






YAZAR HAKKINDA

Harun Yahya ve Cavit Yalç›n müstear isimlerini kullanan yazar, imani konularda pek çok eser vermifl-

tir. Yazar›n, Evrim Aldatmacas›, Hücredeki Mucize, Gözdeki Mucize, Örümcekteki Mucize, Sivrisinek Mu-

cizesi, Kar›nca Mucizesi, Savunma Sistemi Mucizesi, Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i, Zamans›zl›k ve Kader Ger-

çe¤i, Kavimlerin Helak›, Düflünen ‹nsanlar ‹çin, Evrenin Yarat›l›fl›, Sak›n Anlamazl›ktan Gelmeyin, Evrimci-

lerin ‹tiraflar›, Evrimcilerin Yan›lg›lar›, Canl›lardaki Fedakarl›k ve Ak›lc› Davran›fllar, Bitkilerdeki Yarat›l›fl

Mucizesi, Çocuklar Darwin Yalan Söyledi!, Derin Düflünmek, Allah'›n Renk Sanat›, Atom Mucizesi, Do¤a-

daki Tasar›m, Balar›s› Mucizesi, Darwinizm'in Sonu, Sonsuzluk Bafllam›fl Durumda, Alt›nça¤, Kuran Bilime

Yol Gösterir, Çözüm Kuran Ahlak›, Kuran Mucizeleri, Hayat›n Gerçek Kökeni, Darwinizm'in Karanl›k Bü-

yüsü, Darwinizm Dini, ‹htiflam Her Yerde, Tohum Mucizesi, Darwinizm'in ‹nsanl›¤a Getirdi¤i Belalar, Ter-

mit Mucizesi ve DNA'daki Yarat›l›fl Mucizesi adl› kitaplar› ve Adaml›k Dini, Allah'›n ‹simleri, Allah ‹çin Ya-

flamak, Cahiliye Toplumunu Terk Etmek, Cennet, Gerçe¤i Düflündünüz Mü?, Gözard› Edilen Kuran Hüküm-

leri, K›yamet Günü, Kuran'da Hicret, Kuran Ahlak›, Kuran Bilgisi, Kuran'da Dua, Kuran Fihristi, Kuran'da

Münaf›k Karakteri, Kuran'da Tebli¤ ve Tart›flma, Kuran'da Temel Kavramlar, Kuran'da Vicdan›n Önemi, Ku-

ran'dan Cevaplar, Münaf›¤›n S›rlar›, Ölüm K›yamet Cehennem, Resullerin Mücadelesi, Sak›n Unutmay›n,

fieytan, fieytan'›n Enaniyeti, fiirk, Kuran'dan Genel Bilgiler, ‹man› Çabuk Anlamak 1-2-3, Kuran'›n Hayata

Sundu¤u Güzellikler, Allah'›n Güzelliklerinden Bir Demet 1-2-3-4, Dinsizli¤in ‹lkel Mant›¤›, Kamil ‹man,

Piflman Olmadan Önce, Resullerimiz Diyor Ki, Müminlerin Merhameti, Allah Korkusu, Dinsizli¤in Kabusu,

Hz. ‹sa Gelecek, Kuran'da Sabr›n Önemi, Cahiliye Toplumunda ‹nsan Karakterleri, Alay Denen Zulüm, Ku-

ran'a Göre Gerçek Ak›l, Dinsizli¤in Dini ‹le Mücadele, Yusuf Medresesi, ‹yilerin ‹ttifak›, ‹mtihan›n S›rr›, Ku-

ran'da fievk ve Heyecan, Güzel Söze Uyman›n Önemi, Tarih Boyunca Müslümanlara At›lan ‹ftiralar, Niçin

Kendini Kand›r›yorsun?, Herfleyde Hay›r Görmek, Kuran'›n Baz› S›rlar›, Kolayl›k Dini ‹slam ve Ak›ls›z Ku-

ran'› Nas›l Yorumlar? gibi kitapç›klar› yay›nlanm›flt›r. 

Yazar›n evrim teorisini konu alan, Evrim Aldatmacas›, Materyalizmin Çöküflü, Materyalizmin Sonu, Ev-

rim Teorisi, Evrim Teorisi'nin Çöküflü: Yarat›l›fl Gerçe¤i, Evrimcilerin Yan›lg›lar› 1, Evrimcilerin Yan›lg›lar› 2,

Evrimcilerin Yan›lg›lar› 3, Evrimin Mikrobiyolojik Çöküflü, Yarat›l›fl Gerçe¤i, Atomun S›rlar›, 20 Soruda Ev-

rim Teorisi'nin Çöküflü ve Darwinizm gibi kitapç›klar› da yay›nlanm›flt›r.

Yazar›n Evrim Aldatmacas› (The Evolution Deceit), Kavimlerin Helak› (Perished Nations), Allah Ak›lla

Bilinir (Allah is Known Through Reason), Kuran Ahlak› (The Moral Values in the Quran), Kuran'da Temel

Kavramlar (The Basic Concepts in The Quran), Soyk›r›m Yalan› (The Holocaust Hoax), Düflünen ‹nsanlar

‹çin (For Men of Understanding), Dünya Hayat›n›n Gerçe¤i (The Truth Of The Life Of This World), Derin

Düflünmek (Deep Thinking), Sak›n Anlamazl›ktan Gelmeyin (Never Plead Ignorance), Kar›nca Mucizesi

(The Miracle in The Ant), adl› kitaplar› ‹ngilizce'ye, Ölüm K›yamet Cehennem Lehçe, Gerçe¤i Düflündünüz

mü? Frans›zca, Kar›nca Mucizesi Urduca, Soyk›r›m Yalan› Boflnakça, Kavimlerin Helak› Portekizce gibi çe-

flitli dillere çevrilmifl ve yurtd›fl›nda çeflitli yay›nevleri taraf›ndan yay›nlanm›flt›r. Yazar›n di¤er birçok eseri-

nin ‹ngilizce, Frans›zca, Rusça, Arnavutça, Urduca, Lehçe, Boflnakça, Portekizce, Almanca, ‹spanyolca ve

Arapça'ya çevirileri devam etmektedir.

Yazar, Harun Yahya müstear ismi alt›nda flimdiye kadar siyasi konularda da çeflitli eserler haz›rlam›fl-

t›r. Yahudilik ve Masonluk, Yeni Masonik Düzen, Milli Strateji, 'Gizli El' Bosna'da, Soyk›r›m Yalan›, Terörün

Perde Arkas›, ‹srail'in Kürt Kart›, Darwin'in Türk Düflmanl›¤› ve Devlete Ba¤l›l›¤›n Önemi isimli bu eserleri-

nin önemli bir bölümü, Yahudilik, Masonluk ve bu iki gücün dünya tarihi ve siyaseti üzerindeki etkileri ile

ilgilidir. (Müstear isim, inkarc› Yahudi düflüncesine karfl› mücadele eden iki Peygamberin hat›ralar›na hür-

meten 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 ve Peygambe-

rimizin de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'›n ve

Resulullah'›n sünnetinin bu vasf›n› kendine rehber edinerek, gayr›-Kurani düflünce sistemlerinin tüm temel

iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve o konu hakk›nda küfrün mant›klar›n› tam olarak susturacak "son söz"ü söy-

lemeyi hedeflemektedir. Çok büyük hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyle-

me niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Tüm bu çal›flmalardaki ortak hedef, hem dinden uzak kiflilere Kuran'›n tebli¤ini ulaflt›rmak ve böyle-

likle onlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek hem

de Müslümanlara baz› önemli konular› hat›rlatmakt›r.



HARUN YAHYA
Kas›m, 2000

MAKALELER
- 2 -



ISBN 975-8432-44-3

VURAL YAYINCILIK

Çatalçeşme Sok. Üretmen Han

No: 27/13 Cağaloğlu-İstanbul

Tel: (0 212) 511 42 30

Baskı: SEÇİL OFSET 

100 Yıl Mahallesi MAS-SİT Matbaacılar Sitesi

4. Cadde No: 77 Bağcılar-İstanbul Tel: (0 212) 629 06 15

Bu çalışmada kullanılan ayetler Ali Bulaç'ın hazırladığı
"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.

w w w . h a r u n y a h y a . o r g
w w w . h a r u n y a h y a . c o m
w w w . h a r u n y a h y a . n e t



OKUYUCUYA

● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lma-

s›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›y-

la 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. Ki-

mi 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 ki-

taplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'-

›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. 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 an-

lat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymak-

tad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplar-

da anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edeme-

mektedirler.

● 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 is-

teyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefek-

kür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve

okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm ki-

taplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak is-

teyenler 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 da-

ha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zen-

gin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kay-

naklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat etme-

yen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rast-

layamazs›n›z. 
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Evren Yoktan Yarat›ld›...

‹ çinde bulundu¤umuz uçsuz bucak-
s›z evrenin nas›l var oldu¤u, nereye

do¤ru gitti¤i, içindeki düzen ve den-
geyi sa¤layan kanunlar›n nas›l iflle-
dikleri her devirde insanlar›n merak
konusu olmufltur. Bilim adamlar›,
düflünürler as›rlard›r bu konuyla il-
gili say›s›z araflt›rmalar yapm›fllar,

pek çok teoriler üretmifllerdir.
20. yüzy›l›n bafllar›na dek hakim

olan görüfl, evrenin sonsuz boyutlara
sahip oldu¤u, sonsuzdan beri var oldu¤u

ve sonsuza kadar da var olaca¤› fleklindeydi. "Statik evren modeli" ad› veri-
len bu anlay›fla göre, evren için herhangi bir bafllang›ç veya son söz konusu
de¤ildi. 

Materyalist felsefenin de temelini oluflturan bu görüfl, evreni sabit, dura-
¤an ve de¤iflmez bir maddeler bütünü olarak kabul ederken bir Yarat›c›'n›n
varl›¤›n› da reddediyordu.

Materyalizm, maddeyi mutlak varl›k sayan, maddeden baflka hiçbir fle-
yin varl›¤›n› kabul etmeyen bir düflünce sistemidir. Tarihi eski Yunan'a ka-
dar uzanan, ama özellikle 19. yüzy›lda yayg›nlaflan bu düflünce sistemi, Karl
Marx'›n diyalektik materyalizmiyle ünlenmiflti. 

19. yüzy›ldaki dura¤an evren modeli, baflta belirtti¤imiz gibi, materyalist



Evren Yoktan Yarat›ld›

felsefeye zemin sa¤lam›flt›. Materyalist felsefeci George Politzer, bu evren
modeline dayanarak, "Felsefenin Bafllang›ç ‹lkeleri" adl› kitab›nda; "evrenin
yarat›lm›fl birfley" olmad›¤›n› öne sürmüfl ve flöyle demiflti: "E¤er yarat›lm›fl
olsayd›, o takdirde Allah taraf›ndan belli bir anda ve yoktan var edilmifl ol-
mas› gerekirdi".

Politzer evrenin yoktan var edilmedi¤ini iddia ederken 19. yüzy›l›n du-
ra¤an evren modeline dayan›yor ve dolay›s›yla bilimsel bir iddia ortaya at-
t›¤›n› san›yordu. Oysa 20. yüzy›lda geliflen bilim ve teknoloji, materyalistle-
re zemin sa¤layan dura¤an evren modeli gibi ilkel anlay›fllar› kökünden y›k-
m›flt›r. 21. yüzy›l›n efli¤inde oldu¤umuz flu dönemde, evrenin bir bafllang›c›
oldu¤u, yok iken bir anda büyük bir patlamayla yarat›ld›¤› modern fizik ta-
raf›ndan pek çok deney, gözlem ve hesapla ispatlanm›fl durumdad›r.

Ayr›ca, evrenin, materyalistlerin iddia ettikleri gibi sabit ve dura¤an ol-
mad›¤›, tam tersine sürekli bir hareket ve de¤iflim içinde oldu¤u, geniflledi-
¤i saptanm›flt›r. Bugün bu gerçekler bütün bilim dünyas› taraf›ndan kabul
edilmektedir.

fiimdi de bu çok önemli gerçeklerin bilim dünyas› taraf›ndan nas›l orta-
ya ç›kar›ld›¤›ndan bahsedelim:

1929 y›l›nda California Mount Wilson gözlem evinde, Amerikal› astro-
nom Edwin Hubble kulland›¤› dev teleskopla gökyüzünü incelerken, y›ld›z-
lar›n, uzakl›klar›na ba¤l› olarak k›z›l renge do¤ru yaklaflan bir ›fl›k yayd›kla-
r›n› saptad›. Bu bulufl bilim dünyas›nda büyük bir yank› yaratt›. Çünkü bi-
linen fizik kurallar›na göre, gözlemin yap›ld›¤› noktaya do¤ru hareket eden
›fl›klar›n tayf› mor yöne do¤ru, gözlemin yap›ld›¤› noktadan uzaklaflan ›fl›k-
lar›n tayf› da k›z›l yöne do¤ru kayar. Hubble'›n gözlemleri s›ras›nda ise y›l-
d›zlar›n ›fl›klar›nda k›z›la do¤ru bir kayma farkedilmiflti. Yani y›ld›zlar biz-
den sürekli olarak uzaklaflmaktayd›lar.

Hubble, çok geçmeden çok önemli bir fleyi daha keflfetti: Y›ld›zlar ve ga-
laksiler sadece bizden de¤il, birbirlerinden de uzaklafl›yorlard›. Herfleyin
birbirinden uzaklaflt›¤› bir evren karfl›s›nda var›labilecek tek sonuç, evrenin
her an "genifllemekte" oldu¤uydu. 

Konuyu daha iyi anlamak için, evreni fliflirilen bir balonun yüzeyi gibi
düflünmek mümkündür. Balonun yüzeyindeki noktalar›n balon flifltikçe bir-
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birlerinden uzaklaflmalar› gibi, evrendeki cisimler de evren geniflledikçe bir-
birlerinden uzaklaflmaktad›rlar. 

Asl›nda bu gerçek daha önceden de teorik olarak keflfedilmiflti. Yüzy›l›n
en büyük bilim adam› say›lan Albert Einstein, teorik fizik alan›nda yapt›¤›
hesaplamalarla evrenin dura¤an olamayaca¤› sonucuna varm›flt›. Fakat o
devrin genel kabul gören dura¤an evren modeliyle ters düflmemek için bu
buluflunu bir kenara b›rakm›flt›. Einstein bu davran›fl›n› daha sonra, 'kariye-
rinin en büyük hatas›' olarak adland›racakt›. Daha sonra Hubble'›n gözlem-
leriyle evrenin geniflledi¤i kesinlik kazand›. 

Peki evrenin geniflliyor olmas›n›n, evrenin varoluflu konusundaki önemi
neydi?

Evren geniflledi¤ine göre, zaman içinde geriye do¤ru gidildi¤inde evre-
nin tek bir noktadan bafllad›¤› ortaya ç›k›yordu. Yap›lan hesaplamalar, evre-
nin tüm maddesini içinde bar›nd›ran bu "tek nokta"n›n, "s›f›r hacme" ve
"sonsuz yo¤unlu¤a" sahip olmas› gerekti¤ini gösterdi. Evren, s›f›r hacme sa-
hip bu noktan›n patlamas›yla ortaya ç›km›flt›. Evrenin bafllang›c› olan bu bü-
yük patlamaya ingilizce karfl›l›¤› olan "Big Bang" ismi verildi ve bu teori de
ayn› isimle an›lmaya baflland›.
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Herfley, hatta henüz yarat›lmam›fl olan "gökler

ve yer" bile, tek bir noktadayken büyük patlama

ile yarat›lm›fl ve birbirlerinden ayr›larak evrenin

bugünkü fleklini meydana getirmifllerdir.



Evren Yoktan Yarat›ld›

Asl›nda s›f›r hacim bu konunun teorik bir ifade biçimidir. Bilim, insan
akl›n›n kavrama s›n›rlar›n› aflan 'yokluk' kavram›n› ancak 's›f›r hacimdeki
nokta' ifadesi ile tarif edebilmektedir. Gerçekte ise s›f›r hacimdeki bir nokta
'yokluk' anlam›na gelir. Evren de yokluktan var olmufltur. Di¤er bir deyim-
le yarat›lm›flt›r. 

Modern fizi¤in ancak bu yüzy›l›n sonlar›na do¤ru ulaflt›¤› bu büyük ger-
çek, Kuran'da bize 14 yüzy›l önceden flöyle haber verilmekteydi:

O Allah gökleri ve yeri yoktan var edendir. (Enam Suresi, 101)

Bilindi¤i gibi Big Bang teorisi, bafllang›çta evrendeki tüm cisimlerin bira-
rada olduklar›n› ve sonradan ayr›ld›klar›n› göstermifltir. Big Bang teorisinin
ortaya koydu¤u bu gerçek de, zaman›m›zdan tam 14 as›r önce insanlar›n ev-
ren hakk›ndaki bilgilerinin son derece k›s›tl› oldu¤u bir dönemde yine Ku-
ran'da flöyle bildiriliyordu:

O inkar edenler görmüyorlar m› ki bafllang›çta göklerle yer birbiriyle biti-

flikken, biz onlar› ay›rd›k ve her canl› fleyi sudan yaratt›k. Yine de onlar

inanmayacaklar m›? (Enbiya Suresi, 30)

Yani herfley, hatta henüz yarat›lmam›fl olan "gökler ve yer" bile, tek bir
noktadayken büyük patlama ile yarat›lm›fl ve birbirlerinden ayr›larak evre-
nin bugünkü fleklini meydana getirmifllerdir.

Ayetin ifadelerini Big Bang teorisi ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda tam bir uyum
içinde olduklar›n› görürüz. Oysa Big Bang'in bilimsel bir teori olarak ortaya
at›lmas› ancak 20. yüzy›lda mümkün olmufltur. 

Evrenin genifllemesi, Büyük Patlama teorisinin yani evrenin yoktan var
edildi¤inin en önemli kan›tlar›ndan biridir. Evren yarat›ld›¤›ndan beri süre-
gelen bu gerçek, modern bilim taraf›ndan ancak bu yüzy›lda keflfedildi¤i
halde Kuran'da bu gerçek yine bundan 14 as›r önce haber verilmifltir:

Biz gö¤ü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve flüphesiz Biz (onu) geniflleticiyiz.

(Zariyat Suresi, 47)

Aç›kça görüldü¤ü gibi, Büyük Patlama teorisi evrenin "yoktan var edil-
di¤i"nin, yani Allah taraf›ndan yarat›ld›¤›n›n ispat›yd›.

Big Bang'in bu zaferi ile birlikte, materyalist felsefenin temeli olan "ezeli
madde" kavram› da tarihe kar›flm›fl oldu. Peki o zaman Big Bang'den önce

11



ne vard› ve "yok" olan evreni bu büyük patlama ile "var" hale getiren güç
neydi? Elbette ki bu soru bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› göstermektedir. Ünlü ate-
ist felsefeci Anthony Flew, bu konuda flunlar› söyler:

"‹tiraflarda bulunman›n insan ruhuna iyi geldi¤ini söylerler. Ben de bir itirafta bu-
lunaca¤›m: Big Bang modeli, bir ateist aç›s›ndan oldukça s›k›nt› vericidir. Çünkü
bilim, dini kaynaklar taraf›ndan savunulan bir iddiay› ispat etmifltir: Evrenin bir
bafllang›c› oldu¤u iddias›n›. Sadece evrenin bir sonunun ve bafllang›c›n›n olmad›¤›n›
kabul etti¤imiz sürece, evrenin flu anki varl›¤›n›n mutlak bir aç›klama oldu¤unu
savunabiliriz. Ben hala bu aç›klamaya inan›yorum, ama bunu Big Bang karfl›s›nda
savunman›n pek kolay ve rahat bir durum olmad›¤›n› itiraf etmeliyim."

Kendisini ateist olmak için körü körüne flartland›rmayan pek çok bilim
adam› ise, evrenin yarat›l›fl›nda sonsuz güç sahibi bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n›
kabul etmifl durumdad›r. Bu Yarat›c›, hem maddeyi hem de zaman› yaratm›fl



olan, yani her ikisinden de ba¤›ms›z bir varl›k olmal›d›r. Ünlü Amerikal› ast-
rofizikçi Hugh Ross bu gerçe¤i  flöyle aç›klar:

"E¤er zaman ve madde, patlamayla birlikte ortaya ç›km›flsa, o zaman evreni mey-
dana getiren nedenin, evrendeki zaman ve mekandan tamamen ba¤›ms›z olmas›
gerekir. Bu bize Yarat›c›'n›n evrendeki tüm boyutlar›n üzerinde oldu¤unu gösterir.
Ayn› zamanda Yarat›c›'n›n baz›lar›n›n savundu¤u gibi evrenin kendisi olmad›¤›n›
ve evreni kaplad›¤›n›, sadece evrenin içindeki bir güç olmad›¤›n› kan›tlar. "

Bu bilim adam›n›n da söyledi¤i gibi, madde ve zaman, tüm bu kavram-
lardan ba¤›ms›z olan sonsuz güç sahibi bir Yarat›c› taraf›ndan var edilmifltir.
O Yarat›c›, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah't›r.



Göklerdeki Düzen 

K ainatta kusursuz bir düzen bulun-
maktad›r. Bu kusursuz düzen

içinde günefl sistemi çok küçük bir
yer tutmaktad›r. Ancak kainata göre
bir nokta tanesi kadar küçük olan
bu sistem, bize göre çok büyüktür.
Günefl sisteminin büyüklü¤ünü bi-

raz daha detayl› düflünelim. 
Bu sistem, evrenin içindeki di¤er y›l-

d›zlara göre orta-küçük bir y›ld›z olan Günefl'in etraf›nda dönmekte olan
dokuz gezegenden ve onlar›n elli dört uydusundan oluflur. Dünya, sistem-
de Günefl'e en yak›n üçüncü gezegendir. Günefl'in çap›, Dünya'n›n çap›n›n
103 kat› kadard›r. Ancak bu kadar dev bir boyuta sahip olan Günefl Sistemi,
içinde bulundu¤u Samanyolu galaksisine oranla oldukça mütevazidir. Çün-
kü Samanyolu galaksisinin içinde, Günefl gibi ve ço¤u ondan daha büyük ol-
mak üzere yaklafl›k 250 milyar y›ld›z vard›r. Spiral fleklindeki bu galaksinin
kollar›n›n birisinde, bizim Güneflimiz yer almaktad›r.

Ancak ilginç olan, Samanyolu galaksisinin de uzay›n geneli düflünüldü-
¤ünde çok "küçük" bir yer olufludur. Çünkü uzayda baflka galaksiler de var-
d›r, hem de tahminlere göre, yaklafl›k 300 milyar kadar!... George Greenste-
in, bu ak›l almaz büyüklükle ilgili, The Symbiotic Universe (Simbiyotik Ev-
ren) adl› kitab›nda flöyle yazar:

E¤er y›ld›zlar birbirlerine biraz daha yak›n olsalar, astrofizik çok da farkl› olmazd›.
Y›ld›zlarda, nebulalarda ve di¤er gök cisimlerinde süregiden temel fiziksel ifllemler-



Göklerdeki Düzen

de hiçbir de¤iflim gerçekleflmezdi. Uzak bir noktadan bak›ld›¤›nda, galaksimizin gö-
rünüflü de flimdikiyle ayn› olurdu. Tek fark, gece çimler üzerine uzan›p da izledi¤im
gökyüzünde çok daha fazla say›da y›ld›z bulunmas› olurdu. Ama pardon, evet; bir
fark daha olurdu: Bu manzaray› seyredecek olan "ben" olmazd›m... Uzaydaki bu de-
vasa boflluk, bizim varl›¤›m›z›n bir ön flart›d›r. 1

Greenstein, bunun nedenini de aç›klar; uzaydaki büyük boflluklar, baz›
fiziksel de¤iflkenlerin tam insan yaflam›na uygun biçimde flekillenmesini
sa¤lamaktad›r. Ayr›ca Dünya'n›n, uzay bofllu¤unda gezinen dev gök cisim-
leriyle çarp›flmas›n› engelleyen etken de, evrendeki gök cisimlerinin aras›n›n
bu denli büyük boflluklarla dolu olufludur. 

K›sacas› evrendeki gök cisimlerinin da¤›l›m›, kusursuz düzen ve denge
insan›n yaflam› için tam olmas› gereken yap›dad›r. Dev boflluklar, amaçs›z
yere ortaya ç›kmam›fllard›r; amaçl› bir yarat›l›fl›n sonucudurlar. 

Günefl Sistemi
Evrendeki düzenlili¤i en aç›k olarak gözlemledi¤imiz alanlardan biri de,

Dünyam›z›n içinde bulundu¤u Günefl Sistemi'dir. Günefl Sistemi'nde 9 ayr›
gezegen ve bu gezegenlere ba¤l› 54 ayr› uydu yer al›r. Bu gezegenler, Gü-
nefl'e olan yak›nl›klar›na göre; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn,
Neptün, Uranüs ve Pluton'dur. Bu gezegenlerin ve 54 uydular›n›n içinde ya-
flama uygun bir yüzey ve atmosfere sahip olan yegane gök cismi ise Dün-
ya'd›r. 

Günefl Sistemi'nin yap›s›n› inceledi¤imizde, yine büyük bir denge ile
karfl›lafl›r›z. Gezegenleri dondurucu so¤ukluktaki d›fl uzaya savrulmaktan
koruyan etki, Günefl'in "çekim gücü" ile gezegenin "merkez-kaç kuvveti"
aras›ndaki dengedir. Günefl sahip oldu¤u büyük çekim gücü nedeniyle tüm
gezegenleri çeker, onlar da dönmelerinin verdi¤i merkez-kaç kuvveti saye-
sinde bu çekimden kurtulurlar. Ama e¤er gezegenlerin dönüfl h›zlar› biraz
daha yavafl olsayd›, o zaman bu gezegenler h›zla Günefl'e do¤ru çekilirler ve
sonunda Günefl taraf›ndan büyük bir patlamayla yutulurlard›. 

Bunun tersi de mümkündür. E¤er gezegenler daha h›zl› dönseler, bu se-
fer de Günefl'in gücü onlar› tutmaya yetmeyecek ve gezegenler d›fl uzaya
savrulacaklard›. Oysa çok hassas olan bu denge kurulmufltur ve sistem bu
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dengeyi korudu¤u için devam etmektedir.
Bu arada söz konusu dengenin her gezegen için ayr› ayr› kurulmufl oldu-

¤una da dikkat etmek gerekir. Çünkü gezegenlerin Günefl'e olan uzakl›klar›
çok farkl›d›r. Dahas›, kütleleri çok farkl›d›r. Bu nedenle, hepsi için ayr› dö-
nüfl h›zlar›n›n belirlenmesi laz›md›r ki, Günefl'e yap›flmaktan ya da Gü-
nefl'ten uzaklafl›p uzaya savrulmaktan kurtulsunlar. 

Materyalist astronomi anlay›fl›, Günefl Sistemi'nin kökeninin do¤al fizik-
sel süreçlerle aç›klanabilece¤ini, yani bu sistemin kendili¤inden ve tesadü-
fen oluflabilece¤ini öne sürer. Ancak son 300 y›ld›r bu konuda ortaya at›lan
tüm farkl› teoriler birer spekülasyondan ileri gidememifltir. Günefl Siste-
mi'nin kökeni, materyalist bir bak›fl aç›s›yla, aç›klanamayan bir s›r konu-
mundad›r.

Günefl Sistemi'ndeki ola¤anüstü hassas dengeyi keflfeden Kepler, Galilei
gibi astronomlar ise, bu sistemin çok aç›k bir tasar›m› gösterdi¤ini ve
Allah'›n evrene olan hakimiyetinin ispat› oldu¤unu belirtmifllerdir. Günefl
Sistemi'nin yap›s› hakk›nda önemli kefliflerde bulunan -ve "yaflam›fl en bü-
yük bilimadam›" say›lan- Isaac Newton ise flöyle yazm›flt›r:

Günefl'ten, gezegenlerden ve kuyruklu y›ld›zlardan oluflan bu çok hassas sistem, sa-
dece ak›l ve güç sahibi bir Varl›k'›n amac›ndan ve hakimiyetinden kaynaklanabilir...
O, bunlar›n hepsini yönetmektedir ve bu egemenli¤i dolay›s›ylad›r ki O'na, "Üstün
Kuvvet Sahibi Rab" denir. 2

Dünya'n›n Yeri
Günefl Sistemi'ndeki bu muhteflem dengenin yan›s›ra, üzerinde yaflad›-

¤›m›z Dünya gezegeninin bu sistem ve genel olarak uzay içindeki yeri de,
yine kusursuz bir yarat›l›fl›n varl›¤›n› göstermektedir.

Son astronomik bulgular, sistemdeki di¤er gezegenlerin varl›¤›n›n, Dün-
ya'n›n güvenli¤i ve yörüngesi için büyük önem tafl›d›¤›n› göstermifltir. Jüpi-
ter'in konumu buna bir örnektir. Günefl Sistemi'nin en büyük gezegeni olan
Jüpiter, varl›¤›yla asl›nda Dünya'n›n dengesini sa¤lamaktad›r. Astrofizik he-
saplamalar, Jüpiter'in bulundu¤u yörüngedeki varl›¤›n›n, sistemdeki Dünya
gibi di¤er gezegenlerin yörüngelerinin istikrarl› olmas›n› sa¤lad›¤›n› ortaya
ç›karm›flt›r. Jüpiter'in Dünya'y› koruyucu ikinci bir ifllevini ise, gezegen bi-
limci George Wetherill "Jüpiter Ne Kadar Özel" adl› bir makalede flöyle aç›k-
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lar:

Jüpiter'in bulundu¤u yerde e¤er bu büyüklükte bir gezegen var olmasayd›, Dünya,
gezegenler aras› bofllukta gezinen meteorlara ve kuyrukluy›ld›zlara yaklafl›k bin kat
daha fazla hedef olurdu... E¤er Jüpiter oldu¤u yerde olmasayd›, flu anda biz de Gü-
nefl Sistemi'nin kökenini araflt›rmak için var olamazd›k.3

K›sacas› Günefl Sistemi'nin yap›s›, her türlü ayr›nt›s›yla birlikte canl›lar
için özel bir tasar›ma sahiptir. Bir baflka deyiflle, evrenin fiziksel yasalar› gi-
bi Dünya'n›n uzaydaki konumu da, bu evrenin insan yaflam› için tasarlan-
m›fl oldu¤unu gösteren kan›tlar içermektedir. Yap›lan tüm araflt›rmalar bu
kusursuz düzenin ve tasar›m›n sonsuz bir güç ve ak›l sahibi olan Allah tara-
f›ndan yarat›ld›¤›n› tasdik etmektedir.

Kimi insanlar›n bunu kavrayamamalar›n›n nedeni ise samimi ve ön yar-
g›s›z bir biçimde düflünememeleridir. Oysa samimi olarak düflünen her ak›l
sahibi insan, evrende hiçbir fleyin amaçs›z ve bafl›bofl olmad›¤›n›, "Biz gök-
yüzünü, yeryüzünü ve ikisi aras›nda bulunan fleyleri bat›l olarak yarat-
mad›k. Bu, inkâr edenlerin zann›d›r..." ayetiyle bildirildi¤i gibi, Allah tara-
f›ndan canl›lar için yarat›lm›fl ve düzenlenmifl oldu¤unu anlar. (Sad Suresi,
27) 

Bu derin kavray›fl, bir baflka Kuran ayetinde flöyle tarif edilmektedir:
fiüphesiz göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda, gece ile gündüzün ardarda

geliflinde temiz ak›l sahipleri için gerçekten deliller vard›r. Onlar, ayakta
iken, otururken, yan yatarken Allah'› anarlar ve göklerin ve yerin yarat›-
l›fl› konusunda düflünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz, Sen bunu bofluna
yaratmad›n. Sen pek yücesin, bizi ateflin azab›ndan koru." (Al-i ‹mran
Suresi, 190-191)
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Bilimin "Rotas›" 

Do¤ru Çizilmelidir...

E vreni ve içindeki varl›klar› incele-
menin ve Allah'›n yarat›fl sanat›n›

keflfederek insanl›¤a aç›klaman›n yolu
"bilim"dir. Dolay›s›yla din, bilimi Allah'›n
yarat›fl›ndaki detaylara ulaflmada bir yol
olarak benimser ve bu nedenle bilimi tefl-
vik eder. 

Din, bilimsel araflt›rmalar› teflvik etti-
¤i gibi, dinin bildirdi¤i gerçeklere göre
yönlendirilen bilimsel araflt›rmalar da
çok h›zl› ve kesin sonuçlar getirir. Çünkü
din, evrenin ve canl›l›¤›n nas›l var olduk-
lar› sorusuna en do¤ru ve en kesin ceva-
b› veren tek kaynakt›r. Dolay›s›yla do¤ru
bir noktadan bafllanarak yap›lan araflt›r-

malar, evrenin ve canl›l›¤›n varolufluna ait s›rlar› en k›sa sürede, en az emek
ve enerji harcayarak aç›¤a ç›karacakt›r. Dinin yol göstermedi¤i bilim ise iler-
leme gösteremez, kesin sonuçlara ulaflmas› çok zaman al›r ve hatta ço¤u za-
man sonuç al›nmas› mümkün olmaz.

Bu gerçe¤i göremeyen, materyalist bilim adamlar› taraf›ndan yönlendiri-
len bilimin, özellikle son iki yüzy›ld›r, ne kadar vakit kaybetti¤i, bu yolda ya-

Yap›lan

araflt›rmalar evre-

nin "Big Bang" denilen "Büyük

Patlama" ile yarat›ld›¤›n› göstermifltir. 



Bilimin "Rotas›" Do¤ru Çizilmelidir

p›lan çal›flmalar›n büyük bir k›sm›n›n heba oldu¤u ve harcanan trilyonlarca
liran›n nas›l bofla gitti¤i gözler önündedir. 

‹flte bu nedenle, insanlar›n kesin olarak bilmeleri gereken bir gerçek var-
d›r: Bilim ancak Allah'›n sonsuz kudretini, evrendeki yarat›l›fl delillerini
araflt›rma yönünde çal›flt›kça do¤ru sonuçlara ulaflabilir. Ancak rotas› do¤ru
çizilirse, yani do¤ru yönlendirilirse bilimin gerçek amac›na en k›sa sürede
ulaflmas› sa¤lanabilir. 

Bilim yanl›fl yönlendirildi¤inde...
Bilimsel bir sürecin ilk aflamas› hipotez belirlemedir ve bu süreç, bilim

adamlar›n›n benimsedi¤i temel bak›fl aç›s› ile ilgilidir. Örne¤in bilim adam-
lar›, sahip olduklar› temel bak›fl aç›s› nedeniyle, "maddenin, herhangi bir bi-
linçli düzenleme olmadan kendi kendini düzenleme yönünde bir e¤ilimi
vard›r" gibi bir hipotezle yola ç›kabilirler. Sonra da bu hipotezi do¤rulamak
için y›llar süren araflt›rmalar yapabilirler. Ama maddenin böyle bir özelli¤i
yoktur ve dolay›s›yla tüm bu çaba baflar›s›zl›kla sonuçlan›r; ortaya çok bü-
yük bir zaman ve imkan kayb› ç›kar. Oysa bafllang›çta "maddenin, herhangi
bir bilinçli düzenleme olmadan kendi kendini düzenlemesi mümkün de¤il-
dir" fikri ile yola ç›k›lsa, buna dayal› bilimsel araflt›rmalar çok h›zl› ve verim-
li ilerler. 

Dikkat edilirse, bu nokta, yani hipotezi do¤ru belirleme noktas›, bilimsel
bulgulardan farkl› bir kayna¤› gerektirmektedir. Bu kayna¤› do¤ru tespit et-
mek ise çok önemlidir, kayna¤›n yanl›fl belirlenmesi, bilim dünyas›na, y›llar,
on y›llar, hatta as›rlar kaybettirebilir. ‹flte bu aranan kaynak, Allah'›n insan-
lara ulaflt›rd›¤› vahiydir. Çünkü Allah evrenin ve tüm canl›lar›n Yarat›c›-
s›'d›r ve dolay›s›yla bunlar hakk›ndaki en do¤ru, tart›flmas›z bilgi Allah'tan
gelen bilgidir. Nitekim Allah Kuran'da bu konular hakk›nda bize önemli bil-
giler vermektedir. Bunlar›n en belirginlerini flöyle s›ralayabiliriz:

1) Evren, Allah taraf›ndan yoktan var edilmifltir. Hiçbir fley tesadüfi olay-
lar sonucunda veya kendili¤inden meydana gelmemifltir. Do¤ada ve tüm
evrende tesadüflerin oluflturdu¤u bir kaos de¤il, bilinçli bir tasar›mla yara-
t›lan kusursuz bir düzen bulunmaktad›r. 

2) Üzerinde yaflad›¤›m›z Dünya gezegeninin tüm özellikleri, insan yafla-
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m›na uygun olmas› için özel olarak tasarlanm›flt›r. Y›ld›zlar›n ve gezegenle-
rin hareketlerinde, yeryüzü flekillerinde, suyun ya da atmosferin özellikle-
rinde, insan yaflam›na imkan sa¤layan belirli bir amaç bulunmaktad›r. 

3) Tüm canl› türleri Allah taraf›ndan yarat›lm›flt›r. Dahas›, bu canl›lar›n
hareketleri de Allah'tan gelen özel bir ilhamla gerçekleflmektedir. 

Bu gerçekleri temel alan bir bilim anlay›fl› da hiç flüphesiz çok büyük bir
baflar› elde edecek, çok verimli bir biçimde insanl›¤a hizmet verecektir. Ni-
tekim tarihte bunun aç›k örnekleri vard›r. Müslüman bilim adamlar›n›n
dünyan›n en ileri medeniyetine öncülük ettikleri 9. ve 10. yüzy›llar, bilimin
yukar›da say›lan do¤ru temellere oturtulmas› sayesinde mümkün olmufltur.
Bat›'da da, fizik, kimya, astronomi, biyoloji, paleontoloji gibi bilim dallar›n›n
tüm öncüleri, Allah'›n varl›¤›na inanan ve O'nun yaratt›klar›n› inceleme
amac›yla araflt›rma yapan büyük bilim adamlar›d›r. 

Ancak 19. yüzy›l›n ortalar›ndan bu yana, bilim dünyas› bu ‹lahi temel-
den uzaklaflt›r›lm›fl ve materyalist felsefenin etkisi alt›na girmifltir. Materya-
lizm, maddenin mutlak varl›¤›na inan›r ve Allah'› inkar eder. Materyalizm,
bu iddialar›n› bilim dünyas›na aflamal› bir biçimde benimsetmifl ve 19. yüz-
y›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren de bilimsel araflt›rmalar›n önemli bir bölümü
bu iddialar› desteklemeye ayr›lm›flt›r. Ancak bugün geriye dönüp bak›ld›-
¤›nda, materyalizmin iddialar›n›n bilime sadece zaman kaybettirdi¤ini
görürüz. Çünkü bu iddialar›n her birini ispatlayabilmek için on y›llar bo-
yunca say›s›z bilim adam› çabalam›fl, ancak ortaya ç›kan sonuçlar bu iddi-
alar›n geçersizli¤ini göstermifltir. Bulgular, aynen Kuran'da haber verildi¤i

20 MAKALELER -2-

Yeryüzündeki hiçbir canl› tesa-

düflerin ürünü de¤ildir. Herbiri

sahip olduklar› kusursuz tasa-

r›mlarla,Allah taraf›ndan özel

olarak yarat›lm›fltard›r. 
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gibi; evrenin yoktan yarat›ld›¤›n›, insan yaflam›n› gözeten bir amaca göre ta-
sarland›¤›n›, canl›l›¤›n tesadüflerle do¤mas› ve evrimleflmesinin imkans›z
oldu¤unu ispatlam›flt›r.

Materyalistlerin, "Sonsuz Evren" Saplant›lar› ile 

Bilime Kaybettirdikleri 
20. yüzy›l›n bafllar›na dek bilim dünyas›ndaki yayg›n görüfl, evrenin son-

suz boyutlara sahip oldu¤u, sonsuzdan beri var oldu¤u ve sonsuza kadar da
var olaca¤› fleklindeydi. Materyalist felsefenin temelini teflkil eden bu görüfl,
evrenin yarat›lm›fl oldu¤unu da reddediyordu. Materyalizme inanm›fl ya da
bu felsefenin etkisinde kalm›fl olan çok say›da bilim adam›, söz konusu "son-
suz evren" modelini bilimsel çal›flmalar›na temel olarak ald›. Astronomi ve
fizik alanlar›ndaki tüm çal›flmalar, maddenin sonsuzdan beri var oldu¤u
varsay›m›na dayand›. K›sacas› say›s›z bilim adam› uzun y›llar bofla çabala-
y›p yoruldu. Çünkü bilim, çok geçmeden bu efsaneleri y›kt›. Yap›lan hesap-
lar sonucunda evrenin, "Big Bang" ismi verilen "Büyük Patlama" ile yoktan
var oldu¤u, yani yarat›ld›¤› ortaya kondu. 

"Evrende Tasar›m Yoktur" ‹ddias›n›n 
Bilime Kaybettirdikleri
Materyalistler, evrende bir amaç ve tasar›m olmad›¤›n› da iddia etmifller-

dir. Evrendeki tüm denge, ahenk ve uyumun sadece tesadüflerin bir eseri ol-
du¤unu öne sürmüfllerdir. Bu iddia da yine 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan iti-
baren bilim dünyas›na hakim olmufl ve bilimsel çal›flmalara yön vermifltir.

Örne¤in, evrende bir tasar›m olmad›¤›n› gösterebilmek amac›yla, "kaos
teorisi" adl› bir varsay›m ortaya at›lm›flt›r. Bu teori uyar›nca, kaosun (karma-
flan›n) içinden kendi kendine düzenlilik oluflabilece¤i iddia edilmifl ve bu id-
diay› destekleyebilmek için say›s›z bilimsel çal›flma yap›lm›flt›r. Matematik-
sel hesaplar, teorik fizik çal›flmalar›, fiziksel deneyler ve kimyasal araflt›rma-
lar, hep "evrenin bir kaosun ürünü oldu¤u nas›l gösterilebilir" sorusuna ce-
vap bulmak için sürdürülmüfltür. 

Oysa yap›lan her yeni araflt›rma, kaos ve tesadüf varsay›mlar›n› biraz da-
ha geçersiz k›lm›fl ve evrende çok büyük bir tasar›m bulundu¤unu göster-
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mifltir. Özellikle 1960'l› y›llardan itibaren yap›lan araflt›rmalar, evrendeki
tüm fiziksel dengelerin insan yaflam› için çok hassas bir biçimde ayarland›-
¤›n› ortaya koymaktad›r. 

Evrim Safsatas›n› Kan›tlama Çabalar›n›n 

Bilime Kaybettirdikleri
Bilimin yanl›fl temeller üzerine oturtulmas›n›n en somut örne¤ini, Dar-

win'in evrim teorisinde görmek mümkündür. 140 y›l öncesinde bilim dün-
yas›n›n gündemine giren bu teori, gerçekte tüm bilim tarihinin en büyük ya-
n›lg›s›n› oluflturmaktad›r.  

Evrim teorisi, canl›l›¤›n tesadüfler sonucunda baz› cans›z maddelerin bi-
raraya gelmeleriyle olufltu¤unu iddia eder. Ayn› iddiaya göre, tesadüfen
oluflan bu canl›lar yine tesadüfler sonucu evrimleflerek baflka canl›lara dö-
nüflmüfltür. Bu senaryonun ispatlanmas› için bir buçuk as›rd›r çok büyük bir
çaba harcanmakta, ama bilimsel deliller hep teorinin aleyhinde ç›kmaktad›r.
Aksine bulunan bütün deliller evrimin asla gerçekleflmedi¤ini, canl›lar›n
birbirine aflamal› dönüflümünün söz konusu olmad›¤›n›, tüm canl› türleri-
nin ayr› ayr› ve olduklar› flekilde yarat›ld›klar›n› göstermektedir.

Evrimciler, tüm bu aç›k delillere ra¤men, evrimi ispatlamak için say›s›z
araflt›rma ve deneyler yapmakta, sadece safsatalardan ve aldatmacalardan
ibaret ciltlerce kitap yazmakta, enstitüler kurup, konferanslar verip, televiz-
yon programlar› haz›rlamaktad›rlar. Gerçek olmayan bir iddia için binlerce
bilim adam›n›n, hesaps›z paran›n ve imkan›n heba edilmesi insanl›k için çok
önemli bir kay›pt›r. Tüm bu zarar yerine e¤er bu imkanlar yerinde kullan›l-
m›fl olsayd›, bugüne kadar bilimde çok faydal› konularda, çok önemli ad›m-
lar at›lm›fl, kesin sonuçlar elde edilmifl olabilirdi. 

Baz› bilim adamlar› ya da düflünürler, evrimin ne denli büyük bir yan›l-
g› oldu¤unu görmektedir. Örne¤in Amerikal› felsefeci Malcolm Muggerid-
ge, bu konuda flöyle der:

Ben kendim, evrim teorisinin, gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük alay konula-
r›ndan biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflaklar, bu kadar dayanaks›z ve belirsiz
bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r.1
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Sonuç
Çevremizde ve içinde yaflad›¤›m›z evrende, Yarat›l›fl'a ait say›s›z delil

bulunmaktad›r. Bir sivrisinekteki hayranl›k verici sistem, bir tavuskuflunun
kanatlar›ndaki muhteflem sanat, göz gibi karmafl›k ve mükemmel bir organ
ve daha milyonlarca varl›k iman eden insanlar için Allah'›n varl›¤›n›n ve
O'nun üstün ilminin ve akl›n›n delilleridir. Yarat›l›fl gerçe¤ini kabul eden bir
bilim adam› da, do¤ay› bu gözle inceleyecek ve yapt›¤› her gözlemden, dü-
zenledi¤i her deneyden büyük bir zevk alacak, yeni araflt›rmalar için ateflle-
yici güç bulacakt›r.

Oysa evrim ve materyalizm gibi hurafelere inanmak ve bunlar› bilime
ra¤men savunmaya çal›flmak, psikolojik yönden bilim adamlar›n› da s›k›n-
t›ya sokar. Evrendeki ahenk ya da canl›lardaki tasar›m, onlar için büyük bir
s›k›nt› kayna¤› olur. Gördükleri apaç›k delillere gözlerini kapatan bu kifliler-
de, do¤al olarak gerçeklere karfl› umursuzluk ve buna ba¤l› bir yarg› bozuk-
lu¤u geliflir. H›ristiyanlara seslenirken; "e¤er bir heykelin sizlere el sallad›¤›-
n› görseniz dahi, bir mucize ile karfl› karfl›ya oldu¤unuzu sanmay›n... Çok
küçük bir olas›l›kt›r, ama belki de heykelin sa¤ kolundaki atomlar›n hepsi,
tesadüfen, bir anda ayn› yönde hareket etme e¤ilimi içine girmifl olabilirler"2

diyen ünlü evrimci Richard Dawkins, bu yarg› bozuklu¤unun klinik bir ör-
ne¤idir.

Bilimin ilerleyebilmesi, için bu 19. yüzy›l art›klar›n›n bir kenara b›rak›l-
mas› ve özgürce düflünen ve gördü¤ü gerçe¤i kabul etmekten çekinmeyen
bilim adamlar› gerekmektedir. 
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K uru tahta parçalar› görünümündeki cisimler olan
tohumlar uygun flartlar sa¤land›¤›nda hayret ve-

rici flekilde yeflerir ve çeflit çeflit bitkileri meydana ge-
tirirler. Peki acaba bu küçük, kuru cisimleri bir tah-
ta parças›ndan ay›ran nedir?

Tohumlar› di¤er cisimlerden ay›ran çok önemli
bir özellikleri vard›r. Tohumlar içlerinde ait oldukla-

r› bitkinin her dal›na, her yapra¤›na, bu yapraklar›n
say›s›na, flekillerinin nas›l olaca¤›na, kabu¤unun ne renkte ve

kal›nl›kta olaca¤›na, besin ve su tafl›yan borular›n›n geniflli¤ine,
say›s›na, bitkinin uzunlu¤una, meyve verip vermeyece¤ine, ve-
recekse bu meyvelerin tadlar›na, kokular›na, flekillerine, renkle-

rine dair -k›sacas› bir bitkiyle ilgili olabilecek- bütün bilgilerin sakl› oldu¤u
cisimlerdir.

Tohumlar temel yap› olarak bir tohum k›l›f›, bir besin deposu ve bilgile-
rin sakland›¤› embriyodan oluflurlar. Ancak temel yap›lar› ayn› olmas›na
ra¤men her tohumun besin deposunun miktar›, tohumu çevreleyen koruyu-
cu zar›n cinsi, kal›nl›¤›, kendisini saran meyvenin flekli, meyvesinin tad› bir-
birinden çok farkl›d›r. Tohum k›l›flar›n›n flekillerinden renklerine, malzeme-
lerindeki çeflitlili¤e kadar herfley, bitkilerin yaflad›¤› ortama ve türüne göre
de¤ifliklik gösterir. 

Bu aç›dan incelendi¤inde tüm tohumlar bir tasar›m harikas› olarak kar-
fl›m›za ç›karlar. fiimdi bu tasar›m farkl›l›klar›n› örnekler vererek görelim. Ka-
y›s›da tek bir çekirdek yani bir tane tohum bulunur ve bu çekirdek kat› ka-
bu¤unun içinde çok iyi korunur. Etli k›s›m ise flekerli ve yenilmeye elverifl-
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lidir. Bu bölüm insanlar›n yan›s›ra kufllar, kemirgenler,
böcekler ve di¤er hayvanlar için de iyi bir besindir.
Ancak meyvenin böyle iki k›s›mdan oluflmas›, bitki
için de iyi bir f›rsatt›r. Çünkü meyve bölümünün ye-
nilmesi ile birlikte kay›s›n›n ortas›ndaki sert bir çekir-
dek fleklindeki tohum ortaya ç›kar. Ve tohum bu flekil-
de uygun bir yerde filizlenerek yeni bir a¤aç olarak ye-
tiflme imkan› bulur.

Baflka bir örnek olarak kiviyi verelim. Kivi, kay›s›-
n›n aksine içindeki çekirdekleri (tohumlar›) de yenen
bir meyvedir. ‹flte bunun için kivinin tek bir tohumu
de¤il, çok say›da küçük tohumu vard›r. Etli bir meyve
olan kivide oldu¤u gibi gruplaflm›fl halde bulunan to-
humlar genellikle küçüktür ama birarada bulunmalar›
ve çok say›da olmalar› nedeniyle –meyvenin bir bölü-
mü yense bile- bir bitki haline gelme ihtimalleri daha
fazlad›r.  

Tohumlar›n genel tasar›mlar›ndaki bu gibi farkl›-
l›klar›n yan›s›ra, embriyoyu koruyan tohumlar›n k›-
l›flar› da tam ihtiyaçlar› olacak özelliklere sahip ola-
rak yarat›lm›flt›r.

Tohumun içindeki bilgilerin sakland›¤› embriyo son derece de¤erlidir.
Bu nedenle yeni bitki tam olarak geliflene kadar bu embriyonun özenle ko-
runmas› gerekir. Bu koruma her bitki türüne göre de¤ifliklik gösteren tohum
k›l›flar› ile sa¤lanm›flt›r. Tohum k›l›f›n› oluflturan maddenin dayan›kl›l›¤›
oran›nda tohum d›fl ortam›n olumsuz etkilerinden korunur. Bundan baflka
k›l›f› oluflturan maddeler, tohumlar›n su üzerinde durabilmesinde ya da
rüzgarlarla uçmas›nda da etkendirler.

Tohumlar›n d›fl k›l›flar›, son derece çeflitli ve dikkat çekici özelliklere sa-
hiptir. Baz› d›fl zarlar düflmanlar› uzaklaflt›rabilmek için ac› bir madde ile
kapl›d›r. Baz›lar› ise "tanen" denilen bir madde bak›m›ndan zengindir ki bu
madde tohumlardaki çürümeyi s›n›rland›r›r. 

Tohumlar›n koruyucu d›fl katmanlar› (tohum k›l›flar›) genellikle çok sert-
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tir. Bu özellik tohumu karfl›laflaca¤› d›fl etkenlere karfl› korur.
Örne¤in baz› tohumlar›n geliflimlerinin son aflamas›nda d›fl
yüzeylerinde dayan›kl› mumlu bir yap› birikir, bu sayede to-
humlar su ve gaz tesirine karfl› dirençli olurlar. Tohum k›l›fla-

r› bitkinin türüne göre de¤iflik malzemelerle kaplanabilir;
fasulye tanesinde oldu¤u gibi ince bir zarla ya da kiraz
çekirde¤inde oldu¤u gibi odunsu ve sert bir kabukla ör-
tülü olabilir. Suya dayan›kl› olmas› gereken tohumlar›n

kabuklar› di¤erlerine göre daha sert ve kal›nd›r. 
Tohumlardaki tasar›ma günlük hayat›m›zda s›k karfl›-

laflt›¤›m›z bir bitkiden, fasulye tanesinden örnek verelim:
Fasulye tanesi türüne göre bir veya iki k›l›f ile çevrilmifltir.

Bu k›l›flar t›pk› bir palto gibi tohumu d›fl ortam›n so¤uk hava, kurakl›k, me-
kanik etkiler gibi zorlu flartlar›ndan korur. Buras›, ayn› zamanda d›fl ortam
ile olan bütün al›flveriflin de yap›ld›¤› bölgedir. K›sacas›, tohumun büyüme-
si konusunda bu k›l›f önemli bir rol oynamaktad›r. Fasulye tanesinin bulun-
du¤u yerden kopar›ld›¤› noktada oval bir iz görülür. Bu, tanenin yani tohu-
mun anne bitkiye olan ba¤lant› noktas›d›r. Dikkatli bir flekilde incelendi¤in-
de burada "micropyle" denen küçük bir delik oldu¤u görülecektir. Bu deli¤i
ifllevleri nedeniyle bebeklerdeki göbek ba¤›na benzetmek mümkündür. Bu
özel geçifl yerinden yumurtac›¤›n içerisindeki difli üreme hücresini dölleme-
ye yarayan tüp girer. Ayr›ca zaman› geldi¤inde su, bu delikten içeriye gire-
rek tohumun filizlenmesini sa¤lar. Tohum kabuklar›n›n kal›nl›¤› da –daha
önce belirtti¤imiz gibi- bitkinin türüne göre özel olarak ayarlanm›flt›r. Her
bitkinin tohum kabu¤u bulundu¤u ortamda geliflmesine olanak verecek ye-
terliliktedir; ne çok kal›nd›r ne de çok ince. Çünkü kabu¤u çok kal›n olan bir
tohum bütün zorlu koflullarda yaflayabilir; ancak bir dezavantaj olarak afl›r›
kal›n bir kabuk embriyonun d›flar› ç›kmas›nda baz› problemlere neden ola-
bilir. Zay›f kabu¤u olan bir tohum ise pek çok d›fl etken nedeniyle daha ça-
buk bozulabilir. ‹flte bu yüzden tüm tohumlar bulunduklar› ortama en uy-
gun kabuk kal›nl›klar›na sahiplerdir. 

Buraya kadar anlat›lanlardan da aç›kça görüldü¤ü gibi basit bir d›fl gö-
rünüme sahip olan tohumlar›n asl›nda detayl› bir tasar›m› vard›r. ‹çlerinde-
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ki maddelerin oranlar›ndan içeriklerine, koruyucu üst kaplamalar›na kadar
tüm tohumlar›n özellikleri bulunduklar› iklim koflullar›na, çevre flartlar›na
göre de¤ifliklik göstermektedir. Peki bu çeflitlilik ve detaylar nas›l ortaya ç›k-
m›flt›r? 

Bu sorunun cevab›n› flöyle bir örnekle verelim. Bir gün bir resim galeri-
sine gitti¤inizi ve burada bir salon dolusu tohum resmi ile karfl›laflt›¤›n›z›
farz edelim. Her resimde farkl› bir bitkinin tohumu ile ilgili detaylar çizilmifl
olsun. Galerinin sahibine bu kadar çeflitli resmi kimin çizdi¤ini sordu¤unu-
zu düflünelim. E¤er bu kifli size "bu resimlerin bir ressam› yoktur, bunlar te-
sadüflerin yard›m›yla evrimsel olarak dizayn edilmifltir" dese ne düflünür-
sünüz? Elbette böyle bir cevab›n son derece mant›ks›z ve ak›l d›fl› oldu¤unu
hemen anlar ve ressam›n varl›¤› konusunda ›srar edersiniz. 

Cans›z tohum resimlerinin "evrimsel dizayn›na" inanamayaca¤›n›za gö-
re, tamamen canl› yap›larda, içinde bir bitkiye ait tüm bilgileri bulunduran,
uygun flart ve ortamlarda filizlenerek dev a¤açlar›, yüz binlerce çeflit meyve-
yi, çiçe¤i meydana getiren tohumlar›, bilinçsiz ve fluursuz tesadüflerin var
etti¤ine de inanamazs›n›z. Görüldü¤ü gibi burada as›l olarak bu dizayn› ki-
min yapt›¤›, nas›l yapt›¤›, bitkinin bu dizayna uygun bir yap›ya nas›l getiril-
di¤i ve bunun nas›l yerlefltirildi¤i gibi sorular›n cevab›n›n verilmesi gerek-
mektedir.

Sonuç olarak, tohumlar›n yap›s›nda evrimcilerin tesadüf iddialar› ile as-
la aç›klanamayacak, çok aç›k bir tasar›m ve plan vard›r. Elbette ki bu plan
fluursuz tesadüflerin sonucunda ya da baflka herhangi bir nedenle ortaya
ç›kmam›flt›r. Her resmin bir ressam› oldu¤u gibi her tasar›m› her plan› ya-
pan da biri vard›r. Tohumlardaki kusursuz tasar›m ise sonsuz ak›l ve üstün
güç sahibi olan Allah'a aittir. Bitkilerin yaflam›n›n her kademesinde görülen
bu ak›l, onlar›n üstün güç sahibi olan Allah taraf›ndan yarat›lm›fl olduklar›-
n›n aç›k bir delilidir.

Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek ondan, a¤aç ondand›r (ki)
hayvanlar›n›z› onda otlatmaktas›n›z. Onunla sizin için ekin, zeytin, hur-
mal›klar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. fiüphesiz bunda,
düflünebilen bir topluluk için ayetler vard›r. (Nahl Suresi, 10-11)
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Bitkilerde Savunma

Stratejisi...

B itkiler de kendilerini düflmanlar›ndan
bir flekilde korumak zorundad›rlar. Bu

korunma her bitki türüne göre çeflitlilik gös-
terir. Örne¤in baz› bitkiler, parazitlere ve bö-
ceklere karfl› çeflitli salg›lar üreterek düflman-

lar›yla mücadele ederler ve kendilerini ancak bu flekilde korurlar. Bir numa-
ral› savunma silahlar› olan zehirli kimyasal salg›lar›n› gere¤i gibi kullanabil-
mek için bitkiler çok çeflitli stratejiler kullan›rlar. Örne¤in, mantar ve salata-
l›klar›n zehirli uçlar› vard›r ve bunlar› sald›r› an›nda harekete geçirirler. Bu
tam teçhizatl› savafl›n baflka bir örne¤i de ç›nar a¤açlar›nda mevcuttur. Ç›-
nar a¤ac›, yapraklar›ndan salg›lad›¤› bir özsu yard›m›yla, gövdesinin alt›n-
daki topra¤› sistemli bir flekilde zehirler, öyle ki bu zehirden sonra, topra¤›n
üstünde küçücük bir ot bile yetiflemez. Bu zehirli maddeyi bünyesinde ba-
r›nd›rmas›na ra¤men ç›nar a¤ac› kendisi bundan herhangi bir zarar görmez. 

Sald›r›ya u¤rad›klar›nda bulunduklar› ortamdan uzaklaflmalar›n› sa¤la-
yacak ayaklar› veya savaflacak herhangi bir organ› olmayan bitkiler düfl-
manlar›na karfl› sadece salg›larla karfl›l›k vermezler, bunun yan› s›ra pek çok
savunma mekanizmas› ile birlikte yarat›lm›fllard›r. Bu mekanizmalar›n için-
de haberleflme yetene¤i de vard›r. Baz› bitkiler, ›s›r›lan bölgeden kendilerini
›s›ran böce¤in sindirim sistemini bozucu ve ona sahte tokluk hissettiren bir
s›v› salg›lar. Ayn› zamanda yaprak hasar gördü¤ü yerden "jasmonik asit" de-



Bitkilerde Savunma Stratejisi

nen bir tür asit de salg›layarak di¤er yapraklar›n sald›r›dan haberdar olma-
lar›n› ve savunmaya geçmelerini sa¤lar. 

M›s›r ve fasulye bitkileri ise düflmanlar›ndan korunmak için parazit ya-
flayan eflek ar›lar›n› adeta paral› asker gibi kullan›rlar. Yapraklar›na t›rt›l da-
dand›¤›nda özel bir kimyasal salg› salg›layan bu bitkiler eflek ar›lar›n› bu-
lunduklar› yere toplarlar. Eflek ar›lar› da larvalar›n› bitkiye sald›rm›fl olan
t›rt›llar›n üstlerine b›rak›rlar. Büyüyen eflek ar›s› larvalar› t›rt›llar›n ölümüne
neden olur bu da bitkinin kurtulmas›n› sa¤lar. Bitkilerin baz›lar› ise aleolu
kimyasal bileflikleri yap›lar›nda bulundururlar. Bunlar böcek ve hayvanlar
için bazen çekici, bazen korkutucu, bazen alerji yap›c›, bazen de öldürücü
olarak etkilerini gösterirler. 

Örne¤in kelebekler çal› çiçekli bitkilere yanaflmazlar. Çünkü bu tür çiçek-
ler savunma sistemlerinin içinde "sinigrin" adl› bir zehir maddesi bulundu-
rurlar. Buna karfl›n kelebekler zehir maddesi tafl›mad›klar›n› bildikleri sal-
k›m çiçekli bitkileri tercih ederler. Buradaki ayr›m› kelebeklerin nas›l ö¤ren-
mifl olabilecekleri ayr›ca cevap bekleyen bir sorudur. Kelebe¤in bunu tecrü-
be ederek ö¤renmesi imkans›zd›r. Bitkinin tad›na bakmas› kelebe¤in sonu
olacakt›r. O halde bu bilgiyi kelebekler farkl› bir flekilde elde etmektedirler.

Akçaa¤açlar›n, özellikle fleker akçaa¤ac›n›n genç sürgünlerini ve yaprak-
lar›n› zararl› canl›lardan koruma düzeni ço¤u zaman insanlar›n ürettikleri
böcek öldürücülerden çok daha etkilidir. fieker akçaa¤ac›, gövdesinde bol
flekerli özsu olmas›na ra¤men, yapraklar›na "tanen" denen bir maddeyi gön-
derir. Bu, böcekleri rahats›z eden bir maddedir. "Tanen"li yapraklar› yiyen
böcekler kurtulmak için hemen daha az tanenli üst yapraklara ç›karlar. Oy-
sa üst yapraklar kufllar›n en çok u¤rad›klar› yerlerdir. Buraya kaçan böcek-
ler kufllar taraf›ndan avlan›rlar. fieker akçaa¤ac› bu stratejisi sayesinde böcek
sald›r›lar›ndan az zarar görerek kurtulur. 

Orta ve Güney Amerika'da yetiflen bir asma bitkisi siyah ve yeflil t›rt›llar
ve k›rm›z› kelebekler için çok ideal ve çekici bir yiyecek türüdür. Öyle ki bu
böcekler, yavrular›n›n yumurtadan ç›kar ç›kmaz bu lezzetli yiyecekle besle-
nebilmeleri için, yumurtalar›n› asma bitkisinin yapraklar› üzerine b›rak›rlar.
Yaln›z burada çok önemli bir nokta vard›r. Bu kelebekler yumurtalar›n› b›-
rakmadan önce asman›n yapraklar›n› iyice kontrol ederler. E¤er bir baflka

29



hayvan yumurtalar›n› yerlefltirmiflse, ayn› bitkinin yapraklar›ndan birden
fazla ailenin bireylerinin beslenmesi zor olaca¤›ndan, oray› tercih etmez ve
bofl olan baflka yapraklar› ararlar.

Böceklerin tercihinin bu yönde olmas› bitki için oldukça büyük bir avan-
tajd›r çünkü asma bitkisi sald›r›dan korunmak için böceklerin bu seçicili¤in-
den faydalan›r. 

Asma bitkisinin baz› cinsleri, yapraklar›n›n üst k›s›mlar›nda, yeflil yum-
rucuklar olufltururlar. Baz› türleri ise, yapra¤›n alt›nda bulunan, dal ile birlefl-
me yeri üzerinde, kelebeklerin yumurtalar›na benzer renkte lekecikler mey-
dana getirirler. Bunu gören t›rt›l ve kelebekler, baflka böceklerin kendilerin-
den evvel bu yapraklar›n üzerine yumurtlad›klar›n› zannederler ve bitkiye
yumurtlamaktan vazgeçerek, kendilerine yeni yapraklar aramaya bafllarlar. 

Üstteki resimde görülen küstüm otunun çok ilginç bir savunma sistemi vard›r. Bu bit-

kinin yapraklar›na dokunuldu¤unda birkaç saniye içinde, sapla birlikte yapraklar›n›n

gövdeye do¤ru yasland›¤› görülecektir. E¤er bitkiyi rahats›z eden etki devam ederse bu

kez küstüm otu afla¤›ya do¤ru ikinci bir hareket yaparak gövdesinin üzerindeki sivri di-

kenleri ortaya ç›kar›r. Bu da böcekleri kaç›rmak için yeterlidir. Bitkideki bu hareketi

gerçeklefltiren mekanizma elektrik ak›mlar›yla bafllar. Bu ak›m ayn› insan vücudunda-

ki sinirlerden geçen ak›m gibidir. Bitkinin reaksiyonlar› bizde oldu¤u kadar h›zl› de¤il-

dir. Bununla birlikte bitki özünü tafl›yan kanallar arac›l›¤›yla iletilen elektrik sinyalleri

30 santimetrelik mesafeyi bir-iki saniye içinde geçer. Is› ne kadar yüksek olursa, reak-

siyon o kadar h›zl› olur. Her bir yapra¤›n dibi (yapra¤›n sap›yla birleflti¤i yerde), olduk-

ça fliflkindir. Buradaki hücreler s›v›yla doludur. Uyar› buraya ulaflt›¤› zaman, yapra¤›n

dibindeki fliflkinli¤in alt yar›s› aniden suyunu boflalt›r ve ayn› anda di¤er üst yar›, bu su-

yu kendi bünyesine al›r. Ve yaprak afla¤›ya do¤ru düfler. Böylece uyar› saplar boyunca

ilerlerken, yapraklar domino tafllar› gibi teker teker, ard› ard›na kapan›r. Bu flekilde bir

savunma hareketinden sonra, bitkinin tekrar hücrelerini doldurup, yapraklar›n› açabil-

mesi için 20 dakika gereklidir.
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Yapraklar›n› böylesine inan›lmaz bir yöntemle koruma alt›na alm›fl olan
asma bitkisi, herkesin bildi¤i gibi topraktan ç›kan ve kuru bir dal ile yaprak-
lardan oluflan bir bitkidir. Bu bitki herhangi bir ak›l, haf›za ve teflhis kabiliye-
tine sahip de¤ildir. Kendisinden tamamen farkl› bir canl›n›n, bir böce¤in
özelliklerini, tercihlerini, yumurtlar›n›n fleklini bilmesine kesinlikle imkan
yoktur. Ama görüldü¤ü gibi asma bitkisi, böce¤in hangi flartlarda yumurta-
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‹lgi çekici bir güzellikte olan Passiflore çiçe¤i, yapraklar› üzerinde yer alan

küçük i¤neler sayesinde düflman› olan t›rt›llara karfl› koyabilmektedir. Bu i¤-

neler, yumurtadan ç›kan t›rt›llar›n en ufak bir yer de¤ifltirmesi halinde beden-

lerine saplan›r. Böylece, passiflore çiçe¤i, bu t›rt›llar henüz do¤up ona zarar

vermeden önlemini alm›fl olur.



lar›n› b›rakmaktan vazgeçip de baflka bir bitkiye yönelece¤ini bilmekte, ayr›-
ca kendi yapraklar›nda bu yumurtalara benzer desenler oluflturmakta ve çe-
flitli de¤ifliklikler yapmaktad›r. Asma bitkisinin, herhangi bir böce¤in yumur-
talar›n› taklit edebilmesi için neler yapmas› gerekti¤ini birlikte düflünelim.
Taklit, zeka gerektiren bir yetenektir. Bu nedenle bitki bir zekaya sahip olma-
l›, bu yumurtalar› görüp idrak etmeli ve haf›zas›na bunu yerlefltirmelidir. Da-
ha sonra bu özelliklerini, baz› sanatsal kabiliyetleri ile birlefltirip, kendi bün-
yesinde çeflitli de¤ifliklikler oluflturup böyle bir savunma takti¤i gelifltirmeli-
dir. Elbette ki bu sayd›klar›m›z›n hiçbiri, bir bitki taraf›ndan gerçeklefltirilmifl
olmas›, ya da çeflitli tesadüfler sonucunda ortaya ç›kmas› mümkün olan fley-
ler de¤ildir. Gerçek flu ki, asma bitkisi bu özelli¤e sahip olarak "yarat›lm›fl"t›r.
Bu, ona Allah taraf›ndan özel olarak verilmifl bir savunma sistemidir. Herfleyi
en ince ayr›nt›s›na kadar planlayan Allah, yeryüzündeki tüm bitkilerin bu-
lunduklar› ortama uygun her türlü ihtiyaçlar›n› yaratm›flt›r. Allah herfleyin
hakimidir. Tüm evrende olan biten herfleyden haberdard›r. 
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Yandaki resimde görülen

bu canl› kayalar gerçekte

topra¤›n alt›nda gizlen-

mifl olan bir bitkinin etli

yapraklar›d›r. Çiçek aç-

mad›¤› zamanlarda bir

kayadan farks›z olan tafl

kaktüs bitkisi asl›nda ger-

çek bir kaktüs de¤ildir.

Kayaya benzeyen görü-

nüflü onun düflmanlar›n-

dan çok iyi bir flekilde

korunmas›n› sa¤lar.
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Canl›larda Fedakarl›k...

B üyük bal›k küçük bal›¤›
avlar, "güçlü olan kaza-

n›r"… Bu gibi deyimler do-
¤adaki canl›lar aras›ndaki
iliflkileri tan›mlamada çok

s›k kullan›lan cümlelerdir. Ev-
rim teorisinin de baz› temel il-
kelerini oluflturan bu ifadeler
asl›nda gerçekleri tam olarak
yans›tmamaktad›r. 

Do¤adaki canl›lar detayl›
incelendi¤inde bilinenden çok

farkl› bir gerçek ortaya ç›kmak-
tad›r. Canl›lar, varl›klar›n› sür-

dürmek  ve üreyebilmek için evrim-
cilerin iddia etti¤i gibi bir "savafl" vermez-

ler; aksine di¤er canl›lara karfl› son derece "fedakar" tav›rlar sergilerler. Ör-
ne¤in baz› küçük kufllar, sürülerine do¤ru yaklaflmakta olan kartal ya da at-
maca gibi y›rt›c› kufllar› gördüklerinde, ç›¤l›klar atarak  bu tehlikeyi sürüye
haber verirler ve sald›rgan›n dikkatini sürüden çok "kendilerine" çekerler.
Bu da ç›¤l›k atan kuflun sa¤ kalabilme olas›l›¤›n› büyük ölçüde azalt›r. Yani
bu kufl, sürüdeki yüzlerce kufl için kendi yaflam›n› tehlikeye atmaktad›r.

Bilindi¤i gibi canl›lar›n soylar›n› devam ettirebilmeleri için üremeleri ge-

Do¤adaki canl›lar, sergiledikleri feda-
kerane davran›fllarla evrimcilerin iddi-
alar›n› tamamen çürütmektedirler.



rekir. Ancak ço¤u zaman üremek tek bafl›na yeterli de¤ildir. Yeni do¤an yav-
runun büyümesi için özel bir bak›m gereklidir. Yani hayvanlar yavrular›na
karfl› "koruma ve gözetme" gibi bir ihtiyaç duymazlarsa, yeni do¤an canl›
kendi kendine bakamayaca¤›ndan ölecektir. Do¤aya bakt›¤›m›zda ise, bu
"yavrular› koruma ve gözetme duygusunun" en vahflisinden en uysal›na ka-
dar tüm canl›larda mevcut oldu¤unu görürüz. Son derece vahfli olan timsah-
lar, kaplanlar yavrular› söz konusu oldu¤unda uysal, fedakar ve flefkatli
canl›lara dönüflmektedirler.

Hayvanlar aras›nda en vahflilerinden biri
olarak bilinen timsahlar, 3 ay boyunca yumur-
talar›n›n bafl›ndan bir an bile ayr›lmadan onla-
r› korumaktad›rlar. Yine baflka bir örnek olarak
ya¤mur kuflu, yavrusunu koruyabilmek için
yaral› taklidi yaparak düflman›n› kendi üzeri-
ne çeker.

Evrim teorisinin savunucular› canl›larda,
özellikle de yavrulara karfl› gösterilen fedakar-
l›¤› aç›klamak için bunun, içgüdüsel bir davra-
n›fl oldu¤unu söylerler. Peki içgüdü tam olarak
ne demektir?

Evrimciler içgüdüyü "canl›lar›n içinden ge-
len bir ses" olarak tan›mlarlar. ‹ddialar›na göre
bir örümce¤e, bir kufla, bir aslana ya da küçük bir
böce¤e neslini devam ettirmesi için fedakarl›k
yapmas› gerekti¤ini, içinden gelen bir ses f›s›lda-
maktad›r. Bu sesin kayna¤›n›n ne oldu¤u sorul-

du¤unda ise "tabiat ana" gibi anlams›z bir cevap verirler. Evrimcilere göre
do¤adaki her özellik do¤an›n kendi mucizesidir. Bunun ne kadar içi bofl ve
anlams›z bir iddia oldu¤u aç›kça ortadad›r. Çünkü do¤a kendisi yarat›lm›fl-
t›r ve bildi¤imiz tafllardan, çiçeklerden, a¤açlardan, nehirlerden ve da¤lar-
dan oluflur. Ve bu say›lanlar›n hiçbirinin biraraya gelip herhangi bir canl›y›
oluflturamayaca¤›, ona ak›l ürünü bir özellik kazand›ramayaca¤› çok aç›kt›r.
Bu durumda karfl›m›za ç›kan gerçek çok aç›kt›r: Do¤a, içindeki tüm canl›lar-
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Canl›larda Fedakarl›k

la birlikte üstün kudret sahibi bir Yarat›c›'n›n eseridir. Ve O Yarat›c› bize ken-
disini flöyle tan›t›r:

Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'›nd›r. Allah, herfleyi kuflatand›r. (Ni-
sa Suresi, 126)

Asl›nda teorinin kurucusu olan Darwin'in kendisi bile bu mant›k hezi-
metinin daha bafl›ndan beri fark›ndayd›. 1859 y›l›nda yazd›¤› "Türlerin Kö-
keni" adl› kitab›nda, teorisi ile ilgili endiflelerini flöyle dile getiriyordu:

"‹çgüdülerin birço¤u öylesine flafl›rt›c›d›r ki, onlar›n geliflimi okura belki teorimi tü-
müyle y›kmaya yeter güçte görünecektir." 

Darwin'e göre do¤adaki sistem güçlü olan›n güçsüz olan üstündeki haki-
miyeti üzerine kuruluydu. Yani bir canl› evrimleflerek di¤erlerine göre daha
üstün özelliklere sahip bir hale geliyor ve ancak bu flekilde hayatta kalmay›
baflarabiliyordu, güçsüz olanlarsa yok oluyorlard›. Darwin'in teorisinde "Do-
¤al Seleksiyon" ad› ile an›lan bu mekanizma önemli bir yer tutuyordu. Ancak
Darwin, do¤adaki canl›lar› inceledikçe karfl›laflt›¤› fedakarl›k örnekleri karfl›-
s›nda, akl›na tak›lan ve cevaplayamad›¤› pek çok soruyla karfl›laflt›. 

Canl›lar kendilerinden hiç bek-
lenmeyecek ak›l gösterileri sergileye-
rek, kimi zaman da kendi hayatlar›n›
tehlikeye atarak birbirleriyle yard›m-
lafl›yorlard›.

Do¤adaki yard›mlaflma örnekleri-
ne bakt›¤›m›zda bunlar›n tesadüfen
ya da kendi kendilerine oluflamaya-
caklar› aç›k bir flekilde görülmekte-
dir. Yavrular›na karfl› flefkat gösteren
tüm canl›lar Allah'›n vahyi ile hare-
ket etmektedirler Onlara yavrular›n›
korumay› ö¤reten de fedakarl›k yap-
t›ran da alemlerin Rabbi olan
Allah't›r. Tüm evren Allah taraf›ndan
yarat›lm›flt›r ve yeryüzündeki bütün
canl›larda yarat›lm›fl olduklar›n› ka-
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Canl›lar yavrular›n› özenle beslerler.



n›tlayan deliller vard›r. fiu ana kadar bahsetti¤imiz hayvanlardaki fedakar-
l›k örnekleri de, bu delillerden biridir. 

Bu yaz›da herfleyin tesadüfen olufltu¤unu ileri süren evrim teorisinin ku-
rucusu olan Darwin'in dahi kafas›n› kar›flt›ran ve evrim teorisini ç›kmaza
sokan canl›lardaki fedakarl›k örneklerinden birkaç›ndan daha bahsedelim:

Göç eden kufllardan olan albatroslar, her zaman kendi do¤duklar› yerde
çiftleflirler. Bu nedenle üreme zamanlar›nda koloniler halinde biraraya gele-
rek toplan›rlar. Difliler gelmeden haftalar önce, erkekler gelip burada daha
önceden bulunan yuvalar› tamir ederek difli ve yavrular için mükemmel bir
konfor sa¤larlar. Yumurtalara olan düflkünlük ise albatros kufllar›nda hayli
dikkat çekicidir. Çünkü albatroslar, özenle haz›rlanan yuva içerisinde yu-
murtalar›n üzerinde hiç k›m›ldamadan yaklafl›k 50 gün boyunca dururlar.

Ancak yavrulara olan bu düflkünlük sadece yumurtalar›n korunmas› ve
bak›m› ile s›n›rl› kalmaz. Nitekim albatroslar ço¤u zaman, yaln›zca yavrula-
r›na yiyecek bulabilmek için, gerekirse bir seferde 1 milden fazla yol katet-
mektedirler.

Bir baflka örnek olarak; Afrika'da yaflayan ve boynuzlu kufl olarak bilinen
bir kufl türü, yuva yapmak için öncelikle a¤ac›n üzerinde bir delik bulur. Di-
fli kufl bu deli¤in içine girer ve erkek de deli¤in giriflini çamurla kapat›r. An-
cak her ikisi de burada önemli bir ayr›nt›y› unutmazlar. Erkek kufl, difli ile
yavrular›n güvenli¤ini sa¤lamak ve onlar› d›flar›dan gelebilecek hayati teh-
likelere ve bilhassa y›lanlara karfl› korumak için çamurla kapad›¤› bu delik-
te, küçük bir pencere b›rak›r. Difli, yumurtalar›n üzerinde yatt›¤› ve bu ne-
denle yiyecek toplamaya zaman› olmad›¤›ndan, erkek boynuzlu kufl, efline
bu delikten yiyecek verecek ve do¤acak yavrular›n› da yine bu delikten bes-
leyecektir.

Elbetteki canl›larda görülen bu fedakarl›k örnekleri, bilimsel bir k›l›f al-
t›nda ortaya at›lan Evrim Teorisi'ni büyük bir açmazda b›rak›r. E¤er do¤a,
Darwin'in iddia etti¤i gibi zay›flarla beceriksizlerin elendi¤i ve her bireyin
yaln›zca kendi yaflam›n› düflündü¤ü bir yerse, neden canl›lar›n tümü yavru-
lar›n› beslemek, büyütmek için bu kadar enerji ve zaman kaybetmektedir?
Bu sorunun cevab› yine canl›lar incelenerek bulunabilir.

Erkek penguen kutup k›fl›nda kuluçkaya yatarken, difli yiyecek aramaya
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ç›kar. Is›n›n -40°C'ye düfltü¤ü k›fl boyunca buzullar gittikçe büyür ve besine
ulaflmak zorlafl›r. Tek bir yumurta b›rakan difli penguenler hemen denize
dönerler. Erkek, kuluçkaya yatt›¤› dört ay boyunca kutup f›rt›nalar›na karfl›
koymak zorundad›r. Hiçbir fley yemeden yumurtalar›n üstünde yatan erkek
bu süre zarf›nda yar› yar›ya kilo kaybeder. Ama asla yumurtay› terk etmez. 

Dört ay sonunda yumurtalar k›r›lmaya bafllad›¤›nda birden difli belirir.
Anne yüzlerce penguenin aras›ndan eflini ve yavrusunu hiç güçlük çekme-
den bulur. Kursa¤›ndakileri boflaltarak yavrunun bak›m iflini üstlenir. Her
yerin buzlarla kapl› oldu¤u ortamda yuva yapma olana¤› yoktur. Anne ile
baba, yavruyu so¤uktan korumak için ayaklar›n›n üstüne koyup, kar›nlar›y-
la ›s›t›rlar. Penguenler k›fl›n yumurtlarlar. Bunun tek sebebi vard›r: E¤er ya-
z›n yumurtlasalar yavrunun büyümesi k›fla rastlayacak o zaman da etrafta-
ki denizler donmufl olacakt›. Bu durumda hem hava flartlar› çok a¤›r oldu-
¤undan, hem de besin kayna¤› uzakta oldu¤undan ebeveynler yavruyu bes-
leyecek besini bulmakta zorlanacaklard›.

Görüldü¤ü gibi hayvanlardaki fedakarl›k örneklerinin evrim teorisinin
yaflam mücadelesi, tesadüf iddialar› ile aç›klanmas› mümkün de¤ildir. Hiç-
bir fluura, akla, karar verme, muhakeme ve yarg› yetene¤ine sahip olmayan
canl›lar›n birbirlerine karfl› böylesine bir düflkünlük göstermeleri, bunun ya-
n›s›ra bu düflkünlüklerini son derece ak›lc› plan ve tasar›mlarla ortaya koy-
malar› tek bir gerçekle aç›klanabilir: Bu canl›lar yarat›ld›klar› ilk andan iti-
baren kendilerine verilen ilhamla hareket etmektedirler. Onlar kendilerini
yaratan Rablerinin emri ve denetimi ile yaflamlar›n› sürdürmektedirler. Ku-
ran'›n Hud Suresi'nde bu gerçek flöyle bildirilir:

O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i hiçbir canl› yoktur. (Hud Suresi, 56)

‹flte canl›lardaki ola¤anüstü fedakarl›¤›n s›rr› budur.
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Harika Canl›lar:

Kelebekler...

D ünyada var olan milyonlarca bitki ve hayvan
çefliti, Yaratan'›n varl›¤›n› ve gücünü ispatla-

yan birer delil olarak karfl›m›za ç›kar.
Burada sadece k›s›tl› birkaç örne¤ini

verece¤imiz bu canl›lar›n asl›nda her bi-
ri ayr› ayr› incelenmeye de¤ecek nitelik-
tedir. Hepsinin farkl› bir vücut sistemi,
de¤iflik savunma taktikleri, apayr› bes-

lenme flekilleri, ilgi çekici üreme metodla-
r› vard›r. Kuflkusuz tüm canl›lar› bu özellikle-

riyle, tek bir kitapta anlatmak mümkün de¤ildir.
Böyle bir fley yapabilmek için ciltler dolusu ansiklopedi

yazmak gerekir.
Ancak burada verece¤imiz say›l› bir kaç örnek dahi dünya üzerindeki

yaflam› tesadüfle aç›klaman›n mümkün olmad›¤›n› kan›tlayacakt›r. 

T›rt›ldan Kelebe¤e
Sizin 450-500 kadar yumurtan›z olsa ve bunlar› d›flar›da muhafaza etme-

niz gerekse ne yapard›n›z? Onlar›n, rüzgar gibi do¤a flartlar›n›n etkisiyle sa-
ç›l›p da¤›lmalar›n› önleyecek bir tedbir alman›z kuflkusuz ki en ak›lc› olan-
d›r. ‹flte dünyan›n tek seferde en fazla yumurta yumurtlayan canl›lar›ndan
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biri olan ipek böcekleri (450-500), yumurtalar›n› muhafaza etmek için çok
ak›lc› bir yönteme baflvururlar: Yumurtalar› salg›lad›klar› yap›flkan bir mad-
deyle (iplikle) birbirlerine ba¤layarak, etrafa saç›l›p, da¤›lmalar›n› engeller-
ler.

Yumurtadan ç›kan t›rt›llar, ilk ifl olarak kendilerine uygun bir dal bulur
ve daha sonra da ayn› iplikle oraya ba¤lan›rlar. Ard›ndan geliflebilmeleri
için salg›lad›klar› bu iplikle kendilerine koza örmeye bafllarlar. Hayata göz-
lerini yeni açm›fl bir t›rt›l›n bu ifllemi yapmas›, durup dinlenmeksizin 3-4
gün sürer. Bu süre içerisinde t›rt›l, binlerce kez dönerek, ortalama 900-1500
m. uzunlu¤unda bir iplik ç›kar›r. Bu ifllem bitince de hiç dinlenmeden yeni
bir ifle bafllar ve güzel bir kelebek olmak üzere de¤iflim geçirmeye bafllar. 

Ne anne ipek böce¤inin yavrusunu muhafaza edebilmek için ald›¤› ted-
bir, ne de herfleyden habersiz, henüz hiçbir e¤itime, bilgiye sahip olmayan
küçücük bir t›rt›l›n gösterdi¤i davran›fllar evrimle izah edebilecek olaylar
de¤ildir. Herfleyden önce annenin, yumurtalar› yap›flt›rmak için kulland›¤›
ipli¤i üretebilmesi mucizevidir. Yumurtadan yeni ç›kan bir t›rt›l›n kendisi
için gerekli ortam› tan›y›p ona uygun koza örmesi, ard›ndan de¤iflim geçir-
meye bafllamas› ve bu de¤iflimi problemsiz olarak geçirebilmesi ise insan ak-
l›n›n anlay›fl s›n›rlar›n› zorlamaktad›r. Bu durumda her t›rt›l›n dünyaya ne
yapmas› gerekti¤ini bilir bir flekilde geldi¤ini rahatl›kla söyleyebiliriz ki bu
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"Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Art›k ö¤üt al›p düflünmez misiniz?"

Nahl Suresi, 17

Resimlerde Monark kelebeklerinin geliflim aflamalar› görülüyor.



da, tüm bunlar›n henüz dünyaya gelmeden "ö¤retilmifl" oldu¤u anlam›na
gelecektir.

Bunu bir örnekle aç›klayal›m. E¤er yeni do¤mufl bir bebe¤in, do¤umun-
dan sadece bir kaç saat sonra aya¤a kalkt›¤›n›, dahas› kendisine bir yatak
yapmak için malzeme (yorgan, yast›k, minder vs.) toplad›¤›n› ve bunlar›
düzgün bir biçimde birlefltirip bir yatak yap›p içine yatt›¤›n› görürseniz, ne
düflünürsünüz? Olay›n flaflk›nl›¤›n› üzerinizden att›¤›n›zda, varaca¤›n›z en
mant›kl› sonuç, bu bebe¤in böyle bir ifllemi yapmas› için henüz anne karn›n-
da ola¤anüstü bir yolla bir flekilde "e¤itilmifl" oldu¤unu düflünmektir. T›rt›l-
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Kelebeklerin her iki kanatlar›n›n da ayn› desende

ve simetrik  olmas› bafll› bafl›na birer yarat›l›fl

harikas›d›r.
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lar›n durumu, bu örnekteki bebeklerden farks›zd›r. 
Bu da bizi yine ayn› sonuca ulaflt›r›r: Bu canl›lar, kendilerini yaratan

Allah'›n belirledi¤i biçimde do¤makta, davranmakta ve yaflamaktad›rlar.
Kuran, Allah'›n balar›s›na vahyetti¤ini ve ona bal yapmay› (Nahl Suresi, 68-
69) emretti¤ini haber vermekle, asl›nda canl›lar dünyas›ndaki büyük s›rr›n
bir örne¤ini bildirmifl olur. Bu s›r, tüm canl›lar›n Allah'›n iradesine boyun
e¤mifl olarak, O'nun belirledi¤i kaderi izledikleri gerçe¤idir. Ar› bu nedenle
bal yapar, ipek böce¤i bu nedenle ipek üretir. 

Kanatlardaki Simetri
Kelebeklerin kanatlar›na dikkatle bakt›¤›m›zda kusursuz bir simetrinin

hakim oldu¤unu görürüz. Bu tül görünümlü kanatlar, flekillerle, beneklerle
ve renklerle süslenmifl olarak yarat›lm›fl ve sonuçta her biri birer sanat hari-
kas› olan görüntüler meydana gelmifltir.

Kelebeklerin kanatlar›nda, ne kadar karmafl›k olursa olsun, her iki taraf-
taki desenin ve renklerin t›pat›p birbirleriyle ayn› oldu¤unu fark edebilirsi-
niz. En ufak bir nokta dahi her iki kanatta birden yer al›r, dolay›s›yla ortaya
kusursuz bir düzen ve simetri ç›kar.

Ayn› zamanda o incecik kanatlardaki bir renk, di¤erine hiçbir flekilde ka-
r›flmaz ve var olan renkler keskin çizgilerle birbirlerinden ayr›l›r. Oysa bu
renkler üst üste dizilen pulcuklar›n bir araya gelmesiyle oluflur. Elinizi do-
kundu¤unuz an da¤›l›veren bu pulcuklar nas›l oluyor da s›ralar›n› hiç flafl›r-
madan ayn› deseni tutturacak flekilde iki kanatta da dizilebiliyorlar? Tek bir
pulun bile yer de¤ifltirmesi kanatlardaki simetrinin bozulmas›na ve esteti¤in
kaybolmas›na neden olabilir. Oysa yeryüzündeki hiçbir kelebe¤in kanad›n-
da bir düzensizlik göremezsiniz. Sanki her biri bir ressam›n elinden ç›km›fl
gibi düzgün ve estetik görünümlüdür. Çünkü gerçekten de üstün bir Yarat›-
c› taraf›ndan var edilmifllerdir. 

Tüm kainat›n Sahibi olan Allah, "örneksiz yaratan" s›fat›n› kelebek ka-
natlar›nda da bizlere göstermektedir.
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Canl›lardaki Düflündürücü

Özellikler...

D üflünen, ak›l ve vicdan sahibi olan her
insan için yerde, gökte, denizin derinlik-

lerinde, uçsuz bucaks›z evrenin
her köflesinde Rabbimiz'in ör-
neksiz yarat›fl›n›n say›s›z delille-

ri bulunmaktad›r. Bu Rabbi-
miz'in Bedi s›fat›n›n tecellisi ola-
rak baz› canl›lara yans›r.

Bu benzersiz özelliklere sa-
hip olan canl›lardan biri kutup

ay›lar›d›r. Hepimizin bildi¤i gibi kutup ay›lar› kar f›rt›nalar›n›n kimi zaman
120-140 kilometre h›za ulaflt›¤›, y›l›n 12 ay›nda karla ve buzlarla kapl› bir
bölgede, son derece zor koflullarda yaflarlar. Ancak Rahman olan Allah on-
lar› bu zor koflullara dayan›kl›l›k gösterebilecekleri flekilde yaratm›flt›r. Ku-
tup ayılarının derilerinin altında, 10 santimetre kal›nl›¤›nda bir ya¤ tabaka-
sı vard›r ve bu özellikleri gerekli olan ısı yalıtımını sa¤lamak için yeterlidir.
Bu sayede kutup ayıları buzlu sularda saatte 10-11 km hızla, 2000 km uza¤a
kadar yüzerek gidebilirler. Peki tamam› karla kapl› bir yerde kutup ay›lar›
besinlerini nas›l bulacaklard›r? Kutup ayıları en çok fok bal›klar› ile beslenir-
ler. Fok balıkları ise buz ve kar tabakalarının altında yaflarlar. Ama bu kutup
ayıların›n onlar› bulmas›nda bir problem oluflturmaz. Çünkü kutup ay›lar›-
n›n koku alma duyuları öylesine keskindir ki, 1.5 m kalınlı¤ındaki kar taba-
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kasının altındaki fok balı¤ının kokusunu bile rahatça algılayabilirler. 
Bazı canlılarsa so¤uk havalara kıfl uykusuna yatarak dayanıklılık göste-

rirler. Peki bu canlılar donmamayı nasıl baflar›rlar? Bazı kurba¤aların kıfl uy-
kusu sırasında vücutlarında buz kristalleri olufltu¤u keflfedilmifltir. Bu kurba-
¤alardan gri a¤aç kurba¤ası ve ilkbahar kurba¤ası gibi türlerin hepsi, kıflları
don olaylarının görüldü¤ü co¤rafi bölgelerde yaflarlar. Kıfl uykusuna yattık-
larında bu canlılarda hiçbir hayat belirtisi görülmez. Kalp atıflları, nefes alıfl-
veriflleri ve kan dolaflımları tamamen durur. Buz, kurba¤anın derisini, karnı-
nı ve kas liflerini tamamen kaplar. Öyle ki aort damarı kesildi¤inde dahi kur-
ba¤alarda herhangi bir kanama olmaz, kalp ve di¤er hayati organlar soluk bir
renk al›r. Kol ve bacaklar sert, gözler ise pusludur. Buzlar çözüldükten sonra
görülen ilk hayat iflareti kalbin tekrar atmaya bafllamasıdır. Hayvan ilk önce
seri halde nefes alıp verir. A¤aç kurba¤ası ve di¤er canlılardaki en önemli
özellik bol miktarda glikoz üretebilmeleridir. Glikoz, donmufl kurba¤anın
vücudunda oldukça önemli bir göreve sahiptir. Örne¤in hücrelerden su çekil-
mesini önler, bu sayede  büzülme olayı da engellenmifl olur. Böylece kurba-
¤anın hücreleri bu donma olayından hiçbir zarar görmezler. 

Zorlu koflullara dayan›kl›l›klar› ile tan›nan bir di¤er canl› türü de deve-
lerdir. Kuran'da "Bakm›yorlar m› o deveye nas›l yarat›ld›." (Gafliye Suresi,
17) ayetiyle dikkat çekilen develer  en a¤›r flartlardan bile etkilenmeyen vü-
cut yap›lar›na sahiplerdir. Örne¤in "hecin develeri" çöllerde hiç susuzluk
çekmeden çok uzun süre kalabilirler. Bunun nedeni, devenin hörgücünde su
depolayabilmesi de¤il, hörgücünde biriktirdi¤i ya¤lardır. Bu ya¤lar susuz-
luk zamanında parçalanırlar ve bu sayede hidrojen açı¤a çıkar. Hidrojen,
hayvanın soluma sonucu aldı¤ı oksijenle birleflir ve bu sayede devenin ya-
flayabilmesi için gerekli su vücut içinde oluflur. Ya¤›n suya dönüfltürülmesi
ancak özel mekanizmalarla laboratuvar flartlar›nda elde edilebilir. Ya¤ın
kendi kendine parçalanarak hidrojen açı¤a çıkarması ve bunun oksijenle yi-
ne kendi kendine birleflerek suya dönüflmesi imkansızdır. Bu ifllemlerin hep-
sinin gerçekleflmesi için özel mekanizmalar gerekmektedir ve deve bu me-
kanizma ile yarat›lm›flt›r. 

Çöllerde hayatta kalmanın en önemli flartı suyu idareli kullanmaktır. Su-
yu idareli kullanmanın bir yolu da, ço¤u vaktini yerin altında geçiren canlı-
larda oldu¤u gibi, nefesi iyi kullanmaktır. Yerin altında yaflayan canlıların
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nefes alıp vermeleri yuvalarında nemli bir ortam oluflturur, böylece vücut
yoluyla su kaybını en aza indirmifl olurlar. Afrika'nın çöllerinde yaflayan
gerbil (arka bacakları uzun olan, tüylü kuyruklu, ufak bir hayvan) bu nemi
çok iyi kullanır. Bunlar uyurlarken yuvalarına kuru tohumlar koyarlar. Bu
tohumlar havadaki nemi emer ve gerbiller uyandıklarında bu tohumları yi-
yerek gündüz nefesleriyle kaybettikleri suyun bir kısmını geri kazanmıfl
olurlar. 

Çöllerde yaflayan baflka canlılar da dayanılmaz sıca¤a ve kuraklı¤a da-
yanmalar›n› sa¤layan çok önemli özelliklere sahiplerdir. Örne¤in maça
ayaklı karakurba¤ası yılın en kurak dokuz ayı boyunca kendi üretti¤i jelati-
ne bürünerek bir çukurun içinde uyur. Baflka bir örnek olarak çöl kaplumba-
¤aları, kendi üst kabuklarının altındaki iki kesede yaz için su depolarlar. Sal-
yangozlar ve karidesler ise çöllerdeki nadir ya¤ıfllardan sonra su birikintile-
rinde harekete geçerler ve bu sular kurumadan yumurtalarını bırakırlar. Yu-
murtalar›n›n ise çok önemli bir özelli¤i bulunmaktad›r; bu yumurtalar gü-
neflin kavurdu¤u tuzlu topraklarda bir sonraki ya¤mur gelene kadar çatla-
madan, onlarca y›l bekleyebilirler. E¤er bu yumurtalar›n ya¤muru bekleye-
bilmek gibi bir özellikleri bulunmasayd›, bu canl›lar›n nesli ilk üremede yok
olacakt›. Ancak herfleyi kusursuzca vareden Allah, onlar› benzersiz özellik-
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lerle yaratm›fl ve onlar›n soylar›n› korumufltur.
Son derece özel sistemlere sahip canl›lardan biri de yunuslard›r. Yunus-

lar birçok özellikleri ile insanlarda hayranl›k ve ilgi uyand›r›rlar. Bu özellik-
lerinden biri h›zlar›d›r. Bu h›z› nas›l sa¤lad›klar›n› merak eden bilim adam-
lar› çeflitli araflt›rmalar yapm›fllar ve yunus balıklarının bedenlerinin çevre-
sinde kusursuz bir su akıflı oldu¤unu görmüfllerdir. Bu akıflın gizi ise ancak
yunus balı¤ının derisi üzerinde yapılan arafltırmalar sonucunda çözülmüfl-
tür. Yunus balı¤ının derisi üç katmandan oluflur. Dıfltaki katman ince ve çok
esnektir; içteki katman kalındır ve plastik kıllı bir fırça görünümü veren ve
yine esnek olan çubuklardan oluflur. Katmanların üçüncüsü olan ortadaki
katman ise, süngerimsi bir maddeden yapılmıfltır. Böylece, son hızla yüzen
yunus balı¤ına de¤en sudan bir girdap oluflmaya baflladı¤ı zaman, dıfl deri,
bu girdab›n neden oldu¤u aflırı basıncı iç katmanlara iletir ve iç katmanlar
bu aflırı basıncı söndürürler. Oluflan girdap, böylece büyümeye zaman bula-
madan kaybolmufl olur. Bu nedenle girdaplar›n yunus bal›¤›n›n h›z›n› kesi-
ci bir etkileri olmaz. Görüldü¤ü gibi yunuslar›n sadece derilerindeki yap› bi-
le son derece özel bir tasar›ma sahiptir. 

Baykuflların seslere karflı afl›r› hassas kulaklar›n›n bulunmas› da ayr› bir ya-
rat›l›fl mucizesidir. Baykuflların yüzlerinin iki yanında saç benzeri tüyler vardır
ve bunlar ses dalgalarını toplayıp kula¤ın içine gönderirler. Bu tüyler ayrıca bir
kula¤ı di¤er kulaktan korur, böylece sa¤ taraftan gelen ses büyük ölçüde sa¤
kulak tarafından duyulur. Bunun yanında kulaklar kafada simetrik olarak yer
almazlar. Biri di¤erinden daha yüksektedir.

Böylece baykufl sesleri süper-stereo olarak dinler ve ses çıkaran canlıyı
görmese dahi onun nerede oldu¤unu sesin kayna¤ına göre tam do¤ru ola-
rak tespit eder.  Bu av bulmanın çok zorlafltı¤ı karlı havalarda önemli bir
avantajdır. 

Do¤ada karfl›laflt›¤›m›z tüm
canl›lar, birbirinden son dere-
ce farkl› ama ayn› zaman-
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yarat›lm›fl canl›lard›r. 



da tam kendi ihtiyaçlar›na uygun sistemlere sahiptirler. Bu konudaki bir di-
¤er örnek flöyledir: Bitkiler için zehirli tohumlarının olması etkili bir korun-
ma yöntemidir ama bazı kufllar bu tehlikeden nas›l korunacaklar›n› çok iyi
bilirler. Macaw'lar (Amerika'ya özgü bir çeflit papa¤an türü) zehirli tohum-
ları alma konusunda uzmandırlar. Dev bir kancayı andıran gagaları ile çok
sert kabukları bile kırabilen bu kufllar zehirli tohumları yedikten sonra he-
men kayalıklara do¤ru uçarlar ve orada bulunan killi kaya parçalarını kemi-
rip yutarlar. Bu killi kaya parçaları tohumların içindeki zehiri emer ve böy-
lece kufllar yiyeceklerinin besin maddesi taflıyan kısımlarını zarar görmeden
sindirebilirler.  

Küçücük vücutlar›nda bir teknolojiyi bar›nd›ran atefl böcekleri de üstün
ve güçlü bir Yarat›c› olan Rabbimiz'in yarat›fl delillerinden biridir. Normal
bir ampul elektrik enerjisinin ancak % 3-4'ünü, bir floresan ampülü ise, am-
püle  giren elektrik enerjisinin % 10'unu  ıflı¤a dönüfltürebilir, enerjinin ka-
lan kısmı ise ısıya dönüflür. Bu üretimdeki bir kayıptır. ‹deal olan % 100'lük
bir verimdir. Ateflböcekleri ise, mühendislerin ulaflmaya çalıfltıkları  ama ba-
flaramad›klar› % 100 verimle ıflık üretimi ifllemini küçücük bedenlerinde ger-
çeklefltirirler. Ateflböce¤inin karın bölgesinde bir ıflık organı vardır. Bu ıflık
organında  birbirine çok  yakın bölümlerde, ıflık vermede rol alan iki temel
kimyasal madde üretilir. Lusiferin ve lusiferaz olarak adlandırılan bu iki
maddenin birbiriyle karıflması ıflıldamanın olabilmesi için yeterli de¤ildir.
Bu maddelere oksijen ilave edilmesi gerekir. Bu nedenle ateflböceklerinde,
solunum sistemi ›flık verme organında genifl bir yer kaplar. Son derece kar-
mafl›k bir seri ifllem sonucunda ateflböcekleri tam 3 saat boyunca ıflık verebi-
lirler.  

Burada say›lanlar Allah'›n say›s›z yarat›fl delillerinden sadece birkaç›d›r.
Görüldü¤ü gibi her canl› bulundu¤u ortama en uygun, yaflam›n› ve soyunu
devam ettirebilece¤i, r›zk›n› bulabilece¤i en üstün özelliklerle donat›lm›flt›r.
Sonsuz merhametin ve flefkatin sahibi olan Rabbimiz, hiçbir canl›ya rahme-
tini ve nimetini esirgememifltir. Canl›lar›n sahip olduklar› bu özellikler ina-
nanlar içinse birer ayettirler:

fiüphesiz, müminler için göklerde ve yerde ayetler vard›r. Sizin yarat›l›fl›n›z-
da ve türetip yayd›¤› canl›larda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler
vard›r. (Casiye Suresi,  3-4)
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Korumalar›...

T opluluk halinde yaflama-
n›n en büyük avantajlar-

dan biri tehlikelere karfl› daha
fazla korunma sa¤lanmas›d›r.

Çünkü topluluk içinde yaflayan
hayvanlardan herhangi biri teh-

likeyi sezdi¤inde sessizce olay ye-
rinden kaçmak yerine vargücüyle çev-

resindeki di¤er hayvanlar› da uyar›r.
Her bir canl› türünün kendine özgü bir uyar›

flekli vard›r. Örne¤in tavflanlar ve baz› geyikler tehlikeyi sezdiklerinde çev-
relerindeki hayvanlar› uyarmak için kuyruklar›n› dikerler. Ceylanlar ise il-
ginç bir z›plama dans› yaparlar.

Birçok küçük kufl, düflmanlar›n› fark ettiklerinde hemen öterek alarm ve-
rirler. Sar› asma kuflu gibi türler alarm verirlerken dar frekans aral›¤› olan ve
yüksek perdeden bir ses ç›kart›rlar. ‹nsan kula¤› bunu ince bir ›sl›k gibi alg›-
lar. Bu sesin en önemli özelli¤i ise kayna¤›n›n yönünün anlafl›lmamas›d›r..
Bu, sürüsünü uyaran kufl için önemli bir avantajd›r. Çünkü kufl asl›nda düfl-
man› gördü¤ünde ç›¤l›k atarak bütün dikkati üzerine çekmeyi göze almak-
tad›r. Ama sesin yönü belli olmad›¤› için tehlike nispeten azalmaktad›r. 

Koloniler halinde yaflayan böceklerde de, tehlikeyi ilk sezen böcek bütün
koloniyi uyar›r.  Ancak, tehlikeyi haber veren böce¤in salg›lad›¤› alarm ko-
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kusu düflman›n da dikkatini çeker. Dolay›s›yla kolonisini tehlikeye karfl›
uyaran böcek ölümü de göze alm›fl olur.

Çay›r köpekleri büyük koloniler fleklinde yaflarlar. Adeta bir kent haline
dönüflmüfl olan yuvalar›, yaklafl›k 30 hayvan›n yaflad›¤› bölümlere ayr›lm›fl-
t›r. Bu kentteki hayvanlar›n tümü birbirini tan›r. Her zaman tünel d›fl›nda ve
girifllerde bulunan tepeciklerin üzerinde her yönü görebilecek flekilde arka
ayaklar› üzerinde dikilmifl nöbet tutan hayvanlar bulunur. Nöbetçilerden bi-
ri, bir düflman görürse, ›sl›k fleklinde bir dizi havlama sesi ç›kar›r. Bu uyar›,
di¤er nöbetçiler taraf›ndan yinelenir ve uyar›, tüm kent taraf›ndan duyula-
rak alarm haline geçilmesini sa¤lar.

Burada öncelikle dikkat çekilmesi gereken bir nokta vard›r. Canl›lar›n
birbirlerini fedakarca giriflimlerle uyarmas› elbette düflündürücüdür. Ancak
daha da önemlisi bu hayvanlar›n her birinin birbirlerini "anl›yor" olmas›d›r.
Yukar›da söz etti¤imiz canl›lardan biri, örne¤in tavflan kuyru¤unu havaya
kald›rd›¤› zaman, etraf›ndaki di¤er canl›lar onun bir tehlike sinyali verdi¤i-
ni hemen kavrarlar ve buna göre önlem al›rlar. Oradan uzaklaflmalar› gere-
kiyorsa uzaklafl›r, saklanmalar› gerekiyorsa saklan›rlar. Burada düflünülme-
si gereken fley fludur: Bu hayvanlar bu iflareti gördüklerinde kaçmalar› ge-
rekti¤ini anl›yorlarsa bu hayvanlar›n daha önceden bunu kendi aralar›nda
konuflarak kararlaflt›rmalar› gerekir ki, tek komutta hemen uygulamaya ge-
çirsinler. Bu tabii ki hiçbir ak›l sahibi insan›n kabul edemeyece¤i bir olayd›r.
Öyleyse kabul edilmesi gereken fley, ki bu gerçek oland›r: Bütün bu hayvan-
lar tek bir Yarat›c› taraf›ndan yarat›lm›fllard›r ve O'nun ilham› ile hareket et-
mektedirler. O, herfleyi yaratan Allah't›r. 

Di¤er bir örnek olarak üzerlerinde yaflayan kufllar›n att›¤› ç›¤l›klar›n teh-
likeyi haber verdi¤ini gergedanlar›n anlay›p, buna tepki verdiklerinden söz
ettik. Burada gözard› edilemeyecek derecede fluurlu davran›fllar söz konu-
sudur. fiüphesiz bir canl›n›n tehlikeye karfl› di¤er canl›lar› uyaracak bir ha-
reketi "akletmesi" ve di¤erleriyle anlafl›p bunu uygulamaya geçirmesi müm-
kün de¤ildir. fiu durumda karfl›m›za ç›kan bu fluurlu ve ak›lc› hareketlerin
tek bir aç›klamas› vard›r: Bu canl›lar›n her birinin sahip olduklar› yetenek-
ler, sergiledikleri davran›fllar kendilerine ö¤retilmektedir. Tüm bunlar› söz
konusu canl›lara ö¤reten ve uygulatan, herfleyin Yarat›c›s› olan, yaratt›klar›-
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n› koruyup kollayan, sonsuz flefkat ve merhamet sahibi olan Allah't›r.

Canl›lar Tehlikelere Birlikte Karfl› Koyarlar
Sürü halinde yaflayan hayvanlar tehlike an›nda birbirlerini uyarman›n

yan›s›ra tehlikeye de birlikte karfl› koyarlar. Örne¤in küçük kufllar, do¤an
veya baykufl gibi y›rt›c› kufllar bölgelerine girdiklerinde topluca bu hayvan-
lar›n çevresini sararlar. Bu arada çevredeki di¤er kufllar› da bölgeye çekmek
için özel bir ses ç›kart›rlar. Küçük kufllar›n topluca gösterdikleri sald›rgan
hareketler, y›rt›c› kufllar› genellikle bölgeden uzaklaflt›r›r. Bir arada uçan bir
kufl sürüsü de ayn› flekilde tüm sürü üyeleri için bir koruma sa¤lar. Örne¤in
sürü halinde uçan s›¤›rc›klar aralar›nda genifl bir mesafe b›rakarak uçarlar.
Ancak bir do¤an gördüklerinde aralar›ndaki boflluklar› kapat›rlar. Böylelik-
le do¤an›n sürünün ortas›na dalmas›n› zorlaflt›r›rlar, do¤an bunu yapsa bile
kanatlar›n› sakatlar ve avlanamaz.

Memeli hayvanlar da sürülerine bir sald›r› oldu¤unda, toplu olarak ha-
reket ederler. Örne¤in zebralar düflmanlar›ndan kaçarken yavrular›n› sürü-

nün ortas›na al›rlar. Bu ko-
nuyla ilgili flöyle bir örnek
verebiliriz: ‹ngiliz bilim ada-
m› Jane Goodal,l Do¤u Afri-
ka'daki incelemeleri s›ras›n-
da, düflmanlar›ndan kaçan
bir zebra sürüsünden üç
zebran›n geride kalarak y›r-
t›c› hayvanlar taraf›ndan
çevrelerinin sar›ld›¤›n› gör-
müfltür. Gruplar›ndan üç
üyenin tehlike alt›nda oldu-
¤unu fark eden di¤er zebra-
lar hemen geri dönerek toy-
naklar› ve diflleri ile düfl-
manlar›n› kaç›rarak di¤er
zebralar› kurtarm›fllard›r. 
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Geyik ve zebra sürüleri genellikle birarada yaflar-

lar. Birbirlerinin düflmanlar›n› ise çok iyi tan›rlar.

Örne¤in e¤er zebralardan biri geyiklere sald›r-

mak üzere olan bir düflman› fark ederse geyik sü-

rüsünü hemen tehlikeye karfl› uyar›r. 



Genel olarak bir zebra sürüsü sald›r›ya u¤rad›¤›nda sürünün lideri olan
zebra geride kal›r ve difliler ile taylar önde koflarlar. Erkek zebra arkada zig-
zaglar çizerek koflar, çifteler atar, hatta geri dönüp sald›rgan hayvanlar› ko-
valad›¤› bile olur. 

Yunuslar da hep grup halinde gezerler ve en büyük düflmanlar› olan kö-
pekbal›klar›na karfl› grupça karfl› koyarlar. Yunuslar, köpekbal›klar› yavrula-
r›n› tehdit edecek flekilde yaklaflt›klar›nda iki yetiflkin yunus gruptan ayr›la-
rak köpekbal›¤›n›n dikkatini kendi üzerlerine çekerler. Köpekbal›¤›n›n dik-
kati baflka yöndeyken di¤er grup elemanlar› bir anda köpekbal›¤›n›n çevre-
sinin sararlar ve hepsi birden köpekbal›¤›na darbeler indirmeye bafllarlar.

Ama bundan daha ilginç bir baflka davran›fllar› daha vard›r. Yunus aile-
leri genellikle ton bal›¤› sürüleriyle birlikte yüzer ve onlarla beslenirler. Bu
nedenle ton bal›¤› avc›lar› da yunus sürülerini takip ederler ve uygun gör-
dükleri yerde a¤lar›n› atarlar. Ancak ton bal›klar› için at›lan a¤lara bazen yu-
nuslar da tak›l›rlar. Yunuslar nefes alan canl›lar olduklar› için a¤a tak›ld›kla-
r›nda nefes alamad›klar› için panik olup floka girerler ve denizin dibine do¤-
ru inmeye bafllarlar. Ailelerine olan ba¤l›l›klar›ndan dolay›, di¤er yunuslar
da hemen a¤a tak›lan yunusun yard›m›na giderler. Tüm aile üyeleri a¤a ta-
k›lan yunusla birlikte suyun dibine iner ve onu kurtarmak için yukar› do¤-
ru itmeye çal›fl›rlar. Ancak bu çabalar›n›n sonucunda genellikle ço¤u solu-
num yapamad›klar› için ölürler. Üstelik bu, sadece tek bir yunus ailesine ait
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Herbiri 350-400 kg a¤›rl›¤›ndaki yetiflkin misk öküzleri omuz omuza vererek yavrular›

ve düflmanlar› aras›nda bir siper olufltururlar. Sald›r› an›nda misk öküzleri geri geri ge-

lerek bir daire olufltururlar ve yanda görüldü¤ü gibi yavrular› ortalar›na al›rlar. Böyle-

likle yavrulara kesin bir koruma sa¤lan›r.
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bir davran›fl de¤ildir; tüm yunus aileleri benzer durumlarda ayn› özveriyi
gösterirler.  

Gri balinalarda ise bir difli yaraland›¤› zaman, bir ya da birden fazla er-
kek balina ona yard›m ederler. Difliyi solunum yapabilmesi için su yüzeyin-
de tutar ya da onu katil balinalar›n sald›r›s›ndan korurlar. 

Misk s›¤›rlar› da bir sald›rganla karfl›laflt›klar›nda kaçmak yerine kendi-
lerine bir güvenlik çemberi olufltururlar. Tüm grup üyeleri düflmana arkala-
r›n› dönmeden geri geri giderek bir daire haline gelirler. Yavrular bu daire-
nin merkezindedirler ve annelerinin uzun tüylerinin alt›nda saklan›rlar. Ye-
tiflkinler yavrular›n çevresini kuflatarak onlar› tam bir koruma alt›na al›rlar.
Sald›rganlar›n üzerine at›lan bir misk s›¤›r› sald›r›dan sonra yavrular› koru-
yan dairenin da¤›lmamas› için yerine geri döner. 

Hayvanlar›n tehlike durumlar› d›fl›nda, avlanma s›ras›nda gösterdikleri
iflbirli¤i konusunda da oldukça çarp›c› örnekler bulunmaktad›r. Örne¤in pe-
likanlar bal›k avlamaya daima kalabal›k bir sürü halinde giderler. Uygun bir
koy seçtiklerinde ise, sahile karfl› yar›m bir daire olufltururlar ve s›¤ suda ge-
zinerek bu daireyi daralt›rlar. Bu dairenin içine giren tüm bal›klar› yakalar-
lar. Dar nehirlerde ve kanallarda iki gruba bile ayr›l›rlar. Gece oldu¤unda da
hepsi dinlenme yerlerine çekilirler ve hiç kimse onlar› körfezdeki pozisyon-
lar› ya da dinleme yerleri konusunda kavga ederken göremez. 

Canl›lar›n birbirleriyle bu derece içiçe yaflam sürmeleri, birbirlerini kol-
lamalar›, birlikte hareket etmeleri her insan›n üzerinde düflünmesi gereken
konulard›r. Çünkü baflta da belirtti¤imiz gibi burada söz konusu olan canl›-
lar, fluurlu, zeki insanlar de¤il, akl›, bilinci olmayan zebralar, kufllar, böcek-
ler, yunuslar ve di¤erleridir.

Elbette canl›lar›n bu iflbirliklerini kendi iradeleriyle gerçeklefltirdiklerini
söylemek ak›l sahibi bir insan için mümkün de¤ildir. Ak›l sahibi bir insan›n
bu gerçekler karfl›s›nda varmas› gereken sonuç fludur: Do¤adaki herfley son-
suz ilim ve kudret sahibi bir Yarat›c›'n›n eseridir. O Yarat›c› tüm canl›lar›, in-
sanlar›, hayvanlar›, böcekleri, bitkileri, canl› cans›z tüm varl›klar› yaratan
Allah't›r. O, üstün kudret, flefkat, merhamet, ak›l, ilim ve hikmet sahibidir.

fiu halde hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'›nd›r.
Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve
hikmet sahibidir. (Casiye Suresi, 36-37)
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Kufl Tüylerindeki 

fiafl›rtan Tasar›m...

U çmak çok fazla enerji gerektiren bir ifl-
lemdir. Bu da kufllar›n metabolizmalar›-

n›n di¤er canl›lara göre daha h›zl› çal›flma-
s›n› gerektirir. Canl›lar›n vücut s›cakl›k-

lar›na bakarak metabolizma faaliyetle-
rinin genel durumu tahmin edilebi-
lir. Mesela serçelerin vücut s›cakl›k-
lar› 42 derece gibi di¤er pek çok

canl› için ölümcül olabilecek bir yük-
sekliktedir.  Baflka canl›lar için ölüme

neden olacak s›cakl›klar kufllar için ol-
dukça normal ölçülerdir.

Ayr›ca kufllar›n sindirim, dolafl›m ve solunum sistemleri de uçmalar› için
gerekli olan yüksek enerji tüketimine uygun olacak flekilde ayarlanm›flt›r.
Kufllar›n uçabilmeleri için mutlaka gerekli olan kanatlar da özel olarak tasar-
lanm›flt›r. Kanatlar, enerjiyi en verimli kullanacak flekilde dizayn edilmifl
olan yüzlerce tüyden oluflur. Kufllar bu tüyler sayesinde uçarlar. Bir tüyü eli-
mize al›p inceledi¤imizde çok detayl› bir yap› görürüz.

Her kuflun kanad›, kuflun a¤›rl›¤›na ve gövdesinin flekline göre onu ha-
vaya kald›rabilecek bir yap›ya sahiptir. Ayr›ca kanatlar kuflun havadaki ve
yerdeki dengesini sa¤layacak, manevra kabiliyetini  engellemeyecek flekilde
dizayn edilmifllerdir. Kufllar›n kanat ve kuyruk tüyleri de hafiftir, esnek ve
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birbirleriyle orant›l› bir yap›dad›r. Yani uçufl için gerekli olan aerodinamik
yap› tam anlam›yla mükemmel bir flekilde sa¤lanm›flt›r.

Evrimcilerse, kufllar›n da bir flekilde evrimleflmifl olmalar› gerekti¤ine
inand›klar› için, bu canl›lar›n sürüngenlerden geldiklerini iddia ederler. 

Oysa, kara canl›lar›ndan tamamen farkl› bir yap›ya sahip olan kufllar›n
hiçbir vücut mekanizmas› kademeli evrim modeli ile aç›klanabilir durumda
de¤ildir. Herfleyden önce kuflu kufl yapan en önemli özellik, yani kanatlar,
evrim için çok büyük bir ç›kmazd›r. Türk evrimcilerden Engin Korur, kanat-
lar›n evrimleflmesinin imkans›zl›¤›n› flöyle itiraf eder:

"Gözlerin ve kanatlar›n ortak özelli¤i ancak bütünüyle geliflmifl bulunduklar› takdir-
de vazifelerini yerine getirebilmeleridir. Baflka bir deyiflle, eksik gözle görülmez, ya-
r›m kanatla uçulmaz. Bu organlar›n nas›l olufltu¤u do¤an›n henüz iyi ayd›nlanma-
m›fl s›rlar›ndan birisi olarak kalm›flt›r. "1

Görüldü¤ü gibi, kanatlar›n bu kusursuz yap›s›n›n nas›l olup da birbirini
izleyen tesadüfi mutasyonlar sonucunda meydana geldi¤i sorusu tümüyle
cevaps›zd›r. Bir sürüngenin ön ayaklar›n›n, genlerinde meydana gelen bir
bozulma (mutasyon) sonucunda nas›l kusursuz bir kanada dönüflece¤i asla
aç›klanamamaktad›r. 

Ayr›ca, bir kara canl›s›n›n kufllara dönüflebilmesi için sadece kanatlar›n›n
olmas› da yeterli de¤ildir. Kara canl›s›, kufllar›n uçmak için kulland›klar› di-
¤er birçok yap›sal mekanizmadan yoksundur.

Öncelikle kufllar›n uçmalar›n›n kolaylaflmas› için vücut a¤›rl›klar›n›n mi-
nimum olmas› gereklidir. Bu yüzden, kemiklerinin içleri bofltur ve vücutla-
r›nda a¤›rl›¤› azalt›c› hava kesecikleri vard›r. Ayr›ca kufllar›n büyük ço¤un-
lu¤unda yumurtal›klardan biri daha küçüktür.

Kufllarda vücut a¤›rl›¤›n›n azalt›labilmesi için gereken önlemler maksi-
mum düzeyde al›nm›flt›r. Sürüngenlerse enerjilerinin ço¤unu karada vücut-
lar›n› tafl›yabilmek için kullan›rlar. Vücut a¤›rl›¤›n› azalt›c› hiçbir fonksiyo-
na da sahip de¤ildirler.

Uçmak çok fazla enerji gerektirdi¤i için kufllar daha fazla oksijene ihtiyaç
duyarlar. Sürüngenler ise so¤ukkanl› canl›lard›r, oksijen ihtiyaçlar› normal-
dir. Bu nedenle kufllarla sürüngenlerin solunum sistemleri birbirlerinden ta-
mamen farkl› yap›dad›r. Bu iki solunum sisteminin birbirine evrimleflebil-
mesi gibi birfley söz konusu bile de¤ildir.

Uçufl s›ras›nda vücutta bir dengenin de kurulmas› gerekir. Bu dengenin
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sa¤lanmas› için kufllar›n bafl› son derece hafiftir. Difl, çene kas›, göz kas›, ku-
lak kepçesi gibi parçalar kafaya eklenmemifltir. Bu da kafan›n a¤›rl›¤›n› ol-
dukça azalt›r. E¤er kuflun kafas› a¤›r olsayd› uçufl s›ras›nda öne do¤ru e¤ik-
leflecek ve bu da uçuflu zorlaflt›racakt›.

Bu say›lan özelliklerin hiçbirine sürüngenler; mesela y›lanlar, kertenkele-
ler sahip de¤ildirler. Bir sürüngenle bir kuflun kafas› karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
aradaki keskin fark daha da netleflir.

Peki tüm bu aç›k gerçeklere ra¤men evrimcilerin uçufl konusundaki id-
dialar› nedir? Ve konuya nas›l bir aç›klama getirirler?

Evrimcilerin kufllar›n ortaya ç›k›fl›, yani canl›lar›n karadan havaya geçifli
konusundaki ilk teorilerine göre; kufllar›n atalar› yani sürüngenler, a¤açlar
aras›nda daldan dala atlarken zaman içinde "kanatlanm›fl"lard›r. Daldan da-
la atlarken pullar birdenbire tamamen farkl› bir yap› olan tüylere dönüflmüfl-
tür. Daldan atlayan bir sürüngenin bafl›na neler gelece¤ini herkes tahmin
edebilir; ya düflüp bir yerini sakatlayacakt›r ya da ölecektir. Ama evrimciler
buna bilimsel bir isim takarak teori haline getirmifllerdir: Arboreal Teori.

Evrimcilerin, dinozorlar›n kufllara dönüfltü¤ünü iddia ederken öne sür-
dükleri ikinci teorileri de Cursorial  Teoridir. Sinek avlamak için ön ayakla-
r›n› birbirine ç›rpan baz› dinozorlar›n "kanatlan›p havaland›klar›n›" da öne
sürerler. Hiçbir bilimsel dayana¤› olmayan, sadece hayalgücünün bir ürünü
olan bu teori, ayn› zamanda çok basit bir mant›k çeliflkisi de içermektedir.
Çünkü evrimcilerin burada uçuflun kökenini aç›klamak için gösterdi¤i ör-
nek, yani sinek, zaten mükemmel bir uçma yetene¤ine sahiptir. 

‹nsan saniyede 10 kere bile kolunu aç›p kapayamazken, ortalama bir si-
nek, saniyede 500 kez kanat ç›rpma yetene¤ine sahiptir. Üstelik her iki kana-
d›n› ayn› anda ve eflzamanl› olarak ç›rpar. E¤er kanatlar›n titreflimi aras›nda
en ufak bir uyumsuzluk olsa sinek dengesini yitirecektir, ama hiçbir zaman
böyle bir uyumsuzluk olmaz.  Evrimciler ise sine¤in bu mükemmel uçufl ye-
tene¤inin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› aç›klamalar› gerekirken, sine¤i çok daha han-
tal bir varl›¤›n yani sürüngenin uçuflunun nedeni olarak gösteren hayali se-
naryolar üretmektedirler. 

Ama dikkat edilirse bir sine¤in nas›l uçtu¤una dair detaylara kesinlikle
girmek istemezler. Böyle bir konuyu açmazlar dahi. Çünkü konuyu hiçbir
flekilde aç›klayamayacaklar›n›n onlar da fark›ndad›rlar. Sine¤i inceledikle-
rinde sonucun Allah'›n varl›¤›n› tasdik etmeye varaca¤›n› bildikleri için ko-
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nuyu düflünmeye bile yanaflmazlar.
Bu iki teorinin tamamen  geçersiz ve mant›ks›z oldu¤una dair evrimcile-

rin kendilerine ait say›s›z ifadeleri de mevcuttur. Bunlardan biri Cursorial
teoriyi ortaya atan Yale Üniversitesi Jeoloji Kürsüsü'nden evrimci profesör
John Ostrom'dur:

"Archaeopteryx ve modern kufllar›n anatomisi gözönüne al›nd›¤›nda, Archaeopteryx
ile sonuçlanan benim "Cursorial predator" senaryom kesinlikle spekülatiftir. Fakat
"Arboreal Teori" de ayn› flekilde spekülatiftir. "2

Görüldü¤ü gibi evrimciler bu konuda sadece spekülasyon yapabildikle-
rini kendi ifadeleriyle de kabul ederler. Evrimcilerin bilimsellikten uzak ve
hayal ürünü izahlar› hiçbir flekilde kufllar›n ortaya ç›k›fl›n› aç›klayamamak-
tad›r. Bu konuda hiçbir ciddi delilleri de yoktur.

Evrimcilerin iddia etti¤i gibi, kufllar zamanla sürüngenlere dönüflmüfl ol-
salard›, bu durumda say›s›z ara türün oluflmas› gerekirdi. Örne¤in sürüngen
özelliklerini hala tafl›mas›na ra¤men, bir yandan da baz› kufl özellikleri ka-
zanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›kard›. ‹flte evrimciler geçmiflte yaflam›fl ol-
duklar›na inand›klar› bu hayali yarat›klara "ara geçifl formu" ad›n› verirler.

Bu noktada bir soru daha akla gelir: Bu ak›l d›fl› hikayeyi do¤rulamas›
gereken çok say›da "tek kanatl›" veya "yar›m kanatl›" kufl ya da sürüngen fo-
sili neden hala bulunamamaktad›r? Evet, evrimcilerin iddias›n› kan›tlayacak
tek bir fosil kayd›na dahi rastlamak mümkün de¤ildir.

Evrimciler on y›llard›r Archæopteryx'i kufllar›n evrimi senaryosunun en
büyük delili olarak gösterirken, son dönemlerde bulunan baz› fosiller bu se-
naryonun geçersizli¤ini baflka yönlerden ortaya koydular. 

1995 y›l›nda Çin'de Omurgal›lar Paleontolojisi Enstitüsü'nde araflt›rma-
lar yapan Lianhai Hou ve Zhonghe Zhou adl› iki paleontolog, Confuciusor-
nis olarak isimlendirdikleri yeni bir fosil kufl keflfettiler. Archæopteryx ile
ayn› yafltaki (yaklafl›k 140 milyon y›ll›k) bu kuflun diflleri yoktu, gagas› ve
tüyleri ise günümüz kufllar›yla ayn› özellikleri göstermekteydi. ‹skelet yap›-
s› da modern kufllarla ayn› olan bu kuflun kanatlar›nda, Archæopteryx'te ol-
du¤u gibi pençeler vard›. Kuyruk tüylerine destek olan "pygostyle" isimli
yap› bu kuflta da görülüyordu. K›sacas›, evrimciler taraf›ndan tüm kufllar›n
en eski atas› say›lan ve yar›–sürüngen kabul edilen Archæopteryx'le ayn›
yaflta olan bu canl›, günümüz kufllar›na çok benziyordu. Bu gerçek,
Archæopteryx'in bütün kufllar›n ilkel atas› oldu¤u yönündeki evrimci tezle-

55



ri de çürütüyordu do¤al olarak.3

Çin'de Kas›m 1996'da bulunan bir baflka fosil, ortal›¤› daha da kar›flt›rd›.
130 milyon y›l yafl›ndaki Liaoningornis isimli bu kuflun varl›¤› Hou, Martin
ve Alan Feduccia taraf›ndan Science dergisinde yay›nlanan bir makaleyle
duyuruldu. Liaoningornis, günümüz kufllar›nda bulunan uçufl kaslar›n›n
tutundu¤u gö¤üs kemi¤ine sahipti. Di¤er yönleriyle de bu canl› günümüz
kufllar›ndan farks›zd›. Tek fark›, a¤z›nda difllerinin olmas›yd›. Bu durum,
diflli kufllar›n, hiç de evrimcilerin iddia etti¤i gibi ilkel bir yap›ya sahip ol-
mad›klar›n› gösteriyordu.4 Nitekim Alan Feduccia, Discover dergisinde ya-
y›nlanan yorumunda, Liaoningornis'in, kufllar›n kökeninin dinozorlar oldu-
¤u iddias›n› geçersiz k›ld›¤›n› belirtmiflti.5

Archæopteryx'le ilgili evrimci iddialar› çürüten bir baflka fosil ise Eoalu-
lavis oldu. Archæopteryx'ten 30 milyon y›l daha genç yani 120 milyon y›l ya-
fl›nda oldu¤u söylenen Eoalulavis'in kanat yap›s›n›n ayn›s›, günümüzde ya-
vafl bir flekilde uçan kufllarda görülüyordu. Bu da 120 milyon y›l önce, gü-
nümüzdeki kufllardan birçok yönden farks›z canl›lar›n göklerde uçmakta ol-
duklar›n› ispatl›yordu.6

Bu bilgilerin ›fl›¤›nda Archæopteryx veya ona benzeyen di¤er kufllar›n
birer ara geçifl formu olmad›klar› kesin bir biçimde ispatlanm›fl oldu. Fosil-
ler, farkl› kufl türlerinin birbirlerinden evrimlefltiklerini göstermiyorlard›.
Aksine, günümüz kufllar›n›n ve Archæopteryx benzeri baz› özgün kufl tür-
lerinin beraberce yaflad›klar›n› ispatl›yorlard›. Bir zamanlar birlikte yaflayan
bu kufllar›n baz›lar›n›n, örne¤in Confuciusornis veya Archæopteryx'in soy-
lar› tükenmifl, günümüze ancak az say›daki kufl gelebilmiflti.

K›sacas› Archæopteryx'in birtak›m özgün özellikleri, bu canl›n›n bir "ara
form" oldu¤unu göstermemektedir. Nitekim bugün evrim teorisinin dünya-
ca ünlü savunucular›ndan Harvard paleontologlar› Stephen Jay Gould ve
Niles Eldredge de, Archæopteryx'in farkl› özellikleri bünyesinde bar›nd›ran
bir "mozayik" canl› oldu¤u, ama asla bir ara form say›lamayaca¤›n› kabul et-
mektedirler.7

Ayr›ca evrimciler; mikroskop alt›nda incelendi¤inde tüyle pul aras›nda
hiçbir fark olmad›¤›n›; sadece tüyün, pulun geliflmifl flekli oldu¤unun görü-
lece¤ini iddia ederler. Pul ve tüyün yap›lar›, evrimcilerin iddialar›n›n aksine
birbirlerinden tamamen farkl›d›r. Mesela, embriyo içerisindeki geliflmeleri-
ne bak›ld›¤›nda, pul ve tüyün büyüme mekanizmalar›n›n tamamen farkl› ol-
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du¤u görülür. Kimyasal yap›lar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise, tüylerin "keratin"
denen kimyasal bir maddeden olufltu¤u görülür. Tüylerse as›l olarak "foli-
kül" denilen yap›lardan geliflirler. Deriden d›flar›ya uzayan saçlar gibi, tüy-
ler de bulunduklar› deriden d›flar›ya do¤ru uzarlar. Bunlar sadece iki örnek-
tir. Bunlarda ve burada de¤inmedi¤imiz tüm detaylarda tüylerin ve pullar›n
birbirleriyle hiçbir benzerli¤i olmayan, farkl› iki yap› oldu¤u çok net görül-
mektedir. Birbirlerinden evrimleflmelerinin kesinlikle mümkün olmad›¤› da
aç›kt›r. Peki evrimciler bu farklar konusunda ne düflünmektedirler?

Tüylerdeki kusursuz tasar›m, Charles Darwin'i de çok düflündürmüfl,
hatta tavus kuflu tüylerindeki kusursuz yap› ve estetik kendi ifadesiyle Dar-
win'i "hasta etmifl"tir. Darwin, arkadafl› Asa Gray'e yazd›¤› 3 Nisan 1860 ta-
rihli bir mektupta "gözü düflünmek ço¤u zaman beni teorimden so¤uttu.
Ama kendimi zamanla bu probleme al›flt›rd›m" dedikten sonra flöyle devam
ediyordu: 

"fiimdilerde ise do¤adaki baz› belirgin yap›lar beni çok fazla rahats›z ediyor. Ör-
ne¤in bir tavus kuflunun tüylerini görmek, beni neredeyse hasta ediyor. "8

Kufl tüylerinin yap›lar›yla ilgili olarak bafltan beri anlat›lanlar dikkate
al›nd›¤›nda, Darwin'in neden hasta oldu¤unu anlamak hiç de zor de¤ildir.
Görüldü¤ü gibi yaln›zca bir tek kufl tüyü dahi Allah'›n varl›¤›n› ve yarat›l›fl
gerçe¤ini ispatlamaya yetmektedir.

Mükemmel tasar›mlar›n›n yan›s›ra yeryüzündeki birbirinden renkli ve
farkl› desenli kufl tüyleri, canl›lar›n tesadüfen olufltuklar›n› iddia edenlerin
teorilerine çok büyük bir darbe vurmaktad›r.

1.Engin Korur, "Gözlerin ve Kanatlar›n S›rr›", Bilim ve Teknik, Ekim 1984, say› 203, s.25 
2.John Ostrom, "Bird Flight: How Did It Begin?", American Scientist, Ocak fiubat 1979, sa-
y› 67, s.47
3.Pat Shipman, "Birds Do It... Did Dinosaurs?", New Scientist, 1 fiubat 1997, s.31
4. "Old Bird", Discover, 21 Mart 1997
5. "Old Bird", Discover, 21 Mart 1997
6.Pat Shipman, "Birds Do It... Did Dinosaurs?", sf.28
7. S.j.Gould-N.Eldredge, Paleobiology, vol 3, 1977, s.147
8. Norman Macbeth, Darwin Retried: An Appeal to Reason, Boston, Gambit, 1971, s.101
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Yunustaki Mükemmel

Tasar›m...

Y unuslar her nefes al›fllar›nda ci¤erlerinin %
80- 90'›n› havayla doldurular. Oysa ço¤u

insan için bu oran ancak % 15'i bulur.Yunuslar için nefes al-
mak insanlarda veya di¤er kara memelilerinde oldu¤u gibi bir ref-

leks de¤ildir, iradeli bir harekettir.Yani biz nas›l yürümeye karar ve-
riyorsak, yunuslar da nefes almaya karar verir. Bu, hayvan›n suda uyur-

ken bo¤ularak ölmemesi için al›nm›fl bir tedbirdir. Yunus uykusu s›ras›n-
da beyninin sa¤ ve sol yar›m kürelerini yaklafl›k on befl dakika arayla nö-

betlefle kullan›r. Bir yar›m küre uyurken, di¤er yar›m küre yüzeye ç›karak
hayvan›n nefes almas›n› kontrol eder. 

Yunuslar›n a¤›zlar›ndaki gagaya benzer ç›k›nt› ise sudaki hareketlerini
kolaylaflt›ran bir baflka tasar›md›r. Hayvan bu yap› sayesinde suyu daha iyi
yarmakta ve daha az enerji harcayarak daha h›zl› yüzebilmektedir. Modern
gemilerin burunlar›nda da yunus a¤z›na benzer bir ç›k›nt› vard›r. Bu hidro-
dinamik tasar›m, gemilerin h›z›n› da aynen yunuslar›nki gibi art›rmaktad›r.

Dayan›flma Esas›na Dayal›  Sosyal Yaflamlar›
Yunuslar çok büyük gruplar halinde yaflar. Güvenli bir koruma için difli-

ler ve yavrular böyle bir grubun ortas›nda yer al›r. Grubun hasta üyesi yal-
n›z b›rak›lmaz, ölene kadar grubun içinde tutulur. Bu güçlü dayan›flma ba-
¤›, yeni bir yavru gruba kat›ld›¤› ilk günden itibaren bafllar. Yunus yavrula-
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r› önce kuyruklar› d›flar› ç›kacak biçimde do¤arlar. Bu sayede do¤um ta-
mamlanana kadar yavrunun havas›zl›ktan ölmesi önlenmifl olur. En son yu-
nusun bafl› do¤um kanal›ndan ç›kar ç›kmaz, ilk nefesini almas› için h›zla su
yüzeyine ç›kar›l›r.  Genellikle, yard›m amac›yla anne yunusa bir  baflka difli
yunusta efllik eder. Difl yunus do¤umdan sonra annesini emzirir. Süt emmek
için duda¤› olmayan yavru annesinin karn›ndaki bir yar›ktan ç›kan iki süt
kayna¤›ndan beslenir. Bu bölgeye ufak a¤›z darbeleriyle dokundu¤unda f›fl-
k›ran sütle beslenir. Yavru her gün onlarca litre süt içer. Bu sütün % 50'si
ya¤d›r. (ineklerde ise sütün % 15'i ya¤d›r). Bu sayede, vücut ›s›s›n› dengele-
mesi için gerekli olan deri ya¤› h›zla oluflur. H›zl› dal›fllar esnas›nda di¤er di-
fliler yavruyu afla¤› do¤ru iterek yard›mc› olurlar. Ayr›ca, yavruya avlanma-
y› ve sonar›n› kullanmay› da ö¤retirler. Bu y›llarca süren bir e¤itim safhas›-
d›r. Baz›lar› y›llarca sevdikleri bir aile üyesinin peflinden ayr›lmazlar. 30 se-
ne boyunca bu böyle devam edebilir.  

Vurgun Yemeyi Önleyen Sistem
Yunuslar insanlarla k›yaslanamayacak kadar derin sulara dalabilirler. Bu

konudaki rekor Balinagillerden Amber bal›¤›na aittir. Amber bal›¤› bir nefes
al›flla  3000 metre derine dal›fl yapabilir. Gerek yunuslar gerekse balinalar bu
tip dal›fllara uygun bir tasar›mda yarat›lm›fllard›r. Palet fleklindeki kuyruk-
lar suya dalmay› ve yüzeye ç›kmay› oldukça kolaylaflt›r›r. Dal›fl için yarat›l-
m›fl bir baflka tasar›m da hayvan›n ci¤erlerinde gizlidir: Hayvan derine dal-
d›kça üzerindeki suyun a¤›rl›¤›, yani bas›nc› artar. Bu bas›nc› dengelemek
için, ci¤erlerinin içindeki hava bas›nc›n› da giderek art›r›r. Ancak bu hava
bas›nc› giderek çok yüksek derecelere ç›kar. Ayn› bas›nç bir insan ci¤erine
uygulansa, ci¤er y›rt›l›p parçalanacakt›r. ‹flte bu tehlikeye karfl› yunuslar›n
vücutlar›nda çok özel bir koruma yarat›lm›flt›r: Yunuslar›n akci¤erlerindeki
bronfllar ve hava kesecikleri, bas›nca karfl› son derece dayan›kl› k›k›rdak hal-
kalarla korunmufltur. 

Yunuslar›n vücutlar›ndaki bir di¤er yarat›l›fl örne¤i ise, vurgun tehlikesi-
ne karfl› al›nan tedbirdir. Dalg›çlar su yüzeyine h›zl› ç›k›fllarda bas›nç fark›n-
dan kaynaklanan bu tehlikeyle karfl›lafl›rlar . Vurgunun nedeni, akci¤erlere
çekilmifl olan havan›n ani bir biçimde kana kar›flarak damarlar›n içinde ha-

59



va kabarc›klar› oluflturmas›d›r. Bu baloncuklar kan dolafl›m›ndaki düzeni
bozarak ölüm tehlikesi meydana getirir. Balinalar ve yunuslar ise bizler gibi
akci¤erleriyle solumalar›na karfl›n böyle bir problemle asla karfl›laflmazlar.
Bunun nedeni, derinlere dalarken insanlar gibi dolu ci¤erle de¤il, bofl ci¤er-
le hareket etmeleridir. Ci¤erleri hava ile dolu olmad›¤› için, bu havan›n ba-
s›nç de¤iflikli¤i nedeniyle kana kar›fl›r ve dolay›s›yla "vurgun yeme" tehlike-
si ile karfl› karfl›ya kalmazlar.Ama as›l soru burada ortaya ç›kar: E¤er ci¤er-
lerini hava ile doldurmuyorlarsa, oksijensiz kal›p bo¤ulmaktan nas›l kurtu-
lurlar? Bu sorunun cevab›, bu canl›lar›n kaslar›ndaki yüksek orandaki "mi-
yoglobin" proteinidir. Bu miyoglobin proteinleri, çok yüksek miktarda oksi-
jen molekülünü kendi üzerlerine ba¤lar ve muhafaza ederler. Yani canl› için
gereken oksijen, ci¤erdeki havada de¤il, do¤rudan kaslar›n içinde saklan›r.
Yunuslar ve balinalar bu sayede uzun süre nefes almadan yüzer ve diledik-
leri kadar da derine dalabilirler. ‹nsanlarda da miyoglobin proteini vard›r,
ama çok daha az oranda oldu¤u için, ayn› yüzme serbestli¤ini sa¤lamamak-
tad›r. Yunus ve balinalara özel olan bu biyokimyasal ayarlama, elbette bi-
linçli bir tasar›m›n aç›k delilidir. Allah, her canl› gibi deniz memelilerini de
içinde bulunduklar› flartlara en uygun vücut yap›lar›yla yaratm›flt›r.
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Yunuslar, insan kula¤›n›n alg›layamayaca¤› büyüklükte (20.000 Hertz ve üstü) ses dal-

galar› yayarlar. Bu yay›l›m› kafan›n ön k›sm› hizas›nda "kavun" olarak adland›r›lan bir

bölgeden kaynaklan›r. Hayvan kafas›n› hareket ettirerek dalgalar› istedi¤i yöne do¤ru

kanalize edebilir. Sonar dalgas› bir engelle karfl›laflt›¤› zaman, hemen yans›yarak geri

döner.  Alt a¤›z al›c› görevi yaparak yank›y› iç kula¤a yollar. ‹ç kulak da verileri beyne

gönderir. Bu veriler beyinde analiz edilir ve yorumlan›r.

"O Allah ki, yaratand›r,

(en güzel bir biçimde)

kusursuzca var edendir,

'flekil ve suret' verendir..."

(Haflr Suresi, 24)



Evrimin Aç›klayamad›¤› Bir Konu:

Uyum ve Simetri...

‹ çinde yaflam›m›z› sürdürdü¤ümüz dünyada ve dünyan›n yer ald›¤› evrende
çok büyük bir uyum vard›r. Pencereden d›flar›ya sadece bir göz att›¤›m›zda bi-

le bu uyumun pek çok deliliyle karfl›lafl›r›z; gökyüzündeki bulutlar, a¤açlar, çiçek-
ler, hayvanlar ve bunlara benzer tüm örneklerde kusursuz bir düzen ve simetri
söz konusudur. 

Do¤aya bakt›¤›m›zda her bitkinin ya da hayvan›n kendi türüne özgü renk ve
desenlere sahip oldu¤unu görürüz. Üstelik bu renk ve desenlerin her birinin can-
l›lar için farkl› anlamlar› vard›r; çiftleflme ça¤r›s›, k›zg›nl›k, tehlike
uyar›s› ve bunlar gibi pek çok kavram hayvanlar aras›nda
renkler ve desenler ile anlam kazan›r.

Herfleyin kendi kendine geliflen tesadüflerin sonu-
cunda ortaya ç›kt›¤›n› iddia eden evrim teorisi, do¤a-
da sergilenen sanat, renk çeflitlili¤i ve uyum karfl›s›nda
tam bir ç›kmaz içindedir. Evrimcilerin canl›lardaki ta-
sar›m karfl›s›nda içine düfltükleri durumu, teori-
nin kurucusu olan Charles Darwin de itiraf et-
mek zorunda kalm›flt›r. Darwin canl›lardaki
renklerin neden özel anlamlar›n›n oldu-
¤unu anlayamad›¤›n› flöyle
ifade etmektedir: 



Zorland›¤›m nokta, neden baz› t›rt›llar›n oldukça güzel ve sanatsal bir flekilde renkli ol-
duklar›d›r. Baz›lar› tehlikelerden korunmak için renklendirilmifllerdir. Sadece fiziksel
flartlar için böylesine parlak renklerinin olmas›n› zorlukla anlayabiliyorum... E¤er biri-
si, erkek kelebekler cinsiyet seçimi ile güzel bir görünüm almalar›na ra¤men neden ayn›
sebeplerle t›rt›llar› kadar güzel olmad›klar›n› sorarlarsa nas›l cevap verirsin? Ben buna
cevap veremem…1

Yine Charles Darwin baflka bir ifadesinde kendi teorisi ile ilgili olarak içine
düfltükleri çeliflkiyi flu flekilde ifade eder:

Parlak renklilik, erkek bal›klar›n kuluçkaya yatmas›, parlak difli kelebekler, bu güzelli¤in
do¤al seleksiyonun kontrolü alt›nda gerçekleflti¤ini düflünemiyorum.2

Elbette ki do¤adaki renklerin, düzenin ve simetrinin do¤al seleksiyonla olufl-
mas› imkans›zd›r. Bu noktada evrimin öne sürdü¤ü "do¤al seleksiyon" kavram›-
n› incelemekte yarar vard›r: Bilindi¤i gibi do¤al seleksiyon evrim teorisinin haya-
li mekanizmalar›ndan bir tanesidir. Buna göre do¤adaki canl›lardan ortama en iyi
uyum sa¤layanlar hayatta kal›r, güçsüz olanlar ve çevre koflullar›na uyum sa¤la-
yamayanlarsa elenir. Evrimci iddiaya göre bir canl› için faydal› olan bir de¤iflim,
di¤erlerinin aras›ndan seçilerek o canl›da kal›c› hale gelir ve bu flekilde bir sonra-
ki nesle aktar›l›r. 

Böyle bir mekanizmayla do¤adaki canl›lar›n renklerinin, desenlerinin, desen-
lerindeki simetrinin oluflmas› elbette mümkün de¤ildir. Bu, son derece aç›k bir
gerçektir. Teorinin kurucusu olmas›na ra¤men Darwin de hayali do¤al seleksiyon
mekanizmas›n›n böyle bir düzeni oluflturamayaca¤›n›
itiraf etmek zorunda kalm›flt›r.
Bundan baflka J. Hawkes, New
York Times Magazine'de yay›nla-
nan "Nine Tentalizing Mysteries
of Nature" adl› makalesinde do-
¤al seleksiyonun anlams›zl›¤›n›
flöyle sorgulamaktad›r. 

Kufllar›, bal›klar›, çiçekleri vb. göz kamaflt›r›c› gü-
zelli¤i salt do¤al seleksiyona borçlu oldu¤umuza
inanmakta güçlük çekiyorum. Dahas›, insan bilin-
ci öyle bir düzene¤in ürünü olabilir mi? Nas›l
olur da uygarl›k nimetlerinin yarat›c›s› insan bey-
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Bir kelebe¤in iki kanad›-
n›n da simetrik olmas›,

tesadüfle aç›klanamaya-
cak kadar mükemmel

bir olayd›r.



Evrimin Aç›klayamad›¤› Bir Konu: Uyum ve Simetri

ni; Sokrates, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Newton ve Einstein gibileri ölümsüz-
lefltiren yarat›c› imgelem (muhayyile), "yaflam savafl›m›" denen orman yasas›n›n bi-
ze bir arma¤an› olsun.3

Evrimcilerin bu itiraflar›ndan da anlafl›ld›¤› gibi, kendi teorilerinin ne derece
ç›kmazda oldu¤unu kendileri de bilmektedir. Zaten yeryüzünde flimfleklerin çak-
mas›, ya¤murlar›n ya¤mas› sonucunda tesadüfen meydana gelmifl bir hücrenin,
zaman içinde rengarenk canl›lara dönüfltü¤ü iddias› ak›l sahibi hiçbir insan›n sa-
vunabilece¤i bir iddia de¤ildir. Düflünün ki, bir bilim adam› ç›ksa ve tek bir hüc-
re, örne¤in bir bakteri hücresini alsa, en uygun laboratuvar flartlar›n› sa¤lasa, ge-
reken her türlü malzemeyi kullansa, milyonlarca y›l (olmaz ama oldu¤unu varsa-
yal›m) bu hücrenin evrimleflmesi için çaba harcasa, sonunda ne elde eder? Bir
bakteriyi göz al›c› renkleriyle bir tavus kufluna, veya üzerindeki kusursuz desen-
lerle bir leopara, ya da kadife görünümündeki k›rm›z› yapraklar›yla bir güle dö-
nüfltürebilir mi? Elbette böyle bir fley ak›l sahibi insanlarca ne düflünülebilir, ne de
iddia edilebilir. Ama evrim teorisinin iddias› tam olarak budur. 

Evrimin "Renk" Ç›kmaz›
Canl›lar›n sahip oldu¤u renklerin ve renk de¤ifltirme sistemlerinin do¤al se-

leksiyonla oluflamayaca¤›n› bir örnek üzerinde görelim. Bukalemunlar› ele alarak
düflünelim. Onlar ortam›n renklerine uyum sa¤layabilen, bulunduklar› ortama
göre renk de¤ifltirebilen canl›lard›r. Yeflil bir yapra¤›n üzerindeyken yeflil bir renk
al›r, kahverengi bir dal›n üzerine geçti¤indeyse derisi çok k›sa bir süre içinde kah-
verengi olur. Renk de¤ifltirme iflleminin nas›l olufltu¤unu birlikte düflünelim.

Bir canl›n›n derisinin rengini de¤ifltirmesi, vücudunda meydana gelen son de-
rece karmafl›k ifllemler sonucunda gerçekleflir. Bir insan›n kendi rengini ya da bafl-
ka bir canl›n›n rengini de¤ifltirmesi mümkün de¤ildir. Çünkü insan vücudunda,
buna uygun sistemler yoktur. Böyle bir sistemi bir insan›n kendi kendine olufltur-
mas› da mümkün de¤ildir. Çünkü bu üretilip yerine tak›lacak bir teknik alet de-
¤ildir. K›sacas› bir canl›n›n renginin de¤iflebilmesi için o canl›n›n renk de¤ifltirme
mekanizmas›yla birlikte var olmas› flartt›r.

Yeryüzündeki ilk bukalemunu düflünelim... E¤er bu canl›da renk de¤ifltirme
özelli¤i olmasayd› neler olurdu? Öncelikle bukalemun saklanamayaca¤› için ko-
lay bir av olurdu. Bundan baflka kolay fark edilece¤i için avlanmas› da son dere-
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ce güçleflirdi. Bu da, baflka bir savunma sistemi olmayan bukalemunun ölmesine
ya da aç kalmas›na ve bir süre sonra da türünün yok olmas›na neden olurdu. Ama
bugün dünyada hala bukalemunlar›n bulunmas›, böyle bir olay›n gerçekleflmedi-
¤inin en önemli delilidir. O halde bukalemunlar, ilk ortaya ç›kt›klar› andan itiba-
ren bu kusursuz sisteme sahiptiler. 

Evrimciler bukalemunlar›n bu sistemi zaman içinde gelifltirdiklerini iddia
ederler. Bu durumda akla baz› sorular gelecektir. Bukalemun renk de¤ifltirmek
için bu kadar kompleks bir sistem gelifltirece¤ine neden daha basit bir savunma
sistemi gelifltirmeyi tercih etmemifltir? Neden bu kadar çok savunma çeflidi var-
ken renk de¤ifltirmeyi seçmifltir? Renk de¤ifltirmek için gerekli olan kimyasal ifl-
lemlerin olufltu¤u mekanizma bu-
kalemunda nas›l var olmufltur?
Böyle bir mekanizmay› bir sürün-
genin akletmesi ve ard›ndan ge-
rekli sistemleri vücudunda olufl-
turmas›na imkan var m›d›r? Ayr›-
ca bir sürüngenin hücrelerinde-
ki DNA'lara renk de¤iflimi
için gerekli bilgiyi kodlamas›
mümkün müdür? 

Elbette böyle bir
fley asla mümkün
olamaz. Bu sorula-
ra ve benzerlerine
verilen cevaplar-
dan elde edilen so-
nuç tektir: Bir can-
l›n›n kendi rengini
de¤ifltirebilecek ka-
dar kompleks bir sisteme kendi
kendine sahip olmas› mümkün de-
¤ildir. 
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T›rt›llar›n üzerlerindeki desen ve renkler,
tek bafllar›na tesadüfen bir varoluflun ola-

mayaca¤›na  dair delil niteli¤indedirler.



Evrimin Aç›klayamad›¤› Bir Konu: Uyum ve Simetri

Sadece renk de¤iflimi sistemleri de¤il, canl›lardaki renk ve desen çeflitlili¤i de
üzerinde önemle durulmas› gereken bir konudur. Papa¤anlardaki canl› renklerin,
bal›klardaki renk zenginli¤inin, kelebeklerin kanatlar›ndaki simetrinin, çiçekler-
deki göz al›c› desenlerin ve di¤er canl›lar›n renklerinin kendi kendine oluflmas›
imkans›zd›r. Böylesine kusursuz desenler, canl›lar›n yaflam›nda çok önemli gö-
revleri olan renk ve flekiller apaç›k bir yarat›l›fl›n delilleridir. Çevremizdeki renk-
lerin oluflumunda üstün bir tasar›m oldu¤u aç›kça ortadad›r.

Bunu flöyle bir örnekle belirginlefltirelim: Herhangi bir ürün için bir tasar›m
yapt›¤›m›z› ve bu tasar›m›n da karelerden olufltu¤unu düflünelim. Bu karelerden
birini çizebilmek için bile küçük bir hesaplama yaparak, dört kenar› birbirine eflit
olacak, ayr›ca dört aç›s› da her zaman 90 derece olacak flekilde bir ayarlama yap-
mam›z gerekir. Kareyi ancak bu ayarlamalardan sonra çizebiliriz. Görüldü¤ü gi-
bi tek bir karenin çizimi için bile bir ak›l gereklidir. 

Ayn› mant›¤› çevremizdeki canl›lara uyarlayarak düflünelim. Canl›larda tam
anlam›yla kusursuz bir uyum, düzen ve plan vard›r. Bir karenin çiziminde ak›l
gerekti¤ini anlayabilen bir kifli, evrendeki düzenin, uyumun, renklerin, flekillerin
ortaya ç›k›fl›n›n da çok üstün bir akl›n ürünü oldu¤unu hemen anlayacakt›r. Bu
durumda evren gibi bir sistemin tesadüfen olufltu¤unu iddia etmenin akli ve ilmi
yönden hiçbir dayana¤› yoktur. Tüm evren sonsuz güç sahibi Allah taraf›ndan ya-
rat›lm›flt›r. Allah yaratt›¤› herfleyi en güzel yapand›r. 

1. Francis Darwin, Life and Letters,Vol.II, s. 275
2. Francis Darwin, Life and Letters,Vol.II, s. 305
3. J. Hawkes, Nine Tentalizing Mysteries of Nature, New York Times Magazine, 1957, s.33
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Sudaki Kusursuz

Tasar›m...

G ünefl Sistemi'ndeki di¤er 63 gök cis-
minden hiçbirinde yaflam›n temel flar-

t› olan suyun bulunmad›¤›n› biliyor muydu-
nuz? Oysa yeryüzünün büyük bölümü su-
larla kapl›d›r. Okyanuslar ve denizler Dünya
yüzeyinin toplam dörtte üçünü meydana ge-
tirir. Öte yandan karalarda da say›s›z göl ve
nehir vard›r. Yüksek da¤lar›n zirvelerini
kaplayan kar ise suyun donmufl halidir.
Dünya'daki suyun önemli bir bölümü de
gökyüzündedir; bulutlar›n her birinde bin-
lerce, bazen milyonlarca ton su bulunur. Bu
sular›n bir k›sm› da zaman zaman damlalar

halinde yere iner, yani ya¤mur olur. fiu an solumakta oldu¤unuz havan›n
içinde de mutlaka belirli miktarda su buhar› vard›r.

Ya¤murlar, denizler, nehirler, akarsular, okyanuslar, muslu¤u açt›¤›n›zda
akan içilebilir su… ‹nsanlar suyun varl›¤›na o kadar al›fl›kt›rlar ki yeryüzü-
nün büyük bölümünün sularla kapl› olmas›n›n önemini belki de hiç düflün-
mezler. Oysa su uzayda gerçekten de çok nadir rastlanan bir bileflimdir. Bu
nedenle bilinen bütün gök cisimlerinin içinde yaln›zca Dünya'da suyun bu-
lunuyor olmas›, üstelik de bu sular›n içilebilir nitelikte olmas› son derece
önemli bir konudur. 



Sudaki Kusursuz Tasar›m

Susuz bir hayat›n varolabilmesi mümkün de¤ildir. Su, hayat›n temeli ol-
mas› için özel olarak tasarlanm›fl, her türlü fiziksel ve kimyasal özelli¤i ile
hayat için yarat›lm›fl bir maddedir. Yeryüzündeki milyonlarca çeflit canl› su
sayesinde hayatlar›n› sürdürür, yaflam için gerekli olan dengeler de suyun
varl›¤› sayesinde devaml›l›¤›n› korur. 

Suyun fiafl›rt›c› Özellikleri
Suyun özellikle ›s›yla ilgili (termal) özellikleri dünya üzerindeki canl› ya-

flam›n›n süreklili¤inde büyük rol oynar. Bunlardan birkaç tanesini flöyle s›-
ralayabiliriz:

Bilinen tüm s›v›lar ›s›lar› düfltükçe büzüflür, hacim kaybederler. Hacim
azal›nca yo¤unluk artar ve böylece so¤uk olan k›s›mlar daha a¤›r hale gelir.
Bu yüzden s›v› maddelerin kat› halleri, s›v› hallerine göre daha a¤›rd›r. Ama
su, bilinen tüm s›v›lar›n aksine, belirli bir ›s›ya (+ 4°C'ye) düflene kadar bü-
züflür, daha sonra birdenbire genleflmeye bafllar. Dondu¤unda ise daha da
genleflir. Bu nedenle suyun kat› hali, s›v› halinden daha hafiftir. Yani buz, as-
l›nda "normal" fizik kurallar›na göre suyun dibine batmas› gerekirken, su
üstünde yüzer. 

Suyun bu özelli¤i dünya üzerindeki denizler aç›s›ndan çok önemlidir.
E¤er bu özellik olmasa, yani buz suyun üzerinde yüzmese, dünya üzerinde-
ki suyun çok büyük bir bölümü tamamen donacak, göllerde ve denizlerde
hiçbir yaflam kalmayacakt›.

Buz eridi¤inde ya da su buharlaflt›¤›nda, etraftan ›s› çekilir. Bunun tersi
gerçekleflti¤inde ise, d›flar›ya ›s› verilir. Bu, "gizli ›s›" olarak bilinen kavram-
d›r. Tüm s›v›lar›n gizli ›s›lar› vard›r. Ancak suyun gizli ›s›s›, bilinen tüm s›-
v›lar›n en yükse¤i say›labilir. Ayr›ca suyun "termal kapasitesi", yani suyun
›s›s›n› bir derece art›rmak için gereken ›s› miktar›, bilinen di¤er s›v›lar›n çok
büyük bölümünden daha yüksektir.

Suyun gizli ›s›s›n›n ve termal kapasitesinin di¤er s›v›lara göre çok yük-
sek olmas› da denizlerin karalara göre daha geç ›s›n›p daha geç so¤umalar›-
n› sa¤lar. Bu nedenle Dünya'da kara üzerindeki ›s› farkl›l›klar› en s›cak yer
ile en so¤uk yer aras›nda 140°C'ye kadar ç›karken, denizlerin ›s› farkl›l›¤› en
fazla 15-20°C aras›nda de¤iflir. Ayn› durum gece-gündüz aras›ndaki ›s› far-
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k›nda da yaflan›r. Karada gece ile gündüz aras›ndaki fark kurak ortamlarda
20-30°C'ye kadar ç›karken, denizlerde en fazla birkaç derecelik bir ›s› fark›
olur. S›rf denizler de¤il, atmosferdeki su buhar› da çok büyük bir denge sa¤-
lamaktad›r. Gece-gündüz aras›ndaki ›s› fark›n›n, su buhar›n›n çok az bulun-
du¤u çöllerde çok fazla, deniz iklimi yaflayan yerlerde ise çok daha az olma-
s›, bunun bir sonucudur. 

Bundan baflka suyun termal iletkenli¤i, yani ›s›y› iletebilme yetene¤i de
bilinen di¤er herhangi bir s›v›dan en az dört kat daha yüksektir. Buzun ve
kar›n termal iletkenlikleri ise düflüktür. Suyun bu özelli¤i de çok önemli bir
ifllev görmektedir. Buz, havadaki so¤u¤u, alt›ndaki su tabakas›na çok az ile-
tir. Böylece d›flar›daki hava –50°C'yi bulsa bile, denizin üstündeki buz taba-
kas› 1-2 metreyi geçmez. Foklar, penguenler ve di¤er kutup hayvanlar›, bu
sayede denizin üstündeki buzu delip alttaki suya ulaflabilirler.

Suyun bu kendine özgü termal özellikleri sayesinde, k›fl ile yaz ya da ge-
ce ile gündüz aras›ndaki s›cakl›k fark› daima insanlar›n ve di¤er canl›lar›n
dayanabilece¤i bir s›n›rda kalmaktad›r. Dünya üzerindeki su miktar› karala-
ra oranla daha az olmufl olsayd›, gece ile gündüz s›cakl›klar› aras›ndaki fark
çok artacak, karalar›n büyük k›sm› çöle dönecek ve yaflam imkans›zlaflacak
ya da en az›ndan çok zorlaflacakt›. Okyanuslar›n varl›¤›n› düflünelim. Okya-
nuslar günefl ›fl›nlar›n› karadan daha az yans›t›r, böylece karalardan daha
fazla günefl enerjisi al›r, ama bu ›s›y› kendi içinde karalara göre daha denge-
li biçimde da¤›t›r. Bu sayede okyanuslar daha s›cak olan ekvator bölgelerini
serinleterek afl›r› s›cak olmalar›n›, kutup bölgelerinin so¤uk sular›n› da ›s›ta-
rak afl›r› so¤uk olmalar›n› ve bunun sonucunda da tamamen donmalar›n›
engeller. E¤er böyle olmasa ne olurdu? 

Su "Normal" Davransayd› Ne Olurdu?

Su "normal" davransayd›, tüm di¤er s›v›lar gibi onun da ›s› kayb›na pa-
ralel olarak yo¤unlu¤u artsayd›, yani buz suyun dibine batsayd› ne olurdu?
Bu durumda okyanuslar, denizler ve göllerde, donma alttan bafllayacakt›.
Alltan bafllayan donma, yüzeyde so¤u¤u kesecek bir buz tabakas› olmad›¤›
için, yukar› do¤ru devam edecekti. Böylece Dünya'daki göllerin, denizlerin
ve okyanuslar›n çok büyük bölümü dev birer buz kütlesi haline gelecekti.
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Sudaki Kusursuz Tasar›m

Denizlerin yüzeyinde sadece birkaç metrelik bir su tabakas› kalacak ve hava
s›cakl›¤› artsa bile, dipteki buz asla çözülmeyecekti. Böyle bir Dünya'n›n de-
nizlerinde hiçbir canl› yaflayamazd›. Denizlerin ölü oldu¤u bir ekolojik sis-
temde kara canl›lar›n›n varl›¤› da mümkün olamazd›. K›sacas› Dünya, e¤er
su "normal" davransayd›, ölü bir gezegen olacakt›.

Suyun neden "normal" davranmad›¤›, yani 4°C'ye kadar büzüfltükten
sonra neden birdenbire genleflmeye bafllad›¤› ise, hiç kimsenin cevaplaya-
mad›¤› bir sorudur.

Burada yaln›zca birkaç tane örne¤i verilmifl olan suyun özellikleri, bu s›-
v›n›n insan yaflam› için özel olarak yarat›lm›fl oldu¤unu göstermektedir.
Baflka hiçbir gezegende böyle bir su kütlesinin olmamas›, bunun sadece
Dünya üzerinde bulunmas› elbette ki bir tesadüf de¤ildir.  ‹nsan yaflam› için
özel olarak yarat›lm›fl olan Dünya, yine özel olarak yarat›lm›fl olan suyla
canland›r›lm›flt›r. Tüm canl›lar için büyük bir nimet olarak suyu yaratan
Allah't›r. Allah Vak›a Suresi'nde flöyle buyurmaktad›r:

fiimdi siz, içmekte oldu¤unuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi bu-
luttan indiriyorsunuz, yoksa indiren Biz miyiz? E¤er dilemifl olsayd›k
onu tuzlu k›lard›k; flükretmeniz gerekmez mi? (Vak›a Suresi, 68-70)
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Vücudumuzdaki Kan›n

Hayati Fonksiyonlar›... 

K an bedenimize canl›l›k vermek için
yarat›lm›fl bir yaflam s›v›s›d›r. Bedeni-

mizde dolaflt›¤› sürece onu ›s›t›r, so¤utur,
besler, korur, ona enerji verir ve içindeki ze-
hirli maddelerin at›lmas›n› sa¤lar. Bedeni-
mizdeki haberleflmenin neredeyse tamam›-
n› üstlenir. Ayr›ca damarlarda oluflan her
y›rt›¤› an›nda kapat›r. Sistem böylelikle
kendini sürekli olarak yeniler. 60 kg. a¤›rl›-
¤›ndaki bir insan›n damarlar›nda ortalama
5 lt. kan dolafl›r. Kalp, bu miktar› bedende
rahatl›kla bir dakikada dolaflt›rabilir. An-
cak, fiziksel bir zorlanma s›ras›nda ya da
spor yaparken bir dakikada bu miktar›n
befl kat›n› dolaflt›rabilir. 

Oksijen Tafl›y›c›s›
Soludu¤umuz hava, yaflam›n en gerekli maddesidir. Ateflin, odunu yaka-

bilmesi için nas›l oksijene gereksinimi varsa, hücrelerin de enerji üretimi s›-
ras›nda flekeri parçalayabilmek için oksijene gereksinimleri vard›r. Bunun
için, oksijenin akci¤erlerden kaslara ulaflt›r›lmas› gereklidir. ‹flte, karmafl›k
bir boru hatt›na benzetebilece¤imiz kan dolafl›m sistemimiz de bu görevi



Vücudumuzdaki Kan›n Hayati Fonksiyonlar›

üstlenir. Oksijeni tafl›ma görevini, alyuvarlar›n içindeki hemoglobin mole-
külü yerine getirir. Yass›, yuvarlak ve her iki yan› bas›k  bir yap›da olan al-
yuvarlar›n yaln›zca biri neredeyse 300 milyon hemoglobin tafl›r. Alyuvarla-
r›n, kusursuz bir çal›flma sistemi vard›r. Oksijeni tafl›makla kalmay›p, onu
gerekti¤i yerde de b›rakabilirler. Bunu da en gerekli yer ve zamanda, örne-
¤in çok çal›flan bir kas hücresinin yan›ndan geçerken yaparlar. Alyuvarlar,
oksijeni bu flekilde gerekli dokulara verirken, flekerin yak›lmas›ndan aç›¤a
ç›kan karbondioksiti de alarak akci¤ere tafl›r ve orada b›rak›rlar. Bunun ar-
d›ndan hemen yeniden oksijenle ba¤lan›r ve onu yeniden gerekli dokulara
tafl›rlar.

Bas›nc› Ayarl› Bir Ak›flkan
Hemoglobin molekülleri oksijenin yan›s›ra azotmonoksit (NO) gaz›n› da

tafl›r. E¤er bu gaz kanda tafl›nmas›yd›, kan bas›nc› sürekli de¤iflim göstere-
cekti. Hemoglobin ayr›ca azotmonoksit yard›m›yla bir dokuya ne kadar ok-
sijen verilece¤ini de denetlemektedir.

‹deal Tasar›ml› Hücreler
Alyuvarlar, miktar bak›m›ndan di¤er kan hücrelerine göre ço¤unlukta-

d›r. Yetiflkin bir erke¤in damarlar›nda 30 milyar alyuvar yüzer. Bu say›daki
alyuvarlarla bir futbol sahas›n›n neredeyse yar›s› kaplanabilir. Kan›m›za,
dolay›s›yla tenimize renk veren hücreler alyuvarlard›r. Alyuvarlar yass›
disklere benzer. Esneklikleri sayesinde de en dar k›lcal damarlardan ya da
en küçük gözeneklerden geçebilirler. Alyuvarlar›n bu esneklik özelli¤i olma-
sayd›, vücudun pek çok noktas›nda tak›l› kal›rlard›. Çünkü k›lcal damarlar
yaln›zca 4-5 mikrometre kal›nl›¤›ndad›rlar (1 mikrometre=milimetrenin bin-
de biri). Oysa alyuvarlar›n çaplar› 7,5 mikrometredir. 

E¤er alyuvarlar böylesine büyük bir esneme özelli¤inde yarat›lmam›fl ol-
salard› ne olurdu? Bu sorunun cevab›n› fleker hastal›¤›n› araflt›ranlar bilir.
fieker hastalar›n›n kan hücreleri genellikle esnekliklerini yitirir. Bu nedenle,
hastalar›n gözlerindeki hassas dokular esnek olmayan kan hücreleri taraf›n-
dan t›kan›r. Bu t›kanma ise körlü¤e yol açabilir.
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Otomatik ‹flleyen Acil Durum Sistemi
Bir alyuvar hücresi bedende yaklafl›k 120 gün dolafl›r. Bu sürenin sonun-

da görevini tamamlam›fl olur ve makrofaj adl› savunma hücreleri taraf›ndan
yenir. Bu kay›p, sürekli tekrarlanan bir üretimle dengelenir. Normal koflul-
larda, saniyede 2,5 milyon alyuvar üretilir, ancak gerekti¤inde bu say› art›r›-
labilir. Üretim h›z›, eritropoietin adl› bir hormon yard›m›yla dengelenmek-
tedir. Örne¤in kaza sonucunda oluflan a¤›r kanamalarda ya da burun kana-
mas› gibi durumlarda alyuvar kayb› h›zla dengelenir. Ayr›ca alyuvarlar›n ek
üretimi, solunan havadaki oksijen miktar›n›n düflmesi durumunda da ger-
çekleflir. Örne¤in Himalaya da¤lar›na t›rman›yorsan›z, havadaki oksijen gi-
derek düflecek, vücut ise azalmakta olan oksijeni daha yüksek bir verimle
kullanabilmek için böyle bir tedbiri kendili¤inden alacakt›r. 

Mükemmel Bir Ulafl›m Sistemi
Kandaki hücrelerin d›fl›nda, vücuda giren birçok madde de kan›n plaz-

ma denen k›sm›nda tafl›n›r. Bu s›v›, kan hücreleri  içermedi¤inden sar› ber-
rak bir renktedir. Plazma, beden a¤›rl›¤›n›n % 5'ni oluflturur ve bunun da    %
90'dan fazlas› sudur. ‹çinde tuzlar, mineraller, karbonhidratlar, ya¤lar ve
yüzlerce de¤iflik türde protein yüzer. Kandaki proteinlerin baz›lar› tafl›y›c›
proteinlerdir. Bunlar ya¤lar› kendi üzerlerine ba¤lay›p onlar› gerekli doku-
lara ulaflt›r›r. E¤er ya¤lar proteinler taraf›ndan bu flekilde  tafl›nmasayd›, bir-
birleriyle birleflir ve kanda, çorbadaki ya¤ öbekleri gibi, denetimsiz bir flekil-
de yüzerlerdi. Bu ise ölümcül sa¤l›k sorunlar› meydana getirirdi.

Bedendeki özel haberci görevini ise plazmada dolaflan hormonlar üstle-
nir. Hormonlar, organlar ve hücreler aras›nda kimyasal mesajlar tafl›yarak
haberleflmeyi sa¤lar. 

Albümin, say›ca en fazla olan plazma proteinidir ve bedende bir anlam-
da tafl›y›c›l›k görevi yapar. Kolestrol gibi ya¤lar›, hormonlar› , zehirli bir saf-
ra kesesi maddesi olan sar› bilirubini ve penisilin gibi ilaçlar› kendine ba¤-
lar. Zehirleri karaci¤erde b›rak›r, besin maddelerini ve hormonlar› ise gerek-
li olduklar› yerlere götürür.
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Özel Denetim Mekanizmalar›
Besin maddelerinin, atardamarlardan gerekli olduklar› dokulara ulafla-

bilmesi için, doku duvar›n› aflmas› gerekir. Doku duvar›, çok küçük göze-
neklere sahip olsa da, hiçbir madde kendili¤inden bu duvardan geçemez. ‹fl-
te bu sorunu çözen ve besinleri doku duvar›ndan geçiren etken, kan bas›n-
c›d›r. Ancak besin maddelerinin dokulara gerekti¤inden fazla geçmesi duru-
munda ise, bu kez dokuda iltihaplanma oluflacakt›r. Bu nedenle, kan bas›n-
c›n› dengelemek için, s›v›y› ka-
na geri çeken bir mekanizma
kurulmufltur. Bu görevi yine
albümin üstlenir. Albümin, do-
ku duvarlar›ndaki küçük gö-
zeneklerden geçmek için fazla
büyüktür ve kandaki yüksek
yo¤unlu¤u nedeniyle, suyu bir
sünger gibi emer. Albümin ol-
masayd› beden, adeta suda
beklemifl bir fasulye gibi flifler-
di.

Beyinde ise, kandaki mad-
delerin denetimsiz bir biçimde
doku duvarlar›ndan geçme-
mesi gereklidir. Çünkü isten-
meyen bir madde sinir hücre-
lerine (nöronlara) zarar verebi-
lir. Bu nedenle beyin, zarar ge-
lebilecek tüm olas›l›klara karfl›
korunur. Gözenekler, yo¤un
hücre tabakalar› ile kapat›lm›fl-
t›r. Her maddenin, dokuya ko-
layca ulaflmak yerine, bir kont-
rol noktas›ndan geçer gibi ön-
celikle bu hücreleri aflmas› ge-
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rekir. Bu flekilde, bedenin en duyarl› organ›na dengeli bir besin ak›fl› sa¤lan-
m›fl olur.

Vücuttaki Termostat
Kan, zehirler, gazlar, akyuvarlar, vitaminler ve baflka maddeler d›fl›nda,

›s›y› da tafl›r. Is›, hücrelerdeki enerji kazan›m› s›ras›nda yan ürün olarak aç›-
¤a ç›kar. Is›y› bedenin geneline da¤›tman›n ve beden s›cakl›¤›n› d›fl ortam s›-
cakl›¤›na göre ayarlaman›n yaflamsal önemi vard›r. E¤er vücudumuzun ›s›
da¤›t›m sistemi olmasayd›, kol gücüyle yapt¤›m›z bir ifl sonucunda kollar›-
m›z afl›r› derecede ›s›n›r, di¤er bölgelerimiz ise so¤uk kal›rd›. Böyle bir yap›,
metabolizmaya büyük zarar verdi.

‹flte bu nedenle ›s› bedene da¤›t›l›r. Bunun yolu da kan dolafl›m›d›r. Be-
den geneline yay›lan bu ›s›n›n düflürülmesi için de terleme mekanizmas›
devreye girer. 

Dahas›, deri alt›ndaki kan damarlar› genifller ve böylece kan›n tafl›d›¤›
›s›y› havaya b›rakmas› kolaylaflt›r›l›r. Bu nedenle kofltu¤umuz ya da yüksek
tempolu baflka bir fiziksel ifl yapt›¤›m›z zaman, damarlar›n genifllemesi so-
nucunda yüzümüz k›zar›r.

Kan, so¤utma kadar ›s›y› koruma iflinde de büyük rol oynar. So¤uk bir
havada derimizin alt›ndaki kan damarlar› daral›r.

Bundaki amaç, d›flar›daki havaya yak›n olan bölgelerdeki kan› azaltmak
ve böylece so¤umay› minimuma indirmektedir. Üflüyen bir insan›n ten ren-
ginin beyazlaflmas›n›n nedeni, vücudun otomatik olarak ald›¤› bu tedbirdir.

Vücudumuzun içinde bu derece hayati görevleri olan kan, bütün özel-
likleriyle birlikte ayn› anda, tek bir Yarat›c› taraf›ndan yarat›lm›flt›r. 

Bu Yarat›c›, üstün ilim ve kudret sahibi olan Allah't›r.
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Evrimin Ç›kmazlar›ndan

Evrende Var Olan Bilgi... 

E vrende, hangi sistemi veya hangi can-
l›y› inceleseniz, kusursuz bir tasar›m-

la ve muhteflem bir sanat ve planla karfl›la-
fl›rs›n›z. Hücrenin çekirde¤inde yer alan
DNA'dan, Günefl Sistemi'nde yer alan ge-
zegenlerin dizilimine kadar herfleyde mu-
azzam bir organizasyon ve hesap vard›r.
Her varl›¤›n ve her sistemin çok üstün bir
Ak›l ve çok büyük bir bilgi ile var edildi¤i
son derece aç›kt›r. Bu ise, herfleyin rastlan-
t›lar sonucunda olufltu¤unu ve sadece
maddeden ibaret oldu¤unu iddia eden ev-
rim teorisini ve materyalizmi aç›kça çöker-
ten bir gerçektir. Evrim teorisi ve materya-
lizm bu kusursuz düzen ve tasar›m› rast-
lant›larla aç›klayamazken, aç›klayamad›¤›
önemli bir konu da evrende var olan bilgi-
dir.

Canl›l›¤›n yap›tafl› olan hücreyi ele alal›m. Hücre gibi büyük çapta orga-
nize hareket gösteren, yüksek ve karmafl›k yap›l› bir sistemi tarif etmek için
çok fazla bilgiye ihtiyac› vard›r. Bu aç›klamay› flöyle bir örnekle daha anla-
fl›l›r hale getirebiliriz. Bilindi¤i gibi, her canl› hücresinde, o canl› ile ilgili tüm



bilgilerin bulundu¤u DNA olarak adland›r›lan bir bilgi bankas› bulunmak-
tad›r. Yüksek organizmalar›n sahip olduklar› bilgi, yaklafl›k bir milyar bit'tir
ve bu da bin ciltlik küçük bir kütüphanedeki harflerin dizilifline denktir.
Benzer flekilde, insan beynindeki bilgi içeri¤i bitlerle ifade edildi¤inde 1014
bit'tirki, bu da 20 milyon ciltlik ansiklopediyi doldurur. 

Peki bu milyonlarca ciltlik ansiklopediyi dolduracak kadar büyük mik-
tardaki bilginin kayna¤› nedir? Evrim teorisi hayat›n basit bir formdan ev-
rimleflti¤ini iddia eder, ancak öncelikle cevaplamas› gereken hayat›n bilgisi-
nin nas›l meydana geldi¤idir? Ama evrim teorisi bu soruya kesinlikle tutar-
l› bir cevap verememektedir. 

Evrim teorisi ve materyalist felsefe var olan herfleyin sadece madde ol-
du¤unu iddia eder. Madde d›fl›nda hiçbir fleyin varl›¤›n› kabul etmez. Oysa
bilgi kesinlikle maddeye indirgenemez. Bunu flöyle bir örnekle aç›klayal›m. 

Bir kitab›n kayna¤›n› düflünelim. Bir kitap, ka¤›ttan, mürekkepten ve
içindeki bilgiden oluflur. Dikkat edilirse, ka¤›t ve mürekkep maddesel birer
unsurdurlar. Kaynaklar› da yine maddedir: Ka¤›t selülozdan, mürekkep ise
çeflitli kimyasallardan yap›l›r. Ama kitaptaki bilgi, maddesel bir fley de¤ildir
ve maddesel bir kayna¤› olamaz. Her kitaptaki bilginin kayna¤›, o kitab›
yazm›fl olan yazar›n zihnidir. Dahas› bu zihin, ka¤›t ve mürekkebin nas›l
kullan›laca¤›n› da belirler. Bir kitap, önce o kitab› yazan yazar›n zihninde
oluflur. Yazar zihninde mant›klar› kurar, cümleleri dizer. Bunlar› ikinci afla-
mada maddesel bir flekle sokar. Yani bir daktilo ya da bilgisayar kullanarak
zihnindeki bilgiyi harflere dönüfltürür. Sonra da bu harfler matbaaya girerek
ka¤›t ve mürekkepten oluflan kitaba dönüflürler. 

Buradan da flu genel sonuca varabiliriz: "E¤er bir madde bilgi içeriyorsa,
o zaman o madde, söz konusu bilgiye sahip olan bir ak›l taraf›ndan düzen-
lenmifltir. Önce bir ak›l vard›r. O ak›l sahip oldu¤u bilgiyi maddeye dökmüfl
ve ortaya bir tasar›m ç›karm›flt›r."

Bu noktada materyalizmin iddias›n› düflünelim: Acaba DNA'daki bilgi,
materyalistlerin iddia etti¤i gibi, maddeye indirgenebilir mi? Ya da bir bafl-
ka deyiflle, DNA'n›n sadece bir madde y›¤›n› oldu¤u ve içerdi¤i bilginin de
maddenin rastgele etkileflimleri ile ortaya ç›kt›¤› kabul edilebilir mi?

20. yüzy›lda yap›lan bütün bilimsel araflt›rmalar, bütün deney sonuçlar›
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ve bütün gözlemler, bu soruya kesinlikle "hay›r" cevab› verilmesi gerekti¤i-
ni göstermektedir. Alman Federal Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nün yönetici-
si Prof. Dr. Werner Gitt, bu konuda flunlar› söyler:

Bir kodlama sistemi, her zaman için zihinsel bir sürecin ürünüdür. Bir noktaya dik-
kat edilmelidir; madde bir bilgi kodu üretemez. Bütün deneyimler, bilginin ortaya
ç›kmas› için, özgür iradesini, yarg›s›n› ve yarat›c›l›¤›n› kullanan bir akl›n var oldu-
¤unu göstermektedir... Maddenin bilgi ortaya ç›karabilmesini sa¤layacak hiçbir bili-
nen do¤a kanunu, fiziksel süreç ya da maddesel olay yoktur... Bilginin madde içinde
kendi kendine ortaya ç›kmas›n› sa¤layacak hiçbir do¤a kanunu ve fiziksel süreç yok-
tur.1

Werner Gitt'in sözleri, ayn› zamanda, son 20-30 y›l içinde geliflen ve ter-
modinami¤in bir parças› olarak kabul edilen "Bilgi Teorisi"nin vard›¤› so-
nuçlard›r. Bilgi teorisi, evrendeki bilginin yap›s›n› ve kökenini araflt›r›r. Bil-
gi teorisyenlerinin uzun araflt›rmalar› sayesinde var›lan sonuç ise fludur:
"Bilgi, maddeden ayr› bir fleydir. Maddeye asla indirgenemez. Bilginin ve maddenin
kayna¤› ayr› ayr› araflt›r›lmal›d›r. "

Materyalist ‹tiraflar
Canl›l›¤› oluflturan temel unsurlardan birinin "bilgi" oldu¤unu belirttik.

Bu bilginin ak›l sahibi bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› ispatlad›¤› da aç›kt›r. ‹flte ha-
yat› sadece maddesel dünya içindeki tesadüflerle aç›klamaya çal›flan evrim
teorisi ve onun felsefi temeli olan materyalizm, bu gerçek karfl›s›nda aç›kça
çaresizdir.

Evrimcilerin yaz›lar›na bakt›¤›m›zda, s›k s›k bu çaresizli¤in itiraf edildi-
¤ini görürüz. Bu konudaki aç›k sözlü otoritelerden biri, ünlü Frans›z zoolog
Pierre Grassé'dir. Grassé materyalist ve evrimcidir, ancak Darwinist teorinin
ç›kmazlar›n› bazen aç›kça itiraf eder. Grassé'ye göre Darwinci aç›klamay› ge-
çersiz k›lan en önemli gerçek, hayat› oluflturan bilgidir:

Herhangi bir canl› organizma, inan›lmaz derecede büyük bir "ak›l" içerir. Bu, insan-
lar›n en büyük mimari eserleri olan katedralleri infla etmek için kulland›klar›ndan
çok daha büyük bir ak›ld›r. Bugün bu akla "bilgi" (enformasyon) diyoruz, ama an-
lam hala ayn›d›r. Bu bilgi bir bilgisayarda programlanmam›flt›r, ama bilgisayarda-
kinden çok daha dar bir yere, DNA'daki kromozomlara ya da her hücredeki farkl› or-
ganellere s›k›flt›r›lm›flt›r. Bu "ak›l", hayat›n "olmazsa olmaz" flart›d›r. Peki ama bu-
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nun kayna¤› nedir?... Bu hem biyologlar› hem de filozoflar› ilgilendiren bir sorudur
ve bilim bunu asla çözemeyecek gibi durmaktad›r.2

Pierre Grassé'nin, "bilimin bu soruyu asla çözemeyecek gibi durdu¤unu"
söylemesinin nedeni, materyalist olmayan hiçbir aç›klamay› "bilimsel" say-
mak istemeyiflidir. Oysa bizzat bilimin kendisi, materyalist felsefenin varsa-
y›mlar›n› geçersiz k›lmakta ve bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› ispatlamaktad›r.
Grassé ya da di¤er materyalist bilim adamlar›, bu gerçek karfl›s›nda ya göz-
lerini kaparlar ya da "bilim bunu aç›klayam›yor" derler. Çünkü "önce mater-
yalist, sonra bilim adam›"d›rlar ve bilim aksini ispat etse de, materyalizme
inanmaya devam etmektedirler.

Grassé'nin yöneltti¤i soruya tekrar dönersek: "Bilginin, yani akl›n kayna-
¤› nedir?" Bu sorunun cevab› son derece aç›kt›r. Materyalizme körü körüne
inananlar d›fl›nda vicdan sahibi her insan bu apaç›k gerçe¤i görebilmektedir.
Evrende var olan canl› ve cans›z her varl›¤›n bilgisi, herfleyin sahibi ve haki-
mi olan Rabbimiz'e aittir.

Allah'›n, gökte ve yerde olanlar›n hepsini bilmekte oldu¤unu bilmiyor mu-
sun? Gerçekten bunlar bir kitaptad›r. Hiç flüphesiz bunlar, Allah için pek ko-
layd›r. (Hac Suresi, 70)
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Yapraklardaki Mikroskobik

Fabrika... 

O n yedinci yüzy›lda yaflam›fl Belçikal›
bir fizikçi olan Jan Baptisa Van Hel-

mont bilimsel deneylerinden birinde bir
sö¤üt a¤ac›n›n büyümesini gözlemledi

ve çeflitli ölçümler yapt›. A¤ac› önce
tartt›, ard›ndan 5 y›l sonra ikinci
kez tekrar tartt› ve a¤›rl›¤›n› 75 kg
artm›fl olarak buldu. Bitkinin içinde
büyüdü¤ü kaptaki topra¤› tartt›¤›n-

daysa, bu 5 y›ll›k zaman içinde sade-
ce birkaç gram azald›¤›n› gördü. Fizik-

çi Van Helmont, bu deneyinde, sö¤üt a¤a-
c›n›n büyüme sebebinin sadece saks›daki
toprak olmad›¤›n› ortaya ç›kard›. Bitki bü-

yümek için topra¤›n çok az bir k›sm›n› kulland›¤›na göre baflka bir yerler-
den besin al›yor olmal›yd›.

‹flte 17. yüzy›lda Van Helmont'un keflfetmeye çal›flt›¤› bu olay, baz› afla-
malar› günümüzde dahi tam olarak anlafl›lamam›fl olan fotosentez ifllemidir.
Yani bitkilerin kendi besinlerini kendilerinin üretmeleridir. 

Bitkiler besinlerini üretirken sadece topraktan faydalanmazlar. Toprakta-
ki minerallerin yan›nda, suyu ve havadaki CO2'i de kullan›rlar. Bu ham-
maddeleri al›p yapraklar›ndaki mikroskobik fabrikalardan geçirerek foto-
sentez yaparlar. 



Yapraklar özel olarak bitkilerin besin üretmesi, solunum yapmalar› gibi
ifllemler için tasarlanm›fl yap›lara sahiptirler. Biraz sonra detaylar›yla göre-
ce¤imiz bu tasar›m›n varl›¤›, elbette ki bize yapraklar› tasarlayan üstün güç
sahibi Allah'›n varl›¤›n› kan›tlayan delillerdendir. Allah bitkilerin yarat›l›fl›-
na bir ayetinde flöyle dikkat çekmifltir.

Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek ondan, a¤aç ondand›r (ki) hayvan-
lar›n›z› onda otlatmaktas›n›z. Bununla sizin için ekin, zeytin, hurmal›klar,
üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. fiüphesiz bunda, düflünebilen
bir topluluk için ayetler vard›r. (Nahl Suresi, 10-11)

Yapraklar›n Özel fiekillerinin Nedeni
Hem genel yap› olarak, hem de mikrobiyolojik aç›dan incelendi¤inde

yapraklar›n her yönüyle en fazla enerji üretimini sa¤lamak üzere planlan-
m›fl, çok detayl› ve kompleks sistemlere sahip olduklar› görülecektir. Yapra-
¤›n enerji üretebilmesi için ›s› ve karbondioksidi d›fl ortamdan almas› gere-
kir. Yapraklardaki tüm yap›lar da bu iki maddeyi kolayl›kla alacak flekilde
düzenlenmifltir. 

Öncelikle yapraklar›n d›fl yap›lar›n› inceleyelim. 
Yapraklar›n d›fl yüzeyleri genifltir. Bu da fotosentez için gerekli olan gaz

al›fl-verifllerinin (karbondioksidin emilmesi ve oksijenin at›lmas› gibi ifllem-
lerin) kolay gerçekleflmesini sa¤lar. 

Yapra¤›n yass› biçimiyse tüm hücrelerin d›fl ortama yak›n olmas›n› sa¤-
lar. Bu sayede de gaz al›fl-verifli kolaylafl›r ve günefl ›fl›nlar›, fotosentez ya-
pan hücrelerin hepsine ulaflabilir. Bunun aksi bir durumu gözümüzün önü-
ne getirelim. Yapraklar e¤er yass› ve ince bir yap›ya de¤il de herhangi bir ge-
ometrik flekle ya da anlams›z rastgele bir flekle sahip olsalard› yaprak foto-
sentez ifllevini sadece günefl ile do¤rudan temas eden bölgelerinde gerçek-
lefltirebilecekti. Bu da bitkilerin yeterli enerji ve oksijen üretememesi anlam›-
na gelecekti. Bunun canl›lar için en önemli sonuçlar›ndan biri de hiç kuflku-
suz ki yeryüzünde bir enerji aç›¤›n›n ortaya ç›kmas› olurdu.

Yapraklar bitkilerin hem nükleer enerji üreten santralleri, hem besin üre-
ten fabrikalar›, hem de önemli reaksiyonlar› gerçeklefltirdikleri laboratuvar-
lar›d›r. Yapraklarda hayati önem tafl›yan bu ifllemlerin nas›l gerçeklefltirildi-
¤ini anlamak için yapraklar›n fizyolojik yap›s›n› da k›saca incelemek gerekir. 
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Yapraklardaki Mikroskobik Fabrika

Yapraklar›n ‹ç Yap›s›
Yapra¤›n iç yap›s›n›n enine

kesiti incelenecek olunursa dört
tabakal› bir yap› ile karfl›lafl›lacak-
t›r. 

Bu yap›lardan ilki kloroplast
içermeyen epidermis tabakas›d›r.
Yapra¤› alttan ve üstten örten epi-
dermis tabakas›n›n özelli¤i, yap-
ra¤› d›fl etkilerden korumas›d›r.
Epidermisin üstü koruyucu ve su
geçirmez mumsu bir madde ile
sar›l›d›r. Bu maddeye kütiküla
ad› verilir. Yapra¤›n iç dokusuna
bakt›¤›m›zda ise genelde iki hüc-
re tabakas›ndan olufltu¤unu gö-
rürüz. Bunlardan iç dokuyu olufl-
turan Palizad dokuda kloroplast-
ça zengin hücreler, aralar›nda hiç
boflluk b›rakmadan yan yana di-
zilirler. Bu doku fotosentezi yürü-
ten dokudur. Bunun alt›nda bulu-
nan sünger doku ise, solunumu
sa¤layan dokudur. Sünger doku-
daki hücreler, di¤er bölümlerdeki
hücrelere göre daha gevflek bir fle-
kilde birbirine kenetlenmifltir. Ay-
r›ca bu dokunun hücreleri aras›n-
da hava ile dolu boflluklar vard›r. 

Görüldü¤ü gibi bu dokular›n
hepsi yapra¤›n yap›s›nda son de-
rece önemli görevlere sahiptir. Bu
tür düzenlemeler yaprakta ›fl›¤›n
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Her yapra¤›n flekli farkl›d›r ve bu farkl›l›k
onlar›n gereksinimlerini sa¤layacak flekilde

Allah taraf›ndan dizayn edilmifltir.



daha iyi da¤›l›p yay›lmas›n› sa¤layarak fotosentez iflleminin gerçekleflmesi
aç›s›ndan son derece büyük bir önem tafl›rlar. Bütün bunlar›n yan› s›ra yap-
rak yüzeyinin büyüklü¤üne göre yapra¤›n ifllem yapma (solunum, fotosen-
tez gibi) yetene¤i de artar. Örne¤in birbirine geçmifl tropikal ya¤mur orman-
lar›nda genellikle genifl yaprakl› bitkiler yetiflir. Bunun çok önemli sebepleri
vard›r. Sürekli ve çok miktarda ya¤murun ya¤d›¤›, birbirine geçmifl a¤açlar-
dan oluflan tropikal ormanlarda günefl ›fl›¤›n›n bitkilerin her yerine eflit ulafl-
mas› oldukça zordur. Bu da ›fl›¤› yakalamak için gerekli olan yaprak yüzeyi-
nin art›r›lmas›n› gerekli k›lar. Günefl ›fl›¤›n›n zor girdi¤i bu alanlarda bitkile-
rin besin üretebilmeleri için yaprak yüzeylerinin büyük olmas› hayati önem
tafl›maktad›r. Çünkü bu özellikleri sayesinde tropik bitkiler de¤iflik yerler-
den, en fazla faydalanacak flekilde günefl ›fl›¤›na ulaflm›fl olurlar.

Tam aksine kuru ve sert iklimlerde ise küçük yapraklar bulunur. Çünkü
bu iklim flartlar›nda bitkiler için dezavantaj olan as›l nokta ›s› kayb›d›r. Ve
yaprak yüzeyi geniflledikçe su buharlaflmas›, dolay›s›yla ›s› kayb› artar. Bu
yüzden ›fl›k yakalayan yaprak yüzeyi, bitkinin su tasarrufu yapabilmesi için
iktisatl› davranacak flekilde tasarlanm›flt›r. Çöl ortamlar›nda yaprak k›s›tla-
mas› afl›r› seviyelere ulafl›r. Örne¤in kaktüslerde yaprak yerine art›k diken-
ler vard›r. Bu bitkilerde fotosentez etli gövdenin kendisinde yap›l›r. Ayr›ca
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gövde, suyun depoland›¤› yerdir.
Buraya kadar verilen birkaç örnekte de görüldü¤ü gibi bitkilerde tam an-

lam›yla kusursuz sistemler kurulmufltur ve bu sistemler ilk yarat›ld›klar›
andan itibaren özelliklerinde hiçbir de¤ifliklik olmadan günümüze kadar
gelmifllerdir. Yapraklar›n› dökmelerinden, kendilerini günefle çevirmelerine,
yeflil renklerinden, gövdelerindeki odunsu yap›ya, köklerinin varl›¤›ndan
meyvelerinin oluflmas›na kadar olan tüm yap›lar› örneksizdir. Daha iyi sis-
temlerin oluflturulmas› hatta yapraklarda gerçekleflen ifllemlerin benzerleri-
nin yap›lmas› (mesela fotosentez ifllemi) günümüz teknolojisiyle mümkün
bile de¤ildir.

Bu durum yapraklar›n tesadüfen oluflamayaca¤›n›n delillerinden biridir.
Yapraklar› en mükemmel tasar›mlar›yla yaratan hiç kuflkusuz ki tüm alem-
lerin Rabbi olan Allah't›r.

O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'flekil
ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar›n
tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haflr Suresi, 24)
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Balar›lar›...

A llah Kuran'›n pek çok ayetinde yeryüzündeki ve gökyüzündeki kusur-
suz dengeye dikkat çeker ve bu konular üzerinde düflünülmesini ister.

Çünkü düflünen insan Allah'›n ayetlerini görür ve Rabbini daha iyi tan›r.
Kuran'da baz› canl›lara özellikle dikkat çekilmifltir. Bunlardan bir tanesi

de ar›lard›r. Ar›lar herkesin varl›¤›ndan haberdar oldu¤u küçük canl›lard›r.
fiimdi bu canl›lar hakk›nda birkaç basit soru soral›m. Ar›lar ne yaparlar? Bu,
herkesin cevab›n› bildi¤i bir sorudur; ar›lar bal yaparlar, petek yaparlar. Tek-
rar soru soral›m: Peki ar›lar niçin bal yaparlar?

Baz› insanlar bu sorunun cevab›n›n öneminin fark›nda bile de¤ildir. Ki-
mi bu konu üzerinde düflünmemifltir bile. Kimileri de ar›n›n Darwin'in tarif
etti¤i gibi bir evrim süreci sonunda var oldu¤unu savunur. Söz konusu ev-
rimci çevrelere göre ar›lar di¤er bütün canl›lar gibi bir tesadüfler zinciri so-
nucunda ortaya ç›km›fllard›r. "‹çgüdü" denilen bir dürtü de yine rastlant›lar
sonucunda ar›lara bal yapmay› ö¤retmifltir.

Ancak sorunun as›l do¤ru cevab›, insan için çok önemli olan bir konuyu



Balar›lar›

içerir. Ar›, birçok mükemmel özelli¤iyle birlikte Allah taraf›ndan yarat›lm›fl-
t›r ve O'nun ilham›yla insanlar için bal üretmektedir.

fiimdi Allah'›n Kuran'da bahsetti¤i bu yarat›l›fl delilini birlikte inceleyelim.
Ar›lar toplu yaflayan canl›lard›r ve bir kovanda yaflam›n devaml›l›¤›n›

sa¤lamak için hep birlikte çal›fl›rlar. 60-70 bin ar›n›n yaflad›¤› bir kovanda
düzen nas›l sa¤lan›r? Nas›l olur da hiç kar›fl›kl›k ç›kmaz? Bu düzeni ar›lar›n
kendilerinin oluflturmas› mümkün müdür? Bütün bu sorular›n cevaplar› in-
sanlarla ar›lar karfl›laflt›r›larak verilecek olursa kovanda sa¤lanm›fl olan ku-
sursuz düzendeki ola¤anüstülük daha iyi anlafl›lacakt›r.

Birlikte ifl yapmak üzere biraraya gelmifl insan topluluklar›nda en zor
aflama, çal›flma plan›n›n ve görev organizasyonunun yap›lmas›d›r. E¤er bu-
lunulan yer bir fabrikaysa, iflçilerin bafl›nda usta bafllar›, usta bafllar›n›n ba-
fl›nda mühendisler, mühendislerin bafllar›nda idari kadro, idari kadronun
üzerinde genel müdür bulunur. Fabrikan›n verimli çal›flmas› için oldukça
büyük emek ve para harcan›r. K›sa ve uzun dönem planlar› yap›l›r, istatis-
tikler ç›kar›l›r. Üretim s›ras›nda daha önceden haz›rlanm›fl üretim planlar›
kullan›l›r ve her aflamada kalite kontrolü yap›l›r. Ustabafllar›n›n, mühendis-
lerin, idari kadro ve üst düzey yöneticilerin herbiri görevlerine gelmeden
önce y›llarca süren akademik veya pratik e¤itimden geçmifllerdir. 

Ancak bütün bu verilen örnekler ve benzeri organizasyonlar›n tam ola-
rak kurulmas› ve eksiksiz ifllemesi sonucunda, birkaç yüz insan›n uyum
içinde çal›flmas› sa¤lan›r.

Birkaç yüz ak›l ve irade sahibi insan› birarada çal›flt›rmak için böylesine
detayl› bir organizasyon gerekirken, on binlerce ar› hiçbir insan toplulu¤u-
nun baflaramayaca¤› mükemmellikte bir organizasyon içinde çal›flmaktad›r-
lar. Peki ama nas›l? Bu sorunun cevab›n› da yine insanlarla ar›lar› karfl›laflt›-
rarak verelim.

Ar›lar insanlar gibi e¤itimden geçmezler. Her biri görevini do¤ar do¤-
maz yerine getirmeye bafllar. Fabrikadaki her eleman kendi ç›karlar› için ça-
l›fl›r. Oysa ar›lar›n yapt›klar› iflten kiflisel bir ç›karlar› yoktur. 

Fabrikada iflçisinden, idari personeline kadar her çal›flan›n bir çal›flma sa-
ati, tatil hakk› varken, ar›lar ömürleri boyunca hiç durmadan insanlar için
çal›fl›r dururlar.
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Peki bu kadar kusursuz bir düzeni sa¤layan nedir? Tesadüfler 60-70 bin
ar›y› biraraya getirip de düzene sokabilir mi? Tesadüfler on binlerce ar›n›n
her birine kendi yapaca¤› ifli ö¤retip kar›fl›kl›k ç›kmamas›n› sa¤layacak bir
sistemi oluflturabilir mi? 

Tabii ki hay›r. Tesadüfler kesinlikle bir düzen oluflturamazlar. Tesadüfler
sadece karmafla ortaya ç›kar›rlar. Tüm evrende var olan düzen gibi, ar›lar›n
hayatlar›ndaki düzen de tesadüflerin eseri olamaz. 

Bir kovanda uyum içinde yaflayan on binlerce ar›n›n hepsini ayn› maki-
nan›n difllileriymifl gibi uyum içinde, hiç durmaks›z›n çal›flt›ran Allah't›r.
Ar›lar da yeryüzündeki tüm canl›lar gibi Allah'›n ilham›yla hareket ederler.
Bu gerçek Nahl Suresi'nde flöyle bildirilmektedir:

Rabbin bal ar›s›na vahyetti: Da¤larda, a¤açlarda ve onlar›n kurduklar› çar-
daklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin

sana kolaylaflt›rd›¤› yollarda yürü-
uçuver. Onlar›n kar›nlar›ndan türlü
renklerde flerbetler ç›kar, onda insan-
lar için bir flifa vard›r. fiüphesiz düflü-
nen bir topluluk için gerçekten bunda
bir ayet vard›r. (Nahl Suresi, 68-69)

Kovandaki Düzen
Bir kovanda iflçi ar›lar, kraliçe

ar› ve erkek ar›lar bulunur. ‹flçi ar›-
lar kovandaki bütün iflleri üstlen-
mifllerdir ve büyüdükleri hücreden
ç›kt›klar› andan itibaren geliflimleri
ile orant›l› olarak kovan içindeki

görevleri de de¤iflir. ‹flçi ar›lar ya-
flamlar› boyunca kovan içindeki her
türlü iflle ilgilenmifl olurlar. ‹lk üç
günleri kovan temizleyicisi olarak
geçer. 

1. Kovanda Temizlik: Kovan te-
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Ar›lar toplad›klar› polenleri kovanla-

r›na tafl›rken vücutlar›nda bulunan

polen sepetlerini kullan›rlar. Üstteki

resimde sepeti polenle dolu olan bir

iflçi ar› görülmektedir. 



Balar›lar›

mizli¤i ar›lar›n ve larvalar›n sa¤l›¤› aç›s›ndan çok önemlidir. Ar›lar kovanda
gereksiz gördükleri herfleyi d›flar› tafl›rlar, tafl›yamayacaklar› kadar büyük
olan ve kovana d›flar›dan giren böcekleri de öldürürler ve bir maddeyle kap-
layarak bir nevi mumyalama ifllemi yaparlar. Dikkat edilirse burada çok il-
ginç ayr›nt›lar vard›r. Öncelikle ar›lar ölen bir canl›n›n hem bozulaca¤›n› bil-
mekte hem de kendilerine zarar vermesini engellemek için mumyalanmas›
gerekti¤ini bilmektedirler. Ayr›ca ar›lar bu ifllemde çok özel bir madde olan
"propolis"i kullan›rlar. Propolisin özelli¤i, içinde bakteri bar›namamas›d›r.
Yani mumyalama ifli için ideal bir maddedir. Acaba ar›lar bu maddenin
mumyalama için ideal bir madde oldu¤unu nereden bilirler ve bunu nas›l
üretirler? 

Ar›lar›n bu konuda bir bilgilerinin bulunmad›¤› aç›kt›r. Kendi kendileri-
ne ne ölen canl›lar›n bedenlerinin bozulaca¤›n› bilmelerine, ne propolis gibi
bir maddeden haberdar olmalar›na, ne
de mumyalama gibi bir ifllemi akletmele-
rine imkan yoktur. Ak›l ve bilgi gerekti-
ren bütün bu ifllemleri tesadüfen de bul-
mufl olamazlar. Bu bilgiler ar›lara yara-
t›c›lar› olan Allah taraf›ndan ilham edil-
mektedir.

2. Bak›c› ar›lar: Ar›lar 3. günden
sonraki bir hafta boyunca ise adeta da-
d›l›k yaparlar. Vücutlar›ndaki baz› sal-
g› bezlerinin harekete geçmesi üzerine,
aniden larvalar›n bak›m› ifline yönelir-
ler. Larvalar›n bütün bak›m›yla 3 ila 10
günlük ar›lar ilgilenirler. Larvalar›n
kimini ar› sütüyle, kimini de bal-çiçek
tozu kar›fl›m›yla beslerler. 

3. Petek mimarlar›: 10. gününden iti-
baren iflçilerin karn›ndaki balmumu bez-
leri geliflmeye bafllar ve balmumu yapa-
cak hale gelirler. ‹flçi ar›lar art›k balmu-
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muyla petek infla eden inflaat iflçileridirler.

4. Gardiyan Ar›lar: Ar›lar 10 gün boyunca petek üretimine devam eder-
ler. Ama do¤umlar›n›n 20. gününde yine görev de¤ifltirirler. Bu kez kovan
giriflinde gardiyanl›k yaparlar. Ar›lar›n vücudunda yine bir de¤iflim olur ve
i¤ne bezleri zehir üretmeye bafllar ve gardiyan olan ar›lar kovan kap›s›nda
nöbet tutarak davetsiz misafirlerin içeri girmesini engellerler. 

D›fl görünüfl olarak ar›lar birbirlerine çok benzerler. Bu benzerli¤e ra¤-
men  kovana giren herhangi bir yabanc› ar› hemen tan›n›r ve an›nda kovan-

dan d›flar› at›l›r ya da öldürülür. Bu nokta-
da akla hemen bir soru gelir; ar›lar birbir-
lerini nas›l tan›rlar?

Her kovanda kraliçenin salg›lad›¤›
kimyasal bir madde vard›r ve bu madde
kovandaki bütün ar›lar taraf›ndan bilinir.
Ayr›ca kovandaki bütün ar›lar da bu mad-
deyi kraliçeden al›rlar yani kraliçe ile ayn›
kokuya sahip olurlar. ‹flte bu madde saye-
sinde ayn› kolonideki bütün bireyler bir-
birlerini kolayl›kla tan›rlar. 

5. Polen toplay›c›s› ar›lar: Ar›lar top-
lam alt› haftal›k hayatlar›n›n kalan bölü-
münde çiçekleri araflt›ran birer balözü top-
lay›c›s› olurlar.

‹flçi ar›lar kovandaki bütün bu iflleri ya-
parken kraliçe ar›ya düflen görev sadece
üremektir. Kraliçe ar› bütün ömrü boyun-

ca hiç durmadan yumurtlar, ve bütün ih-
tiyaçlar› iflçi ar›lar taraf›ndan karfl›lan›r. 

Ar›lar›n yaflam›ndaki bu ilginç süreç,
karfl›m›za pek çok soru ç›karmaktad›r.
Dünyaya gözlerini yeni açan bir canl›, ar›
gibi hiçbir akl›, zekas› olmayan bir böcek,
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Balar›lar›

nas›l olmaktad›r da yapmas› gereken iflleri harfiyyen bilmektedir? Nas›l ol-
maktad›r da bu hayvan›n vücudu, önce temizlik yapmaya ayarl› iken, bir
anda baz› salg› bezlerinin harekete geçmesiyle larvalara bakmaya uygun ha-
le gelmektedir. 4-5 gün öncesinde kendisi bir larva olan ar›, bunlar› nas›l ak-
letmektedir? Yine birdenbire vücudu de¤iflerek balmumu salg›lamaya uy-
gun hale gelmekte ve birdenbire bir inflaat iflçisine ve daha sonra yine de¤i-
flerek bir gardiyana dönüflmektedir.

Görüldü¤ü gibi kovan içinde kusursuz bir düzen vard›r ve bu düzen sa-
yesinde 60-70 bin ar› hiçbir kar›fl›kl›k ç›kmadan yaflamlar›n› sürdürürler. Bu
kusursuz düzeni kuran ve devaml›l›¤›n› sa¤layan hiç kuflkusuz ki ar›lar›n
akl›, tecrübesi ya da kusursuz organizasyon yetenekleri de¤ildir. Ar›lar da
yeryüzündeki di¤er bütün canl›lar gibi  üstün bir ilmin sahibi olan Allah'a
boyun e¤mifllerdir ve O'nun ilham›yla hareket etmektedirler.
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Yaprak Kesici Kar›ncalar:

ATTALAR... 

B öcekler içinde "toplumsal aç›dan"
en geliflmifllerden biri olan kar›n-

calar, son derece "iyi örgütlenmifl" bir
düzen içinde, "koloniler" denen top-
luluklar halinde yaflarlar. Topluluk
halinde yaflad›klar› için, koloninin
belirli bir düzen dahilinde hareket
etmesi, kar›fl›kl›k ç›kmamas› aç›s›n-

dan çok önemlidir.
Kollektif çal›flma, askeri strateji, ge-

liflmifl bir iletiflim a¤›, örnek ve rasyonel bir
hiyerarfli, disiplin, kusursuz bir flehir planlamas›... 

Biraz önce okudu¤unuz cümle topra¤›n üzerinde sadece girifl k›sm›n›
gördü¤ümüz kar›nca yuvalar›ndaki yaflam›n k›sa bir özetidir. ‹nsanlar›n bi-
le her zaman yeteri kadar baflar›l› olamad›¤› bu alanlarda, kar›ncalar son de-
rece baflar›l›d›rlar. Topra¤›n alt›ndaki yuvalar›nda kar›ncalar bir yandan be-
sin üretip depolarken, bir yandan yavrular›n› gözetir, bir yandan kolonileri-
ni korur ve bir yandan da savafl›rlar. "Terzilik" yap›p, "tar›m"la u¤raflan,
"hayvan yetifltiren" kar›nca kolonileri bile vard›r. Aralar›nda çok güçlü bir
iletiflim a¤› bulunan bu canl›lar›n yaflam›, toplumsal örgütlenme ve konula-
r›nda uzmanlaflma aç›s›ndan incelendi¤inde, hiçbir canl› ile k›yaslanamaya-
cak bir üstünlü¤e sahip olduklar› görülecektir. 



Yaprak Kesici Kar›ncalar: Attalar

Kar›nca topluluklar›nda her birey kendi üzerine düfleni eksiksiz olarak
yapmaktad›r. Her birey için önemli olan kendi istekleri de¤il koloninin de-
vaml›l›¤›d›r.

Kuran'da Allah canl›lardaki ibretlere dikkat çekerek üzerlerinde düflün-
memizi istemektedir. Kar›ncalar da Allah'›n afla¤›daki ayetinde dikkat çekti-
¤i, üzerinde düflünülmesi gereken canl›lardan biridir:

fiüphesiz müminler için göklerde ve yerde ayetler vard›r. Sizin yarat›l›fl›n›z-
da ve türetip yayd›¤› canl›larda da kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayet-
ler vard›r. (Casiye Suresi, 3-4)

Yap› olarak bir karargahtan hiç fark› olmayan yuvalar›n› yaparken kar›n-
calar hiçbir e¤itim almazlar. Yumurtadan ilk ç›kt›¤› andan itibaren her kar›n-
ca görevini bilir ve hiç vakit kaybetmeden uygulamaya geçirir. Yuvay› nas›l
yapaca¤›n› da bilir, yiyece¤i nas›l bulaca¤›n›, larvalara nas›l bakaca¤›n› k›sa-
cas› ne yapmas› gerekti¤ini çok iyi bilir ve harfiyen uygular. Bu durum, ka-
r›ncalar›n bu bilgilere henüz dünyaya gelmeden sahip olduklar›n› gösterir.
Daha do¤rusu tüm bu bilgiler, ilk ortaya ç›kmalar›yla beraber, kendilerini
yaratan Yüce Allah taraf›ndan kar›ncalara ilham edilmektedir.

Yaprak Kesici Kar›ncalar
Kar›ncalar d›fl görünüfl olarak her ne kadar birbirlerine benzer görünse-

ler de, yaflay›fllar› ve fiziksel özellikleri aç›s›ndan yaklafl›k 8000 türe ayr›l›r-
lar. Her türün de kendine özgü özellikleri vard›r.

Kar›nca türlerinin içinde en ilginç olanlardan biri, yaprak kesici kar›nca-
lar olarak da bilinen "Atta"lard›r. Attalar›n belirgin özellikleri kopartt›klar›
yaprak parçalar›n› bafllar›n›n üstünde yuvalar›na tafl›ma al›flkanl›klar›d›r.
Kar›ncalar, sa¤lamca kenetlenmifl çenelerinde tafl›d›klar›, kendilerine oranla
oldukça büyük yaprak parçalar›n›n alt›na gizlenirler. Bu nedenle iflçi kar›n-
calar›n gün boyunca çal›flt›ktan sonra yuvaya dönüflleri çok ilginç bir görü-
nüm ortaya ç›kar›r. Böyle bir görüntüyle karfl›laflan kifli, orman›n zemini
sanki canlanm›fl, yürüyormufl hissine kap›lacakt›r. Attalar›n bu yapraklar›
niye tafl›d›klar›n› araflt›ran bilim adamlar› kar›ncalar›n bunlar› mantar üreti-
minde kulland›klar›n› hayretle keflfetmifllerdir. 

Kar›ncalar yapraklar›n kendisini yiyemezler, çünkü vücutlar›nda bitki-
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lerde bulunan selülozu sindirebilecek enzimler yoktur. ‹flçi kar›ncalar bu
yaprak parçalar›n› çi¤neyerek bir y›¤›n haline getirirler ve yuvan›n yeralt›n-
daki odalar›nda saklar ve yapraklar›n üzerinde mantar yetifltirirler. Bu yol-
la, büyüyen mantarlar›n tomurcuklar›ndan kendileri için gerekli proteini el-
de ederler.

Burada Attalar› bekleyen bir tehlike vard›r. ‹fllerine yarayacak mantar›
yetifltirirken, bahçelerinde zararl› mantarlar›n üremesi ihtimali de vard›r.
Peki bahçelerini yaln›zca "ekim" öncesinde temizleyen Attalar, zararl› man-
tarlardan nas›l korunabilmektedirler? Bunun s›rr›, yapraklar› çi¤nedikleri s›-
rada kulland›klar› tükürükte gizlidir. Tükürük, istenmeyen mantarlar›n olu-
flumunu engelleyici bir antibiyotik ile birlikte do¤ru mantar›n geliflimini h›z-
land›r›c› bir madde de içermektedir.

Böylesine mucizevi bir olay› kar›ncalar›n nas›l gerçeklefltirdiklerini dü-
flündü¤ünde, insan›n karfl›s›na "neden ve nas›l"larla dolu yüzlerce soru ç›ka-
cakt›r. "Neden kar›ncalar di¤erleri gibi normal yollarla beslenmeyi de¤il de,
bahç›vanl›k yaparak mantar yetifltirmeyi tercih etmifllerdir? Bahçe bak›m›n›,
mantar yetifltirmeyi nereden ö¤renmifllerdir? Yapraklar› çi¤neyince mantar
üretebileceklerini nas›l keflfetmifllerdir ve bunu daha sonraki nesillere nas›l
ö¤retmifllerdir?" 

Bu gibi sorular›n tek bir cevab› vard›r:
Kar›ncalar, yapt›klar› bütün iflleri baflarabilecek flekilde tasarlanm›fl ve
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Yaprak Kesici Kar›ncalar: Attalar

programlanm›fllard›r. Böylesine karmafl›k davran›fllar, zaman içinde aflama-
larla geliflebilecek basit olaylar de¤ildir. Kapsaml› bir bilginin ve çok üstün
bir akl›n eseridirler. Tüm bu bilgileri var olduklar› ilk günden itibaren kar›n-
calara veren, onlar› tüm hayret verici özellikleriyle birlikte yaratan, flüphe-
siz Alemlerin Rabbi olan Allah'tan baflkas› de¤ildir.

Attalar›n çok ilginç bir de savunma yöntemleri vard›r.
Yaprak kesici kar›nca kolonisinin orta boylu iflçileri hemen hemen tüm
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günlerini yaprak tafl›makla geçirirler. Bu tafl›ma esnas›nda kendilerini koru-
malar› zorlaflmaktad›r; çünkü kendilerini korumaya yarayan çeneleri ile
yaprak tafl›maktad›rlar. Peki kendi kendilerini koruyamad›klar›na göre kim
onlar› korumaktad›r?

Yaprak tafl›yan iflçi kar›ncalar›n yanlar›nda sürekli daha küçük boy olan
iflçiler ile dolaflt›klar› görülmüfltür. Önceleri bu durumun tesadüf oldu¤u
zannedilmifltir. Ancak daha sonra bu hareketin sebebi araflt›r›lmaya bafllan-
m›flt›r. Uzun bir inceleme sonucunda ortaya ç›kan durum, gerçekten flafl›rt›-
c› bir iflbirli¤idir.

Yaprak tafl›makla görevli olan orta boy kar›ncalar, kendilerine düflman
olan bir sinek türüne karfl› ilginç bir savunma yöntemi  kullanmaktad›rlar.
Düflman sinek, yumurtalar›n› b›rakmak için son derece farkl› bir yer seçmifl-
tir; her kar›ncan›n bafl k›sm›na bir tane yumurta b›rak›r. Kar›ncan›n vücu-
dunda zamanla geliflip yumurtadan ç›kan yavru sinek, hayvan›n beynine
kadar ilerleyerek ölümüne sebep olur. ‹flte iflçi kar›ncalar, yanlar›nda küçük
boy yard›mc›lar› olmadan, her an sald›rmaya haz›r bu sinek türüne karfl› sa-
vunmas›z kal›rlar. Normal zamanlarda üzerlerine konmak isteyen sinekleri
makasa benzeyen keskin çeneleri ile derhal uzaklaflt›rmay› baflaran iflçi ka-
r›ncalar, yaprak tafl›rken bunu yapamazlar. Bu yüzden de kendileri ad›na sa-
vunma yapacak bir baflka kar›ncay› tafl›d›klar› yapra¤›n üzerine yerlefltirir-
ler. Sine¤in sald›r›s› s›ras›nda da bu küçük koruyucular yapra¤›n üzerinden
düflmana karfl› mücadele verirler.

Birkaç özelli¤ini anlatt›¤›m›z Atta kar›ncalar› yeryüzündeki binlerce ka-
r›nca türünden sadece bir tanesidir. Her türün kendine özgü özellikleri ol-
du¤u düflünüldü¤ünde Allah'›n yaratma sanat›ndaki benzersizlik bir kere
daha görülmektedir. 

Alemlerin Rabbi olan Allah, yaratt›¤› herfleyi O'nu bilip tan›mam›z için
yaratm›flt›r. 

Gerçekten, gece ile gündüzün ardarda geliflinde ve Allah'›n göklerde ve yerde
yaratt›¤› fleylerde korkup-sak›nan bir topluluk için elbette ayetler vard›r.
(Yunus Suresi, 6)
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Kufllar›n ‹lgi Çekici 

Yuvalar›...

K ufllar, yuva yapma konusunda en usta
canl›lar olarak bilinirler. Her kufl türü-

nün kendine özgü yuva teknikleri vard›r ve
hiç flafl›rmadan bu kusursuz yap›lar› infla
ederler. 

Kufllar›n yuva infla etmelerinin en önem-
li nedeni yumurtalar›n›n ve daha sonra bu
yumurtadan ç›kan yavrular›n›n son derece

savunmas›z olmalar›d›r. Bundan baflka baz› kufllar
da üreme dönemlerinde diflilerine gösteri yapmak için çeflitli yuvalar kurar-
lar ve bu yuvalar› cazip hale getirmek için süslerler.

Yavrular için yap›lan kufl yuvalar›n›n en önemli amaçlar›ndan biri, yav-
rular› so¤uktan korumakt›r. Yavrular tüysüz do¤arlar ve ayn› zamanda pek
hareket edemedikleri için kaslar›n› hiç çal›flt›ramazlar. Bu nedenle yavrula-
r›n donmamalar› için so¤uktan izole edilmifl yuvalara ihtiyaçlar› vard›r.
Özellikle "örgü yuvalar", yap›lar› itibariyle bu s›cakl›¤› yavrulara sa¤layabi-
lirler. Bu yuvalar›n yap›m› ise oldukça detayl› ve zordur. Difli kufl yuvay› çok
uzun bir sürede büyük bir itinayla örerek oluflturur. Ayn› zamanda, yuvan›n
içini tüy, lif ve k›llarla doldurur, böylece yuvan›n izolasyonunu art›rm›fl olur.  

Her türden yuva için malzeme temini son derece önemlidir. Kufllar gün
boyunca yapacaklar› inflaat için gerekli malzemeyi toplarlar. Kufllar›n gaga-



lar› ve ayaklar› çeflitli malzemeleri tafl›mak ve  kullanmak için özel tasarlan-
m›flt›r. Yuvan›n kuruluflu difliye aittir ama yuvan›n kurulaca¤› bölgeyi erkek
seçer. Kufllar bu mimari flaheserleri çamur, yaprak, sarmafl›k, tüy ve ka¤›t gi-
bi maddelerden yararlanarak yaparlar. Kufl yuvalar›n›n özellikleri, kullan-
d›klar› malzemelere ve uygulad›klar› tekniklere ba¤l›d›r. Yuvalar, kullan›la-
cak olan malzemenin elastikiyeti, dayan›kl›l›¤› ve sertli¤i göz önünde bu-
lundurularak yap›l›r. Malzeme, s›k›flt›rmaya ya da gerilmeye elveriflli olma-
l›d›r. Ayr›ca de¤iflik türden malzemelerin birlikte kullan›lmas›, yap›n›n sa-
hip oldu¤u koruyucu özellikleri art›r›r. Sözgelimi çamurla bitki liflerini ka-
r›flt›rmak yuvadaki çatlaklar›n yay›lmas›n› önler. 

Kufllar toplad›klar› malzemelerle önce inflaat›n harc›n› olufltururlar. Bu
flekilde yuva yapan kufllardan biri uçurum k›rlang›çlar›d›r. Uçurum k›rlan-
g›çlar› yuvalar›n› uçurum kenarlar›na, bina veya avlu duvarlar›na çimento
ile yap›flt›r›rlar. Bu çimentoyu elde edifl
yöntemleri ise oldukça pratiktir. Gagala-
r›yla çamur veya kil parçalar› toplarlar
ve bu malzemeleri inflaat alan›na tafl›rlar.
Çamuru yap›flkan›ms› salyalar›yla kar›fl-
t›r›p, uçurumun yüzeyine sürerler ve üs-
tünde yuvarlak bir aç›kl›k b›rakarak
düzgün bir çömlek fleklinde biçim verir-
ler. Çömle¤in içini çim, yosun ve tüyle
doldururlar. Bu yuvalar› ço¤unlukla sar-
kan bir kaya ç›k›nt›s›n›n alt›na infla eder-
ler ki, ya¤mur ya¤d›¤›nda çamuru yu-
muflatmas›n ve yuvay› y›kmas›n. 

Baz› Güney Afrika kufllar› (Anthosco-
pus) ise, iki bölüme ayr›lm›fl olan özel
yuvalar kurarlar. Bu yuvalarda kuluçka
odas›n›n as›l girifli gizlenmifltir. Yuvan›n
di¤er girifli ise ortada bir yerdedir. Bu ay-
r›nt›, avc› hayvanlar için haz›rlanm›fl olan
bir aldatmacad›r.  
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Kufllar›n ‹lgi Çekici Yuvalar›

Baflta belirtti¤imiz gibi kufllar yuvalar›n› sadece yavrular›na bakmak için
kullanmazlar. Kimi zaman da diflilerine gösteri yapmak için yuva yaparlar.
Bu kufllar›n içinde en ilginç olanlar›ndan biri Yeni Gine'de yaflayan çardak
kufllar›d›r. Çardak kufllar› diflilerine yapt›klar› gösterilerinde tüylerini ka-
bartmak yerine bulduklar› "de¤erli fleyleri" sergilerler ve küçük çardaklar
kurarlar. 

Baz› erkek çardak kufllar› öncelikle kendilerine genç bir fidan› çad›r dire-
¤i gibi kullan›p, çevresine ince dallar› dizerek bir nevi çardak olufltururlar.
Di¤er bir tür, önünde iki girifli ve bir de çat›s› olan bir ma¤arac›k yapar; içi-
ne çiçek, mantar, k›sacas› ne bulduysa toplar ve düzenli bir flekilde s›ralar.
Daha sonra toplad›¤› malzemelerle bu yuvay› süsler. Her çardak kuflu türü-
nün seçti¤i belli bir renk vard›r. Ama genellikle parlak mavi renkli cisimleri
tercih ederler. Belli bir renkte olmas› flart›yla sopa, tafl, çiçek, tohum ve o
renkte olan herhangi birfleyi süs eflyas› olarak kullan›rlar. 

Terzi Kufllar›n›n Diktikleri Yuvalar›
Hindistan'da yaflayan terzi kufllar› gagalar›n› bir dikifl i¤nesi gibi kulla-

n›rlar. ‹plikleri ise, örümcek a¤›ndan elde ettikleri ipek, tohumlardan olufl-
turduklar› pamuk veya a¤aç kabuk-
lar›ndan kopard›klar› liflerdir. Yuva-
lar›n› yaparken öncelikle bir a¤açta
geliflmekte olan yapraklar› seçerler
ve kenarlar› üstüste gelecek flekilde
bu yapraklar› çekerek flekle sokarlar.
Terzi kuflu bunun ard›ndan sivri ga-
gas›yla her bir yapra¤›n kenar›na bir
delik açar. Toplad›¤› örümcek a¤› ve-
ya bitki liflerini bir terzinin i¤ne-iplik
kullanmas› gibi gagas›yla delikler-
den geçirir ve düflmelerini engelle-
mek için her ilmi¤i dü¤ümler. Ayn›
ifllemi di¤er uçta da yaparak iki yap-
ra¤› birbirine "dikmifl" olur. Bir çift
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yapra¤› ya da tek bir yapra¤› kendi etraf›nda döndürmek için yar›m düzine
kadar dü¤üme ihtiyaç vard›r. Daha sonra kufl bu keseyi çimlerle doldurup
döfler. Ayr›ca bu yapraklarla kapl› kesenin içinde, diflisinin yumurtalar›n›
koyaca¤› gizli bir yuva daha dokur.  

Dokumac› Kufllar
Dokumac› kufllar›n yuvalar›, bugün kuflbilimciler ve di¤er do¤abilimciler

taraf›ndan, kufllar›n yapt›¤› en ilginç yap›lar olarak gösterilmektedir. Bu kufl-
lar, do¤ada bulduklar› bitki liflerini ve ip olarak kullanabilecekleri her türlü
uzun bitki sap›n› "dokuma" fleklinde örerek kendilerine çok sa¤lam yuvalar
infla ederler. 

Dokumac›  kufl ilk ifl olarak kullanaca¤› malzemeyi toplar. Yeflil ve taze
yapraklardan kendine ince uzun fleritler keser veya yapraklar›n orta damar-
lar›n› al›r. Özellikle taze yapraklar› seçmesinin ise bir nedeni vard›r: Kuru
yapraklardan alaca¤› malzemeyi kontrol edebilmesi ve bunlar› dokumada
kullanmas› çok zordur, ancak taze yaprak lifleri ile bu ifllemler çok kolay
gerçekleflir. Kufl öncelikle çatall› bir dala, bir yapraktan kopard›¤› uzun bir
lifin ucunu sararak ifle bafllar. Bir aya¤› ile lifin ucunu dal›n üzerinde tutar-
ken, di¤er ucunu gagas›yla idare eder. Liflerin düflmelerini engellemek için
onlar› dü¤üm atarak birbirlerine ba¤lar. ‹lk olarak bir çember oluflturur; bu
yuvas›n›n giriflidir. Daha sonra ise gagas›n› mekik gibi kullanarak yaprak lif-
lerini di¤er liflerin üzerinden ve alt›ndan s›rayla geçirir. Dokuma ifllemi s›-
ras›nda her lifin ne kadar çekilmesi gerekti¤ini de hesaplayabilmelidir. Çün-
kü e¤er dokumas› gevflek olursa yuva hemen çöker. Ayr›ca yuvan›n son ha-
lini zihninde canland›rabilmelidir ki, duvarlar›n ne zaman kavislenece¤ine
veya d›flar› do¤ru ç›k›nt› verilece¤ine karar versin. 

Girifli dokuduktan sonra yuvan›n duvarlar›n› dokumaya bafllar. Bunun
için baflafla¤› durur ve içeriden çal›flmaya devam eder. Gagas›yla bir lifi di-
¤erinin alt›na sokar ve sonra hassas bir flekilde d›flar›da kalan ucunu tutar ve
s›k›ca çeker. Böylece son derece muntazam bir dokuma oluflturur. 

Görüldü¤ü gibi dokumac› kufl yuvas›n› yaparken hep birkaç aflama son-
ras›n› hesaplayarak hareket etmektedir. Yuvas› için en uygun malzemeyi
toplar, yuvay› dokumaya rastgele bir yerden bafllamaz. Önce girifli oluflturur
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Kufllar›n ‹lgi Çekici Yuvalar›

ve oradan duvarlara devam eder. Nerede kavis verece¤ini,
nereyi geniflletece¤ini çok iyi bilir. Üstelik bunlar› yapar-
ken son derece ustaca, ak›lc› ve yetenekli tav›rlar sergiler,
davran›fllar›nda  hiçbir acemilik belirtisi  görülmez. Ayn›
anda iki ifli yapabilecek kadar (bir yandan aya¤› ile yaprak
lifini düflmemesi için tutup di¤er yandan lifin di¤er ucunu
gagas›yla idare eder) yeteneklidir. Hiçbir hareketi rastgele
de¤il, oldukça fluurlu ve amaca yöneliktir. 

Dokumac› kufllar›n baflka bir türü ise, ya¤murun et-
kisini göz önünde bulundurarak "tavan› akmayan" çok
sa¤lam bir yuva infla eder. Bu kufl, çevreden toplad›¤›
bitki liflerini, a¤z›nda bulunan bir salg›yla kar›flt›rarak
özel bir harç imal eder. Bu salg› bitki liflerine esneklik ve
su geçirmeme özelli¤i kazand›r›r ve böylece yuva için mü-
kemmel bir s›va malzemesi  oluflur. Yuva tamamlanana ka-
dar geçen süre içerisinde bu ifllemleri defalarca tekrar
eden dokumac› kufllar›n gösterdikleri bu becerileri, tesa-
düfen, bilinçsizce kazand›klar›n› iddia etmek hiç kuflku-
suz ki imkans›zd›r. Bu kufllar evlerinin yap›m›nda -hiç
zorlanmadan- ayn› anda bir mimar, bir inflaat mühendisi
ve bir flantiye ustas› gibi çal›fl›rlar. 

fiimdiye kadar anlat›lan örneklerde de görüldü¤ü gibi
her kufl türünün kendine özgü bir yuva infla etme tekni¤i
vard›r. Ve bu tekniklerin her biri bilinci, akl› ve düflünme
yetene¤i olmayan bir hayvandan beklenemeyecek ka-
dar karmafl›kt›r; her biri bir tasar›m ve plan gerektirir.

Bir düflünelim: Karfl›m›zda ak›l, bilinç, plan ve ta-
sar›m ürünü eserler üreten canl›lar bulunmaktad›r.
Ancak bu canl›lar›n bu gibi özelliklere sahip olmala-
r› imkans›zd›r. Öyle ise bu canl›lar bu davran›fllar›
nas›l gösterirler? 

Kufllar›n ve tüm di¤er canl›lar›n davran›fllar›n-
da görülen akl›n, bilginin ve yetene¤in kayna¤›n›n
tek aç›klamas› vard›r: Bunlar›n tümü bu hayvanla-
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ra Allah taraf›ndan ilham edilen özelliklerdir. Allah, bu canl›lar› yaratm›fl,
onlara korunma, avlanma, beslenme, üreme yöntemlerini ayr› ayr› ilham et-
mifltir. Onlara yuvalar›n› infla ettiren, kusursuz planlar yapt›ran, onlar› ko-
ruyan ve bar›nd›ran sonsuz merhamet ve flefkat sahibi olan Allah't›r. Evrim-
cilerin iddia etti¤i gibi ne "tabiat ana", ne de tesadüfler bu canl›lar› son dere-
ce karmafl›k yuvalar› infla etmeleri için programlayamaz. Tüm canl›lar üstün
bir Yarat›c› olan Rabbimiz'in ilham›na uyduklar› için kendilerinden kesinlik-
le beklenmeyecek davran›fllar sergilerler.

Allah, Kuran'da "Da¤larda, a¤açlarda ve onlar›n kurduklar› çardaklar-
da kendine evler edin." (Nahl Suresi, 68) diyerek balar›s›na yuvas›n› yap-
may› ilham etti¤ini bildirmifltir. Balar›s›nda oldu¤u gibi canl›lar›n tamam›na
yuvalar›n›n yerini, inflaat tekniklerini, kullanacaklar› malzemeleri sonsuz
merhamet ve flefkat sahibi olan Rabbimiz ilham etmektedir. 

Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kufllar,
gerçekten Allah'› tesbih etmektedir. Her biri, kendi duas›n› ve tesbi-
hini flüphesiz bilmifltir. Allah, onlar›n ifllediklerini bilendir. (Nur Su-
resi, 41)
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K ö r  M i m a r l a r :

TERM‹TLER... 

K ör iflçilerin Empire State büyüklü-
¤ünde bir bina infla etmeleri müm-

kün müdür? Elbette ki de¤ildir. Ancak
böyle bir fleyi hiçbir canl›n›n yapamaya-
ca¤›n› düflünüyorsan›z yan›l›yorsunuz.
Çünkü kör termitler hayatlar› boyunca
kendi boyutlar›na göre Empire State yük-
sekli¤inde yuvalar infla ederler. 

Termitlerin yapt›klar› devasa yuvalar›
insanlar›n yapt›klar› binalar ile k›yasla-
madan önce termitleri genel olarak tan›t-
makta fayda vard›r. Termitlerin bilinen en
önemli özelliklerinden biri, insanlar›n bi-
le kolayl›kla y›kamayacaklar› sa¤laml›kta
yuvalar yapmalar›d›r. Her tür, kendi ihti-
yac› olan özelliklere göre  farkl› tiplerde

yuvalar infla eder. Kimi yak›c› s›caklardan korunmas›n› sa¤layacak yuvalar
yaparken baflka bir tür ise ya¤murlardan korunaca¤› yuvalar infla eder. Bu
yuvalar a¤aç içlerinde bulunduklar› gibi ço¤unlukla da topra¤›n üstünde ve
alt›nda da yer al›rlar. 

Bir termit yuvas› aç›ld›¤›nda süngerimsi bir görüntüyle karfl›lafl›l›r. Yuva

Termit yuvas›



yaklafl›k 2,5 cm. geniflli¤inde ya da daha dar say›s›z hücrelerden oluflur. Bu

hücreleri birbirlerine ancak termitlerin geçebilece¤i büyüklükte dar delikler

ba¤lar. Termitlerin bu harika binalar› yaparken kulland›klar› hammaddeyse

sadece toprak, kendi salg›lar› ve at›klar›ndan ibarettir. Böylesine basit bir

malzemeyle, baz›lar› ancak dinamitle y›k›labilecek kadar sa¤lam olan, üste-

lik içinde labirentler, havaland›rma sistemleri ve kanallar gibi detayl› sis-

temler bulunan yuvalar yaparlar. 

Görünüfl olarak kuleye benzeyen ihtiflaml› yuvalar› yapan termitlerin

as›l mucizevi özellikleri ise daha önce de bahsetti¤imiz gibi kör olmalar›d›r.

Bu son derece flafl›rt›c› bir durumdur. Termitler ne yapt›klar› tünelleri, ne

kulland›klar› malzemeyi, ne bu malzemeyle yapt›klar› topaklar›, ne de yük-

selttikleri odac›klar› görebilirler. 

Termitlerle insanlar›n yapt›klar› yap›lar karfl›laflt›r›ld›¤›nda yapt›klar› iflin
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Kör Mimarlar: Termitler

ola¤anüstülü¤ü daha net flekilde ortaya ç›kmaktad›r. Termitlerin yapm›fl ol-

du¤u gökdelenleri daha iyi de¤erlendirebilmek için baflta belirtti¤imiz Ame-

rika'da bulunan Empire State binas› iyi bir k›yas imkan› oluflturmaktad›r. Bu

binan›n uzunlu¤u 443 metredir. (Harikalar Dünyas›, National Geographic, ‹s-

tanbul,1999, s.190) 

Termitlerse 1–2 cm ebatlar›nda olan böceklerdir. Bu küçük cüsselerine

ra¤men 7 metre yüksekli¤inde devasa yuvalar yaparlar. E¤er termitler insan-

larla ayn› boyda olsalard›, yapt›klar› yuvalar da Empire State binas›n›n flu an-

ki uzunlu¤undan 4 kat daha yüksek olurdu. ‹nsanlar›n yapamad›¤› bu mu-

azzam ifllemi kör termitler milyonlarca senedir, var olduklar› andan itibaren

yapmaktad›rlar. 
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Termitleri bütün özellikleri ile birlikte yaratan Allah't›r. Kör termitlere

yapt›rd›¤› ihtiflaml› yap›larla alemlerin Rabbi olan Allah bize sonsuz kudre-

tini ve ilmini tan›tmaktad›r.

Allah herfleyin yarat›c›s›d›r.  O herfley üzerinde vekildir.  (Zümer Suresi, 62)

Termitlerin Disiplinli Yap›lar›

Termit yuvalar›n›n yap›s›n› inceledi¤imizde, büyüklü¤ünün yan›s›ra son

derece kompleks bir sistemle karfl›lafl›r›z. Termit kolonilerinde savunma gö-

revini üstlenmifl özel askeri birimler bulunur. Asker termitler mükemmel bir

askeri donan›mla yarat›lm›flt›r. Baz›lar› savaflç›, baz›lar› nöbetçi, baz›lar› da

"intihar komandosu"dur. Kraliçenin yumurtlayabilmesi, iflçilerin duvar

örüp tüneller açmas› veya yuvada yetifltirilen mantarlar›n hasat edilmesi,

ancak askerlerin görevlerini tam olarak yerine getirmeleri durumunda ger-

çekleflebilir. 

Termit kolonisinin tüm üyeleri, örgütlü topluluklar halinde yaflamakta-

d›r. Bu toplulu¤un bireyleri aras›ndaki iletiflim, koklama ya da tat alma yo-

luyla gerçeklefltirilir. Bu s›rada kimyasal sinyaller al›n›p verilir. Bu kör, sa¤›r

ve dilsiz yarat›klar aras›ndaki inflaat, yiyecek arama, yuva arkadafl›n› tan›-

ma, iz sürme, alarm hali ve savunma manevralar› gibi karmafl›k ifller, kim-

yasal sinyaller arac›l›¤›yla sa¤lan›r. 

Termit kolonisinin bafll›ca düflmanlar› kar›ncalar ve kar›nca yiyenlerdir.

Koloni, bu düflmanlar›n sald›r›s›na u¤rad›¤›nda bir intihar ordusu harekete

geçer. Ustura keskinli¤inde difllere sahip olan Afrika termitleri usta birer si-

lahflördür. Uzun keskin diflleriyle sald›rganlar›n gövdelerini parçalar. 

Termitlerin Fedakarl›¤›

Termitlerin zaman zaman uygulad›klar› bir savunma metodu da, gerek-

ti¤inde kolonilerini korumak u¤runa kendilerini feda ederek, düflmanlar›na

zarar vermektir. Birçok de¤iflik termit türü, bu intihar sald›r›s›n› çeflitli flekil-

lerde gerçeklefltirir. Bunlar›n aras›ndan, Malezya'n›n ya¤mur ormanlar›nda
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Kör Mimarlar: Termitler

yaflayan bir tür özellikle ilgi çekicidir. Bu termitler, anatomileri ve davran›fl-

lar› aç›s›ndan birer "yürüyen bomba" gibidir. Vücutlar›ndaki özel bir kese

düflmanlar›n› etkisiz k›lacak bir kimyasalla doludur. Mücadele s›ras›nda ter-

mit, bir kar›nca ya da sald›rgan bir hayvan taraf›ndan sert bir flekilde s›k›fl-

t›r›l›rsa, kar›n kaslar›n› fliddetli bir flekilde kasarak salg› bezlerini y›rtar ve

sald›rgan› sar› renkli koyu bir s›v›yla bo¤ar. Bu tam bir intihar sald›r›s›d›r,

çünkü sald›r› s›ras›nda termitin iç organlar› parçalan›r ve canl› ölür. 

Termitlerdeki bu toplumsal dayan›flma ve fedakarl›k örnekleri, Darwi-

nizm'in temel kabulü olan "her canl› kendi ç›kar› için yaflar" varsay›m›n› y›k-

maktad›r. Dahas› bu örnekler, bu canl›lar›n çok bilinçli bir biçimde organize

edildiklerini göstermektedir. Düflünelim: Bir termit niye nöbetçi olmak iste-

sin? Üstelik bir seçim hakk› olsa, neden en zahmetli ve en özveri gerektiren

ifli tercih etsin? Böyle bir imkan› olsa, flüphesiz kendisine en rahat ortam› ve

en iyi hizmeti sa¤layacak görevi tercih ederdi. Kald› ki bir zamanlar kendi-

ni feda edip böyle bir savunma yapmaya karar veren bir termit oldu¤unu

varsaysak bile, bu termitin bu uygulamas›n› genlerine yükleyip yeni nesille-

re aktarmas›, elbette imkans›zd›r. Üstelik, tüm iflçi termitler k›s›r canl›lard›r

ve dolay›s›yla zaten yeni bir nesil meydana getiremezler.

Termitleri yaratan Allah't›r. Neler yaparcaklar›n›, nas›l bir organizasyon

içinde hareket edeceklerini belirleyen ve ö¤reten de Allah't›r. Nöbetçi termit

de, Allah'›n kendisine ilham etti¤i görevini büyük bir itaatle yerine getir-

mektedir. Nitekim Kuran'da flöyle buyrulur:

... O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i hiçbir canl› yoktur... (Hud Sure-

si, 56)
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Darwin Efsanesinin

Sonu... 

T arihi eski Yunan'a kadar uzanan bir efsa-
ne olan evrim fikri, 19. yüzy›lda kapsam-

l› bir teori olarak ortaya at›ld›. Teoriyi bilim
dünyas›n›n gündemine sokan en önemli gelifl-
me, Charles Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan

Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu ki-
tapta dünya üzerindeki farkl› canl› türleri-

nin Allah taraf›ndan ayr› ayr› yarat›ld›kla-
r› gerçe¤ini reddediyordu. Darwin'e göre,

tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve
zaman içinde küçük de¤iflimlerle farkl›lafl-

m›fllard›. 
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel

bulguya dayanm›yordu. Hatta, Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›"
bafll›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori birçok 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. Ancak
geliflen bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n›
birer birer dayanaks›z b›rakm›flt›r. Öyle ki evrim teorisi bugün, lehinde yü-
rütülen tüm propagandalara ra¤men, Avustralyal› ünlü moleküler biyolog
Michael Denton'›n Evolution: A Theory in Crisis adl› kitab›nda vurgulad›¤› gi-

Charles Darwin



Darwin Efsanesinin Sonu

bi "kriz içinde bir teori"dir.
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›klaya-

mamaktad›r.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›", gerçekte hiçbir evrim-

lefltirici etkiye sahip de¤ildir.
3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo or-

taya koymaktad›r. 

"Hayat Tesadüfen Ortaya Ç›kt›" ‹ddias›n›n Geçersizli¤i

Darwin teorisini 1800'lerin ortas›nda gelifltirmiflti. O dönemin en dikkat
çekici özeli¤i ise, bilim düzeyinin bugünle k›yaslanamayacak kadar geri ol-
mas›yd›. Ne Darwin ne de teoriye öncülük eden di¤er isimler, canl›lar›n na-
s›l üredikleri, nas›l bir biyokimyaya sahip olduklar›, kal›t›m›n nas›l gerçek-
leflti¤i gibi konularda hemen hiçbir bilgiye sahip de¤illerdi. Canl›l›¤›n detay-
lar› gözlemlenemedi¤i için, hayat›n tesadüfen ortaya ç›km›fl ve yine tesadüf-
lerle geliflmifl olabilece¤i iddias›n› makul gösterebilmifllerdi. 

Oysa 20. yüzy›l›n geliflen bilimi, canl›l›¤›n detaylar›nda evrimcilerin hiç
ummad›klar› kadar karmafl›k bir bilgi ve plan oldu¤unu ortaya ç›kard›. Dar-
win ve yandafllar› "Bir hücrenin oluflmas› için gerekli kimyasallar› kar›flt›r›p
uzunca bir süre beklemek yeterlidir" diyorlard›. Oysa 20. yüzy›l›n ikinci ya-
r›s›nda modern elektron mikroskoplar›n›n alt›nda incelenen canl› hücresi,
bambaflka bir tablo ortaya koydu. Hücrede o denli karmafl›k bir tasar›m var-
d› ki, bu yap›n›n tesadüfen oluflmas›, ünlü ‹ngiliz astronom ve matematikçi
Sir Fred Hoyle'un ifadesiyle, "Bir hurda y›¤›n›na isabet eden kas›rgan›n sa-
vurdu¤u parçalarla tesadüfen bir Boeing 747 uça¤›n›n oluflmas›" kadar im-
kans›zd›. (Fred Hoyle, Nature, 12 Kas›m 1981) 

Hatta bu benzetme bile yetersizdir; çünkü insano¤lu ulaflt›¤› teknolojiy-
le Boeing 747 yapabildi, ama bugün hala dünyan›n hiçbir laboratuvar›nda
tek bir canl› hücresi bile sentezlenemedi.

Peki bu neyi gösterir? Bu kadar karmafl›k bir yap›, evrim teorisinin iddia
etti¤i gibi tesadüflerle ortaya ç›km›fl olamaz. Nas›l bir saat, çarklar›n tesadü-
fen meydana gelmesiyle oluflamaz ve kendisini yapan bir saatçinin varl›¤›n›
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ispatlarsa, hücre -ve canl›l›¤›n tüm di¤er parçalar›- kendileri-
ni yaratan üstün bir Yarat›c›'n›n, yani Allah'›n varl›¤›n›
ispatlar.

Bugün evrim teorisini kriz içine sokan en bü-
yük gerçeklerden biri budur. Nitekim hiçbir
evrimci canl›l›¤›n tesadüfen nas›l ortaya ç›k-
t›¤› sorusuna cevap aramaya bile çal›flma-
maktad›r.

Hayali Mekanizmalar
Canl›l›¤›n yeryüzünde tesadüfen or-

taya ç›kmas›n›n imkans›z oluflu gibi,
canl› türlerinin birbirlerine dönüflmesi
de imkans›zd›r. Çünkü do¤ada böyle bir
güç yoktur. Do¤a dedi¤imiz tafl›, topra¤›, havay›, suyu oluflturan bütün, bi-
linçsiz atomlar›n bir toplam›d›r. Bu cans›z madde y›¤›n›, bir solucan› bal›¤a
çevirecek, sonra onu karaya ç›kar›p sürüngen yapacak, sonra kufl yap›p uçu-
racak ve en son olarak da insana dönüfltürecek bir güce sahip de¤ildir.

Bunun aksini iddia eden Darwin, "evrim mekanizmas›" olarak tek bir
kavram öne sürmüfltü: Do¤al seleksiyon. Do¤al seleksiyon do¤al seçme de-
mektir. Güçlü ve içinde bulundu¤u do¤al flartlara uygun olan canl›lar›n ha-
yatta kalaca¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in aslanlar taraf›ndan tehdit edi-
len bir zebra sürüsünde, daha h›zl› koflabilen zebralar hayatta kalacakt›r.
Ama elbette bu mekanizma, zebralar› evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl›
türüne, örne¤in fillere dönüfltürmez. 

Nitekim do¤al seleksiyonun canl›lar› evrimlefltirdi¤ine dair tek bir göz-
lemlenmifl delil yoktur. Ünlü bir evrimci olan ‹ngiliz paleontolog Colin Pat-
terson, bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

"Hiç kimse do¤al seleksiyon mekanizmalar›yla yeni bir tür üretememifltir. Hiç kim-
se böyle bir fleyin yak›n›na bile yaklaflamam›flt›r. Bugün neo-Darwinizmin en çok
tart›fl›lan konusu da budur. (Colin Patterson, "Cladistics", Brian Leek ile Röportaj,
Peter Franz, 4 Mart 1982, BBC)

Do¤al seleksiyonun hiçbir evrimlefltirici etkiye sahip olmad›¤›n› gören
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evrimciler, 20. yüzy›lda iddialar›na bir de "mutasyon" kavram›n› eklemifller-
dir. Mutasyonlar, radyasyon gibi d›fl etkenler sonucunda canl›lar›n genle-
rinde meydana gelen bozulmalard›r. Evrimciler ise bu bozulmalar›n canl›-
lar› evrimlefltirdi¤ini öne sürerler.

Bu iddia bilimsel veriler taraf›ndan yalanlanmaktad›r. Çünkü gözlemle-
nen tüm etkili mutasyonlar, canl›lara sadece zarar verirler. Mutasyonlar in-
sanlarda mongolizm, Down Sendromu, albinizm, cücelik, orak hücre anemi-
si gibi zihinsel ya da bedensel bozukluklara ya da kanser gibi hastal›klara
neden olmaktad›rlar. 

Bugüne dek, canl›lar›n genetik bilgisini gelifltiren tek bir mutasyon bile
gözlemlenememifltir. Bu nedenle Frans›z Bilimler Akademisi Eski Baflkan›
Pierre-Paul Grassé, bir evrimci olmas›na ra¤men "ne kadar çok say›da olurlar-
sa olsunlar, mutasyonlar herhangi bir evrim meydana getirmezler." itiraf›nda bu-
lunur. (Pierre-Paul Grassé, Evolution of Living Organisms, Academic Press, New
York, 1977, s. 88)

Evrimin Fosil Kay›tlar›ndaki Çöküflü
Evrim teorisi, 20. yüzy›ldaki bir di¤er büyük hezimetini de fosil kay›tla-

r›nda yaflad›. Evrimin öne sürdü¤ü
ve canl›lar›n ilkel türlerden
geliflmifl türlere kademe
kademe evrimleflti¤ini
göstermesi beklenen "ara
geçifl formlar›na" (örne¤in
yar› bal›k-yar› kufllara ya da
yar› sürüngen-yar› memelilere)
bir türlü rastlanamad›. E¤er
gerçekten bu tür canl›lar
geçmiflte yaflam›fl olsa-
lard›, bunlar›n say›la-
r›n›n ve çeflitlerinin mil-
yonlarca hatta milyarlarca ol-
mas› ve bunlar›n fosillerinin bulun-
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mas› gerekirdi. Evrimciler 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir
yan›nda hummal› fosil araflt›rmalar› yaparak bu ara geçifl formlar›n› arad›-
lar, ama tek bir tane bile bulamad›lar. Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilim-
ci) 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›lar›z; kademeli evrimle ge-
liflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz. (Derek A. Ager. "The Natu-
re of the Fossil Record". Proceedings of the British Geological Association, vol. 87,
no. 2, s. 133)

Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimci-
lerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve
kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Bu ise Allah taraf›n-
dan yarat›ld›klar›n›n ispat›d›r.

Sonuç
Tüm bu bulgular, 20. yüzy›l›n sonunda evrim teorisini kesin biçimde ge-

çersiz k›lm›flt›r. Ancak bu gerçek dünyan›n ço¤u ülkesinde kamuoyundan
gizlenir ve insanlar evrim masallar› ile aldat›lmaya devam edilir. Evrim dog-
matik bir ›srarla savunulur. Bunun tek nedeni ise, baz› çevrelerin, yarat›l›fl
gerçe¤ini ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› ideolojik ve felsefi nedenlerle ka-
bul etmek istemeyiflleridir. Yarat›l›fl karfl›s›nda öne sürülebilecek tek alterna-
tif evrim oldu¤u için de, ›srarla bu bilim d›fl› efsaneyi yaflatmak istemekte-
dirler.

Oysa gerçek, her ak›l ve sa¤duyu sahibi insan taraf›ndan görülecek ka-
dar aç›kt›r: Tüm canl›lar, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah taraf›ndan
üstün ve kusursuz bir yarat›l›flla var edilmifltir. Kendisi'ne karfl› sorumlu
oldu¤umuz tek varl›k, bizi yoktan yaratm›fl olan Allah't›r. 
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Maddenin Ard›ndaki

Muhteflem ‹lim...

D üflünmek ve araflt›r-
mak insan›n bilmedik-

lerini ö¤renmesini, "bak›p
da göremediklerini" görme-
sini, dünya hayat›n›n gerçek
yönünü keflfetmesini sa¤lar.
Ancak önemli olan insan›n
samimi düflünce ile ulaflt›¤›
gerçeklerden kaçmamas›,
keflfetti¤i gerçeklere uygun

bir hayata bafllayacak iradeyi gösterebilmesidir. Bu yaz›da bugüne kadar hiç
rastlamad›¤›n›z kadar hayret verici, hayranl›k uyand›r›c›, bak›fl aç›n›z› ta-
mamen de¤ifltiren bir ilim anlat›lmaktad›r. Bu ilim, tarih boyunca büyük ‹s-
lam alimlerinin dikkat çekti¤i, günümüzde de bilimin kesin olarak aç›¤a ç›-
kard›¤› bir gerçektir.

‹nsan, yaflam›n›n bafl›ndan itibaren içinde yaflad›¤› dünyan›n kesin bir
maddesel gerçekli¤i oldu¤una flartlanm›flt›r. Bu flartlanma içinde büyür ve
tüm hayat›n› bu bak›fl aç›s› üzerine kurar. Ancak modern bilimin ulaflt›¤› so-
nuçlar, san›ld›¤›ndan çok farkl› ve çok önemli bir gerçe¤i ortaya ç›karm›flt›r. 

Allah'›n yarat›fl›ndaki en önemli gerçeklerden biri olan bu ilim, insan›n
hem kendisine, hem çevresine, hem hayata, hem de olaylara bak›fl›n› tama-
men de¤ifltirecek niteliktedir: Bu gerçek, maddenin, evrenin ve içindeki



herfleyin bir hayal, bir "alg›lar bütünü" oldu¤udur. 
Bu, ola¤anüstü, hayret verici gerçe¤i anlamak için ilk olarak madde san-

d›¤›m›z varl›klar› bize tan›tan duyular›m›z›n ve beynimizin nas›l iflledi¤ini
hat›rlamak yard›mc› olacakt›r. 

Dünya Hayat›, Duyular›m›zla Elde Etti¤imiz

Alg›lardan Oluflur:
Görme, duyma, koklama, tat alma, dokunma duyular›m›z›n tamam› bir-

birlerine benzer bir iflleyifle sahiptir. D›flar›da var oldu¤unu düflündü¤ümüz
nesnelerden gelen etkiler (ses, koku, tad, görüntü, sertlik vs.), sinirlerimiz
vas›tas›yla beyindeki duyu merkezlerine aktar›l›rlar. Beyne ulaflan söz ko-
nusu etkilerin tamam› elektrik sinyallerinden ibarettir. Örne¤in görme iflle-
mi s›ras›nda d›flar›daki bir kaynaktan gelen ›fl›k demetleri (fotonlar) gözün
arka taraf›ndaki retinaya ulafl›r ve burada bir dizi ifllem sonucunda elektrik
sinyallerine dönüfltürülürler. Bu sinyaller, sinirler vas›tas›yla beynin görme
merkezine iletilir. Ve biz de, birkaç santimetreküplük görme merkezinde
rengarenk, p›r›l p›r›l, eni, boyu, derinli¤i olan bir dünya alg›lar›z.

Ayn› sistem di¤er duyular›m›z için de geçerlidir. Tadlar dilimizdeki baz›
hücreler taraf›ndan, kokular burun epitelyumundaki hücreler taraf›ndan,
dokunmaya ait hisler (sertlik, yumuflakl›k vs.) deri alt›na yerlefltirilmifl özel
alg›lay›c›lar ve sesler de kulaktaki özel bir mekanizma taraf›ndan elektrik
sinyallerine dönüfltürülerek beyindeki ilgili merkezlere gönderilir ve o mer-
kezlerde alg›lan›rlar.

Konuyu daha netlefltirmek için flöyle örneklendirebiliriz: fiu an bir bar-
dak çay içti¤inizi düflünelim. Elinizde tuttu¤unuz barda¤›n sertli¤i ve s›cak-
l›¤› deri alt›ndaki özel alg›lay›c›lar taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüfltü-
rülerek beyne iletilir. Ayn› zamanda çaya ait keskin koku, onu yudumlad›-
¤›n›z anda hissetti¤iniz flekerli tad ve barda¤a bakt›¤›n›zda gördü¤ünüz
kahverengi renk de ilgili duyular›n›z taraf›ndan birer elektrik ak›m› olarak
beyne ulaflt›r›l›r. Hemen arkas›ndan masaya koyarken barda¤›n cama çarp-
mas›yla ç›kan ses de kula¤›n›z taraf›ndan alg›lan›p beyne elektrik sinyali
olarak gönderilir. Ve bu alg›lar›n tümü beyindeki birbirinden farkl› ama bir-
biriyle ortak çal›flan duyu merkezleri taraf›ndan yorumlan›r. Siz de bu yoru-
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mun bir sonucu olarak bir bardak çay içti¤inizi düflünürsünüz. Yani asl›nda
herfley beyindeki duyu merkezlerinde olup bitmektedir ama siz tüm bu al-
g›lar›n›z›n somut bir varl›¤› oldu¤unu zannedersiniz. Oysa bu noktada ya-
n›l›rs›n›z çünkü beyninizde alg›lad›¤›n›z hislerin kafatas›n›z›n d›fl›nda bir
varl›¤› oldu¤unu düflünmek için hiçbir deliliniz yoktur. E¤er beyninize gi-
den görme sinirlerini kesseniz, bir anda görüntü yok olur. Ayn› flekilde iflit-
me sinirlerinde bir problem olsa, d›flar›da var oldu¤unu zannetti¤iniz ses de
bir anda kesilir.

Buraya kadar anlat›lanlar bugün bilim taraf›ndan kesin olarak ispatlan-
m›fl, APAÇIK gerçeklerdir. Hangi bilimadam›na sorsan›z bu sistemlerin iflle-
yiflini, içinde yaflad›¤›n›z dünyan›n asl›nda beyninizde alg›lanan bir hisler
bütünü oldu¤unu sizlere anlatabilir. Örne¤in ‹ngiliz fizikçi John Gribbin
beynin yapt›¤› yorumlarla ilgili olarak flöyle demektedir: 

... Duyular›m›z ise, d›fl dünyadan gelen uyar›lar›n beynimizdeki bir yorumu niteli-
¤indedir, sanki bahçede bir a¤aç varm›fl gibi... Fakat beynim; duyular›m›n süzgecin-
den geçen uyar›lar› alg›lar. A¤aç sadece bir uyar›d›r. O halde hangisi gerçektir? Du-
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S›cak çay barda¤›ndan eli yanan kifli, asl›nda barda¤›n s›cakl›¤›n› ve sertli¤ini beynin-

de alg›lar. T›pk› yukar›daki resimde görülen mumun görüntüsünün ve ›s›s›n›n insan›n

beynindeki duyu merkezlerinde alg›lanmas› gibi… 

Fakat insan, bunlar›n beyninde bir alg› oldu¤unu hiç farketmeden,  barda¤› d›flar›da

zannederek, zevkle çay›n› içer ve yine görüntüsü beyninde oluflan arkadafl› ile nefle

içinde sohbet eder. ‹nsan›n, barda¤›n›n sertli¤inden, ›s›s›ndan, kokusundan, tad›ndan

etkilenerek gördüklerinin gerçek oldu¤unu sanmas›, barda¤›n uzakl›¤›n›n beyninde bir

alg› oldu¤unu bilmemesi, verilen hislerin hayret verici netli¤ini ve mükemmelli¤ini

göstermektedir. Bu, kainat›n yarat›l›fl› gibi çok büyük, çok önemli bir mucizedir.

Allah'›n yaratt›¤› bu mucizeyi görmek ve anlamak ak›l sahibi her insan›n görevidir.



yular›m›n ortaya ç›kard›¤› a¤aç m›, yoksa bahçedeki a¤aç m›? (Taflk›n Tuna, Uzay›n
Ötesi, sf.194)

Ancak bilimsel anlat›mlar›n d›fl›nda, maddenin d›flar›daki haliyle muha-
tap olmad›¤›n›z› anlamak için çok kolay bir metod uygulayabilirsiniz. Bu
derginin sayfas›na bakarken bir yandan da bir elinizle gözünüz tek gözünü-
zü alt taraf›ndan hafifçe kafl›y›n. Kafl›rken eliniz ileri geri gittikçe, bu dergi
sayfas›n›n da ayn› flekilde ileri geri gitti¤ini göreceksiniz. fiimdi düflünün,
e¤er bu dergi sayfas› masan›n üzerinde, sizin durdu¤unu zannetti¤iniz yer-
de mi? Yoksa kafl›man›n etkisi ile görüntüsü yukar› afla¤› oynayan, beyniniz-
deki bir görüntüden mi ibaret. ‹flte tek bafl›na bu örnek dahi burada anlatt›-
¤›m›z gerçe¤i kavraman›z için bir bafllang›ç olabilir.

Kapkaranl›k Bir Mekanda Üç Boyutlu, Derinlikli,

Rengarenk Bir Görüntü
Buraya kadar anlatt›klar›m›z üzerinde düflündü¤ümüzde, son derece fla-

fl›rt›c› ve düflündürücü bir gerçek karfl›m›za ç›kar: Bilindi¤i gibi beynimiz
kafatas›m›z›n içinde korunur ve kafatas› ›fl›¤› içeri geçirmez. Yani kafatas›-
m›z›n içi zifiri karanl›kt›r. Ama biz bu zifiri karanl›kta masmavi denizleri,
yemyeflil a¤açlar›, rengarenk çiçekleri, güneflin p›r›lt›lar›n› ve renklerin her
tonunu görebiliriz. Bu, son derece ilginçtir ve üzerinde düflünülmesi gerekir.
Çünkü e¤er biz varl›klar›n bizim d›fl›m›zdaki hallerini görüyor olsayd›k, bu
d›flar›daki görüntünün ›fl›lt›s›n›, renklerini, p›r›lt›s›n› asla göremezdik. Çün-
kü bu p›r›lt›lar ve ›fl›klar kafatas›m›za tak›lacak ve beynimizdeki görme mer-
kezine asla ulaflamayacakt›. Öyle ise biz bu p›r›lt›lar›, ay›n ve güneflin ›fl›¤›-
n›, salonumuzdaki avizenin parlakl›¤›n› nas›l görebiliyoruz? Ifl›¤›n asla ula-
flamad›¤› beyinde ›fl›kl› görüntüler nas›l olufluyor? Bu yaz›n›n devam›nda
bu sorunun cevab›n› ele alaca¤›z. 

Bu gerçeklerin ard›ndan ulaflt›¤›m›z sonuçlardan biri ise fludur: ‹nsan
hiçbir zaman kafatas›n›n d›fl›ndaki dünyay› bilemez. ‹nsan›n tek yapabildi-
¤i beynine elektrik sinyalleri olarak ulaflan etkileri seyretmektir. 

Uzakl›k Hissi Yan›lt›c›d›r 
Bunlar› okurken, karfl›n›zda duran masa veya elinizde tuttu¤unuz bu

dergi ile aran›zdaki uzakl›k hissi sizi yan›ltabilir. "Herfley beynimdeki küçü-
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cük bir noktaya nas›l s›¤›yor? Günefl, ben ve deniz nas›l ayn› noktada bulu-
nabiliyoruz?" diye düflünebilirsiniz. Asl›nda uzakl›k da beyinde meydana
gelen bir boflluk hissinin alg›lanmas›ndan baflka bir fley de¤ildir. Dolay›s›y-
la insan›n kendisinden çok uzakta zannetti¤i herfley asl›nda beynindeki kü-
çücük bir noktada oluflmaktad›r. Yani iki boyutlu bir noktada muhteflem bir
üç boyutluluk, derinlik alg›s› vard›r. Örne¤in uçsuz bucaks›z gökyüzü, ala-
bildi¤ine uzanan deniz, caddenin karfl›s›ndaki gökdelen, trafikteki arabalar
ve di¤erleri…

Bunu daha anlafl›l›r k›lmak için flöyle bir örnek verebiliriz. Evinizde izle-
di¤iniz televizyon asl›nda düz bir sat›h üzerindedir ve iki boyutludur. An-
cak bu iki boyut üzerinde ›fl›k, gölge oyunlar› ve perspektif kullan›larak pe-
kala üç boyutlu, derinli¤i olan, uzakl›k hissini veren bir manzara görüntüsü
bulunabilir. ‹flte beynimizde oluflan alg› da böyledir. Yani küçük, düz bir sa-
t›h üzerinde oluflan görüntüde elimizdeki dergiden gökyüzündeki günefle
kadar her mesafeyi alg›layabiliriz. Ama hiçbiri asl›nda bizden uzakta de¤il-
dir. Hepsi içimizde, beynimizdeki minik bir noktada hissedilen alg›lard›r.
Bedenimizin görebildi¤imiz bölümü, günefl, y›ld›zlar, bu dergi ve karfl›m›z-
da duran televizyon, hepsi beynimizdeki küçücük bir noktada oluflmakta-
d›r. D›flar›da as›llar› var m›, asla bilemeyiz.
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Beynimizin içinde

bulundu¤u kafatas›,

›fl›¤› içeri geçirmez.

Dolay›s›yla kafatas›-

m›z›n içi zifiri ka-

ranl›kt›r. Ama biz

bu zifiri karanl›kta

masmavi denizleri,

yemyeflil a¤açlar›,

rengarenk çiçekleri,

güneflin p›r›lt›lar›n›

ve renklerin her to-

nunu görebiliriz.



Buraya kadar anlat›lanlar› daha iyi anlayabilmek ve kavrayabilmek için
rüyalar› düflünebiliriz.

Dünya Hayat› Rüyalar›m›zdan Farkl› De¤ildir…
Bilindi¤i gibi insanlar rüyalar›nda çok net ve gerçekçi görüntüler görür,

çeflit çeflit kokular duyar, kimi zaman müzik dinler, kimi zaman araba kulla-
n›r, nefis yiyecekler yiyerek tadlar›n› al›r, annesini öper, heyecanlan›r, kor-
kar, sevinirler. Üstelik her insan rüyas› s›ras›nda yaflad›klar›n›n gerçekli¤in-
den emindir. Ancak, ortada ne yiyerek tad›n› ald›¤› ›zgara, ne sevdi¤i bir ke-
di, ne de kullanaca¤› bir araba vard›r. Rüya gören kifli o s›rada hareketsiz ve
gözü kapal› olarak yata¤›nda uzanmaktad›r. Yani herfleyi beyninde yaflar,
üstelik gerçek hayat›ndan en küçük bir fark olmaks›z›n. Peki rüyay› gerçek-
ten ay›ran nedir? Bak›ld›¤›nda ikisi de zihinde yaflanmaktad›r, son derece
benzerdir. Tek fark, rüyalarda al›flt›¤›m›z sebep sonuç iliflkilerinin olmamas›
ve bizim rüyalar›m›zda gördüklerimizden sorumlu tutulmamam›zd›r. 

Buraya kadar anlat›lanlardan vard›¤›m›z kesin sonuç fludur: ‹nsan›n
dünya hayat› olarak bildi¤i, gördü¤ü, iflitti¤i, dokundu¤u herfley asl›nda
beyninde oluflur. ‹nsan›n yaflam›n›n hiçbir an›nda, beyninin d›fl›na ç›kmas›
kesinlikle mümkün de¤ildir. 

‹nsan›n yaflam› boyunca gördü¤ü her görüntü beynin arka k›sm›ndaki görme merkezinde

oluflur ve bu merkez yaln›zca birkaç cm3 büyüklü¤ündedir. Dar bir odan›n görüntüsü de,

genifl bir manzaran›n görüntüsü de beyindeki bu küçücük alana s›¤maktad›r. 
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Peki ama, bu kadar kusursuz, eksiksiz, mükemmel alg›y› beyin olufltura-
bilir mi? Oluflturdu¤u görüntüyü alg›layabilir mi? Örne¤in, beyinde oluflan
güzel bir manzara karfl›s›nda yine beyinde bir zevk alma duygusu oluflabi-
lir mi? Tüm bunlar› beyne veremeyece¤imiz çok aç›k bir gerçektir. Sonuçta
beyin incelendi¤inde, karfl›m›za di¤er canl› organlarda olan protein ve ya¤
molekülleri ç›kacakt›r. Bu moleküllerin özü ise atomlardan oluflmaktad›r.
Bütün bu görüntüleri atomlar›n gördü¤ünü, bütün o hisleri onlar›n hissetti-
¤ini düflünmek ise mümkün de¤ildir. Öyle ise, gören, ifliten, müzi¤i duydu-
¤unda zevk alan, özleyen, ba¤l›l›k, vefa nedir bilen, bir kedi yavrusunu gör-
dü¤ünde flefkat duyan, hat›ralar› olan, üzülen, çile¤in tad›ndan zevk alan,
bir dostunu gördü¤ünde sevinen kimdir? Tüm bunlar›n beyne ait oldu¤unu
söylemek imkans›zd›r. 

O halde gören, duyan, ifliten ve hisseden beyin de¤ildir. Bu, hepsinin üs-
tünde bir varl›k olan ruhtur. Bizim içinde yaflad›¤›m›z evren, dünya, hayat›-
m›z boyunca bafl›m›zdan geçen olaylar hepsi ruhumuza seyrettirilen birer
hayalden ibarettir. 

Peki kim bizim ruhumuza dünyay›, insanlar›, bitkileri, bedenimizi ve
gördü¤ümüz di¤er herfleyi sürekli olarak seyrettirmektedir?

Çok aç›kt›r ki, içinde yaflad›¤›m›z
tüm maddesel evreni, yani alg›lar bü-
tününü yaratan ve sürekli ya-
ratmaya devam eden üstün
bir Yarat›c› vard›r. Bu Yarat›-
c›, bu denli görkemli bir yarat›l›fl
sergiledi¤ine göre de, sonsuz bir güç
ve kudret sahibidir. Yaratt›¤› bütün
alg›lar, O'nun iradesine ba¤l›d›r ve O
bütün yaratt›klar›na her an hakimdir. 

O üstün Yarat›c›, göklerin ve yerin
Rabbi olan Allah't›r.

Alg›lardan oluflan bu evrenin dört
bir yan›nda, gerçek varl›k olarak sa-
dece Allah'›n Zat› vard›r. Dolay›s›yla
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‹nsan, rüyadayken kendini çok güzel bir
arabaya sahip olmufl olarak görebilir ve o

an› tüm gerçekli¤i ile yaflayabilir. Ancak
uyand›¤›nda rüya gördü¤ünü anlar.  



insana en yak›n olan varl›k da Allah't›r. Bu gerçek, Kuran'da, "... Andolsun,
insan› Biz yaratt›k, Biz ona flahdamar›ndan daha yak›n›z" (Kaf Suresi, 16)
ayetiyle aç›klan›r.

Her nerede olsak Allah bizimle birliktedir. Siz bu yaz›y› okurken de, size
en yak›n olan varl›k, gördü¤ünüz herfleyi an be an yaratmakta olan Allah't›r.
Allah bize bu dünya ile ilgili görüntüler gösterdi¤i ve alg›lar verdi¤i sürece
biz bu dünyada yaflar›z. Bu dünyan›n görüntülerini ve alg›lar›n› kesti¤i, bi-
ze ölüm meleklerini gösterip farkl› bir boyuta ait alg›lar› verdi¤i zaman ise
ölmüfl oluruz. K›yamet günü, hesap, cennet, cehennem ve bütün sonsuz ha-
yat›m›z da bizim için ayn› flekilde yarat›lacakt›r.

Tüm bunlar› yaratmaksa, bize sonsuz gücünün ve s›n›rs›z bilgisinin ka-
n›tlar›n› henüz bu dünyadayken sergileyen Allah için çok kolayd›r. 
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"Kainatta ne varsa hepsi vehim ve hayaldir. Ya aynalardaki akislerdir, ya da göl-

geler gibidir." (Mevlana Cami)

"Allah... yaratt›¤› varl›klar›n vücutlar›n› yokluktan baflka bir fley yapmad›... Tüm

bunlar›, his ve vehim (alg›) derecesinde yaratt›... Alemin varl›¤› his ve vehim

derecesinde olup, maddi derecede de¤ildir... Gerçek manada d›flar›da (d›fl düya-

da) Yüce Zat'tan (Allah'tan) baflkas› yoktur." (‹mam Rabbani Hz. Mektuplar›, cilt

II, 357. Mektup, sf. 163)

"O mevhum daire, hayalde resmedilir. O resmedildi¤i mertebede de görülür.

Ama hayal gözü ile. Fakat d›flar›da bafl gözü ile görüldü¤ü san›l›r. Ne var ki

durum öyle de¤ildir. D›flar›da onun ne ismi vard›r ne de izi. Evet böyle bir

durum yoktur ki orada, görülsün. Aynaya yans›yan bir kiflinin yüzü dahi, bu

flekil üzeredir. Zira onun d›flar›da bir sabitli¤i yoktur. Elbette onun sabitli¤i ve

görüntüsü: Her ikisi birden HAYALDED‹R. En iyi bilen Sübhan Allah't›r." (‹mam

Rabbani Hz. Mektuplar›, Cilt II, 470. Mektup, sf. 1432)

BÜYÜK ‹SLAM AL‹MLER‹N‹N

MADDEN‹N GERÇE⁄‹ ‹LE ‹LG‹L‹ GÖRÜfiLER‹

BÜYÜK ‹SLAM AL‹MLER‹N‹N

MADDEN‹N GERÇE⁄‹ ‹LE ‹LG‹L‹ GÖRÜfiLER‹
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Gerçekten Kaç›lmaz
Aç›kça görüldü¤ü gibi, "d›fl dünya"n›n maddesel bir gerçekli¤e sahip ol-

mad›¤›, Allah'›n sürekli ruhumuza gösterdi¤i görüntüler bütünü oldu¤u bi-
limsel ve mant›ksal bir gerçektir. Ne var ki insanlar genelde bu gerçekten
kaçmaya, düflünmemeye çal›fl›rlar. Çünkü bu s›rr›n aç›¤a kavuflmas›yla bir-
likte mallar›yla, arabalar›yla, dolarlar›yla, yatlar›yla, lüks otomobilleri, mar-
ka k›yafetleri, soylu aileleri ve holdingleriyle kibirlenen insanlar›n kibirleri
bofla gidecektir. Örne¤in, gururla z›rhl› arabas›na ya da helikopterinden bü-
yük bir arazi üzerine kurulu evine bakan zengin bir ifladam›, bu gerçe¤i ka-
bul ederse bir anda hayalden oluflan ve hayal içinde yaflayan aciz bir varl›k
oldu¤unu anlayacakt›r. ‹man etsin veya etmesin, Allah'›n yüceli¤ini, büyük-
lü¤ünü ve tek mutlak varl›k oldu¤unu da takdir etmek durumunda kalacak-
t›r. Böylece kendi güçsüzlü¤ü ve Allah'a ne kadar muhtaç oldu¤u ortaya ç›-
kacakt›r. Maddenin bir hayalden ibaret oldu¤u anlafl›ld›¤›nda, lüks kafeler-
de, e¤lence merkezlerinde gösterifl yapman›n, insanlar› afla¤›laman›n, bü-
yüklenmenin, di¤erleri ile alay etmenin, kafl göz iflaretleri yapman›n ne de-
rece anlams›z oldu¤u idrak edilecektir. Materyalist zihniyetteki insanlar›n
tüm korkular›n›n ve gerçekten kaçmalar›n›n nedeni budur. Bu gerçe¤i bil-
mekten dolay› kibir, h›rs ve sahiplenme üzerine kurulu hayatlar›n›n kendi-
lerince "tad› kaçacak"t›r. Bunun için bu konuyu hem düflünmezler, hem de
düflünülmesini ve gündeme getirilmesini istemezler. 

Kuflkusuz bu gerçe¤in fark›na varmak materyalistler için olabilecek en
dehflet verici olayd›r. Çünkü sahip olduklar› herfleyin bir hayalden ibaret ol-
mas›, kendi tabirleri ile onlar için henüz dünyadayken, "ölmeden bir ölüm"
hükmündedir. Bu gerçekle birlikte, bir Allah, bir de kendileri kalm›flt›r. Ni-
tekim Allah, "Kendisini tek olarak (ve yapayaln›z) yaratt›¤›m (flu adam)›
Bana b›rak" (Müddessir Suresi, 11) ayetiyle, her insan›n Kendi kat›nda as-
l›nda yapayaln›z oldu¤u gerçe¤ine dikkat çekmifltir. 

‹flte bu yüzden bu gerçe¤in insanlara yayg›n olarak anlat›lmas› çok
önemlidir. Çünkü maddenin gerçek mahiyeti ile ilgili bu konu, maddeyi ilah
edinen materyalist felsefeyi kesin olarak y›kan, tutundu¤u tüm dallar›n k›-
r›lmas›na vesile olan bir gerçektir. Bu gerçe¤in yayg›nlaflmas›yla 21. yüzy›l,
insanlar›n yayg›n olarak ‹lahi gerçekleri kavrayacaklar› ve tek mutlak varl›k
olan Allah'a dalga dalga yönelecekleri bir tarihsel dönüm noktas› olacakt›r.



21. yüzy›lda, 19. yüzy›l›n materyalist inançlar› tarihin çöplü¤üne at›lacak,
Allah'›n varl›¤› ve yarat›fl› kavranacak, mekans›zl›k, zamans›zl›k gibi ger-
çekler anlafl›lacak, insanl›k as›rlard›r gözünün önüne çekilen perdelerden,
aldatmacalardan ve bat›l inan›fllardan kurtulacakt›r. 
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