana yay›lan göç hareketleri.

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 ulaﬂana kadar nelere dikkat etmesi gerekti¤ini düﬂünelim:
Öncelikle somonun rotas›n› tespit ederken baz› önemli kararlar 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 yönelmek 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 deniz 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 yolculuklar›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 bal›klar›, imkans›z gibi
gözüken bu iﬂi ayn› beceriyle baﬂarmaktad›r-

Akarsudaki somon bal›klar›

lar. Nas›l ve neden?

Araﬂt›rmalar, somonlar›n bu yolculu¤u yerine getirmeleri
için özel bir duyu sistemiyle yarat›ld›klar›n› göstermektedir. Somonlar okyanuslarda yönlerini bulabilmeleri için, dünyan›n manyetik alan›n› alg›layan do¤al pusulalarla yarat›lm›ﬂlard›r. Bu sayede 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, "kokusunu 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›ndaki 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›lmaz bir göç maceras›n› ortaya ç›kard›.49
1964 y›l›n›n 2 Aral›k gününde, çiftli¤in bal›k üretme havuzlar›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 biri 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 okyanustan 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 geldi¤i bal›k çiftli¤i, yol ayr›m›n›n tam ortas›nda yer al›yordu. ‹lk akla gelen seçim, somonun sa¤ tarafa gitmesiydi, çünkü çiftli¤in sular› sa¤ taraftan ak›yordu.
Ama nedense, sol taraf› seçti ve do¤du¤u çiftli¤e arka taraftan 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 kanaldan çok az su gelir ve nehre varamadan toprak taraf›ndan emilirdi. 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 kapana 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 ›zgara. 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 somonlar 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 yarat›l›ﬂ hakk›nda önemli deliller sunmaktad›r.
Dikkat edilirse bal›¤›n gerçekleﬂtirdi¤i yolculu¤un her aﬂamas› 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 büyük bir mucizedir.
Bunun yan›nda, bal›¤›n dev okyanusta yolunu bulmas›n›
sa¤layan do¤al pusula sistemine ve dünyan›n en hassas koku alg›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 aﬂamas› 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 yata¤›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" kelimesini 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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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 küçüklerinden 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. Birbirinden çok farkl› büyüklükteki bu canl› türlerinden kimi yiyecek
ve daha uygun yaﬂam alanlar› bulmak için göç ederken, kimilerinin göç etmelerinin nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Filler
Yetiﬂkinlerinin a¤›rl›¤› 7 tona kadar ulaﬂabilen fillerin günlük 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› boyunca 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. Günün 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 hareket etmezlerse bulunduklar› yerdeki bitki topluluklar›n› tamamen yok edebilirler.
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Günümüzde filler, Do¤u Afrika baﬂta olmak üzere di¤er Afrika bölgeleri ve Uzakdo¤u'da özellikle de Sri Lanka'da yaﬂarlar.
Yeni beslenme alanlar›na yapt›klar› göçler daha çok kurak havalarda gerçekleﬂir. Bu yüzden kuru havalarda daha fazla say›da fil
sürüsüne rastlan›r. Ya¤›ﬂl› havalar fillerin üremesi için uygun ortamlard›r. Çiftleﬂme ve do¤umlar bu sezonda olur. Fillerin gebelik 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 olurlar.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 bar›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›rmalara ra¤men hala gizemini koruyan davran›ﬂlardand›r.
Bu araﬂt›rmalardan yola ç›karak, fillerin Güneﬂ'i, Ay'›, y›ld›zlar› ve da¤ ile nehirler gibi iﬂaretleri kulland›klar›, günlerin uzunlu¤u, s›cakl›k, rüzgar, nem gibi iklimsel de¤iﬂimlerden faydaland›klar› düﬂünülür. Ne var ki vücutlar›nda bunlardan faydalanmalar›n› sa¤layacak herhangi bir organ ya da bir sistem henüz bulunamam›ﬂ, bu konuda sadece baz› tezler öne sürülmüﬂtür. Fillerin 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 konumlar›n› yorumlayarak kendilerine bir yön belirlemeleri, onlar›n bir bilgi birikimine ve yorumlama kabiliyetine sahip olmalar›n› gerektirir. Profesyonel rotac›lar y›llarca matematik ve fizik temelli bilimsel e¤itime ihtiyaç duyarlarken bu hayvanlar yarat›ld›klar› ilk andan itibaren haritaya, kronometreye, manyetik pusulaya, seyir tablolar›na veya grafiklere gerek duymadan hareket etmekte 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› ispatlamaya 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 indirerek 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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PUSULA
Deniz yolculu¤u yapan kaﬂifler rotalar›n› saptamak
için 12. yy'dan itibaren m›knat›sl› pusulalar› kulland›lar.
‹lk pusulalar bir ipin ucuna
as›ld›klar› zaman kuzeyi
gösteren m›knat›sl› i¤nelerden baﬂka birﬂey de¤ildi.
daha sonra bu i¤neler kadran›n tam ortas›ndan geçen
bir pimin üzerine sabitlendi.
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›ndaki aç› hesaplanabiliyordu. Gemici çubu¤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›. Böylece geminin enlemi hesaplanabilirdi.

MA⁄R‹PL‹LER‹N USTURLABI
Usturlap Arap gökbilimcileri taraf›ndan, gökyüzünün iki boyutlu bir
modeli olarak yap›lm›ﬂt›r. (üstte)
Bir yüzünde bir gösterge vard›r,
gösterge göbekteki iki küçük delikten 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.

SEKSTANT
Sekstant 18. yy ortalar›nda ‹ngiliz
Deniz Kuvvetleri taraf›ndan
icat edilmiﬂti. (sa¤da) Bir
ayna düzene¤i arac›l›¤›yla 0.01 derecelik bir
do¤rulukta enlem ölçebiliyordu. Denizci, gösterge
çubu¤unu hareket ettirince, aynalarda Güneﬂ ve ufuk
ayn› hizaya gelmiﬂ gibi görünür. Gösterge çubu¤unun
aç›s› okunarak Güneﬂ'in
aç›s› (geminin enlemi) hesaplanabilir.

188

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 bilmedikleri binlerce kilometre uzakl›ktaki
bir yeri hiçbir araç kullanmaks›z›n
ﬂaﬂ›rmadan bulabilirler.
Kuﬂkusuz, bu canl›lar›n vücutlar›ndaki kusursuz tasar›m ve sahip olduklar› yetenekler, onlar› var eden
üstün Yarat›c›m›z Allah'›n eseridir.
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Kuzey Amerika Ren Geyi¤i
Kuzey Amerika Ren geyikleri karada göç eden hayvanlar aras›nda
en uzun seyahatleri gerçekleﬂtirenlerdir. Yaﬂad›klar› alanlar genel olarak 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 sürüsünden on yetiﬂkin diﬂinin k›ﬂl›k alanlar› olan ormanlardan sahil ovalar›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. ‹lkbaharda k›ﬂl›k alanlardan yavrulama alanlar›na do¤ru göç ederler. Hamile olan diﬂiler henüz zemin karl›yken seyahate baﬂlar ve yavrulama alan›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
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7-10 gün kadar beslenme amac›yla buralarda kal›rlar.
Göçe baﬂlarken bu canl›lar› hangi çevresel iﬂaretin harekete geçirdi¤i tam olarak bilinmemekle birlikte hamile olan diﬂilerin göç sürelerini 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, olmas› gerekti¤i zamanda, olmas› gerektikleri yerde olmalar›n› kendilerine ilham etmiﬂtir. Yoksa bir hayvan›n do¤um yapaca¤› alan›n kendisinden 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 ortam›n oluﬂmas›n› beklerler. Onlar için en uygun zaman rüzgara aç›k bay›rlar, 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 yürümek zorunda kald›klar›nda tek s›ra halinde giderler ve en öne genellikle yetiﬂkin bir diﬂi geçer. Böylece yoldaki kar› açarak, arkas›ndan gelenlerin daha az enerji harcayarak ilerlemelerini sa¤lar. Birkaç yüz metre sonra ise, baﬂka bir Ren geyi¤i liderli¤i al›r.52 Burada da ak›lc› bir organizasyon vard›r. Bunu Ren geyiklerinin kendi iradeleriyle, fedakarl›k
maksad›yla yapt›klar›n›, kendi aralar›nda bilinçli bir ﬂekilde anlaﬂ›p kararlaﬂt›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 geliﬂtirmesi 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 aramalar›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 yavrular›n sütle beslenebilmeleri için, Ren geyi¤inin protein ve minerallerle beslenip süt üretmesi gerekir. Likenlerde bu protein ve minerallerden çok az miktarda bulunur. Besinlerin özellikleri; bulunduklar› 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 mevsim için geçerli de¤ildir sadece yaz sezonunun baﬂ›nda bitkiler bu
özellikleri taﬂ›rlar. Bunu biliyormuﬂças›na Ren geyikleri yaz›n baﬂlamas›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 yine 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 enlemde hangi bitki ne zaman yetiﬂiyor, bu bitkinin içeri¤ini ne oluﬂturuyor, kendisinin hangi besin kayna¤›na ihtiyac› var ve o bölgeye ulaﬂmak için hangi yöne do¤ru gitmesi gerekiyor gibi sorular›n
cevaplar›n› bilmeleri imkans›zd›r. Fakat bu canl›lar›n tamam› yaﬂamlar›n› sürdürebilmek için gerekli olan davran›ﬂlar› eksiksiz yerine getirmektedirler. Bu durum davran›ﬂlar›n›n kendilerine sürekli olarak ö¤retildi¤ini aç›kça göstermektedir.
Yüce Allah yaratt›¤› varl›klar› sonsuz merhametiyle koruyand›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 hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)
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Öküzbaﬂl› Güney Afrika Antiloplar›
Antiloplar için yaﬂamak sürekli bir besin ve su aray›ﬂ› demektir; bu nedenle göç ederler. Öküzbaﬂl› Güney Afrika antiloplar› 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 Serengeti-Mara Ekosistemi olarak bilinir. Bu geniﬂ alandaki y›ll›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¤murlar›n ya¤ma uzunlu¤u ve y›l›n hangi döneminde ya¤d›¤›, besinin 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 ormanlar›ndaki kurak bölgelerinden ve ekosistemlerin bat›s›ndan Serengeti'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 alanda 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 Kenya'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 yaklaﬂtıkça vadiler kurur, otlar
solar ve öküzbaﬂl› Güney
Afrika antiloplar› MasaiMara'daki daha fazla besinin oldu¤u uzun otlu vadilere, kuzeye do¤ru göçe
baﬂlarlar. Baz› y›llarda 1
milyondan fazla antilop
Mara Nehrini geçerek Kenya'daki Masai-Mara bölgesinin di¤er taraf›na ulaﬂ›r.
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Ama bu zengin otlaklara ulaﬂmak
için antiloplar Mara nehrini geçmelidir.
Temmuz ya da A¤ustos baﬂ›nda binlerce antilop nehri aﬂabilmek için kuzey Serengeti'nin
yamaçlar›ndan geçerler. Bazen
son derece tehlikeli yerlerden geçer, uçurumlara dalar kimi zaman
da baﬂa ç›k›lmas› imkans›z gibi
görünen çamur yataklar›n› aﬂmak
için çabalarlar. Bu s›rada bo¤ulanlar 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 istemesinin sonucu olarak oluﬂurbir kere baﬂlad› m› hiç kimse onlar› durduramaz. E¤er motorlu araçlar ya da avc›lar onlar› engellemek
isterse, baﬂka bir yerden geçerler,
bazen nehre ulaﬂmak için ormandan 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 birlikte öküzbaﬂl› antiloplar daha kısa otların oldu¤u vadilere yani geriye do¤ru göçe baﬂlarlar. Mayıs ay› gelip de ya¤murlu sezon sona
erdi¤inde, kurak sezon baﬂlamıﬂtır ve vadiler yine yeﬂil otlarını kaybetmiﬂlerdir. Antiloplar tekrar kuzeye do¤ru göçe baﬂlamak zorundadırlar.
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ve hayvanlar ya¤murlar› izleyerek güneye do¤ru ilerler. Ya¤murlar 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 karbonatla 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 olarak yenmesi k›sa kalmalar›n› sa¤lar, böylece düzenli olarak büyümeleri de muhafaza edilmiﬂ olur. Ayr›ca otland›¤›nda bitkideki büyüme hormonlar› köklerden sürgünlere geçer böylece yeniden 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 giderlerken 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 Richardson yer sincab› 72 saatte 9,6 km
seyahat eder. Bu mesafe sincaplar›n vücut ölçüleri ile k›yasland›¤›nda son derece fazlad›r.
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125 Graml›k Yer Sincaplar›n›n Göçü
Yer sincaplar›n›n ço¤u gruplar halinde ot ve tohum yedikleri 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 sincaplar› (spermophilus beldingi) yaln›zca 2 ayl›k olduklar›nda ve yetiﬂkinlerin yar› büyüklü¤üne eriﬂtiklerinde do¤muﬂ olduklar› alan› terk ederler ve hiçbir zaman geri dönmezler. Bu aﬂamada yaln›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 sahip 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 yaﬂayan 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 yerlerde ya da kal›n bir kar tabakas›n›n oldu¤u kayal›k e¤imlerde yaﬂarlar. 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 dönerler, 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› düﬂük 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 gidebilirler.
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 kürkleri ›s› kayb›n› azaltacak, onlar› so¤uktan koruyacak ﬂekilde yarat›lm›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 kendilerinden uzaklaﬂt›rm›ﬂ olurlar.55
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itab›n önceki bölümlerinde baﬂta kuﬂlar olmak üzere göçmen hayvanlar›n davran›ﬂlar›n› ve mekanizmalar›n› inceledik ve bunlar›n ne kadar kompleks olduklar›n› gördük. 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 evrim 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 yaratmas›ndaki üstün ilmi gösterirken, bir yandan da evrim teorisinin
iddialar›n›n geçersizli¤ini ortaya koymaktad›r. Bilindi¤i gibi evrim 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 davran›ﬂlar› ile ilgili her türlü sorunun cevab›n› verebilmektedir. Ancak
bilimsel geliﬂmeler, evrimcilerin bu beklentilerinin tam tersi ﬂekilde 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 Teorisinin Çöküﬂü...) Bu nedenle bu bölümde, evrimcilerin hayvanlardaki birtak›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 göçü ve yön bulma yetenekleri konusunda tatmin edici, tutarl› hiçbir aç›klamaya rastlamak mümkü de¤ildir. Bu ﬂaﬂ›rt›c›d›r çünkü evrimciler paleontoloji, moleküler biyoloji gibi alanlarda delil bulamad›klar› zaman sahte deliller oluﬂturmakta hiçbir sak›nca görmezler. Ne var ki hayvan göç-
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Kar kazları çok uzun mesafelerde göç
ederler, bazen o kadar yükse¤e uçarlar ki çok nadiren görülebilirler. Genellikle bu uzaklıkta uçarken oluﬂturdukları uçuﬂ çizgileri ile tanınırlar.

leri bu tür sahtekarl›klara olanak veren bir alan de¤ildir. Bu nedenle evrimcilerin 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 kilometrelik mesafelere gidebilecek enerjiyi nas›l elde ettikleri, hava koﬂullar›na uygun stratejiler düzenlemeyi nas›l baﬂard›klar›, daha sonra da
geride b›rakt›klar› evlerine dönebilecek güçlü haf›zaya nas›l sahip olduklar› evrimciler için tam bir muammad›r. Nitekim evrimciler de bu
konuda yaﬂad›klar› zorlu¤un ve yap›lan çeliﬂkili anlat›mlar›n fark›ndad›rlar. ‹ﬂte bunun bir itiraf›:
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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 bilmecedir. Bu kadar çok teoriye ve spekülasyona yol açm›ﬂ az sorun
vard›r.57

Evrim teorisinin iddialar›, tesadüfi etkiler ve bunlar›n sonuçlar› 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 tesadüflerden öngörü sahibi, tedbir alabilen, kusursuz tasar›mlar
meydana getirebilen, belli bir amaç do¤rultusunda kararlar verebilen, 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 düzenlemeleri yapt›klar› tarif edilir. Bu iddialar elbette ki baz› sorular› da
beraberinde getirecektir:
Geliﬂigüzel etkiler bir canl›ya nas›l olup da bir özellik kazand›rabilmekte, hakk›nda hiç bilgi sahibi olmad›klar› bir sistemi nas›l meydana getirebilmektedir? Bunun o canl› için faydal› olaca¤›na nas›l karar vermekte ve bunu ileriki nesillerin faydas›na sunmak üzere canl›n›n genetik koduna nas›l iﬂleyebilmektedirler? Tesadüflerin ihtiyaç tespiti yap›p buna uygun sistemleri canl›lar için
var etmeleri kuﬂkusuz ki mümkün de¤ildir. Bunu canl›n›n kendisinin yapmas› da söz konusu de¤ildir. Milyonlarca ﬂuursuz hücrenin 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 mesafelerin uzunlu¤u de¤ildir. Birçok göçmen kuﬂ bir bölgede senelerce 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 savrulma 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 sebepler 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 katederken enerji tasarrufunda bulunmay›, zaman› alg›lamay› nas›l
ö¤retmiﬂlerdir? Darwinistler bu gibi sorular› da aﬂa¤›dakine benzer üstü kapal› evrim izahlar› ile geçiﬂtirirler:
... göç al›ﬂkanl›klar› birçok kuﬂ aras›nda ba¤›ms›z olarak evrimleﬂmiﬂtir. Farkl› türler farkl› do¤rultuda, farkl› yerlere, farkl› zamanlarda 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 ihtimali dikkate almayan kiﬂiler, evrimci kal›plar içinde ön yarg›lara
dayal› k›s›tl›, ne söylenmek istendi¤i aç›kça ifade edilmeyen ç›kar›mlar yapmaktad›rlar. Söz konusu çevreler canl›lar›n hayranl›k
uyand›ran yönlerini aç›kça göz ard› ederek, evrim teorisini dogmatik bir yaklaﬂ›mla savunmaktad›rlar. ﬁöyle bir düﬂünelim: Yavru bir kuﬂ uçsuz bucaks›z denizleri, çölleri aﬂmak için kendini neden riske atmakta ya da tehlikeli bir yolculu¤a ç›kma ihtiyac› neden hissetmektedir? Ayr›ca daha evvel gitmedi¤i bir yerde kendi-
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sine uygun koﬂullar›n oldu¤unu nereden bilmektedir? Rotas›ndaki 1 derecelik sapman›n canl›y› çok farkl› bölgelere hatta okyanusun 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 sözleﬂmiﬂçesine bir sürüyü ayn› anda harekete geçiren nedir? Her sene ayn› dönemi 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›rmaktad›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 koﬂullar› ile beraber ﬂekillendi¤ini ve bunlar›n her yeni nesille birlikte
de¤iﬂikli¤e u¤rad›¤›n› ileri sürerler. Ancak bu aç›klamalar›n hiçbiri kuﬂlar›n dünyan›n bir ucundaki k›tan›n iklim koﬂullar›n›n uygun, yiyecek kaynaklar›n›n bol oldu¤unu nas›l tespit ettiklerini,
bu yollara adeta bir harita kullan›yormuﬂcas›na nas›l hakim olduklar›n› aç›klayamamaktad›r: Hepsinden ötesi, bu göç yollar›n›n rotas›n›n sonraki nesillere nas›l aktar›ld›¤› evrimciler için cevaplanmayan 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› bize sonsuz ak›l sahibi bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› göstermektedir. Kuran'da "... O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i hiçbir canl› 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 arasında kanat ç›rparlar. Sinek kuﬂunun
bir saniyede bu kadar çok kanat ç›rpmas› ve bundan zarar görmemesi vücudundaki tasar›m›n kusursuzlu¤unun göstergelerindendir.
Göç esnas›nda hiç durmadan milyonlarca kez kanat ç›rpt›¤› halde, sinek
kuﬂunun kaslar›nda en küçük bir hasar dahi oluﬂmaz.

215

Harun Yahya

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›lar› 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›¤›, dolay›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 koﬂullara en fazla uyum sa¤layabilen, sahip oldu¤u fiziksel özelliklerden
dolay› bulundu¤u ortamda en fazla avantaj› olan canl›lar›n yaﬂama 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 zaman 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 mesafelere uçmalar›n›n, dolay›s›yla daha iyi yaﬂam koﬂullar› olan yerlere 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 mekanizman›n zaman içinde yeni türler oluﬂturaca¤›n› öne sürerek, göçün
türlerin çeﬂitlili¤ine olanak tan›d›¤›n› savunmuﬂtur. Ne var ki bugün 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 sözde canl›lara kazand›rd›¤› özellikleri bir
sonraki nesle aktard›¤›n› da öne sürmektedir. Frans›z biyolog Lamarck, Zoological
Philosophy (Zoolojik Felsefe) adl› kitab›nda canl› türlerinin birbirlerinden
evrimleﬂtikleri varsay›m›n› Darwin'den önce ortaya atan kiﬂidir.
Lamarck, canl›lar›n yaﬂamlar› s›ras›nda kazand›klar› de¤iﬂimleri sonraki nesillere aktard›klar›n› öne
sürmüﬂtü. Ünlü zürafalar örne¤inde, 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 bilinen bu evrim modeli, kal›t›m kanunlar›n›n keﬂfedilmesi ile birlikte 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, "kazan›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 yalanland› 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 geliﬂtiren hiçbir yararl› mutasyon gözlemlenmemiﬂtir. Kald› ki canl›lar›n "indirgenemez kompleks" yap›lar›, Darwinizm'in özü olan "küçük de¤iﬂikliklerin
kademe kademe birikmesi" kavram›n›
çürütmektedir. Darwinizm'in koyu savunucular›ndan Richard Dawkins mutasyonlar›n olumsuz etkilerini kendisi
de ﬂöyle kabul etmektedir:
"Dikkat edin mutasyon etkisi sistemli olarak geliﬂim yönünde ilerlemez. T›pk› X-

218

ADNAN OKTAR

›ﬂ›nlar›nda oldu¤u gibi. Durum tamamen tersidir: Mutasyonlar›n
büyük ço¤unlu¤u -her ne sebep olursa olsun- özellikleri bak›m›ndan kötüdür..."59

DNA'daki rastgele de¤iﬂimler hayvanlardaki göç olay›n› da
aç›klamaktan çok uzakt›r. Örne¤in bir kuﬂun 6 hafta boyunca güneydo¤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 moleküllerin 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›mla sonraki nesillere aktar›labildi¤ini iddia ederler. Gordon R. Taylor, kendisi de evrimci olmas›na karﬂ›n, Darwinizm'in aç›klayamad›¤› konular› ele ald›¤› kitab›nda bilim adamlar›n›n bu iddias›n› ﬂöyle eleﬂtirmektedir:
Aç›k olan gerçek ﬂudur ki, genetik mekanizma, belirli baz› davran›ﬂ biçimlerini nesilden nesile aktarabildi¤ine dair en küçük bir belirti bile göstermemektedir. Genetik mekanizma sadece protein
üretir. Belirli hormonlardan daha fazla üreterek, davran›ﬂ› genel
olarak etkileyebilir örne¤in bir hayvan› daha agresif veya daha pasif yapabilir veya bir canl›y› annesine daha ba¤›ml› hale getirebilir.
Ancak yuva yaparken gereken bir dizi hareket gibi belirli bir davran›ﬂ program›n› nesilden nesile aktarabildi¤ine dair hiçbir delil
yoktur. E¤er davran›ﬂ gerçekten kal›t›msal ise, o halde nesilden nesile aktar›lan davran›ﬂ›n birimi nedir? Çünkü birimler oldu¤u varsay›lmaktad›r. Hiç kimse bu soruya bir cevap verememiﬂtir.60

Darwinistler "Belirli bir canl› türünün davran›ﬂ unsurlar›n›n nedeni evrimin sonucudur."61 diyerek, evrim senaryosunu daha da açmaza sürüklerler. Darwinistlere göre hayvanlardaki bilinçli görü-
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nen tüm davran›ﬂlar tesadüflerin yönlendirdi¤i içgüdülerle aç›klanmal›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 ﬂuurlu, isabetli karar almas›, hayvanlar üzerinde böylesine hayati
önlemler alarak yaﬂamlar›n› sürdürebilecekleri davran›ﬂlarda bulunmalar›n› sa¤lamas›, evrimciler aç›s›ndan ciddi bir çeliﬂki oluﬂturur. Nitekim daha önce belirtti¤imiz gibi içgüdü iddialar›yla ilgili ilk itirafç›lardan biri de Charles Darwin'dir:
Birçok içgüdü o kadar harikad›r ki büyük ihtimalle geliﬂimleri okuyucuya teorimin tamam›n› y›kmak için yeterli bir engel olarak gözükecektir.62

Darwin do¤ada gördü¤ü bilinçli davran›ﬂlar›n kökeninin evrimle aç›klanamayaca¤›n›n kendisi de fark›ndayd›. Bu, ak›l ve
mant›¤›n gösterdi¤i bir gerçektir. Ancak Darwin'in teorisini vasiyet alan pek çok evrimci, teoriyi çoktan y›km›ﬂ olan bu davran›ﬂlar›n kökenini halen içi boﬂ kelimelerle aç›klamaya çal›ﬂmaktad›rlar. Bu konuyla ilgili olarak ünlü Alman biyolog Hoimar Von Ditfurth 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›ﬂlar›na bak›l›nca, bunlar›n çok özel bir anlamda "ak›lla düzenlenmiﬂ" olduklar›na
iliﬂkin belirli k›staslar da göze batmaktad›r. Belli bir amaca ve hedefe yöneliklik,
gelecekteki olaylar› tahmin etme, kendi
d›ﬂ›ndaki canl› türlerinin olas› davran›ﬂlar›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¤ilmiﬂçesine hayranl›k duydu¤u ak›l göstergelerinin, yarat›l›ﬂ›n delili oldu¤unu kabul etmemek için demagojik yöntemlere baﬂvurmaktad›r:
Geçmiﬂin do¤a bilimcileri bu tür olaylarla karﬂ›laﬂt›kça bir mucizenin varl›¤›na inanmakla kalmam›ﬂlar, yani Allah'›n, Kendi yaratt›klar›n› korumak için böyle bir koruman›n gerekli bilgileriyle onu donatt›¤›n› düﬂünmekten kendilerini alamam›ﬂlard›. Oysa bu tarz bir
aç›klama, do¤a bilimci için bir intihar, daha do¤rusu bilimsel gerçe¤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 tersine, olup biteni içgüdünün marifeti saymak (...) bu da bizi bulundu¤umuz yerden pek öteye götürmez ve sorunun as›l yan›t›n› bulmam›z› engeller...64

‹çgüdü kelimesi evrimcilerin de fark›nda olduklar› gibi, hiçbir aç›klay›c› anlam taﬂ›mayan, Allah'›n ilham›n› kabul etmek istemeyenlerin s›¤›nd›klar› bir kavram olmuﬂtur. "‹çgüdü" kelimesi, evrimci bilim adamlar› taraf›ndan, hayvanlar›n do¤uﬂtan sahip
olduklar› baz› davran›ﬂlar› tan›mlamak için kullan›l›r. Ancak hayvanlar›n bu içgüdüleri nas›l edindikleri, içgüdü ile yap›lan bir davran›ﬂ›n
ilk olarak nas›l ortaya ç›kt›¤› ve bu
davran›ﬂlar›n nesilden nesile nas›l
aktar›ld›¤› sorular› her zaman cevaps›zd›r. Evrimci genetikçi Gordon R.
Taylor, The Great Evolution Mystery
(Evrimin Büyük S›rr›) isimli kitab›nda içgüdülerle ilgili bu ç›kmaz› ﬂöyle
itiraf etmektedir:
‹çgüdüsel bir davran›ﬂ ilk olarak
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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 cevaplarla geçiﬂtirmeye çal›ﬂ›rlar. Bu konu ile ilgili en büyük yan›lg›lardan biri içgüdülerin zaman içerisinde ﬂekillendikten sonra kuﬂaktan 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. Nitekim evrimci bilim adamlar›n›n kendileri dahi içgüdü ve dürtülerin 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›nacak" bir iddia olarak de¤erlendirmektedir:
Biyologlar belirli baz› davran›ﬂ ﬂekillerinin kal›t›m›n›n mümkün oldu¤unu ve asl›nda bunun gerçekten görüldü¤ünü kabul ederler.
Dobzhansky ﬂunu iddia etmektedir: "Tüm beden yap›lar› ve fonksiyonlar, hiçbir istisna olmaks›z›n, çevresel zincirler s›ras›nda oluﬂan kal›t›m›n ürünleridir. Bu durum, hiçbir istisna olmaks›z›n tüm
davran›ﬂ ﬂekilleri için de geçerlidir". Bu do¤ru de¤ildir ve Dobzhansky gibi sayg›n birinin bunu dogmatik olarak savunmas› ac›nacak bir durumdur.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 özellikleri 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 eklenerek 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. Dolay›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 zay›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¤ine inanmaktad›r. Buzullar çekilince de bu kuﬂlar›n torunlar› atalar›n›n evlerine dönüﬂ yapt›lar. Di¤erleri buzullar›n tropik bölge kuﬂlar›n› ›l›man bölgelere yay›lmaktan al›koydu¤unu düﬂünmektedir.
Buzullar çekilince bu kuﬂlar eskiden buzullarla kapl› bölgelere yay›labildiler. Ama bunlar›n torunlar› atalar›n›n tropiklerdeki evlerine 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 etkilenmesi 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 dönemlerde buzullar›n çekilmesine göre yer de¤iﬂtirmeyle baﬂlad›¤› tezi, do¤ru kabul edilse bile, bu davran›ﬂ›n baﬂlang›c› canl›n›n genetik 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 etsin 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. Evrimcilerin 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. Görüldü¤ü gibi evrim teorisinin canl›larda göçe dair hiçbir tutarl› aç›klamas› 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 komplekstir ki, bunun yarat›l›ﬂ›n ürünü oldu¤unu görememek, ancak Darwinist dogmatizmle aç›klanabilir. Söz konusu kompleksli¤in bir örne¤i de, göç öncesinde vücutta baﬂlat›lan haz›rl›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› kuﬂlar "hyperphagia" ad› verilen bu aﬂ›r› beslenme döneminde a¤›rl›klar›n› iki misline ç›karabilirler. Hyperphagia, genetik olarak
kontrol edilen göç fizyolojisinin bir parças›d›r. Bu davran›ﬂ oldukça 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› engellenmiﬂ olur. Bu durumun kuﬂ aç›s›ndan son derece etkili bir
tedbir mekanizmas› oldu¤u aç›kt›r. Evrimcilerin bu fizyolojik tedbirde rol oynayan tüm moleküler mekanizmalar›n, kuﬂun
DNA's›nda rastlant›sal olarak biriken mutasyonlara ba¤l› oldu¤unu öne sürerken gösterebilecekleri hiçbir kan›t yoktur.
Göçle ilgili fizyolojik mekanizmalarda evrimcilerin aç›klayamayaca¤› 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¤iﬂiklikler ortaya koyar, bu da beyin epifizine (beyinde bulunan ve uykuyla ilgili melatonin hormonunu salg›layan bir bez) etki eder ve
hipofiz bezini (beyinde bulunan ana hormon bezi) etkiler. Kortikosteron 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 hormonlar›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 bölgeleri oksijen aç›s›ndan oldukça fakirdir. Bu yüksekliklerde uçan
kuﬂlar›n kanlar›ndaki oksijen taﬂ›ma kapasitesi ise yüksek alyuvar konsantrasyonuyla art›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca göçücü kuﬂlarda hemoglobin -göçücü olmayan kuﬂlar›n ve di¤er omurgal›lar›n aksine- oksijen taﬂ›ma ve b›rakma aç›s›ndan farkl›laﬂan iki formda bulunur. Bu özel yarat›l›ﬂ, oksijen yo¤unlu¤u farkl›l›k gösteren irtifalar aras›nda hareket eden kuﬂa, bu hareketi s›ras›nda akci¤erine
girecek oksijen miktar›na göre ayarlanabilen oksjien taﬂ›ma sistemi 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, gerekse davran›ﬂlar›ndaki hayranl›k uyand›ran yetenekler tesadüflere 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›mla 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 ringa 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 yaklaﬂ›k 900 yumurta "yanl›ﬂ" ailenin yan›nda çatlad›. Yumurtadan
ç›kan siyah s›rtl› Lesser mart›lar› -sahte aileleri göç etmedi¤i halde- 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 Enstitüsü'nün Vogelwarte Radolfzell'de bulunan Ornitoloji (kuﬂbilimi) Araﬂt›rma Merkezi'nin baﬂkan›d›r. Bertholdve ekibi, binlerce
göçücü kuﬂu biraraya toplay›p davran›ﬂlar›n› gözlemlediler. Sonuçlar ﬂu ﬂekilde ortaya ç›kt›:
a) Deney kuﬂlar›, içsel ve y›ll›k bir ritim gösteren bir göç davran›ﬂ› ortaya koydular. (Bu içsel ve y›ll›k ritim, hayvanlarda görülen 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 hareketlili¤i gösterdiler. Yani onlara göçü hat›rlatacak hiç bir do¤al ortam olmamas›na ra¤men, bedenlerindeki bir program, onlar› göçe haz›rl›yordu. Bilim adamlar› bu duruma bakarak kuﬂlar›n önceden programland›¤› sonucuna vard›lar.
b) Deney kuﬂlar›n›n %97'si, do¤ada serbest kuﬂlar›n yola ç›kt›¤› dönemle eﬂ zamanl› bir hareketlilik baﬂlatt›lar.
c) Deneye tabi tutulan de¤iﬂik kuﬂ türleri kendi göç davran›ﬂlar›na uygun ﬂekilde de¤iﬂik hareketlilik seviyeleri ortaya koydular. Örne¤in, göçlerinde daha uzun yol kateden kuﬂ türleri daha uzun süren bir hareketlilik gösterdiler.
d) Melezleme deneyleri, göç etkinli¤inin miktar ve model
olarak popülasyonlara özgün oldu¤unu ve önceden programlanm›ﬂ veya kal›t›msal oldu¤unu gösterdi.
Dahas› deney kuﬂlar›, normal göç seyrinde beklendi¤i ﬂekilde, Cebelitar›k yak›nlar›nda Akdeniz'i geçmekteyken yapt›klar›
gibi zaman› geldi¤inde, yönlerini güneybat›dan güneye çeviriyorlard›. Dolay›s›yla kuﬂlarda sadece ne kadar süre göç hareketlili¤i yaﬂanaca¤›n› de¤il, göçün hangi noktas›nda yön de¤iﬂtireceklerini 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 aktar›l›yor:
"Genç kuﬂlar›n, kendilerine kaç gün veya gece ve ne yönde uçmalar› 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; penguenlerin biyolojik saati geldikleri yöne göre ayarl› idi. E¤er Cape Crozier 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 yavrular›n›n bunu biliyor olarak do¤duklar›d›r.72
K›sacas›, göçte rol oynayan mekanizmalar kesin olarak ortaya ç›kar›lm›ﬂ olmamakla birlikte bunlar›n önceden programlanm›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 davran›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› göstermektedirler. Binlerce kilometre süren uçuﬂlar, bu uçuﬂlar için önceden
yap›lan haz›rl›klar, uçuﬂ s›ras›ndaki yön bulma ve navigasyon yetenekleri, tüm bunlar genlerdeki amino asit dizilimleriyle mi belirlenmiﬂtir?
E¤er üstteki sorunun cevab› "evet" ise, yani e¤er genlerde göçü 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. Hayat›n kökeni, yeni organlar›n ve biyolojik yap›lar›n kökeni gibi konularda oldu¤u gibi, burada da do¤al seleksiyon ve mutasyon ile
aç›klanamayacak kompleks ve detayl› bir bilgi vard›r. Göçü tan›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 mürekkep 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 rastlant›lar›n de¤il, sonsuz bir iradenin eseri oldu¤unu kabul etmektir. 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 zaman içinde kör ve ﬂuursuz atomlar›n, moleküllerin yine kör ve
ﬂuursuz tesadüflerle biraraya gelmesi sonucunda meydana gelmemiﬂtir. 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›nda, kanatlar›n› 250.000 gibi muazzam bir say›da durmaks›z›n ç›rparlar. 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 saatlik 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 teoremi 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 yönlerden esece¤i zor durumlar için bir tedbir olarak saklanm›ﬂt›r.
(Kuﬂta) Ola¤anüstü derecede düﬂük bir yak›t tüketimi vard›r, saatte 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 tesadüflerin yeri yoktur. Aksine, burada yer vermedi¤imiz ince matematiksel hesaplamalar söz konusudur. ‹nsanlar›n dahi henüz baﬂaramad›klar› bu verimli uçuﬂ, bizleri pek çok soru üzerinde düﬂündürmektedir:
Kuﬂ, tam olarak ne kadar enerjiye ihtiyaç duydu¤unu nereden 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 biçiminde 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› sürdürmektedirler.
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 iddialar›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: Teksas'ta büyümüﬂ belli bir kuﬂ vard›r. O k›ﬂ çok so¤uk olur. Meksika'ya do¤ru uçar. Buras› güzelmiﬂ der ve yaz›n tekrar Texas'a döner. 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 büyüklü¤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 arada hiç kara yoktur. 3 gün 4 gecelik durmaks›z›n bir uçuﬂ. Peki bunu 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 harcad›klar›na göre, yüzücü olmayan bu kuﬂlar birkaç saatlik mesafede
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Hawai yak›nlar›nda okyanusa düﬂeceklerdir. Peki bunun nas›l üstesinden 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 güneye 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 etmesi mümkün de¤ildir. Baﬂar›s›zl›kla sonuçlanan her uçuﬂ, kuﬂun ölümü demektir. Dolay›s›yla ölen bir kuﬂun bu tecrübesini sonraki nesillere 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 seleksiyon gibi ﬂuursuz bir mekanizma sayesinde ö¤rendikleri kuﬂkusuz ki
son derece saçma bir iddiad›r. Ya da mutasyon gibi canl›lar› tahrip edici etkilerin böylesine ince hesaplara dayanan uçuﬂ tekniklerini genlerine kodlamas› da ihtimal d›ﬂ›d›r.
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inlerce kilometre uzakta, belirli bir noktaya do¤ru kusursuzca baﬂlat›lan ve bitirilen bir yolculu¤u aç›klamada "rastlant›", 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 SystemKüresel 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 yönlendirildikleri kolayca görülür. Küçücük bir canl›n›n böyle tehlikeli yolculuklara kalk›ﬂmas›, bu yolculu¤unda kendisine güç sa¤layacak
ﬂekilde, bulundu¤u bölgede henüz yiyecek kaynaklar› azal›p tükenmeden onlar› yak›t olarak depolamas›, Güneﬂ ve y›ld›zlara göre 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
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(musahhar k›l›nm›ﬂ) kuﬂlar› görmüyorlar m›? Onlar› (böyle boﬂlukta) Allah'tan baﬂkas› tutmuyor..." (Nahl Suresi, 79) ayetiyle de
iﬂaret edildi¤i gibi, canl›lardaki üstün yetenekler, sergiledikleri bilinçli ve ak›lc› davran›ﬂlar bizlere Allah'›n canl›lar üzerindeki hakimiyetini göstermektedir. Canl›lardaki göç hareketi de, Allah'›n onlara bir ilham›d›r:
Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na 'gönülden boyun e¤miﬂ' bulunuyorlar. (Rum Suresi, 26)
Ön yarg›lar›n› bir kenara b›rakan ve vicdan›yla düﬂünen insanlar bu gerçe¤i kavrarlar: Tüm canl› türleri herﬂeye güç yetiren,
tüm alemlerin Rabbi olan Allah'›n dilemesi ve yaratmas›yla var olmuﬂtur. Kitapta verilen örneklerden sadece y›lan bal›klar›n›n her
defas›nda ölmek ve yumurtlamak için Avrupa'dan yola ç›k›p kendilerinden 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 üstün 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¤ildir. Bu akl› onlara Allah ilham etmektedir, bunun d›ﬂ›nda bir aç›klama arayan, bulamayacakt›r. Allah bir ayette ﬂöyle buyurur:
De ki: "Siz, Allah'›n d›ﬂ›nda tapt›¤›n›z ortaklar›n›z› gördünüz mü? Bana haber verin; yerden neyi yaratm›ﬂlard›r? Ya
da onlar›n göklerde bir ortakl›¤› m› var? Yoksa Biz onlara
bir kitap vermiﬂiz de onlar bundan (dolay›) apaç›k bir belge üzerinde midirler? Hay›r, zulmedenler, birbirlerine aldatmadan baﬂkas›n› vadetmiyorlar. (Fat›r Suresi, 40)
Allah, Kuran'da insanlara yaratt›¤› varl›klar ile göklerin ve yerin yarat›l›ﬂ› hakk›nda düﬂünmelerini emretmiﬂtir. Çünkü, vicdanl› bir ﬂekilde düﬂünen her insan Allah'›n varl›¤›n›n delillerini her
yerde görebilir. Bu derece aç›k olan bir gerçe¤i görmemekte direnen inkarc›lar ise, asl›nda vicdanlar›n› kullansalar görebilecekleri
bir gerçe¤i s›rf içinde yaﬂad›klar› büyüklenme nedeniyle inkar etmektedirler. Allah bu kiﬂilerle ilgili olarak bir ayette ﬂöyle buyurur:
ﬁüphesiz, kendilerine gelmiﬂ bulunan hiçbir delil olmaks›z›n, Allah'›n ayetleri konusunda mücadele edenlere gelince; 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 görendir. (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 sizden önce kitap verilenlere ve sizlere: "Allah'tan korkup-sak›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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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›ﬂ gerçe¤ini reddetmek amac›yla ortaya at›lm›ﬂ, ancak baﬂar›l› olamam›ﬂ bilim d›ﬂ› bir safsatadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z
maddelerden tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia

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

Harun Yahya

Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na karﬂ›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi
bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliﬂme, Charles
Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›.
Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n
ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karﬂ› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm
türler ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman içinde küçük de¤iﬂimlerle farkl›laﬂm›ﬂlard›.
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" baﬂl›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karﬂ›s›nda aç›k veriyordu.
Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliﬂen bilim taraf›ndan aﬂ›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini
umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiﬂti. Ancak geliﬂen bilim,
Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer
birer dayanaks›z b›rakm›ﬂt›r.
Darwinizm'in bilim karﬂ›s›ndaki yenilgisi, üç temel baﬂl›kta incelenebilir:
1) Teori, hayat›n yeryüzünde
ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla
aç›klayamamaktad›r.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte
evrimleﬂtirici bir etkiye sahip olduCharles Darwin
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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 milyar y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› türünü oluﬂturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür
bir evrim gerçekleﬂmiﬂse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda
bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm
bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›ﬂt›r?
Evrim teorisi, yarat›l›ﬂ› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve
düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak
meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre ç›karm›ﬂ olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiﬂti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›ﬂ›, canl›lar›n
çok basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan
beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k oluﬂturabilecek-
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lerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan,
farelerin de bu¤daydan oluﬂtu¤u yayg›n bir düﬂünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›ﬂt›. Kirli bir paçavran›n
üzerine biraz bu¤day konmuﬂ ve biraz beklendi¤inde bu kar›ﬂ›mdan farelerin oluﬂaca¤› san›lm›ﬂt›.
Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlaﬂ›lacakt› ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluﬂmuyorlar, sineklerin
getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.
Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise,
bakterilerin cans›z maddeden oluﬂabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n bir kabul görüyordu.
Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan beﬂ y›l sonra,
ünlü Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluﬂturan bu
inanc› kesin olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›ﬂma ve deneyler sonucunda vard›¤› sonucu ﬂöyle özetlemiﬂti: "Cans›z
maddelerin hayat oluﬂturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüﬂtür." 75
Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karﬂ›
uzun süre direndiler. Ancak geliﬂen bilim, canl› hücresinin kompleks yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluﬂabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi.

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci,
ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›ﬂt›. Ancak bu çal›ﬂmalar baﬂar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin ﬂu itiraf› yapmak zorunda ka-
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Louis Pasteur

lacakt›: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü
içine alan en karanl›k noktay› oluﬂturmaktad›r." 76
Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözüme kavuﬂturacak deneyler yapmaya çal›ﬂt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953
y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu
iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birleﬂtirerek ve bu kar›ﬂ›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç

247

Harun Yahya

organik molekül (aminoasit) sentezledi.
O y›llarda evrim ad›na önemli bir aﬂama gibi tan›t›lan bu deneyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek
dünya koﬂullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya
ç›kacakt›.77
Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› 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, evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu
gerçe¤i ﬂöyle kabul eder:
Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde
sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemiﬂ problemle karﬂ› karﬂ›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l baﬂlad›?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 laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.
Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken ﬂartlar, asla rastlant›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› taﬂ› olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali;
500 aminoasitlik ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak
matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkan-
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Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer alan DNA
molekülü, dört ayr› molekülün farkl› diziliminden oluﬂan bir tür bilgi bankas›d›r.
Bu bilgi bankas›nda canl›yla ilgili bütün fiziksel özelliklerin ﬂifreleri yer
al›r. ‹nsan DNA's› ka¤›da döküldü¤ünde, ortaya yaklaﬂ›k 900 ciltlik bir
ansiklopedi ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r. Elbette böylesine ola¤anüstü
bir bilgi, tesadüf kavram›n› kesin
biçimde geçersiz k›lmaktad›r.

s›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz
bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n
içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluﬂan 900 ciltlik bir kütüphane oluﬂturaca¤› hesaplanmaktad›r.
Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z
birtak›m özelleﬂmiﬂ proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile eﬂlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleﬂir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, eﬂlemenin
meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden oluﬂtu¤u senaryosunu ç›kmaza
sokmaktad›r. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik
asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal
olarak oluﬂmalar› aﬂ›r› derecede ihtimal d›ﬂ›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla
insan, yaﬂam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün
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olmad›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r.80

Kuﬂkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›ﬂ› reddetmek
olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r.

Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da
gerçekte hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip olmad›¤›n›n anlaﬂ›lm›ﬂ
olmas›d›r.
Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizmas›na ba¤lam›ﬂt›. Bu mekanizmaya verdi¤i
önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlaﬂ›l›yordu: Türlerin Kökeni,
Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaﬂam
mücadelesi içinde, do¤al ﬂartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayat-
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ta kalaca¤› düﬂüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koﬂabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluﬂacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleﬂtirmez, onlar› baﬂka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüﬂtürmez.
Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve
Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤iﬂiklikler oluﬂmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir ﬂey yapamaz" demek zorunda
kalm›ﬂt›.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, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemiﬂlerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›ﬂt›.
Darwin de benzeri örnekler vermiﬂ, örne¤in Türlerin Kökeni
adl› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara dönüﬂtü¤ünü iddia etmiﬂti.82
Ama Mendel'in keﬂfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliﬂen genetik bilimiyle kesinleﬂen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›ﬂ özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al
seleksiyon "tek baﬂ›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›ﬂ oluyordu.
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Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri
hayvanlardan türediklerine inan›yordu.
Ona göre otlara uzanmaya çal›ﬂan bu
canl›lar›n zaman içinde boyunlar› uzam›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›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n› ispatlam›ﬂt›r.
Böylece Lamarck'›n zürafa masal› da
tarihe kar›ﬂm›ﬂt›r.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için
1930'lar›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤iﬂiklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›ﬂ etkiler ya da
kopyalama hatalar› sonucunda oluﬂan bozulmalar› ekledi.
Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan
model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda oluﬂtu¤unu iddia etmektedir.
Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› geliﬂtirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.
Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene
sahiptir. Bu molekül üzerinde oluﬂan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu ﬂöyle aç›klar:
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Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir geliﬂme meydana getiremeyece¤ini gösterir.
Zaten yüksek derecede özelleﬂmiﬂ bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iﬂim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir
kol saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iﬂim kol saatini geliﬂtirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir ﬂehri geliﬂtirmez, ona y›k›m
getirir.83

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi geliﬂtiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görüldü. Anlaﬂ›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece
tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir
mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise,
Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek baﬂ›na hiçbir ﬂey yapamaz." Bu
gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n›
göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim
denen hayali süreç yaﬂanm›ﬂ olamaz.

Evrimcilerin canl›lar› geliﬂtirdi¤ini iddia ettikleri rastgele mutasyonlar insanlara 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.
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Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan
Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaﬂanmam›ﬂ oldu¤unun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.
Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemiﬂlerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüﬂmüﬂ ve bütün türler bu ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂlard›r. Teoriye
göre bu dönüﬂüm yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›ﬂ ve kademe kademe ilerlemiﬂtir.
Bu durumda, iddia edilen uzun dönüﬂüm süreci içinde say›s›z "ara türler"in oluﬂmuﬂ ve yaﬂam›ﬂ olmalar› gerekir.
Örne¤in geçmiﬂte, bal›k özelliklerini taﬂ›malar›na ra¤men,
bir yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›ﬂ olan yar› bal›kyar› sürüngen canl›lar yaﬂam›ﬂ olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini taﬂ›rken, bir yandan da baz› kuﬂ özellikleri kazanm›ﬂ sürüngen-kuﬂlar ortaya ç›km›ﬂ olmal›d›r. Bunlar, bir geçiﬂ sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler
geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ olduklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara
"ara-geçiﬂ formu" ad›n› verirler.
E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiﬂte yaﬂam›ﬂlarsa bunlar›n say›lar›n›n ve çeﬂitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu
ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:
E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçiﬂ
çeﬂitleri mutlaka yaﬂam›ﬂ olmal›d›r... Bunlar›n yaﬂam›ﬂ olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.84
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ÇÜRÜTÜYOR
100-150 milyon y›ll›k
deniz y›ld›z›
fosili (L.Cretaceous dönem)

Ordovikyen
devrine ait 450
milyon y›ll›k "at
t›rna¤› yengeci" fosili

150-200 milyon y›ll›k yusufçuk fosili
(Jurassic-Recent dönem)

100-150 milyon y›ll›k
karides fosili (L.Cretaceous dönem)
Resimlerde de görüldü¤ü gibi, yap›lan arkeolojik kaz›lar sonucu bulunan
tüm fosil örnekleri, günümüzde yaﬂayan örneklerinden farks›zd›r.
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Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda hummal› fosil araﬂt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçiﬂ
formlar›na rastlanamam›ﬂt›r. Yap›lan kaz›larda ve araﬂt›rmalarda
elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine,
canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermiﬂtir.
Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmas›na karﬂ›n bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Sorunumuz ﬂudur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde,
türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle
karﬂ›laﬂ›r›z; kademeli evrimle geliﬂen de¤il, aniden yeryüzünde
oluﬂan gruplar görürüz.85

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçiﬂ formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl›
türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü
bir canl› türünün, kendisinden evrimleﬂti¤i hiçbir atas› olmadan,
bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o
türün yarat›lm›ﬂ olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci Biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:
Yarat›l›ﬂ ve evrim, yaﬂayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen
mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlard›r ya da böyle
olmam›ﬂt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iﬂim süreci sayesinde
kendilerinden önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleﬂerek
meydana gelmiﬂ olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir
biçimde ortaya ç›km›ﬂlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›ﬂ olmalar› gerekir.86

256

ADNAN OKTAR

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir
biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›ﬂt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri
konu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,
bugün yaﬂayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce baﬂlad›¤› varsay›lan
bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n
yaﬂad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda
dört temel "kategori" say›l›r:
1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
4- Homo sapiens
Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney
maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu
canl›lar gerçekte soyu tükenmiﬂ bir maymun türünden baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi
‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok geniﬂ kapsaml› çal›ﬂmalar,
bu canl›lar›n sadece soyu tükenmiﬂ bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik taﬂ›mad›klar›n› göstermiﬂtir.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 ﬂemas› 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›pt›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 paleoantropologlar›n son bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo
erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaﬂad›klar›n› göstermektedir.89
Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü
çok modern zamanlara kadar yaﬂam›ﬂlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulunmuﬂlard›r.90
Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karﬂ›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz›
ﬂöyle aç›klar:
E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaﬂayan üç farkl› hominid (insan›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki,
bunlar›n biri di¤erinden gelmiﬂ olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliﬂme trendi göstermemektedirler.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 evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus
fosilleri üzerinde 15 y›l araﬂt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve

258

TE
H
A
S
Evrim yanl›s› gazete ve dergilerde ç›kan haberlerde yandakine benzer hayali "ilkel" insanlar›n resimleri s›kl›kla
kullan›l›r. Bu hayali resimlere dayanarak oluﬂturulan haberlerdeki tek kaynak, yazan kiﬂilerin hayal gücüdür. Ancak evrim bilim karﬂ›s›nda o kadar çok
yenilgi alm›ﬂt›r ki art›k bilimsel dergilerde evrimle ilgili haberlere daha az
rastlan›r olmuﬂtur.

sayg›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan
gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›ﬂt›r.
Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›ﬂt›r. Bilimsel olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›ﬂ› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluﬂturmuﬂtur. Zuckerman'›n
bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani
en "bilim d›ﬂ›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de "insan›n
evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu ﬂöyle aç›klar:
Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil
tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan
bir kimse için herﬂeyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliﬂkili baz› yarg›lar› ayn›
anda kabul etmeleri bile mümkündür.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 özetleyelim.
Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve ﬂuursuz atomlar biraraya
gelerek önce hücreyi oluﬂturmuﬂlard›r ve sonras›nda ayn› atomlar
bir ﬂekilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmiﬂlerdir. ﬁimdi
düﬂünelim; canl›l›¤›n yap›taﬂ› olan karbon, fosfor, azot, potasyum
gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluﬂur. Bu atom
y›¤›n›, hangi iﬂlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluﬂturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin
asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:
Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi
elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal ﬂartlarda
bulunmayan ancak bu kar›ﬂ›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›ﬂ›mlar›n içine,
istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile
rastlant›sal oluﬂma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu
kar›ﬂ›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri geliﬂmiﬂ cihazlarla kar›ﬂt›rs›nlar. Varillerin baﬂ›na da dün-
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yan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuﬂaktan kuﬂa¤a aktararak nöbetleﬂe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin baﬂ›nda beklesinler.
Bir canl›n›n oluﬂmas› için hangi ﬂartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›,
portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, ﬂeftalileri, tavus kuﬂlar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden
hiçbirini oluﬂturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler.
K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluﬂturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp,
sonra art arda baﬂka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan,
sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluﬂturamazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.
Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düﬂünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça
gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er
konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.
Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›ﬂ›nlar, gözde 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 görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaﬂ›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi iﬂlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü
olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra ﬂimdi düﬂünelim:
Beyin ›ﬂ›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›ﬂ›k beynin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer
kapkaranl›k, ›ﬂ›¤›n asla ulaﬂmad›¤›, belki de hiç karﬂ›laﬂmad›¤›n›z
kadar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›ﬂ›kl›, p›r›l
p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.
Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l
teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›ﬂt›r. Örne¤in ﬂu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra baﬂ›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. ﬁu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü baﬂka bir yerde gördünüz
mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon ﬂirketinin üretti¤i en geliﬂmiﬂ televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araﬂt›rmalar
yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar geliﬂtirilmektedir. Yine bir TV
ekran›na bak›n, bir de ﬂu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik,
TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz.
Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün görme kalitesine ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Evet, üç
boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük
takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir
üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor
gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir
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Gözü ve kula¤›, kamera
ve ses kay›t cihazlar› ile
k›yaslad›¤›m›zda, bu organlar›m›z›n söz konusu
teknoloji ürünlerinden
çok daha kompleks, çok
daha baﬂar›l›, çok daha
kusursuz tasar›mlar oldu¤unu görürüz.

görüntü oluﬂmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir.
‹ﬂte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluﬂturan mekanizman›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedirler. ﬁimdi biri size, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluﬂtu,
atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluﬂturan aleti meydana getirdi dese ne düﬂünürsünüz? Binlerce kiﬂinin biraraya gelip yapamad›¤›n› ﬂuursuz atomlar nas›l yaps›n?
Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluﬂturan
alet tesadüfen oluﬂam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen oluﬂamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için
de geçerlidir. D›ﬂ kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla
toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreﬂimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreﬂimleri elektrik sinyallerine dönüﬂtürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma iﬂlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleﬂir.
Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›ﬂ›k gibi
sese de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›ﬂar›s› ne kadar gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n
senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü
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duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.
Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses
kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›ﬂmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu
teknolojide çal›ﬂan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n
oluﬂturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. En büyük müzik sistemi ﬂirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düﬂünün. Sesi
kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluﬂur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik baﬂlamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan
yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir.
ﬁimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›,
göz ve kulak kadar hassas ve baﬂar›l› birer alg›lay›c› olamam›ﬂt›r. Ancak görme ve iﬂitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir
gerçek daha vard›r.
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Beynin ‹çinde Gören ve
Duyan ﬁuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›ﬂ›l ›ﬂ›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuﬂlar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,
elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l oluﬂtu¤una dair birçok detay
okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde
rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve
his olarak alg›layan kimdir?
Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir ﬂuur bulunmaktad›r. Bu ﬂuur kime aittir?
Elbette bu ﬂuur beyni oluﬂturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücrelerine ait de¤ildir. ‹ﬂte bu yüzden, herﬂeyin maddeden ibaret oldu¤unu
zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu ﬂuur, Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da ötesinde düﬂünmek için beyne ihtiyaç duymaz.
Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç
santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,
gölgeli ve ›ﬂ›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'› düﬂünüp, O'ndan korkup,
O'na s›¤›nmas› gerekir.

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla
aç›kça çeliﬂen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmala-
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r›n›n hiçbir evrimleﬂtirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yaﬂamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düﬂünce olarak bir
kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli
evren modeli gibi pek çok düﬂünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›ﬂt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin eleﬂtirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›ﬂmaktad›rlar. Peki neden?..
Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›ﬂ oluﬂudur. Bu
çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler.
Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›"
oldu¤unu ﬂöyle itiraf etmektedir:
Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmiﬂ, do¤ru varsay›lm›ﬂ) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir
aç›klama getirmeye zorlayan ﬂey, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren araﬂt›rma yöntemlerini ve
kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz.93

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yaﬂat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma,
maddeden baﬂka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de
cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca
farkl› canl› türünün; örne¤in kuﬂlar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n

266

ADNAN OKTAR

maddenin kendi içindeki etkileﬂimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan ﬂimﬂekle, cans›z maddenin içinden oluﬂtu¤unu kabul eder.
Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama
Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye
girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler.
Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar ise, ﬂu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir
güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yarat›c›'n›n eseridirler. Yarat›c›,
tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve
tüm canl›lar› yarat›p ﬂekillendiren Allah't›r

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

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