


KKita bı mı zın kah ra ma nı Em re, spor yap mak tan, ki tap oku mak tan ve özel -
lik le hay van lar la il gi len mek ten çok hoş la nan bir ço cuk tur. Em re’nin hoş lan -
dı ğı baş ka bir ko nu da her se ne ba har ay la rın da ai le siy le git tik le ri kamp tır. 

Kamp ye rin de Em re ki mi za man çok de ği şik in san lar la ta nı şıp dost olur
ki mi za man da çok il ginç can lı lar hak kın da bil gi sa hi bi olur. Bu kamp dö ne -
min de ise ki ta bı mı zın di ğer kah ra man la rı olan Bay ve Ba yan Kun duz ile ta -
nış mış tır. 

Ço cuk lar! Bu ki ta bı oku du ğu nuz da Em re ile bir lik te siz de se vim li kun -
duz lar hak kın da bil gi sa hi bi ola cak sı nız. Em re’nin ye ni ar ka daş la rı nın do -
ğuş tan ge len bir ye te nek le zor ve kar ma şık bir in şa at ta sa rı mı yap tık la rı nı
ve bu nu bü yük bir us ta lık la uy gu la dık la rı nı öğ re ne cek si niz. 

Kun duz lar Em re’nin mü hen dis olan ab la sı gi bi yıl lar ca oku la gi dip ça lış -
ma mış lar dır. Ama ne ya pa cak la rı nı, in san la rın in şa et tik le ri ne ben zer ba raj -
la rı na sıl ya pa cak la rı nı çok iyi bil mek te dir ler.

Pe ki bu mü hen dis lik bil gi si ni ve ye te nek le ri on la ra ve ren kim dir? Bu ki -
tap ta bu so ru nun tek ce va bı ol du ğu nu da gö re cek si niz. 

Kun duz la ra bü tün bun la rı öğ re ten üs tün bir güç var dır. Bu güç he pi mi zi
ya ra tan Yüce Al lah’a ait tir.
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5. BASKI

YAZAR HAK KIN DA: Ha run Yah ya müs te ar is mi ni
kul la nan Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ du.
1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko -
nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za -
rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer -
siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka -
ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri
bu lun mak ta dır.
Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın

teb li ği ni dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Allah'ın var lı ğı, bir li ği ve
ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis -
tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.
Ni te kim ya za rın, bu gü ne ka dar 73 ay rı di le çev ri len 300’den fazla ese ri, dün ya
ça pın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.
Ha run Yah ya Kül li ya tı, -Al lah'ın iz niy le- 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku -
ran'da ta rif edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu -
ğa ta şı ma ya bir ve si le ola cak tır.









Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,

1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniver-

sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi

Felsefe Bölümü'nde öğrenim gördü. 1980'li yıllardan bu yana,

imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı.

Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddiala-

rının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan ka-

ranlık bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmak-

tadır. 

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı

toplam 55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 73 farklı dile

çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele

eden iki peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad et-

mek için Harun ve Yahya isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar ta-

rafından kitapların kapağında Resulullah (sav)'in mührünün kul-

lanılmış olmasının sembolik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgili-

dir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son sözü,

Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmek-

tedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve

Resulullah (sav)'in sünnetini kendine rehber edinmiştir. Bu su-

retle, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm temel iddialarını tek

tek çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itirazları tam olarak

susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük

bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah (sav)'in mührü, bu

son sözü söyleme niyetinin bir duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın teb-

liğini dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı,

birliği ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye

sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve sapkın

uygulamalarını gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'nın eserleri

Hindistan'dan Amerika'ya, İngiltere'den

Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e,

İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan İtal-

ya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya

kadar dünyanın daha pek çok ülkesinde be-

ğeniyle okunmaktadır. İngilizce, Fransızca,

Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce,

Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça,
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Boşnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili

(Tanzanya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor), Dhivehi

(Maldivlerde kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt

dışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

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

iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapları

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

bun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin neti-

ce verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve

üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer

sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün değildir.

Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklardır, çünkü fikri daya-

nakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya Külliyatı karşısın-

da fikren mağlup olmuşlardır. 

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

tadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca Allah'ın

hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve yayınlanmasın-

da herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. 

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmeleri-

ni sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin de, çok

önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

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

meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve keskin bir

etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman kaybına

neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vurgulamaya

yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu olanlar varsa,

Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran ahlakını yaymak

olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların ge-

nel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikleri

eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yolu ise,

dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ahlakı-

nın, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden

güne daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikka-

te alındığında bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir bi-

çimde yapılması gerektiği açıktır. Aksi halde çok

geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun

Yahya Külliyatı, Allah'ın izniyle, 21. yüzyılda

dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen hu-

zur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzel-

lik ve mutluluğa taşımaya bir vesile ola-

caktır.
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O K U Y U C U Y A
� Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın

ne de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve

do la yı sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay -

bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma -

ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm

in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı -

zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm

ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

� Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap -

la rın da ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le -

ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir ler. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar,

oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

� Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet -

mi şe her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye -

sin de, ki tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det -

me ko nu sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den

et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

� Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar -

şı lık lı bir soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir

grup oku yu cu nun ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le -

ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

� Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah'ın rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve

okun ma sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la -

rın da is pat ve ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için

en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

� Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se -

bep le ri var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve

oku mak tan hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol -

du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi -

nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

� Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la -

ra da ya lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat edil me yen üs lup la -

ra, bur kun tu ve ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 
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Ki ta bı mı zın kah ra man la rın dan il ki olan Em re, spor yap -
mak tan, ki tap oku mak tan ve özel lik le hay van lar la il gi len -
mek ten çok hoş la nan bir ço cuk. Hay van lar la il gi li oku du ğu
ki tap lar sa ye sin de bu ko nu da ol duk ça bil gi li dir. Üs te lik
Em re sa de ce her ke sin bil di ği hay van lar de ğil, bü tün hay -
van lar hak kın da da bil gi sa hi bi dir. Re sim ler de gör dü ğü
hay van la rı he men ta nır, ne gi bi özel lik le ri nin ol du ğu nu çok
de tay lı bi lir. Bu ne den le ar ka daş la rı Em re'yi çok se ver ler.
Ders ara la rın da, yol da gi der ken onun la soh bet et mek ten
çok hoş la nır lar.

Em re'nin do ğa ya olan il gi si ni sa de ce ar ka daş la rı de ğil
ai le si de çok iyi bil mek te dir. Bu ne den le gü zel ha va lar da,
her haf ta so nu nu ve her ta ti li de ğer len di rip onu sü rek li

ge zi le re gö tü rür ler. 

Becerikli Baraj İnşaatçıları: Kunduzlar



Em re, bu ge zi le rin için de özel lik le her se ne ba har ay -

la rın da git tik le ri kamp tan çok zevk alır. Çün kü her se ne

kamp ye rin de ba şı na çok il ginç olay lar ge lir. Ki mi za man

çok de ği şik in san lar la ta nı şıp dost olur, ki mi za man da çok

il ginç can lı lar hak kın da bil gi sa hi bi olur. Kamp za ma nı yak -

laş tık ça Em re'nin he ye ca nı ar tar, çün kü onu ne gi bi sürp -

riz le rin ne tür ma ce ra la rın bek le di ği ni bil me mek te dir. 

Ge lin şim di Em re'nin ba şı na bu kamp dö ne min de ne

gi bi olay lar gel di ği ni bir lik te gö re lim ve ki ta bı mı zın di ğer

kah ra man la rı ile ta nı şa lım.
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Kamp ta ki ilk gün her za man ki gi bi geç miş tir. Ai le siy le
bir lik te ça dır la rı nı kur muş lar ve eş ya la rı nı yer leş tir miş ler -
dir. Bü tün bun la rı ya pa na ka dar da ak şam ol muş tur. Em re
keş fe çık mak için sa ba hı bek le mek zo run da dır.

Em re ilk de fa gel di ği bu kamp ye rin de et ra fı nı ta nı mak
için er te si sa bah er ken den kal kar, he men ba ba sı nı kal dı rır
ve iki si bir lik te yo la ko yu lur lar. Her yer ko ca man ağaç lar la
do lu dur. Ağaç la rı ge çin ce ke na rın da çok gü zel ren ga renk
çi çek ler bu lu nan gü rül tü lü bir akar suy la kar şı la şır lar. 

Akar su yun güç lü se si nin, cı vıl cı vıl öten kuş la rın se si ni
bi le bas tır ma sı Em re'yi çok he ye can lan dı rır. Gör dü ğü bu
man za ra ya hay ran ka lır, bir sü re bu ra da va kit ge çi rir ler. An -
cak va kit hay li geç ol du ğu için ba ba sı kam pa dön me za ma -
nı nın gel di ği ni söy ler ve tek rar yo la ko yu lur lar.

Kamp ta ab la sı na, abi si ne ve an ne si ne, gün düz keş fet -
tik le ri muh te şem man za ra yı ve akar su yu bü yük bir he ye -
can la an la tır. On lar da er te si gün mut la ka Em re'yle bir lik te
gel mek is te dik le ri ni söy ler ler. Za ten on lar da bu güç lü su
se si nin ne re den gel di ği ni çok me rak et miş ler dir.

Er te si gün ab la sı ve abi siy le bir lik te çev re yi keş fe çı -
kar lar. Akar su yun ke na rı na gel dik le rin de Em re su ke na rın -
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Ba har kam pın da ki

ilk gün
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da dün var olan bir kaç ağa cın ke sil di ği ni fark eder. Bü yük
bir iti nay la ke sil miş olan ağaç la rın sa de ce kök le ri var dır.
Em re bu nu ki min ve ne den yap mış ol du ğu nu me rak eder -
ken ab la sı Em re'ye ses le nir: 

"Em re bak, su yun üze rin de ağaç kü tük le ri var." 
Em re çok şa şır mış tır. Ne den böy le bir şey yap mış ola -

bi lir ler ki di ye dü şü nür. Et raf ta da kim se yok tur. O gün su
ke na rın da bi raz da ha va kit ge çir dik ten son ra kam pa ge ri
dö ner ler. 

Em re ve kar deş le ri o gü nü ta kip eden gün ler de de su
ke na rı na gi der ler. Ama her gün bi raz da ha me rak için de
kam pa ge ri dö ner ler. Çün kü her gün bir kaç ağa cı da ha ke -
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Harun Yahya (Adnan Oktar)
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sil miş ve su üze rin de üst üs te di zil miş ola rak bu lur lar. Ay -
rı ca ağaç lar dal la rın dan özen le ayı rıl mış, dal lar ve kü tük ler
üst üs te özel lik le ko yul muş gi bi dir. Akar su yun o güç lü se -
si de azal mış ve kü çük bir göl oluş ma ya baş la mış tır. Em re
bu olay la rın ge li şi gü zel ya pıl ma dı ğı nı dü şün me ye baş la -
mış tır. San ki bi ri si bir amaç uğ ru na her gün ge lip akar su ke -
na rın da bü yük bir iti nay la ça lı şı yor dur. Pe ki ama bu es ra -
ren giz ki şi kim dir?

Em re bu olay la rı çöz mek ve me ra kı nı yen mek için bir
plan ya par. Akar su ke na rı na hiç git me di ği ka dar er ken bir
sa at te ses siz ce gi de cek tir. Böy le ce bü tün bun la rı ya pa nı
bu la ca ğı nı dü şü nür. Pla nı nı abi si ne an la tır ve ken di siy le
gel me si için onu ik na eder. Sa bah er ken den Em re'nin pla -
nı nı uy gu la ma ya baş lar lar. 

Neden su yun
or ta sın da bu
ağaç yı ğı nı nın
dur du ğu nu siz
de me rak et ti -
niz de ğil mi? 
Ki ta bı oku ma -
ya de vam
edin. Öğ ren -
dik le ri niz si zi
hem şa şır ta -
cak hem de
çok hoşunuza
gidecek.



Em re akar su ya yak la şır ken par mak uç la rın da ve müm -
kün ol du ğun ca ses siz yü rü me ye baş lar. Su ke na rı na ulaş tı -
ğın da su yun üze rin de ki dal ve kü tük le rin bi raz da ha ço ğal -
mış ol du ğu nu gö rür. Et ra fı na ba kıp yi ne kim se cik ler yok
di ye dü şü nür. Tam abi si ne ses len mek üze rey ken bir den bi -
re su yun üze rin de yü zen çok se vim li iki hay van gö rür. He -
men sak la nır. Hay van lar Em re'yi fark et me dik le ri için iş le ri -
ne de vam eder ler. Bir sü re son ra Em re'nin abi si de ya nı na
ge lir. Abi si; "De mek ki bü tün ağaç la rı ke sip, su ya ta şı yan
kun duz lar mış" di ye fı sıl da ya rak hay re ti ni bel li eder. Em re
ki tap lar da gör dü ğü an cak o ka dar da iyi ta nı ma dı ğı kun -
duz la rı can lı gör müş ol mak tan do la yı çok mut lu dur. Bü tün
gün bu iki il ginç gö rü nüm lü can lı nın gay ret li ça lış ma la rı nı
iz ler ler.

Em re'nin abi si nin söy le di ği ne gö re kun duz lar su yun
önü nü kes mek, son ra da bu ra ya bir yu va yap mak için ça -
ba la mak ta dır lar. Kun duz la rın dav ra nış la rı çok şa şır tı cı dır.
Ağız la rın da ta şı dık la rı dal la rı da ha ön ce den su ya bı rak tık la -
rı en bü yük kü tü ğün önü ne ko yar lar. Son ra bi ri kı yı ya çı kar
ve su ke na rı na ya kın bir ağa ca yö ne lir. Kun duz ön ce ağa cın
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Emre esrarengiz 

yabancılarla

karşılaşıyor...
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Em re ve abi si
ağaç la rın ar ka -
sı na giz le nmiş

se vim li kun duz -
la rın yap tık la rı

hay ret ve ri ci işi
iz li yor lar. On la rı

fark et me yen
kun duz lar da

iş le ri ne de vam
edi yor lar.



yap rak la rıy la bi raz bes le nir son ra diş le riy le ağa cı di bin den
ke mir me ye baş lar. Uzun bir sü re ağa cın et ra fın da dö nüp
do la şa rak, her ta raf tan eşit ola cak şe kil de bü yük bir iti -
nay la ağa cı ke mi rir. Ağa cın ay rı la cak kıs mı ka lem ucu şek li -
ni alın ca ya ka dar bu işe de vam eder.

Kun duz ağaç la rı ke ser ken Em re de bu kü çü cük hay va -
nın kos ko ca ağa cı na sıl ta şı ya ca ğı nı dü şün mek te dir. Tam
bu sı ra da ağaç doğ ru dan su yun üze ri ne dü şer. Do la yı sıy la
ta şı ma prob le mi or ta dan kalk mış tır. 
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Da ha son ra di ğe ri ge lir ve o da su kı yı sın da ki bir ağa cı

di bin den ke mir me ye baş lar. Onun ke mir di ği ağaç da bir

sü re son ra doğ ru dan su ya dü şer. Baş ka bir ta ne si, baş ka

bir ta ne si da ha, bir ta ne da ha… Kun duz la rın kes tik le ri bü -

tün ağaç lar hiç şaş ma dan su yun üze ri ne düş mek te dir.

San ki kun duz, ağa cı na sıl su ya dü şü re ce ği ni he sap la ya rak

ke mir me ye baş la mak ta dır. 

Em re çok şa şı rır çün kü onun ak lı na böy le bir tak tik kul -



18

Yan say fa da
kun duz la rın diş -
le ri ile kes tik le ri
ağaç la rı gö rü -
yor su nuz. Ko ca
ağaç la rı de vi ren
bu kü çük hay -
van la rın Al lah'ın
il ha mı ile ha re -
ket et tik lerini
sakın ak lınız dan
çıkar mayın.

Kun duz lar
işe ko yul -

ma dan
ön ce top -

la dık la rı
yap rak lar -
dan yi ye -

rek güç
top lar.
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la na rak ağaç la rı ta şı mak tan kur tul mak gel me miş tir. Abi si -
ne bu dü şün ce si ni söy le di ğin de onun da ay nı dü şün ce de
ol du ğu nu gö rür. Ara la rın da şöy le ko nu şur lar:

Abi si: Doğ ru su nu is ter sen be nim de ak lı ma böy le bir
çö züm gel mez di. Ama evet bir ki tap ta oku muş tum. Kun -
duz lar ağaç la rı tam su ya dü şü re cek şe kil de he sap la yıp,
bu na gö re bir açıy la ağaç la rı ke mi ri yor lar mış. An cak ba zen
ba şa rı lı ola ma dık la rı da olur muş. Böy le du rum lar da da su ya
doğ ru dü şü re me dik le ri ağaç la rı diş le riy le çe ke rek su ya
doğ ru ta şır lar mış. Evet Em re, şim di lik bu ka dar ye ter sa nı -
rım. Sa na kam pa dön dü ğüm de kun duz lar hak kın da da ha
de tay lı bil gi ler ver me mi is ter mi sin? İs ter sen ge tir di ği miz
ki tap lar dan da kun duz lar hak kın da bil gi top la ya bi li riz.

Em re: Çok is te rim. Kun duz la rın böy le he sap lar ya pa -
bil me le ri, da ha doğ ru su dü şü ne rek ha re ket et me le ri be ni
çok şa şırt tı, ak lım ka rış tı. Ne den akar su yun önü nü ke se rek
yu va ya pı yor lar? Ağaç ye dik le ri hal de diş le ri hiç mi aşın mı -
yor? Ka fam da o ka dar çok so ru var ki, bü tün ge ce se nin le
ko nu şa bi li rim.

Abi si: Ta mam ama he men kam pa dön me miz ge re ki -
yor. Ko nuş ma ya dal dık ha va ka rar mak üze re. An nem bi zi
me rak et me den dö ne lim. Ay rı ca hem çok uy kum gel di,
hem de çok yo rul dum. Ha di ace le et. 

Kam pa dön mek için ace ley le yo la çı kar lar. An cak  ka -
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fa sın da ki so ru işa ret le ri Em re'yi yol bo yun ca ra hat bı rak -
maz. Kam pa git tik le rin de an ne le ri nin on lar için ha zır la dı ğı
lez zet li ye mek ler den yer ler. Son ra bir lik te ki tap la ra bak -
ma ya baş lar lar, tam kun duz lar hak kın da bir şey ler oku ma ya
baş la dık la rın da Em re hiç bek le me di ği bir sürp riz le kar şı la -
şır. Abi si uykuya dalmıştır. Em re de ki tap la rı ken di ba şı na
oku ma ya baş lar.

Bu, Em re'nin ka fa sın da ki so ru lar la baş ba şa kal ma sı de -
mek tir. Em re ye ni bir plan da ha ya par. Ya rın sa bah er ken -
den gi dip, kun duz lar la ta nı şa cak ne ler ya pa cak la rı nı on lar -
dan öğ re ne cek tir. Ve bir sü re son ra o da uy ku ya da lar…
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Kun duz lar ağaç la rı su ya dü şü re me -
dik le ri za man diş le riy le su ke na rı na
doğ ru çe ker ler . Üst te Bay Kun duz'u

ağaç ta şır ken gö rü yor su nuz.



Em re sa bah er ken den kal kar ve ses siz ce akar su ya gi der.
On la rı yi ne ça lı şı yor ken bu lur. Bü tün ce sa re ti ni top lar ve
kun duz la rın yan la rı na gi dip on lar la ko nuş ma ya baş lar. 

Em re: Mer ha ba, be nim adım Em re. Si zin le ar ka daş ola bi -
lir mi yim? 

Se vim li hay van lar ön ce bi raz ir ki lir ler an cak son ra Em -
re'nin dost tav rı nı gö rün ce bi raz da ha bü yük çe ola nı öne atı -
lıp ko nuş ma ya baş lar.

Bay Kun duz: Ta bii. Be nim adım Bay Kun duz, ya nım da -
ki de eşim Ba yan Kun duz, ta nış tı ğı mı za çok mem num ol dum.

Em re bu na çok se vin miş tir. Çün kü ar tık me rak et tik le ri -
ni on la ra so ra bi le cek tir. He men soh bet et me ye baş lar lar. 
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Em re: Si zi bir sü re dir me rak la iz li yo rum. Sor mak is te -
di ğim o ka dar çok so ru var ki... Ön ce şu ağaç kü tük le ri ile
baş la ya lım. Ağaç kü tük le ri ni ne den su ya ta şı yıp üst üs te
ko yu yor su nuz Bay Kun duz?

Bay Kun duz: Em re ci ğim, bi zim gi bi bü tün kun duz
çift le ri ken di le ri ne ye ni yu va yap mak için göç eder ler. Biz
de bir sü re ön ce bu ra ya göç et tik ya ni bu akar su ya ye ni
ta şın dık. Şim di ken di mi ze bir yu va in şa edi yo ruz. An cak
bu nu ya pa bil me miz için dur gun bir su ya ih ti ya cı mız var. Bu
yüz den ön ce lik le akar su yun önü nü kes me miz ge re ki yor.
Biz de bu nun için ağaç la rı üst üs te ko yup su yu ke se rek
gör dü ğün su ni gö lü oluş tur duk. 
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Em re: Ya ni siz bir ba raj mı ya pı yor su nuz? Bu müt hiş
bir şey. Bi li yor mu su nuz, biz in san lar da su yun akı şı nı kes -
mek için yüz yıl lar dan be ri ay nı şe kil de ba raj lar ya pı yo ruz.
Ge çen gün coğ raf ya der sin de öğ ret me nim bi ze ül ke miz -
de ki ba raj la rı ve ya pı lış la rı nı an lat mış tı. Ben çok şa şır mış -
tım. Çün kü o ka dar güç lü akan su yun önü ne bir in şa at ya -
pıl ma sı çok zor di ye dü şün müş tüm. Ama si zin yap tı ğı nız
bi zim kin den çok da ha şa şır tı cı ve zor. Böy le si ne güç lü
akan bir su yu dur dur ma yı na sıl ba şa rı yor su nuz? Bu ne re -
den ak lı nı za gel di? İn san la rın yap tık la rı ba raj la ra ba kıp mı
ka rar ver di niz?…

Em re he ye can için de so ru la rı nı ar ka ar ka ya sı ra lar ken
Bay Kun duz, Em re'nin söz le ri ne ve şaş kın lı ğı na bir sü re gü -
ler. Çün kü yap tık la rı iş on lar için çok ko lay dır, hiç zor lan -
ma dan yap mak ta dır lar. 

Bay Kun duz: Dur Em re dur, bi raz so luk al. Bü tün so -
ru la rı na sı ra sıy la ce vap ve re ce ğim. Hiç me rak et me, her şe -
yi öğ re ne cek sin. Biz ba raj yap ma yı da, böy le bir yu va yap -
ma yı da do ğar doğ maz bi li riz. Ta bi ki bu ken di li ğin den bi -
zim ak lı mı za gel me di. Du rup du ru ken bir gün "ha di ge lin
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ba raj ku rup, su yun or ta sı na bir yu va ya pa lım" de me dik. Bü -
tün bun la rı biz za ten bi li yor duk. Da ha doğ ma dan bü tün
bun lar bi ze öğ re til miş ti. Bu yüz den biz işi mi zi bu ka dar iyi
ya pı yo ruz. Ne re de na sıl dav ra na ca ğı mı zı çok iyi bi li yo ruz.
Ko ca ağaç la rı na sıl de vi re ce ği mi zi, na sıl su ya ta şı ya ca ğı mı -
zı da bu sa ye de bi li yo ruz. 

Em re, Bay Kun du z'u şaş kın lık için de din ler ken bir den -
bi re ar ka sın da bir ses du ya rak ir ki lir:

Abi si: Ben sa na bü tün bu so ru la rı nın ce va bı nı ve re bi -
li rim Em re. Ama ön ce ba na bir açık la ma yap man ge re ki yor.
Ne den kamp tan tek ba şı na ay rıl dın? Bı rak tı ğın no tu gör -
me sey dim se ni çok me rak ede bi lir dik.

Em re: Abi ci ğim, ben, şey... Çok özür di le rim o ka dar
he ye can lıy dım ki, ken di mi bu ra ya gel mek ten alı ko ya ma -
dım. Ama no tu mu gö re ce ği ni bil di ğim için böy le yap tım.
Lüt fen ba na bü tün bun la rı kun duz la ra ki min öğ ret ti ği ni
söy ler mi si n?

25

Harun Yahya (Adnan Oktar)



Abi si: Pe ki ta mam. Bak Em re, ge çen haf ta se nin le Ku -
ran oku muş tuk. Ha tır lar san oku du ğu muz ayet ler den pek
ço ğun da gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da ki her şe yi ya ra ta nın
Al lah ol du ğu ya zı yor du. Bu nun üze ri ne se nin le te ker te ker
bil di ği miz hay van la rı ve yap tık la rı ola ğa nüs tü iş le ri dü şün -
müş tük ve bü tün bun la rı ken di lik le rin den ya pa ma ya cak la rı
so nu cu na var mış tık. On la ra na sıl dav ra na cak la rı nı öğ re ten
bi ri nin ol du ğu nu an la mış tık.

Em re: Evet çok iyi ha tır lı yo rum.

Abi si: İş te Em re ci ğim, bü tün can lı lar ken di le ri ne
Al lah'ın öğ ret ti ği şe kil de dav ra nır lar. Da ha doğ duk la rı an -
dan iti ba ren hep si na sıl dav ra na cak la rı nı çok iyi bi lir. Biz in -
san lar, hay van la rın yap tık la rı nı çöz mek için yıl lar ca ça lı şı rız.
Tek no lo jik alet ler kul la nı rız, ki tap lar oku ruz, de ney ler ya -
pa rız. Ama hay van lar bi zim an la mak için ça lı şıp ça ba la dı ğı -
mız iş le ri bü yük bir ko lay lık la ya par lar. Ör ne ğin uz man in -
san la rın ya pa ma ya ca ğı he sap la ma la rı bi le hiç zor lan ma dan
ya par lar. Bay Kun duz ve Ba yan Kun duz da ken di le ri ne Rab -
bi mi zin öğ ret tik le ri ni ya pı yor lar. Şim di Bay Kun duz ne ler
yap tık la rı nı an la tır sa, o za man ne de mek is te di ği mi da ha iyi
an la ya cak sın. 
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Bay Kun duz: Evet, Em re. Bi raz son ra sa na ya pa ca ğı -
mız yu va nın de tay la rı nı an la ta ca ğım. Bi zim ken di başımıza
böy le bir şey yap ma mı zın müm kün ol ma dı ğı nı sen de gö -
re cek sin.

Em re, Bay Kun duz'un ve abi si nin an lat tık la rı nı bü yük
bir dik kat le din le mek te dir. Ne ka dar önem li bir ko nuş ma
yap tık la rı nın far kın da dır. Bu yüz den bü tün dik ka ti ni top la -
yıp, ak lı na ta kı lan bü tün so ru la rı sor ma ya ka rar ve rir.

Em re: Bay Kun duz gör dü ğüm ka da rıy la bu gö lü oluş -
tur mak için ağaç ke ser ken el le ri ni zi ve diş le ri ni zi kul la nı -
yor su nuz. Pe ki si zin diş le ri niz na sıl bu ka dar da ya nık lı? Me -
se la ben bir da lı ısır ma ya kalk sam be nim diş le rim he men
kı rı lır. Ben si zin yap tık la rı nı zı ke sin lik le ya pa mam.

Bay Kun duz: Çok gü zel bir
so ru. Eşim ve ben 1 se ne için de
400'e ya kın ağa cı de vi re bi li riz. Üs -
te lik bu iş lem le rin hep si ni de diş -
le ri miz le ke mi re rek ya pa rız. Ağaç
dal la rı nı ke mi rir ken dört ta ne ön
di şi mi zi kul la nı rız. Se nin ki ler ka dar
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ol ma sa da bi zim de diş le ri miz za man için de aşı nır ve za man
za man da kı rı lır. An cak bu bi zi hiç et ki le mez çün kü ke si ci
ön diş le ri miz çok kı sa bir sü re de uzar. Bu ha ya tı mız bo yun -
ca hep böy le de vam eder.

Em re: Ya ni tıp kı bi zim tır nak la rı mı zın uza ma sı gi bi si -
zin de diş le ri niz mi sü rek li uzu yor? 

Ba yan Kun duz: Bu so ru na da ben ce vap ve re yim
Em re. Evet öy le de di ye bi li riz. Al lah bi zim diş ya pı mı zı di -
ğer bü tün can lı lar dan fark lı bir özel lik te ya rat mış tır. Eğer
böy le ol ma say dı, hem bes le ne mez dik hem de yu va ya pa -
maz dık. Bu da bi zim için çok kö tü olur du. Hat ta aç lık tan
öle ce ği miz için so yu muz tü ke nir di, ya ni bu gün biz bu ra da
ola maz dık. Hat ta dün ya da tek bir kun duz bi le bu la maz dın.
An cak gör dü ğün gi bi ben ve Bay Kun duz da da hil bü tün
kun duz la rın diş le ri çok ça buk uzar. Diş le ri miz bi zim için çok
ama çok önem li dir.

Em re: Pe ki yüz me yi na sıl öğ ren di niz? Ben da ha ye ni
ye ni yüz me ye baş la mış ken, siz na sıl bu ka dar mü kem mel
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bir şe kil de yü ze bi li yor su nuz.

Bay Kun duz: Em re ci ğim, bi zim gi bi bü tün kun duz lar
doğ duk tan kı sa bir sü re son ra yüz me ye baş lar lar. Bu bi zim
için çok ko lay dır. Çün kü vü cu du muz yüz me ye çok uy gun -
dur. Bir ke re ayak la rı mız per de li dir, bu yüz den su yu ko lay -
ca ite riz. Ar ka kuy ruk la rı mız sa dev bir pa let gi bi dir, bu sa -
ye de su yun için de çok ra hat ha re ket ede riz. Sen na sıl su -
yun al tın da gö zü nün içi ne su gir me sin di ye ve gö re bil mek
için göz lük ta kı yor san bi zim de do ğal göz lük le ri miz var dır.
Su yun al tın day ken ku lak la rı mız ve bu run de lik le ri miz su yun
içe ri gir me si ni en gel le ye cek şe kil de ka pa na rak ko ru nur.
Ve göz le ri miz de de ya rı say dam olan üçün cü bir göz  ka pa -
ğı var dır. Bu da bi zi su yun et ki le rin den ko rur. 

Em re: Kü çük dost la rım bi li yor mu su nuz, ben de aya -
ğı ma pa let ta kıp çok ra hat ve hız lı bir şe kil de yü ze bi li yo -
rum. Ama ta bii ki be nim pa let le ri mi ba bam sa tın alı yor, siz -
se bun la ra do ğuş tan sa hip si niz. Al lah si zi tam ih ti ya cı nız
olan özel lik ler le ya rat mış. 

Abi si: Evet Em re çok gü zel söy le din. Bay Kun duz, bi -
ze bi raz da yap tı ğı nız ba raj dan bah se der mi si niz?
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İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan baş-
ka ilah yoktur. Herşeyin yaratıcısıdır, 

öyleyse O'na kulluk edin... 
(Enam Suresi, 102)
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Kun duz la rın pen çe le ri,
pa let gi bi kul lan dık la rı
kuy ruk la rı (üst te ki re -
sim ler), diş le ri kı sa ca sı
bü tün vü cut la rı yü ce
Rab bi miz ta ra fın dan tam
ge rek ti ği gi bi, özel ola -
rak ya ra tıl mış tır. Bun lar
ol ma dan kun du zla rın ya -
şa ma sı im kan sız dır.
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Bay Kun duz: Ba raj için ilk iş ola rak ka lın dal la rı de re
ya ta ğı nın içi ne doğ ru ite riz. Ar dın dan da ha in ce dal la rı, da -
ha ağır olan la rın üze ri ne yı ğa rız. An cak bun la rı akar su ya ta -
ğı na sağ lam bir şe kil de yer leş tir me miz ge re kir. Yok sa akan
su yap tık la rı mı zı alır gö tü rür. Bu nun için ön ce bü yük ka zık -
la rı taş lar la ağır laş tı ra rak akar su yun için de iyi ce sa bit le riz.
Ama böy le bı ra kır sak ko lay ca da ğı la ca ğı için baş ka bir des -
tek da ha yap ma mız ge re kir. Bu yüz den yığ dı ğı mız dal la rı,
kil ve yap rak lar dan yap tı ğı mız özel bir harç la bir bir le ri ne
ya pış tı rı rız. Bu harç su ge çir mez ve su yun aşın dı rı cı gü cü -
ne kar şı da çok da ya nık lı dır. 

Em re: Za ten böy le ol ma say dı, su yun için de ku ru bir
yu va üre te mez di niz ki, bü tün ça ba la rı nız bo şa gi de bi lir di.

Ba yan Kun duz: Doğ ru söy lü yor sun Em re. An cak
yap tı ğı mız bu set son de re ce da ya nık lı dır ve her ge çen
gün bi raz da ha bü yür ve da ha sağ lam olur. Set bü yü dük çe
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önün de olu şan su bi ri kin ti si de yük se lir. Bir kaç ay lık ça lış -

ma mız so nun da gör dü ğün gi bi bir ba raj gö le ti olu şur. An -

cak gö let bü yü dük çe ba ra jı da sağ lam laş tır ma mız ve bir

yan dan da çat lak la rı nı onar ma mız ge re kir. Bi raz ön ce Bay

Kun duz'un da söy le di ği gi bi kuy ru ğu muz la ağaç la rın ara la -

rı nı hem ça mur la dol du ru ruz hem de ça lı lar la ka pa tı rız. Ha,

bu ara da çok önem li bir şey da ha var. Onu da sa na söy le -

ye yim. Ba ra jı mı zın şek li ne dik kat et tin mi? Bir ya ya ben zi -

yor de ğil mi? İş te bu yay gi bi içe doğ ru bü kül müş şek lin

33

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Bay Kun duz, Em -
re'ye ön ce ağaç la rı
su ya na sıl ta şı dık -
la rı nı (yan say fa)
son ra da Ba yan
Kun duz'un, bu
ağaç la rı sağ lam -
laş tır mak için bir -
bi ri ne na sıl ya pış -
tır dı ğı nı an latıyor.
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Ke na ra yı -
ğıl mış bu

dal par ça -
la rı bi raz

son ra
kun duz la -
rın yu va sı
ha li ne ge -

le cek.

Kun duz lar yuvalarını yaparken büyük bir sa -
bır la önce küçük dal par ça la rı nı ta şır lar. Al lah
on la rı çok ye te nek li ve akıl lı yarat mış tır.
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Son ra ağır par ça -
lar yi ne bü yük

bir sa bır la ta şı -
nır.

Kun duz la r yu va -
la rı nı ya par ken
ça mur da kul la -
nır lar. Ta şı dık la -
rı ça lı la rı ça mur -
la ya pış tı rır lar.
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adı iç bü key dir. Bü tün kun duz lar ba raj la rı nı iç bü key ola rak
ya par lar. Tek ama cı mız ba ra jın su yun önü nü 45 de re ce lik
bir açıy la kes me si dir.

Bay ve Ba yan Kun duz'un söy le dik le ri Em re'yi çok faz la
he ye can lan dı rır. Bu he ye can la Em re sö ze atı lır.

Em re: Siz bu nu ne re den bi li yor su nuz? Ha ni si ze bi raz
ön ce öğ ret me ni mi zin bi zi gö tür dü ğü ba raj ge zi sin den
bah set miş tim ya, iş te o gün öğ ret me ni miz gü nü müz de ki
ba raj la rın şek li nin de tam si zin ki ler gi bi ya ni içe doğ ru bü -
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Bayan Kun -
duz Em re'ye
ba ra jı na sıl
bir pla na
gö re yap tık -
la rı nı an latır -
ken...



kü len şe kil de ya pıl dık la rı nı söy le miş ti. Bu na iç bü key de ni -
li yor muş. Bu şe kil sa ye sin de su yun önü nü tam 45 de re ce -
lik bir açıy la ke se bi li yor lar mış ve su ba sın cı na kar şı ko ya bi -
le cek en da ya nık lı ba raj lar da iç bü key ba raj lar mış. Ama
Bay ve Ba yan Kun duz siz böy le bir şe yi na sıl bi li yor su nuz?
Si ze bu nu kim öğ ret ti? Ba ra jı mü hen dis le rin yap tık la rı nı bi -
li yo rum, be nim ablam da mü hen dis ama se ne ler ce oku du,
son ra yurt dı şı na git ti ve öy le mü hen dis ol du. Siz oku la gi -
de me ye ce ği ni ze gö re bun la rı na sıl bi li yor su nuz? De ne ye
de ne ye mi bul du nuz? Si ze bu bil gi le ri kim öğ ret ti? 

Abi si: Bak Em re, el bet te ki bun la rı kun duz ai le si nin te -
sa dü fen yap ma sı müm kün de ğil. Sen ba na da ha
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Bay ve Ba yan
Kun duz ba raj -
la rı nı aşa ma
aşa ma ya par -
ken, Em re de
bu nu bü yük bir
şaş kın lık ve
hay ran lık la iz -
ler. Em re bir
yan dan da "bu -
nu na sıl ya pı -
yor lar?" di ye
dü şün mek te dir.
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ön ce Dar win isim li bir ki şi ile il gi li so ru lar sor muş tun, ha tır -
lı yor mu sun? Ha ni oku du ğun ki tap lar dan bi rin de hay van lar
te sa dü fen var ol du lar, te sa dü fen bu özel lik le ri ka zan dı lar
di yor du. Sen de bu nu çok saç ma bul muş ve Dar win'in söy -
le dik le ri nin bi rer ya lan ol du ğu nu ba na söy le miş tin. 

Em re: Evet çok iyi ha tır lı yo rum ve ne de mek is te di ği -
ni de an la dım abi ci ğim. Ta bii ki Bay ve Ba yan Kun duz'un
bun la rı Dar win'in ya lan la rın da ol du ğu gi bi te sa dü fen öğ -
ren me le ri ne im kan yok. 

Bay Kun duz: Em re ci ğim, sa na da ha ön ce de söy le -
di ğim gi bi biz bü tün bun la rı
doğ du muz an dan iti ba ren bi li -
riz. Sen çok akıl lı bir ço cuk sun.
Ta bi ki ben oku la git me dim.
Böy le bir şe yi de ne yip ya nı la rak
bul mam da el bet te ki im kan sız.
Sa na böy le saç ma bir şey söy le -
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Resim de bü tün in san la rı ya lan la rı ile
kan dır ma ya ça lı şan Dar win'i gö rü yor -
su nuz. Çok akıl lı bir ço cuk olan Em re
abi si nin an lat tık la rın dan ve oku du ğu

ki tap lar dan bu ki şi nin yalan
söylediğini he men an la mış tı.



yen olur sa ona şu so ru la rı so ra bi lir sin. 
Bir kun du zun me se la be nim ya da Ba yan Kun duz'un bu

yu va yı yap ma yı te sa dü fen keş fet miş ol du ğu mu zu var say -
sak bi le bü tün kun duz lar böy le yu va ya pı yor, hep si mi bu -
nu te sa dü fen keş fet ti ler? 

Be nim diş le rim aşın dık ça ye ri ne ye ni le ri çı kı yor ama bu
bü tün kun duz lar da böy le. Bunun te sa dü fen ol ma ya ca ğı
çok açık de ğil mi?

Gör dü ğün gi bi Em re ci ğim, böy le bir şe yin ol ma ya ca ğı -
nı, bu fik rin ne ka dar saç ma ol du ğu nu an la mak için bi raz
dü şün mek ye ti yor. Ablanı ilk gör dü ğün de ba raj la rın 45 de -
re ce lik açıy la in şa edi le cek le ri ni han gi ders te oku duk la rı nı,
na sıl he sap lar yap tık la rı nı so rar san ne de mek is te di ği mi
da ha iyi an lar sın.

Em re: Çok hak lı sı nız Bay Kun duz. Bü tün bun la rın si ze
çok üs tün ak la sa hip bi ri ta ra fın dan öğ re til di ği çok bel li.
An nem Al lah'ın son suz akıl sa hi bi ol du ğu nu söy le miş ti. Ay -
nı an da hem si ze hem di ğer kun duz la ra hem de şim di ye
ka dar ya şa mış bü tün kun duz la ra bu nu öğ ret miş ol ma sı,
Allah'ın ben zer siz ak lı nı bi ze gös te ren ka nıt lar dan bi ri. Üs -
te lik bir tek si ze de ğil, bü tün can lı la ra, yap tık la rı nı Al lah'ın
öğ ret ti ği ni de ben bi li yo rum. 

Abi si: Evet Em re. Al lah her şe ye güç ye ti ren dir ve tüm
can lı la rı ya ra tan dır. Bu nun la il gi li sa na Ku ran'dan bir ayet
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ha tır la ta ca ğım:
Al lah, her can lı yı su dan ya rat tı. İş te bun lar dan ki mi kar -

nı üze rin de yü rü mek te, ki mi iki aya ğı üze rin de yü rü mek te,
ki mi de dört (aya ğı) üze rin de yü rü mek te dir. Al lah, di le di ği -
ni ya ra tır. Hiç şüp he siz Al lah, herşeye güç ye ti ren dir. (Nur
Su re si, 45)

Em re: Bir de "ba ra jı yu va mı zı yap mak için in şaa edi yo -
ruz" de di niz Bay Kun duz. Ama ben yu va fa lan gö re mi yo -
rum. Sa de ce kü tük ler var. Yu va nı zı ne re ye ya pı yor su nuz?
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Bay Kun duz: Hak lı sın. Yu va mı zı böy le dı şa rı dan ba -
ka rak gör me nin im ka nı yok tur. Za ten bu nu özel ola rak
böy le ya pa rız ki da ha gü ven li ol sun. Ba ra jı in şa eder ken bir
yan dan da gö le tin ke na rın da top ra ğa ya kın bir yer de yu va -
yı ha zır la rız. Yu va üst ten ba kıl dı ğın da bir tah ta yı ğı nı gi bi
du rur. Ama bu se ni sa kın kan dır ma sın, as lın da içi ni çok iyi
ta sar la rız. Ön ce lik le bi zim için gü ven lik çok önem lid ir. Bu
ne den le yu va ya gi riş sa de ce su al tın dan dır. Ta bii ki her is -
te yen içe ri ko lay ca gi re mez. İçe ri gir mek için sa de ce bi zim
bil di ği miz giz li bir tü nel den geç mek ge re kir. 

Em re: Çok gü zel. Evi niz ay nı, hen dek le çev ri li ka le le re
ben zi yor. İçe ri gir mek ne re dey se im kan sız gi bi.

Bay ve Ba yan Kun duz Em re'nin bu söy le dik le ri ne kah -
ka ha lar la gü ler ler.

Bay Kun duz: Tü ne li geç tik ten son ra sak lı bir oda or -
ta ya çı kar. Bu oda yı su se vi ye si nin üs tün de ola cak şe kil de
ya pa rız. Ai le miz le bir lik te bu ku ru ve gü ven li oda da ya şa -
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rız. Ba zen de yu va mı zı iki kat lı ya pa rız. Bi rin ci kat gi riş ve
sa lon oda sı, ikin ci kat ye mek ve ya tak oda sı olur. Yu va la rı -
mı zın iki ay rı su al tı gi ri şi bir de üst ta raf ta yer alan ha va lan -
dır ma ka na lı var dır. Bu şe kil de hem dış teh li ke ler den ko ru -
nu ruz hem de kon for lu bir yu va da ya şa rız. 

Em re: Bu ola ğa nüs tü bir şey. Dış tan hiç an la şıl mı yor,
san ki ora da yı ğıl mış kü tük ler var mış gi bi. Çok akıl cı bir dü -
zen le me. Bir so rum da ha var. Bu gö le tin yük sek li ği ne ka -
dar? Bu ra dan ba kıl dı ğın da ol duk ça yük sek gö rü nü yor.

Bay Kun duz: Ki mi za man 3-4 met re yi bu lur. As lın da
yu va mı zı kur mak için bu ka dar de rin su ya ih ti ya cı mız yok.
An cak kış mev si mi gel di ği za man  gö le tin üs tün de ki su do -
nar ve ol duk ça ka lın bir buz ta ba ka sı olu şur. Su ye te rin ce
de rin ol maz sa don ma gö lün de rin le ri ne ka dar iler ler ve
tüm gö let bir buz ka lı bı na dö ner. Ta bii biz bu du rum da su -
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rüp de sa kın
"su yun or ta -
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yun için de ha re ket ede me yiz. Bu yüz den biz de gö le ti ala -
bil di ğin ce de rin leş ti ri riz. Bu sa ye de kı şın göl buz la kap lan -
sa da, bu zun al tın da ka lın bir su ta ba ka sı ka lır. Bu, ha re ke -
ti miz ve bes len me miz için ye ter li dir.

Abi si: Gör dü ğün gi bi Em re, Bay Kun duz ve Ba yan
Kun duz ne yap tık la rı nı çok iyi bi li yor lar. Gö lün üs tün de bir
yu va yap ma ya kalk sak bun la rın hiç biri bi zim ak lı mı za bi le
gel me ye bi lir di. Ama dost la rı mız da ha son ra ki gün ler de ne -
ler olur di ye dü şü nüp ona bi le çö züm bu lu yor lar. El bet te
bu ye te nek le ri on la ra ve ren, böy le in ce lik le ri dü şün me le -
ri ni sağ la yan, ya pa cak la rı iş le ri on la ra öğ re ten Al lah'tır.

Em re'nin ak lı na yine ab la sı gel miş tir. Sizin de bildiğiniz
gibi ab la sı in şa at mü hen di si dir ve in şa at mü hen di si ola bil -
mek için yıl lar ca oku la git miş ve çok ça lış mış tır. Em re bir
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Kun duz la rın yu -
va la rı na su al tın -
da ki özel bir tü -
nel den gi riş ya -
pı lır. Bu tü ne li
yal nız ca kun duz -
lar bi lir.
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Kun duz la rın ne ka dar akıl lı ol duk la rı nı
kış için yap tık la rı ha zır lık tan da an la ya -
bi li riz. Bü tün yu va kar al tın da kal sa da
su buz tut sa da kun duz lar önceden
aldıkları önlemlerle yuvaların da çok ra-
hat tır lar.

Kun duz lar çok akıl -
lı dır. Yu va la rın da

bir ha sar ol du ğun -
da he men bu nu an -

lar ve yan da ki re -
sim de gö rül dü ğü

gi bi ta mir eder ler.



gün ab la sı nın oda sı na gir miş ve ödev le ri ne bak mış tır. O gü -
ne ka dar ab la sı nın hep bi na, köp rü gi bi şey ler çiz di ği ni zan -
net miş tir. An cak ödev le re bak tı ğın da çok şa şır mış ve hiç -
bir şey an la ma mış tır. Yap tı ğı şey ler çok emek is te yen, zor
ve kar ma şık şey ler dir. Ab la sı nın ka ğı dın da o ka dar çok ve iç
içe geç miş çiz gi ve sa yı var dır ki ne yin ne işe ya ra dı ğı nı an -
la ma mış tır. Ab la sı na bun la rın ne ol du ğu nu sor du ğun da bu
çi zim le rin so nu cun da bir bi na nın in şa edi le ce ği ni öğ ren miş
ve hayretler içinde kalmıştır.

Em re o gü ne ka dar in şa at mü hen dis li ği nin bu ka dar zor
bir iş ola ca ğı nı hiç dü şün me miş tir. Üs te lik ab la sı ken di yap -
tı ğı nın sa de ce işin ta sa rım kıs mı ol du ğu nu söy le miş tir.
Bun dan son ra ki aşa ma day sa iş çi ler dev re ye gir mek te ve
ge rek li araç ve mal ze me ler le bi na yı in şa et mek te dir ler. 

Em re: Ger çek ten çok il ginç. Ev le ri ni zi tıp kı mü hen dis
ab la mın yap tı ğı gi bi ön ce den be lir len miş bir pla na uy gun
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ola rak ya pı yor su nuz. Her dav ra nı şı nız da çok bü yük bir akıl

var. Ab la mın o kar ma şık he sap la rın için de, ge ce ler bo yun -

ca na sıl ça lış tı ğı ak lı ma ge li yor da…

Abi si: Çok hak lı sın. Be nim de ak lı ma Se lin gel miş ti.

Kun duz dost la rı mız hem Se lin'in yap tı ğı zor işi ya pı yor lar

hem de in şa at iş çi le ri nin işi ni. Bu da Al lah'ın on la ra ver di ği

ye te nek le rin ne ka dar ola ğa nüs tü ol du ğu nu gös te ren

baş ka bir yön. An cak kü çük dost la rı mız, bi zim ar tık kam pa

dön me vak ti miz gel di. Her şey için si ze te şek kür et mek is -

ti yo rum. Em re me rak et ti ği bü tün so ru la rın ce va bı nı al mış

ol du. Ar tık si zin le ve da laş mak zo run da yız. 

Em re: Ben de si ze te şek kür et mek is ti yo rum. Si zin le

soh bet et mek ten çok bü yük zevk al dım. An cak ve da laş -

mak is te mi yo rum çün kü bu ra da kal dı ğı mız gün ler bo yun ca

izin ve rir se niz si zi sık sık zi ya ret et mek is ti yo rum. 

Bay ve Ba yan Kun duz: Hoş ça kal Em re. Ta bii ki is te -

di ğin za man ge le bi lir sin. Yu va mı zın ta mam lan mış ha li ni de

gör müş olur sun. Hoş ça kal. 

Em re, se vim li kun duz la rın yap tık la rı na hay ran kal mış tır.

So ru la rı nın ce va bı nı al mış tır ve bü tün öğ ren dik le ri ni an lat -

mak için he men kam pa dön mek is te mek te dir.  
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İş te ço cuk lar, Em re'yle bir lik te siz de se vim li kun duz -
lar hak kın da bil gi sa hi bi ol du nuz. Gör dü ğü nüz gi bi Em re'nin
ye ni ar ka daş la rı do ğuş tan ge len bir ye te nek le zor ve kar -
ma şık bir in şa at ta sa rı mı ya pı yor lar. Ve son ra bu nu bü yük
bir us ta lık la uy gu lu yor lar. Kun duz lar Em re'nin ab la sı gi bi
yıl lar ca oku la gi dip ça lış maz lar. An cak ne ya pa cak la rı nı çok
iyi bi lir ler. Çün kü kun duz la ra bü tün bun la rı öğ re ten üs tün
bir güç var dır. Bu güç he pi mi zi ya ra tan yü ce Al lah'tır.

Unut ma yın! Kun duz gi bi bir can lı te sa dü fen ba raj yap -
ma ye te ne ği ka za na maz. Vü cu du nu tam ih ti ya cı na uy gun
bir ha le ken di ken di ne ge ti re mez. Su ba sın cı na kar şı en da -
ya nık lı ba raj şek li ni de ken di ken di ne bu la maz. En önem li si
de bu ye te nek le re baş ka kun duz la rın da sa hip ol ma sı nı
sağ la ya maz. 

Bir de şu nu ha tır la ta lım: Kun duz lar, tüm bu özel lik le rin -
den her han gi bi ri da hi ek sik ol sa ya şa ya maz lar. Ör nek ola -
rak diş le ri ni dü şü ne lim. Eğer hiç aşın ma dık la rı hal de ar ka
diş le ri de ke si ci ön diş le ri gi bi sü rek li ola rak uza sa, ar ka
diş ler aşı rı bü yü ye cek, kun du zun çe ne si ni zor la ya cak ve
ağ zı nı kul la nıl maz ha le ge ti re cek tir.

Bu du rum da kun duz na sıl ağaç ke mi rip ba raj ya pa bi lir?
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Hay van lar la il gi li bir
ki tap oku du ğu nuz -
da ya da film sey -
ret ti ği niz de on la rı

Al lah'ın ya rat tığ ını
sa kın unut ma yın.



Yu va sı nı ne re ye ku ra bi lir? Ta bi ki bun la rın hiç bi ri ni ya pa -
maz ve ağız ya pı sın dan do la yı ye mek bi le yi ye me yip he -
men ölür.

Üs te lik kun du zun diş le rin den baş ka pek çok or ga nı da
yap tı ğı işe uy gun şe kil de dir. Su al tın da ça lı şır ken gö zü nün
za rar gör me si ni en gel le yen şef faf per de ler, bur nu na ve
ku lak iç le ri ne su kaç ma sı nı en gel le yen özel ka pak çık lar sa -
de ce kun duz la ra öz gü dür. Ay rı ca kun du zun su için de bir
ba lık gi bi ha re ket et me si ni sağ la yan ta rak lı ar ka ayak la rı ve
yas sı, ge niş ve sert bir kuy ru ğu da var dır. Bü tün bun lar
kun du zun do ğuş tan sa hip ol du ğu ay rı ca lık lar dır. 

Şim di ne den Em re'nin kü çük ar ka da şı nın özel lik le ri ne
hay ran kal dı ğı nı da ha iyi an la mış sı nız dır. 

Em re'nin kü çük ar ka daş la rı, doğ duk la rı ilk an dan be ri
bu vü cut ya pı sı na, ba raj in şa ede cek bil gi le re ve özel ye -
te nek le re sa hip tir ler. Bü tün kun duz lar ken di le ri ne Al lah
ta ra fın dan öğ re ti len ya ni "il ham edi len" bil gi le ri kul la na rak
yu va lar ya par lar. On la ra bü tün bun la rı ve ren ve üs tün bir
ye te nek le ya ra tan son suz güç sa hi bi Al lah'tır.

Al lah bü tün can lı la rı ih ti yaç la rı na ve yap tık la rı iş le re
tam uy gun özel lik ler de ya rat mış tır. 

Al lah'ın şef ka ti bü tün can lı la rı kap la mış tır. Bir Ku ran
aye tin de Al lah bi ze şöy le söy le mek te dir:

Si zin ila hı nız yal nız ca Al lah'tır ki, O'nun dı şın da ilah yok -
tur. O, ilim ba kı mın dan herşeyi ku şat mış tır. (Taha
Suresi, 98)
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