






OKUYUCUYA
•Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer
ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini olufl-
turmas›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 ne-
den olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne
sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za
ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z›
okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa
bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

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

•Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n ye-
diden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili
ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam
olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insan-
lar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n
do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

•Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece-
¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifa-
de etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla il-
gili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yarar-
l› olacakt›r.

•Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nma-
s›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü
yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu se-
beple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insan-
lar 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› va-
s›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda
yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

•Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüphe-
li kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dik-
kat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen
anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Anka-
ra'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stan-
bul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversi-
tesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel
ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcile-
rin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojiler-
le olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 say-
fal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygambe-
rin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden
oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün
kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mü-
hür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de
hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmala-
r›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, in-
karc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl›
yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir.
Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söy-
leme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›r-
mak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konu-
lar üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve
sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den
Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malez-

ya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya
kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle
okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyan-
ca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavut-

ça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca,
Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzan-
ya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak

kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor),
Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok di-



le çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edil-
mektedir. 

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

san›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmakta-

d›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay an-

lafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eser-

ler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özel-

likleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen in-

sanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin

hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savun-

salar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürü-

tülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda

fikren ma¤lup olmufllard›r.

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

lanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir,

yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin ba-

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

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

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

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

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

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

güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak

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

yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edileme-

yece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek

amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmette-

ki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatin-

den anlayabilirler. 

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

çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kur-

tulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin orta-

ya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde an-

lat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm,

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

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

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

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

do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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H ayvanlar›n yapt›klar› birçok ifl ve hareket, mevcut zekala-

r›yla gerçeklefltiremeyecekleri ölçüde ak›l, bilgi, tecrübe

ve uzmanl›k gerektirir. Basit bir gözlem bile bütün bu üs-

tün özelliklerin hayvan›n kendisinden kaynaklanmad›¤›n› anlamak

için yeterlidir. Binlerce kilometre göç eden kufllar›n hatas›z yön bul-

ma yetenekleri, örümceklerin mimarl›k harikas› a¤lar infla etmesi,

kar›nca kolonilerindeki mükemmel iflbirli¤i ve görev da¤›l›mlar›,

binlerce ar›n›n birlikte yapt›klar› geometri harikas› petekler ve buna

benzer say›s›z örnek...

Bu hayvanlar›n bütün bunlar› yapmalar›n› sa¤layacak bir ak›l

ve irade kayna¤› ne kendi vücutlar›nda ne de do¤ada bulunur. An-

cak görünmeyen bir ak›l ve gücün bilinçli müdahalesi her aflamada

kendini gösterir. Bu ak›l ve gücün sahibinin kendisi gözle görülme-

se de, mevcut olaylardaki her müdahalesi hiçbir flüpheye yer b›rak-

mayacak derecede bu gücün varl›¤›n› kan›tlamaktad›r.

Zaten bu noktan›n fark›nda olan evrimci bilim adamlar› da söz

konusu canl›n›n baflard›¤› ifllerin çok ötesinde bir gücün varl›¤›n›

kabul ederler. Ancak bu güce "içgüdü" ad›n› verip konuyu kapat›r-

lar. ‹çgüdü ad›n› verdikleri gücün gerçek sahibini kabullenmek iste-

mediklerinden, bu kayna¤a da aynen içgüdü gibi uydurma bir ad

tak›p "tabiat ana" derler. Ancak bugüne kadar hiçbir evrimci, içgüdü

diye adland›rd›klar› emrin verildi¤i yeri gösterebilmifl, "tabiat ana"

dedikleri fleyi tan›mlayabilmifl, tafl m›, a¤aç m›, nehir mi, da¤ m›, de-

niz mi, yoksa y›ld›z m› oldu¤unu aç›klayabilmifl de¤ildir. 

Sonuçta evrimciler, "tabiat ana" ad›n› takt›klar› hayali bir ilah

edinir, gerçekte Allah'›n emir ve ilham› ile gerçekleflen davran›fllara

"içgüdü" ad›n› takarlar. Allah Kuran'da flöyle buyurmaktad›r:

Sizin Allah'tan baflka tapt›klar›n›z, Allah'›n kendileri hakk›nda

hiç bir delil indirmedi¤i, sizin ve atalar›n›z›n ad olarak adlan-

d›rd›klar›n›zdan baflkas› de¤ildir... (Yusuf Suresi, 40)
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S‹VR‹S‹NEK MUC‹ZES‹

Bu flekilde gerçekleri kabul etmeyerek, kendilerini kand›r›r ve

vicdanlar›n› rahatlatmaya çal›fl›rlar. Allah'›n varl›¤›n› ve O'nun s›fat-

lar›n› çok aç›k bir flekilde vicdanlar›nda hissederler ancak "ger-

çek"ten kaçar ve Allah'›n delillerini inkar ederler. Bu durumun sebe-

bi Kuran'da flöyle aç›klan›r:

Ayetlerimiz (delillerimiz, mucizelerimiz) onlara, gözler önünde

sergilenmifl olarak gelince dediler ki: "Bu, apaç›k olan bir büyü-

dür."

Vicdanlar› kabul etti¤i halde, zulüm ve büyüklenme dolay›s›y-

la bunlar› inkar ettiler. Art›k sen, bozguncular›n nas›l bir sona

u¤rat›ld›klar›na bir bak. (Neml Suresi, 13-14)

Allah Kendi varl›¤›n›n say›s›z delilini insanlar›n gözleri önüne

sermifltir. O kendi sonsuz akl›n› ve ilmini diledi¤i canl› üzerinde te-

celli ettirir. Sonsuz rahmetiyle, en umulmad›k, en aciz, hatta ço¤u

zaman bir beyne bile sahip olmayan canl›lara ak›l almaz ifller yapt›-

r›r. Bunun bir sonucu olarak, kufllardan sürüngenlere, balinalardan

böceklere kadar büyük küçük birçok canl›, insanlar› hayrete düflü-

ren ve kendilerinden beklenmeyen hareket ve davran›fllar sergiler-

ler. Bu hareketlerin ço¤u insanlar› flafl›rt›r. Birço¤unun karfl›s›nda

(örne¤in örümce¤in çelikten daha sa¤lam bir ip üretmesi) kendini

ak›ll›, bilgili, fluurlu gören insano¤lu bile aciz kal›r, hatta bunun ben-

zerini taklit etmeye dahi güç yetiremez.

‹flte kitab›m›z›n konusu olan sivrisinek de, böyle birçok yönden

insanlar› hayrete düflürecek davran›fllar sergileyen canl›lardan yal-

n›zca birisidir. Hatta bu canl›lardan en s›k karfl›laflt›¤›m›z, varl›¤›na

en çok aflina oldu¤umuz ancak belki de en az önem verdi¤imiz ve

en de¤ersiz gördü¤ümüzdür. 

Bu düflünüldü¤ünde "O halde, neden sivrisinek?" sorusu gele-

bilir akl›n›za. Allah bir ayette flöyle buyurmaktad›r:

fiüphesiz Allah, bir sivrisine¤i de, ondan üstün olan› da, (her-

hangi bir fleyi) örnek vermekten çekinmez. Böylece iman eden-

ler, kuflkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek oldu¤unu bi-
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lirler; inkâr edenler ise, "Allah, bu örnekle neyi amaçlam›fl?"

derler. (Oysa Allah,) Bununla birço¤unu sapt›r›r, birço¤unu da

hidayete erdirir. Ancak O, fas›klardan baflkas›n› sapt›rmaz. (Ba-

kara Suresi, 26)

Bu gerçekten haberdar olan insana düflen Allah'›n yaratt›¤› de-

liller üzerinde samimi olarak düflünmek ve gere¤i gibi Allah'tan

korkmakt›r.

... Bilmez misin ki Allah, gerçekten herfleye güç yetirendir.

(Yine) Bilmez misin ki, gerçekten göklerin ve yerin mülkü

Allah'›nd›r. Sizin Allah'tan baflka veliniz ve yard›mc›n›z yoktur.

(Bakara Suresi, 106-107)

AKILLI TASARIM yani YARATILIfi

Kitapta zaman zaman karfl›n›za Allah'›n yaratmas›ndaki mükem-

melli¤i vurgulamak için kulland›¤›m›z "tasar›m" kelimesi ç›kacak. Bu

kelimenin hangi maksatla kullan›ld›¤›n›n do¤ru anlafl›lmas› çok önem-

li. Allah'›n tüm evrende kusursuz bir tasar›m yaratm›fl olmas›,

Rabbimiz'in önce plan yapt›¤› daha sonra yaratt›¤› anlam›na gelmez.

Bilinmelidir ki, yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'›n yaratmak için

herhangi bir 'tasar›m' yapmaya ihtiyac› yoktur. Allah'›n tasarlamas› ve

yaratmas› ayn› anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir.

Allah'›n, bir fleyin ya da bir iflin olmas›n› diledi¤inde, onun olmas› için

yaln›zca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde flöyle buyurulmaktad›r:

Bir fleyi diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "Ol" demesidir; o

da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)

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

olmas›na karar verirse, ona yaln›zca "Ol" der, o da hemen olu-

verir. (Bakara Suresi, 117)

G‹R‹fi

11





Y a¤mur mevsiminin yaklaflmas›yla birlikte, kurumufl göl-

cüklerde büyük bir hareketlilik yaflan›r. Bu alanlar sivrisi-

nekler için ideal üreme bölgeleridir. Gölcük tabanlar›nda ya

da suyla dolma ihtimali olan her çukurda sivrisinekler hareket ha-

linde görülebilirler. Ancak bu sefer uçmuyor, yürüyorlard›r. Dikkat-

li bir flekilde bir fleyler ar›yor gibidirler.

Sivrisinek gibi uçabilen bir canl›n›n, kendisi için da¤lar tepeler

say›lacak engelleri yürüyerek aflmaya çal›flmas› oldukça ilginç bir

manzara oluflturur. Binlerce sivrisine¤in hepsi birden, sanki bir yer-

den emir alm›flças›na hareket ederler. Çünkü art›k onlar için görev

zaman› gelmifltir. 

Dedektör Sivrisine¤in Uzun Yolculu¤u...

Anne sivrisinekler yumurtalar› için uygun bir yer bulmak zo-

rundad›rlar. Yumurtadan ç›kan sivrisinek yavrular›n›n, büyüme ev-

relerini tamamlayabilmeleri için su birikintisine ihtiyaçlar› vard›r.

Bu birikinti; çamurlu bir ya¤mur suyu, batakl›k, çeltik, havuz suyu

ya da teneke kapta birikmifl bir su bile olabilir. Durgun sular sivrisi-

neklerin tercih sebebidir. Çünkü bu sularda fotosentez yapabilen

bitkiler vard›r ve bunlar suyu oksijen bak›m›ndan zengin hale geti-

rirler. Oksijen, larvalar›n en önemli ihtiyaçlar›ndan biridir. 

Sivrisinek yumurtalar› su bulunan her ortamda geliflebilirler

ancak yine de baz› flartlar›n sa¤lanmas› gerekir: Yumurtadan ç›ka-

cak olan larva, yetiflkin bir sivrisinek oluncaya kadar çeflitli evreler

geçirecektir. Her evrede de yavru sine¤in farkl› ihtiyaçlar› olacakt›r.

Ayr›ca kurakl›k ya da afl›r› s›cak da yumurtalar›n geliflimini engelle-

yebilir. Bu yüzden anne sivrisinek do¤acak yavrular›n tüm geliflme

evrelerini ayn› rahatl›kla tamamlayabilecekleri bir ortam bulmak

zorundad›r. 
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S‹VR‹S‹NEK MUC‹ZES‹

Peki, sivrisinek en uygun yeri nas›l bulacakt›r? Bakarak m›,

koklayarak m›, tahmin ederek mi, yoksa tesadüfler sonucunda m›?

Sivrisine¤in ad›mlar›yla, yumurtalar› için en uygun yeri ara-

mas›n›n zorlu¤unu daha iyi vurgulayabilmek için flöyle bir örnek

verelim: Kendinizi tepecikler, a¤açlar ve çukurlarla dolu bir alanda,

bir yerlere ulaflmaya çal›fl›rken düflünün, üstelik hiçbir yard›mc› ale-

tiniz (araba, flemsiye vs.) olmadan, yürüyerek, s›cak güneflin alt›n-

da... Böyle bir yolculu¤un ne kadar yorucu olaca¤›n› tahmin edersi-

niz.

Boyutunun küçüklü¤ünü düflündü¤ümüzde sivrisinek için de

uygun bir yer bulman›n böylesine zor, hatta imkans›z oldu¤u akla

gelebilir. Ne var ki sivrisinek bunu yaparken hiç zorlanmaz aksine

yumurtalar›n› b›rakaca¤› yeri kolayl›kla buluverir: Karn›n›n alt›nda

bulunan özel bir al›c› sayesinde, topra¤›n nem ve s›cakl›k bak›m›n-

dan yumurtalar›n› b›rakmaya uygun olup olmad›¤›n› tespit eder. En

uygun yeri bulabilmek için de topra¤› santim santim, hiç yorulma-

dan tarar.

Zahmetli görev bafll›yor…

Sivrisinek gibi bir canl›n›n

topra¤›n nemini ve s›cakl›¤›n› ölç-

mesinin nas›l bir ifllem oldu¤unu

biraz düflünelim... 

Toprak ile ilgili araflt›rma

yapmak oldukça zahmetli bir ifltir.

Topra¤›n neminin, yafl›n›n, verim-

lili¤inin ölçülmesi, içindeki mine-

rallerin, madenlerinin tespit edilmesi, k›sacas› toprakla ilgili olup

insan›n ifline yarayacak konular›n belirlenmesi için özel tasarlanm›fl

aletlerden faydalan›l›r. Ya dedektörler kullan›l›r ya da topra¤a son-

daj yap›l›p elde edilen numuneler laboratuvarlarda incelenir.
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Çünkü neyin, ne kadar derinlikte ve ne yo¤unlukta bulundu¤unu

bilmeden yap›lacak bir çal›flmadan -örne¤in bir kaz›dan- sa¤l›kl› bir

sonuç elde etmek oldukça zordur. Yap›lacak bir hata sonucunda, te-

lafisi güç, emek, zaman ve para kayb› do¤ar. 

Sivrisinek de kesin netice alabilmek için topra¤› öncelikle tarar.

Topra¤›n genel durumu hakk›nda bilgiler al›r, bunlar› de¤erlendirir

ve sonucuna göre karar verir. Burada tam donan›ml› teknik bir ale-

tin de¤il, yaln›zca 10 mm boyunda olan küçücük bir canl›n›n söz ko-

nusu oldu¤unun unutulmamas›nda fayda vard›r. 

Sivrisine¤in yetenekleri

Buraya kadar anlat›lanlar› tekrar gözden geçirerek, bunlar›n

nas›l ortaya ç›km›fl olabileceklerini düflünelim. 

10 mm büyüklü¤ündeki bu canl› bilinçli bir aray›fl içindedir.

Amac›, yumurtalar›n›n ve bu yumurtalardan ç›kacak yavrular›n ih-

tiyaçlar›n› karfl›layacak bir ortam bulmakt›r. Burada ilk olarak üze-

rinde durulmas› gereken, sivrisine¤in yumurtan›n ihtiyaçlar›n›

nereden bildi¤idir. 

MACERA BAfiLIYOR
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Sivrisine¤in ›s› de¤iflimi, nem oran› gibi kavramlardan haberi

yoktur. Örne¤in nemin, birim hacim topraktaki su miktar› oldu¤u-

nu bilmez. Uygun nemin ve ›s›n›n yumurtan›n içindeki enzim ve

proteinleri harekete geçirece¤inden de haberi yoktur. Proteinin ve

enzimin ne demek oldu¤unu, ne ifle yarad›¤›n›, hangi flartlarda bun-

lar›n harekete geçerek yumurtan›n geliflimini sa¤layaca¤›n› sivrisi-

ne¤in bildi¤ini, bu bilgi do¤rultusunda ileriyi görerek hareket etti¤i-

ni düflünmek ise elbette ki ak›lc› de¤ildir. 

O halde sivrisinek nas›l olup da uygun nem ve s›cakl›¤› arama-

s› gerekti¤ini bilmektedir?

Sivrisinek, düflünme ya da ö¤renme gibi yetenekleri olmayan

bir böcektir. Herhangi bir e¤itim almas› da  söz konusu de¤ildir. Öy-

leyse bu böcek hangi bilgi sayesinde, özel bir amaç do¤rultusunda

hareket eder?

‹kinci önemli ayr›nt› ise, sivrisine¤in araflt›rma yaparken kul-

land›¤› teknik donan›md›r. Sivrisinek ›s› ve nemi en hassas biçimde

ölçen ve en uygun yere do¤ufltan yerlefltirilmifl bir organa sahiptir.

Peki sivrisinek bu organa nas›l sahip olmufltur? Acaba yavrula-

r›n›n ihtiyaçlar›n› gözlemlerle ve deneylerle tespit eden sivrisinek,

kendi vücuduna bir tür "dedektör" eklemeye mi karar vermifltir? Ve

daha sonra bu karar do¤rultusunda kendi vücudunda de¤ifliklikler

mi yapm›flt›r? Yoksa hayali "evrim süreci" içinde, bir gün tesadüfen,

ilk ortaya ç›kan sivrisine¤in vücuduna yine tesadüfen ›s› ve nem öl-

çümü yapabilece¤i bir organ m› eklenmifltir?

Elbette ki bunlar›n hiçbiri mümkün de¤ildir. Üstelik bunlar›n

yan› s›ra evrimcilerin tesadüf aç›klamas›n› geçersiz k›lan yüzlerce

soru daha vard›r. Bütün imkans›zl›¤›na ra¤men, evrimcilerin iddi-

alar›ndaki mant›ks›zl›¤› daha iyi vurgulayabilmek için bu organ›n

tesadüfen ortaya ç›kt›¤›n› varsayal›m. Öncelikle sivrisinekte yaln›z-

ca bu hassas al›c›n›n de¤il, di¤er tüm organlar›n da eksiksiz var ol-

mas› gerekmektedir. Çünkü tam çal›flmayan ya da eksik ölçüm
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yapan -örne¤in yaln›zca nemi veya ›s›y› ölçen- bir organ ifle yarama-

yacakt›r. Bu ise, canl›n›n neslinin tükenmesi demektir. 

Bunlar›n yan› s›ra akla "Sivrisinek bu organ› hangi amaç için ve

ne flekilde kullanaca¤›n› nas›l ö¤renmifltir?" sorusu gelecektir. 

Sivrisine¤in kendi vücuduna özel bir taray›c› yerlefltiremeyece-

¤i, bu taray›c›n›n hangi amaç u¤runa ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili

bilgileri sonraki nesillere kendili¤inden aktaramayaca¤› da aç›kt›r. 

Sivrisine¤in sahip oldu¤u

özelliklerde kusursuz bir uyum

vard›r ve tesadüfler hiçbir flekilde

böyle bir uyum meydana getire-

mezler. ‹lerleyen sayfalarda veri-

lecek örneklerde de görülece¤i gi-

bi, sivrine¤in bir anda, bütün ola-

rak ortaya ç›kmas› zorunludur.

Aksi bir durumda sivrisine¤in yaflamas› mümkün de¤ildir. Bu ise

sivrisine¤in yarat›lm›fl olmas› demektir. Sivrisine¤i bir anda eksiksiz

olarak yaratan Allah't›r. Sivrisinek her özelli¤iyle bize Allah'›n ben-

zersiz yaratma sanat›n› tan›t›r. Allah ayetlerde Kendi yaratmas›nda-

ki kusursuzlukla ilgili olarak flöyle bir örnek verir:

O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök ya-

ratm›fl oland›r. Rahman (olan Allah)›n yaratmas›nda hiç bir 'çe-

liflki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. ‹flte gözü(nü) çevi-

rip-gezdir; herhangi bir çatlakl›k (bozukluk ve çarp›kl›k) görü-

yor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz

(uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmifl bir halde bitkin ola-

rak sana dönecektir. (Mülk Suresi, 3-4)

MACERA BAfiLIYOR
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K anada'da 1920'li y›llarda yeni infla edilmifl bir elektrik

santralindeki bütün jeneratörler çok k›sa bir süre sonra

bozulmufltu. Sebep jeneratörlerin motorlar›na s›k›flm›fl

yüz binlerce sivrisinekti. Acaba bu sinekleri jeneratörlere çeken ney-

di? Jeneratörler temizlendikten k›sa bir süre sonra yine ayn› olay

tekrarlan›nca, sineklerle ilgili bir uzmana baflvuruldu ve sorun bu

sayede çözümlendi.

Jeneratörlere sald›ranlar›n tümü erkek sivrisineklerdi. Sebebi

de bu makinelerin içinde kendilerine kur yapan diflilerin var oldu-

¤unu düflünmeleriydi! Jeneratörlerin v›z›lt›s›yla diflilerin v›z›lt›s›n›

birbirine kar›flt›rm›fllard›. Jeneratörlerin h›z›n›n de¤ifltirilmesiyle

sivrisineklerin akl›n›n kar›flmas› da önlendi.

Bu ilginç olay, sivrisineklerin çiftleflmesini sa¤layan özel siste-

me dikkat çekmektedir. Erkek sivrisinekler diflilerini ç›kard›klar› ka-

nat seslerinden tan›rlar, bu sayede diflileri bulur ve çiftleflirler.

Sivrisineklerin benzersiz iflitme yetene¤i

Sivrisineklerin çiftleflmesi havada uçarken gerçekleflir. Fakat er-

kekler eriflkin bir sivrisinek olana kadar, yani k›sa yaflamlar›n›n ilk

24 saati boyunca çiftleflemezler. Çünkü bu süre içinde antenleri he-

nüz kurumam›flt›r. Sa¤›r olan erkekler diflilerin kanat seslerini -yani

çiftleflme ça¤r›lar›n›- duyamazlar.

Sivrisineklerde iflitme yetene¤i çok geliflmifltir. Erke¤in kafas›n-

dan ç›kan 2 tane küçük, tüylü antende bulunan ve çok say›da duyu

hücresinden meydana gelmifl bir organ vard›r. "Johnston organ›"

olarak adland›r›lan bu sistem, ses dalgalar›n›n titreflimlerini al›r ve

ay›rt eder. Bu tüylü duyargalar yaln›zca dik durumdayken ses titre-

flimlerine karfl› duyarl›d›r. 
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Difli sivrisine¤in kanatlar›ndan ç›kan ses erkek sivrisine¤i etki-

leyen en önemli faktördür. Diflinin kanat sesleri, erke¤in anteninde-

ki reseptör (al›c›) hücreleri titrefltirir ve sivrisine¤in beynine elektrik

sinyallerini gönderir. Difliler kanatlar›n› erkeklerden daha h›zl› ç›r-

parlar ve diflinin kanatlar›ndan ç›kan titreflimler erkeklerde çiftlefl-

me iste¤ini art›r›r. 

Sivrisineklerin bol oldu¤u yaz günlerinde etraftaki sesleri bir

düflünelim. Tafl›t sesleri, insan sesleri, hayvan sesleri… K›sacas› in-

san›n duyabildi¤i ve duyamad›¤› frekanslardaki pek çok ses. Bu ka-

dar ses aras›nda erkek sine¤in, diflisinin c›l›z kanat sesini duymas›

oldukça zor bir ifl olmal›d›r. Ama yine de erkek sivrisine¤in hassas

"kulaklar›", bütün bu seslerin aras›ndan diflisinin sesini ay›rt edebi-

lir ve böylece erkek sivrisinek çiftleflmek için difliye do¤ru uçar. Siv-

risinek sürüsünün içine düflen bir difli, erkeklerden biri taraf›ndan

fark edildi¤inde, erkek sivrisine¤in cinsel organ›n›n yan›nda bulu-

nan özel k›skaçlarla tutulur ve çiftleflme genellikle havada kimi za-

man da yerde gerçekleflir. Çiftleflmeden sonra erkek, sürüsüne geri

döner ve bir süre sonra da ölür.
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Bu noktada konuyu daha derin incelemek gerekir. Ortada çok

ilginç bir sistem bulunmaktad›r. Sivrisinekler karfl› cinsi kanat ç›rp-

ma sesinden tan›maktad›rlar. 

Öncelikle her diflinin kanatlar›n› daha yavafl, her erke¤in de da-

ha h›zl› ç›rpma ihtimali vard›r. ‹flte bu noktada canl›lardaki özellik-

leri tesadüflere ba¤layan evrim teorisinin cevaplamas› gereken baz›

sorular ortaya ç›kar. 

E¤er sivrisinekler tesadüfler sonucunda var olmufl olsalard›,

do¤an her sivrisine¤in kanatlar›n› rastgele bir h›zda ç›rpmas› bekle-

nirdi. Çünkü erke¤in daha yavafl, diflinin daha h›zl› kanat ç›rpmas›-

n› gerektirecek hiçbir sebep yoktur. Ancak her sivrisinek, adeta bir

emre uyarcas›na kendi cinsiyetini belli edecek h›zda kanat ç›rpar.

Gerçekte bu frekans fark›n›n da tek bafl›na bir anlam› yoktur. E¤er

erkek sivrisinekte yarat›l›fltan bulunan üstün alg›lama yetene¤i ol-

masayd›, bu kanat ç›rp›fllar›n da hiçbir anlam› olmazd›. Difli sivrisi-

ne¤in ç›kard›¤› titreflimler, insan için ne kadar anlams›zsa, erkek siv-

risinek için de o kadar anlams›z olurdu. Böyle bir durumda erkek

difliyi alg›layamayaca¤›ndan, çiftleflme gerçekleflmezdi.

Kuflkusuz bunun tersi de mümkündür. Erkek sivrisinekte üs-

tün bir alg›lama yetene¤i olsa, fakat erkek ya da difli olsun tüm siv-

risinekler farkl› farkl› frekanslarda kanat ç›rpsalard›, bu kez de er-

kekteki alg›lama yetene¤inin  faydas› olmazd›. Bu ise her iki

YETENEKL‹ S‹VR‹S‹NEKLER
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durumda da sivrisineklerin daha

ilk nesilde yok olmas› anlam›na

gelirdi.

Bu durum bizlere sivrisi-

neklerin çiftleflmek için birbirleri-

ni tan›malar›n› sa¤layan siste-

min, daha ilk sivrisinek çiftinden

itibaren kusursuzca var olmas›

gerekti¤ini aç›kça gösterir. Bu

denli hassas bir mekanizman›n

birdenbire ortaya ç›kmas›n›n tek

aç›klamas› ise yarat›l›flt›r: Sivrisi-

nekleri özel sistemleriyle birlikte Allah yaratm›flt›r. 

Yarat›l›fl delilleri üzerinde düflünmek

Kuran ayetleriyle dikkat çekilen , yarat›l›fl delillerindendir.

Allah insan için Kendi varl›¤›n›, s›n›rs›z gücünü ve kudretini hat›r-

latacak say›s›z delil yarat›r. Bu gerçe¤i fark edip, üzerinde düflün-

mek ve Allah'›n gücünü takdir edebilmek son derece önemlidir. Her

insan, yarat›l›fl delilleri üzerinde düflünmek ve dünyada bulunuflu-

nun gerçek amac›n› bilerek yaflamakla yükümlüdür. ‹nsan›n düflü-

nerek bu amac› bulabilece¤i bir ayette flöyle haber verilir:

Yeryüzünde gezip dolaflm›yorlar m›, böylece onlar›n kendisiyle

akledebilecek kalpleri ve iflitebilecek kulaklar› oluversin? Çün-

kü do¤rusu, gözler kör olmaz, ancak sinelerdeki kalpler körelir.

(Hac Suresi, 46)

Bir insan›n Allah'›n varl›¤›n› kavramas› son derece kolayd›r. Bu

konuda Kuran'da Hz. ‹brahim örnek verilir. ‹brahim Peygamber,

Allah'›n bir ve tek ilah oldu¤unu vicdan› ile düflünerek kavram›flt›r.

Müflrik bir kavmin içinde yaflamas›na ra¤men bu kutlu insan,

Erke¤in  diflisini havada tutmak için kulland›¤›
k›skaçlar. E¤er bu k›skaçlar olmasayd›, 
çiftleflme gerçekleflemez, bu da sivrisinek
neslinin sonu olurdu.
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kavminin tapt›¤› putlar› b›rakarak yaln›zca Allah'a iman etmiflti.

Hz. ‹brahim'in Allah'a kesin bilgi ile iman etmesini bize haber ayet-

ler flu flekildedir: 

Böylece ‹brahim'e, -kesin bilgiyle inananlardan olmas› için-

göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. Gece, üstünü ör-

tüp bürüyünce bir y›ld›z görmüfl ve demiflti ki: "Bu benim Rab-

bimdir." Fakat (y›ld›z) kayboluverince: "Ben kaybolup-gidenle-

ri sevmem" demiflti. Ard›ndan Ay'›, (etrafa ayd›nl›k saçarak) do-

¤ar görünce: "Bu benim Rabbim" demifl, fakat o da kayboluve-

rince: "Andolsun" demiflti, "E¤er Rabbim beni do¤ru yola erdir-

mezse gerçekten sapm›fllar toplulu¤undan olurum." Sonra Gü-

nefli (etrafa ›fl›klar saçarak) do¤ar görünce: "‹flte bu benim Rab-

bim, bu en büyük" demiflti. Ama o da kayboluverince, kavmine

demiflti ki: "Ey kavmim, do¤rusu ben sizin flirk koflmakta olduk-

lar›n›zdan uza¤›m." (Enam Suresi, 75-78)

Hz. ‹brahim örne¤inde oldu¤u gibi Allah'›n varl›¤› düflünebi-

len, vicdan sahibi insanlar için apaç›kt›r. Bu gerçe¤i bilen insan

Allah'›n kendisinden hoflnut olaca¤› bir yaflam sürmekle yükümlü-

dür. Allah ayetlerinde 6-7 tane 10 seneden oluflan dünyadaki haya-

t›n, sonsuz bir yaflam olan ahirete göre tercih edilmeyecek bir yer ol-

du¤unu haber vermifltir. Bir ayette flöyle buyrulmaktad›r:

Dünya hayat› yaln›zca bir oyun ve bir oyalanmadan baflkas› de-

¤ildir. Korkup-sak›nmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten

daha hay›rl›d›r. Yine de ak›l erdirmeyecek misiniz? (Enam Sure-

si, 32)

Allah'›n kendisini kulluk için yaratt›¤›n›n bilincinde olan ve bu

nedenle Rabbimizin hoflnut olaca¤› bir yaflam süren kifli hem dünya

hayat›nda güzel bir hayat yaflar hem de sonsuza kadar sürecek olan

ahiretteki yaflam›nda cenneti umabilir.

YETENEKL‹ S‹VR‹S‹NEKLER
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Ç iftleflme gerçeklefltikten sonra difli sivrisinek, erke¤in

spermlerini özel bir kesede muhafaza ederek, haftalar boyu

döllenmifl yumurta yumurtlayabilir. Difli sivrisinek çiftlefl-

me an›ndan itibaren kan emmeye bafllar, çünkü yumurtalar›n›n ge-

liflebilmesi için kana ihtiyac› vard›r.

Bu özellikleri incelendi¤inde sivrisinek mucizesinin baflka bir

yönü ortaya ç›kar.

GEL‹fi‹MLER‹N‹ DURDURAB‹LEN 

MUC‹ZEV‹ YUMURTALAR

‹nsanlar için gerçekleflmesi imkans›z gibi görünen pek çok fley,

hayvanlar taraf›ndan flafl›rt›c› bir rahatl›kla yap›labilir. Örne¤in in-

san gebelik süresini uzatamaz ama baz› canl›lar bunu yapabilirler.

Sivrisinekler de bu canl›lardand›r. Baz› sivrisinek türleri yumurtla-

ma dönemleri gelmifl olmas›na ra¤men ilk ya¤murdan sonra de¤il,

ikinci hatta üçüncü ya¤murlardan sonra yumurtlarlar. Bu tedbir sa-

yesinde sivrisinek nesli bir nevi koruma alt›na al›nm›fl olur.

Sivrisineklerin yumurtalar›n› b›rakmay› geciktirmelerinin

önemli bir nedeni vard›r. ‹lk ya¤murlarla oluflan zemin neminin ve

yerüstü su birikintilerinin k›sa zamanda kuruma ihtimali çok yük-

sektir. Bu ise larvalar›n kuru yerde kalmalar›, dolay›s›yla gelifleme-

meleri demektir. Bu bir ihtimaldir ancak sivrisinek bu ihtimali önce-

den bilirmiflçesine hareket eder ve çok ak›ll›ca davran›r. ‹lk ya¤mu-

ra aldanmaz ve yumurtlamak için daha sonraki ya¤murlar› bekler.

Bu durum akla baz› sorular getirir:

Sivrisinek ilk ya¤mur sonucunda topraktaki nemin yeterli

olmayaca¤›n›, su birikintilerinin k›sa zamanda kuruyaca¤›n› nere-

den bilmektedir? Sivrisine¤in böyle bir tedbir almas› için

buharlaflma etkisinden haberdar olmas› ve "Bu daha ilk ya¤mur,
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zamanla topra¤›n içindeki ve yüzeyindeki su buharlaflabilir, bu yüz-

den yumurtlamak için bir süre daha beklemeliyim" diye ciddi bir fle-

kilde düflünmesi gerekir. 

Sivrisinek böyle bir bilgiyi tecrübe sonucunda elde edemez

çünkü ilk denemesinde yumurtalar kuruyacak ve yeni nesil yok ola-

cakt›r. Sivrisine¤in baflar›l› olabilmesi için bu konu hakk›nda kesin

olarak bilgi sahibi olmas› gerekmektedir. Böyle bir fleyin kendili¤in-

den mümkün olmayaca¤› elbette ki çok aç›kt›r.

Olay›n daha iyi anlafl›labilmesi için bu örnekler verilse de, da-

ha önce de belirtildi¤i gibi sivrisineklerin ö¤renmek gibi bir kabili-

yetleri yoktur. Ancak nas›l olursa olur ve sivrisinek son derece do¤-

ru ve ileri görüfllü bir karar verir. Bu karar, do¤acak sivrisineklerin

hayatlar›n› kurtar›r.

Bu noktada çok önemli bir soru üzerinde durmakta yarar var-

d›r. Bilgi nas›l olur da nesilden nesile aktar›l›r? E¤er söz konusu olan

yeni do¤mufl bir insan olsa, e¤itilmesi y›llar sürer. Bildi¤i herfleyi

do¤umdan sonraki yaflam›nda edindi¤i tecrübeler ve ald›¤› e¤itim

ile elde eder. Oysa bütün ömrü birkaç hafta olan her difli sivrisinek,

ihtiyac› olan bilgilere do¤ufltan sahiptir. Bu bilgileri onlara kim ö¤-

retmifltir? Sivrisinekler kimin emriyle hareket ederler?

Bu sorular ço¤u insan›n ilgisini çekmeyecek bir konu -sivrisi-

neklerin üremesi- üzerine olsa da, cevap bütün insanlar› ilgilendiren

çok önemli bir konuyu içerir. 

Sivrisinek, di¤er bütün canl›lar gibi göklerin ve yerin Rabbi

olan Allah'›n ilham›yla hareket etmektedir. Tek gerçek cevap budur.

‹nsan dahil her canl› -fark›nda olsa da olmasa da- Allah'›n kesin

kontrolü alt›ndad›r. Bir Kuran ayetinde bu gerçek flöyle bildirilir:

Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a

tevekkül ettim. O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i hiçbir

canl› yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdo¤ru bir yol üzeri-

nedir (dosdo¤ru yolda olan› korumaktad›r). (Hud Suresi, 56)
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Zor Günlerden Sa¤ Ç›kabilmeyi Baflarmak…

Sivrisinekler, yumurtalar›n› yaz aylar›nda ya da sonbaharda b›-

rak›rlar. Bulunduklar› yerin ›s›s›, sivrisinek larvalar›n›n geliflebilme-

sinde önemli bir faktördür. Is› belirli bir dereceye ulaflt›¤›nda (en az

100C, en fazla 300C) geliflme h›zlanabilir, bu s›n›rlar afl›ld›¤›ndaysa

ya geliflme yavafllar ya da larva ölür. 

Larvalar›n bu hassas durumlar›na karfl›n yumurtalar, kurakl›¤a

ve so¤u¤a karfl› oldukça dayan›kl›d›rlar. Gereken koflullar oluflmaz-

sa çatlamadan, ya¤murlar›n ya¤mas›n› ve hava s›cakl›¤›n›n artmas›-

n› bekleyebilirler.

Bu cümleyi okudunuz ve geçtiniz, e¤er dikkatli bir insansan›z

"yumurtan›n çatlamadan bekledi¤inden bahsedildi¤ini" fark etmifl

olman›z gerekiyor. Süresi dolmufl olmas›na ra¤men çatlamayan ve

bekleyen bir yumurta…

Gereken flartlar oluflmazsa, yumurtan›n geliflmesi durur. Bu bir

ölüm türü de¤ildir, sadece flartlar iyileflene kadar al›nm›fl bir tedbir-

dir. Genellikle yumurta evresinde görülen bu gecikme hareketine

"diapoz" denir. 

Yumurtan›n büyümesi için gerekli olan nem ve ›s› yeterli olma-

d›¤› zaman geliflme durur ve yumurta bozulmadan y›llarca varl›¤›-

n› sürdürür. Yani yumurtada bir nevi ›s›-nem sigortas› bulunmakta-

d›r. fiartlar uygun olmad›¤›nda sigorta devreye girer ve yumurtan›n

geliflim program›n› durdurur. 

Asl›nda buna program› durdurur demek o kadar do¤ru olmaz

çünkü uygun flartlar› beklemek de program›n bir parças›d›r. (‹çinde

bir program oldu¤u kabul edilen bu küçük canl›n›n boyu yaklafl›k

1 mm'dir. 1 mm ise kurflun kaleminizin ucu kadard›r.)

Bu konuda hangi kayna¤a baflvurulursa baflvurulsun embriyo-

lar›n bir programa göre hareket ettikleri sonucu de¤iflmez. En koyu

evrimciler bile embriyoda bir program›n oldu¤unu kabul ederler.

Bu program embriyonun anne karn›nda veya yumurtada geçirdi¤i

S‹VR‹S‹NEKLER‹N GEL‹fi‹M EVRELER‹
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geliflim program›d›r ve bir bak›ma bilgisayar program›na benzer.

Program›n bütün detaylar› ise hücre çekirde¤inde bulunan DNA

molekülüne yaz›lm›flt›r.

Bir sivrisinekle insan veya bir fille papa¤an aras›ndaki fark da

hücrelerdeki bu yaz›l›m fark›ndan do¤ar. Yeni döllenmifl bir hayvan

hücresi veya yeni döllenmifl bir insan hücresi aras›nda ilk bak›flta bir

fark gözükmez. Ancak her hücre, içinde yazan programa sad›k ka-

larak bölünür. Bu bölünmeler sonucunda ortaya canl› türleri ç›kar.

Sivrisineklerde de bu programdaki emirler uygulan›r ve gerekti¤in-

de yumurtalar›n geliflimi durur.

Ancak burada ayd›nlat›lmas› gereken bir nokta vard›r: Embri-

yodaki bu program nas›l oluflmufltur? Bu program› yapan ve embri-

yoya nas›l davranaca¤›n› emreden kimdir? 
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Embriyoyu oluflturan hücrelerin her biri bu programa itaat

etmekte ve toplu hareket ederek geliflmeyi durdurmaktad›r. 

E¤er bir program varsa, onu yazan bir programlay›c› ak›l olma-

s› gerekir. En basit bilgisayar program›n›n bile kendili¤inden -yani

bilgilerin tesadüfen biraraya gelmesi sonucunda- var oldu¤unu id-

dia etmek ak›l d›fl›d›r. Bu durumda, insan akl›n›n henüz tam olarak

çözemedi¤i embriyoloji program›n›n tesadüfler sonucunda meyda-

na geldi¤ini iddia etmek elbette ki çok daha ak›l d›fl›d›r.

Bu ola¤anüstü durumun tek bir aç›klamas› vard›r. Bütün hüc-

reler Allah'›n ilham›yla hareket ettikleri için bu fluurlu hareketleri

yapabilirler. 

fiimdi, sivrisinek yumurtas›n›n geliflmesini durdurup uygun

ortam› beklemesi konusuna tekrar dönelim. 

Bu özellik sivrisinek neslinin devam›n› sa¤lamas› aç›s›ndan son

derece önemlidir. Örne¤in çöl sivrisineklerinden bir tür, 1-2 y›l son-

ra bile çatlayabilen kal›n kabuklu yumurtalar b›rak›r. Bu yumurtalar

hiç bozulmadan seneler sonra çatlar ve içindeki larvalar sanki hiçbir

fley yokmufl gibi geliflme evrelerini tamamlar.

Bu dayan›kl›l›klar› sayesinde dünyan›n hemen hemen her ye-

rinde sivrisineklere rastlayabiliriz. Eksi 60 dereceye varan kutup so-

¤uklar›n›n hakim oldu¤u alanlarda, maden ocaklar›n›n nemli, s›cak

ve havas›z ortamlar›nda ya da 2-3 kuyudan baflka su kayna¤› olma-

yan kilometrelerce genifllikteki çöllerde bile sivrisinekler yaflayabilir.

‹zlanda'n›n kuzeyinde, Kutup Dairesi'nin üzerinde "Sivrisinek

Gölü" ad›nda bir göl bulunur. Buz göllerinin içinde donmufl olarak

bulunan larvalar, buzlar›n çözülmesiyle birlikte, sanki ola¤anüstü

hiçbir fley yokmufl, aylard›r buzlar›n alt›nda donmufl olan kendileri

de¤ilmiflçesine yumurtalardan ç›karlar. Geliflmelerine kald›klar›

yerden devam eder ve eriflkin sivrisineklere dönüflürler.

S‹VR‹S‹NEKLER‹N GEL‹fi‹M EVRELER‹
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S‹VR‹S‹NEK YUMURTALARININ ÖZELL‹KLER‹

Difli sivrisinekler bir seferde 40 ila 200 aras›nda yumurtay› su-

ya b›rakabilirler. Her üç haftada bir yumurtlayanlar› oldu¤u gibi, se-

nede bir yumurtlayanlar› da vard›r. Sivrisinek yumurtalar› türlerin

yaflad›¤› yerlere, o ortamdaki düflmanlar›na ya da karfl›laflabilecek-

leri tehlikelere göre de¤iflik özelliklere sahiptir. Kimi çok özenle pa-

ketlenmifl, kimileri s›k›ca bir yerlere tutturulmufl, kimileri de batma-

malar› için hava yast›klar›yla desteklenmifltir.                                      

Kamuflaj Ustas› Yumurtalar                                            

Yumurtalar, anne sivrisine¤in yanlar›ndan ayr›lmas›ndan son-

ra tamamen savunmas›z kal›rlar. ‹lk b›rak›ld›klar›nda, parlak sar›

renkte olduklar› için, çabuk fark edilebilecek, hareketsiz, kolay birer

avd›rlar. Onlar› bekleyen pek çok düflmanlar› vard›r. 

Ancak sivrisinek yumurtalar›n›n oldukça önemli bir özellikleri

vard›r. Gece b›rak›lan yumurtalar›n renkleri, sabah›n ilk ›fl›klar›yla

beraber siyaha döner. Böylece böceklere ve kufllara karfl› oldukça et-

kili bir flekilde kamufle edilmifl olurlar.

Baz› sivrisinek cinsleri (Anofel sivrisinekleri), larva ve pupa ev-

relerinde de, içinde bulunduklar› mekana göre renk de¤iflimine u¤-

rarlar. Öyle ki larva siyah ya da beyaz bir mekana konuldu¤unda,

hemen bu ortama göre bir renk al›r.

Elbette bu renk de¤ifliminden ne yumurtan›n, ne larvan›n ne de

kendisi de bir zamanlar bu aflamalardan geçen anne sivrisine¤in ha-

beri yoktur. Sivrisinek larvalar›, çevrelerindeki düflmanlar›n varl›-

¤›ndan, annelerinin onlar› b›rak›p gitti¤inden, tek bafllar›na ve sa-

vunmas›z kald›klar›ndan da tamamen habersizdirler. Ancak bu du-

rum onlar için hiç sorun oluflturmaz çünkü ihtiyaçlar› olan en uy-

gun koruma ile birlikte yarat›lm›fllard›r. Yumurtalar›n veya larvala-

r›n kabu¤undaki pigmentler günefl ›fl›¤›yla birlikte harekete geçer ve

koyulaflarak kendilerini kamufle ederler. 
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Günefl'ten gelen fotonlar›n etkisiyle veya bulundu¤u ortam ne-

deniyle renk de¤ifltirmek oldukça karmafl›k bir kimyasal ifllemdir ve

bu sistemin bilgisi yumurtan›n kabu¤unda bulunan hücrelere daha

önceden yerlefltirilmifltir. Bu etkili koruma için gerekli olan tüm

kimyasal ve fiziksel ifllemler istisnas›z bütün sivrisinek larvalar›nda

gerçekleflir. Bütün bunlar bizi tek bir sonuca götürür.

Gerekti¤inde larvalar› korumas› için bu çok ince planlanm›fl sü-

reci yaratan üstün bir güç sahibi vard›r. Bu güç sahibi her türlü ya-

ratmay› bilen yüce Allah't›r. Bir ayette flöyle buyrulur:

‹flte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan baflka ilah yoktur. Her-

fleyin yarat›c›s›d›r, öyleyse O'na kulluk edin. O, herfleyin üstün-

de bir vekildir. (Enam Suresi, 102)

Suda Batmayan Disk Yumurtalar

Culex türünün yumurtas›, alt k›sm›nda huni fleklinde bir oyuk

tafl›r. Bu oyu¤un, ne ifle yarad›¤› ilk bak›flta anlafl›lmayabilir, ancak

yumurtan›n gelifliminin ileri aflamalar›nda, oyu¤un son derece

önemli bir görevinin oldu¤u ortaya ç›kar. Bu oyuk, içine dolan hava

sayesinde bir cankurtaran simidi ifllevi görmekte ve yumurtan›n su

üzerinde kalmas›n› sa¤lamaktad›r.

Ancak dikkat edilirse oyuk nedeniyle yumurtay› ciddi bir soru-

nun bekledi¤i görülecektir: Yumurtan›n alt›nda yer alan ve bir "can-

kurtaran simidi" olarak nitelendirilebilecek olan oyu¤un, yumurta-

n›n "alabora" olmas› sonucunda ifle yaramaz hale gelmesi çok kolay-

d›r. Bu nedenle tek bafl›na suya b›rak›ld›¤›nda yumurta uzun süre su

yüzeyinde kalamaz. En ufak bir sallant›da dengesini yitirir, devrilir

ve alt taraf›nda hava bulunan delik su dolarak yumurtan›n batmas›-

na neden olur. Oysa yumurtalar›n yaflayabilmeleri için suyun üze-

rinde kalmalar› gerekmektedir. Böyle bir durumda siz olsan›z yu-

murtalar›n batmamas› için ne yapard›n›z? 

Sivrisinekler bu problemi çözecek en ak›lc› yolu kullan›r ve

S‹VR‹S‹NEKLER‹N GEL‹fi‹M EVRELER‹
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yumurtalar› birbirine yap›flt›rarak sorunu çözerler. Bir disk fleklinde

birbirine yanyana yap›flt›r›lan yumurtalar, suyun üzerinde yüzen

bir do¤al sal olufltururlar. Çap› yaklafl›k 11 mm olan bu disk suyun

üzerinde kolayl›kla yüzer. Yumurtalar›n alt›ndaki oyukta bulunan

hava ve yumurtalar aras›ndaki boflluk, bir hava yast›¤› görevi görür

ve diski suyun üzerinde tutar. Böylesine ak›lc› bir yöntem kullan›l-

masayd›, yumurtalar suyun içine batar ve ölürlerdi. Ancak yumur-

tan›n tasar›m›ndaki bu detay ile tehlike daha en bafl›ndan önlenmifl

ve güvenlik sa¤lanm›flt›r.

Peki sivrisinek nas›l olup da olas› bir problemi düflünerek, en

uygun çözümü bulmufltur? Sivrisine¤in suyun kald›rma kuvvetin-

den haberdar olmas› mümkün müdür? Bu kuvveti nas›l kullanaca-

¤›n› nereden bilmektedir?

Her ne kadar imkans›z da olsa, sivrisine¤in baflka yumurtalar›

gözlemledi¤ini, uzun uzun düflünerek böyle bir çözümü kendisinin

buldu¤unu varsayal›m. Durum böyle olsa bile, e¤er yumurtalar›n

alt›nda do¤ufltan bir hava oyu¤u bulunmazsa, sivrisine¤in yapma-

ya çal›flaca¤› sal bir ifle yaramayacakt›r.

Dahas› sivrisinek, yumurtalar›n› birbirlerine yap›flt›racak ve

suda etkisini zamanla yitirmeyecek do¤al bir yap›flt›r›c›ya da do¤ufl-

tan sahiptir. Bu yap›flt›r›c› olmazsa ne yumurtalar›n alt›ndaki hava

deli¤inin, ne de sivrisine¤in bir sal yapmaya karar vermesinin bir

anlam› olmaz.

Sivrisine¤in yapt›¤› sal›n disk fleklinde olmas›n›n da elbette ki

bir amac› vard›r. Sal için disk en uygun flekildir. E¤er sivrisinek bafl-

ka bir geometrik flekil kullansa (örne¤in ince uzun bir dikdörtgen

yapsa), sal kolayl›kla alabora olurdu. Ancak disk flekli, su kuvvetiy-

le oluflmas› muhtemel momentleri en uygun flekilde da¤›tarak, gü-

venli¤i sa¤lar.

Birbiriyle bu kadar uyumlu bir sistemi oluflturan detaylar›n,

zaman içinde, fluursuz tesadüfler sonucunda, kendi kendine
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olufltu¤unu iddia etmek mümkün de¤ildir. Dahas›, bu detaylar›n bi-

rinin eksik olmas› bütün sistemin bir daha geri gelememek üzere

yok olmas›na sebep olmaktad›r. Sivrisinek, "deneme-yan›lma" gibi

bir yolla gelifltiremeyece¤i, tesadüfler sonucunda kesinlikle olufla-

mayacak bir biçimde yumurtalardan oluflan bir sal yapmaktad›r. Bu

durumun yegane aç›klamas› ise, do¤umundan en fazla birkaç hafta

sonra bu sal› yapan canl›n›n, bu ifl için gerekli bilgi ve donan›ma sa-

hip k›l›nm›fl ve bu ifl için "programlanm›fl" oldu¤udur. 

Yumurtalar› tek tek birbirine yap›flt›rmak ve özenle bir sal yap-

mak oldukça zahmetli bir ifltir. Bu yumurtalar›n bir sonraki mevsim-

de çatlayaca¤› düflünülürse, sivrisinek çabas›n›n sonucunu göreme-

den ölecektir. Üstelik yumurtlad›ktan sonra yumurtalar›yla hiçbir

ba¤› kalmayacakt›r. Sivrisinek hiçbir ç›kar› olmad›¤›, k›sa bir süre

sonra ölece¤i halde, kendi ölümünden sonra yumurtalar›n›n güven-

li¤ini sa¤lamak için büyük bir çaba harcamaktad›r. 

S‹VR‹S‹NEKLER‹N GEL‹fi‹M EVRELER‹
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Burada özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, sivrisine¤in

harcad›¤› çabaya ra¤men hiçbir ç›kar›n›n olmamas›d›r. Yapt›¤› bu

zahmetli iflin kendi hayat›na hiçbir etkisi yoktur. Yani sivrisinek ha-

yatta kalmak için de¤il, gelecek bir nesli kurtarmak için çaba göster-

mektedir. Hiçbir zaman göremeyece¤i, hangi flartlarda geliflecekleri-

ni, ne gibi tehlikelerle karfl›laflacaklar›n› bilemeyece¤i bir nesli kur-

tarmak için, en do¤ru karar› vermekte ve zor bir ifli baflarmak için

gerekenlerin tümünü eksiksiz yapmaktad›r. 

Evrim teorisini savunanlar canl›lar›n tesadüfen var olduklar›n›

iddia ederler ve do¤ada bencil bir yaflam kavgas›n›n oldu¤unu öne

sürerler. E¤er bu iddia do¤ru olsayd›, sivrisinekten yapmas› bekle-

nen yavrular› ile hiç ilgilenmemesi, yumurtalar›n› rastgele yerlere

b›rakmas›, onlar›n güvenlikleri ve di¤er ihtiyaçlar› için çabalama-

mas› olurdu. Ancak buraya kadar verilen bilgilerde de görüldü¤ü

gibi sivrisinek böyle bir fley yapmaz ve sonucunu bile göremeyece-

¤i bir ifl için çaba gösterir.

Çok aç›kça görülmektedir ki, sivrisine¤in bir yaflam kavgas›

yoktur. O, yap›labilecek en do¤ru ve sa¤duyulu hareketi, kendisine
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verilen ilham ile yapmaktad›r. Bu fedakarl›k duygusunu sivrisine¤e

veren Allah't›r. Allah herfleyin Kendisine boyun e¤mifl oldu¤unu

ayetlerde flöyle haber vermektedir:

Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na 'gönülden

boyun e¤mifl' bulunuyorlar. Yaratmay› bafllatan, sonra onu iade

edecek olan O'dur; bu O'na göre pek kolayd›r. Göklerde ve yer-

de en yüce misal O'nundur. O, güçlü ve üstün oland›r, hüküm ve

hikmet sahibidir. (Rum Suresi, 26-27)

Jelatinlenmifl Yumurtalar

G›dalar›n bozulmadan saklanmalar› için son birkaç on y›lda ol-

dukça etkili yöntemler gelifltirilmifltir. Bunlardan en önemlisi, amba-

lajlamad›r.

Sürü sivrisinekleri olarak bilinen sivrisinek türü de, yumurta-

lar›n› saklamak için bu yöntemi kullan›r.

Yumurtalar, jelatinimsi bir madde y›¤›n›n içine, bir çerçeve ve-

ya ip fleklinde b›rak›l›r. Jelatinimsi kitle yumurtalar› mekanik etki-

lerden, kurumaktan, ani ›s› de¤iflimlerinden ve düflmanlardan ko-

rur. Ayr›ca sivrisinek, bu madde sayesinde, yumurtalar› bitki ya da

tafllara yap›flt›r›r ve böylece yumurtalar›n suyun içinde kaybolmala-

r›n› da engeller.

Cankurtaran Simidi Yumurtalar

S›tma mikrobunu tafl›yan sivrisinek olan Anofelin yumurtalar›,

suya batmalar›n› engelleyecek ve su yüzeyinde kalmalar›n› sa¤laya-

cak özel bir flekle ve yap›ya sahiptir. Yumurta kabu¤unun d›fl›ndaki

hava odac›klar› ve yumurtay› saran yüzme kenarlar› yumurtay› su

üstünde tutar. Yüzme kenarlar› suyun yüzey gerilimini art›r›r ve yu-

murtan›n bu gerilim sayesinde batmamas›n› sa¤lar.

Yüzey gerilimi suyun yüzeyinde oluflan bir güçtür. Özellikle

küçük canl›lar bu gücü aflamazlar. Ancak bu ço¤u kez olumsuz bir

S‹VR‹S‹NEKLER‹N GEL‹fi‹M EVRELER‹
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durum de¤ildir çünkü bu sayede böcekler suyun üzerinde rahatl›k-

la yürüyebilirler. Kimi böcekler bacaklar›nda bulunan destek yap›-

lar› sayesinde -ayaklardaki tüycükler, aya¤› kaplayan ya¤l› salg›lar

gibi- su üzerinde çok daha kolay hareket edebilirler. 

Anofel sivrisine¤inin yumurtalar›n›n üzerindeki hava odac›kla-

r› ve yüzme kenarlar› da, yüzey gerilimi kanunundan en yüksek ve-

rimle yararlanacak özelliktedir. Ancak daha önce de belirtildi¤i gibi,

ne yumurtalar›n içindeki larvalar›n, ne de kendisi de bir zamanlar

bu yumurtadan ç›km›fl olan anne sivrisine¤in, yüzey gerilim kuvve-

tinden ve bu kuvvetten yararlanmak için yumurtalar›n üzerinde bu-

lunan yap›lardan haberleri yoktur. 
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Böyle bir özelli¤in zaman içinde kazan›lmas›na da imkan yok-

tur. E¤er bu yap› yumurtan›n üzerinde bir seferde ortaya ç›kmam›fl

olsayd›, Anofelin bütün yumurtalar› suyun dibine batar ve sivrisine-

¤in nesli tükenirdi. 

Ancak böyle bir durum hiçbir zaman söz konusu olmaz. Çün-

kü Anofel sivrisinekleri de, di¤er tüm canl›lar gibi varl›klar›n› sür-

dürmeleri için ihtiyaçlar› olan en uygun tasar›mla birlikte var edil-

mifltir. 

Allah her canl›y› gereken özelliklerle yaratm›fl ve her birine de

neler yapacaklar›n› eksiksiz olarak ilham etmifltir. Allah herfleye güç

yetirendir. ‹nsana düflen görev ise, Allah'›n yarat›fl›ndaki  mükem-

melli¤i düflünmek ve Rabbimizin sonsuz kudreti karfl›s›nda teslim

S‹VR‹S‹NEKLER‹N GEL‹fi‹M EVRELER‹
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olmakt›r. Allah Kendisinden baflka ilah olmad›¤›n› bir ayette flöyle

haber vermektedir:

De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: "Allah't›r." De

ki: "Öyleyse, O'nu b›rak›p kendilerine bile yarar da, zarar da

sa¤lamaya güç yetiremeyen birtak›m veliler mi edindiniz?" De

ki: "Hiç görmeyen (a'ma) ile gören (basiret sahibi) eflit olabilir

mi? Veya karanl›klarla nur eflit olabilir mi?" Yoksa Allah'a,

O'nun yaratmas› gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma,

kendilerince birbirine mi benzeflti? De ki: "Allah, herfleyin yara-

t›c›s›d›r ve O, tektir, kahredici oland›r." (Rad Suresi, 16)

Marangoz Sivrisinek

Sivrisinekler yumurtalar›n› her zaman durgun bir su birikinti-

sinin içine b›rakmazlar. Cylindrotoma türü sivrisinekler yumurtalar›-

n› b›rakmak için daha ilginç ve zor bir yöntem kullan›rlar. Bu türün

diflisi, yumurtalar›n› bir bitkinin dokusuna yerlefltirir. 

Burada çok önemli bir ayr›nt› vard›r. Herhangi bir böcek, bitki

dokular›n› kolay kolay kesemez. Özellikle sivrisine¤in boyutu dü-

flünüldü¤ünde bu zorluk, insan›n elinde hiçbir aleti olmadan kal›n

bir a¤ac› kesmesine benzer ki, böyle bir fley imkans›zd›r. Peki o hal-

de sivrisinek ne yapar?

Sivrisinek bu problemi, kendisine yarat›l›fltan verilen bir özel-

lik sayesinde aflar. Bafl›n›n üzerinde bulunan ve bir testere görevi gö-

ren kesici organla, bitki dokular›n› rahatl›kla keser. Sonra üst k›s-

m›ndan kesti¤i bitkilerin içine yumurtalar›n› iter. Bazen bir yaprak-

ta bu flekilde b›rak›lm›fl 70 yumurtaya rastlanabilir. 

Görüldü¤ü gibi sivrisinek rastgele bir yere b›rakmak varken,

zahmet gerektiren bir flekilde hareket etmifl, üstelik de zorlu bir ye-

ri yumurtalar›n› b›rakmak için seçmifltir. Bu durum yine akla baz›

sorular getirecektir:

-Tek amac› yemek ve yaflamak olan bir böcek niçin kendisini bu
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flekilde zora sokar

ve zahmetli bir ifle

kalk›fl›r? 

-Neden di¤er

türlerde de¤il de sa-

dece bu türdeki siv-

risineklerin bafl›nda

kesici organ vard›r?

-Bu organ› bir

alet gibi kullanma

bilgisini, do¤an her

sivrisine¤e kim ver-

mifltir?

-Yumurtalar›n›

güvenli¤e almak için bitki dokular›n› kesmeyi sivrisinek nas›l aklet-

mifltir?

Tüm bu sorular bizi yine ayn› cevaba götürür: Sivrisinek, bütün

bu ifllemleri yapabilmesini sa¤layacak özel bir tasar›mla ve kendisi-

ne bu iflleri yapt›racak bir tür "programla" birlikte ortaya ç›km›flt›r.

Sivrisineklerin bu özellikleri de Allah'›n benzeri olmayan yaratma

sanat›n›n delillerindendir. Önemli olan insan›n bu bu gibi iman ha-

kikatlerini görüp üzerinde düflünmesidir. Allah bir ayetinde yarat›-

l›fl delillerine flöyle dikkat çeker:

Sizin yarat›l›fl›n›zda ve türetip-yayd›¤› canl›larda kesin bilgiyle

inanan bir kavim için ayetler vard›r. (Casiye Suresi, 4)

Bambu Sivrisine¤i

"Leicester sivrisine¤i" yumurtalar›n› bambu saplar›n›n delikleri-

ne b›rak›r. Bambu saplar›n›n içi güvenli oldu¤u kadar, larvalar›n ih-

tiyaçlar›na da cevap verebilecek bir ortamd›r. 

Bu sivrisinek türü de yumurtalar›n› b›rak›rken -t›pk› di¤er

S‹VR‹S‹NEKLER‹N GEL‹fi‹M EVRELER‹
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sivrisinekler gibi- kendisine özgü ak›lc› bir yol izler. Leicester arka

bacaklar›n› bambu saplar›ndaki deliklerden, içeride birikmifl suya

sokar, yumurtalar bu sayede suya güvenle düfler ve geliflimlerini

burada sürdürürler. 

‹lk ya¤murlarla birlikte yumurtalar kuluçka dönemine girerler.

Yumurtlamay› takip eden 2-3 gün içinde kuluçka dönemi biter ve

kurtçuklar ç›kmaya bafllar. Yumurtan›n içinden kurtlar›n olgunlafla-

rak ç›kmalar› hemen hemen ayn› dakika içinde olur. Bir dakika için-

de bütün kurtlar suda gezmeye bafllar. Bunlar hiç durmadan, ne bu-

lurlarsa yer ve müthifl bir süratle büyürler. 

Acaba bu sivrisinek türünün atalar›, yapt›klar› gözlemler sonu-

cunda yavrular için en güvenli ortam›n bambu saplar› oldu¤unu

tespit etmifl, daha sonra bütün soyun bu yöntemi izlemesine mi ka-

rar vermifllerdir? Sonra da bu emir nesilden nesile, do¤an her difli

sivrisine¤e mi ulaflt›r›lm›flt›r? 

Görüldü¤ü gibi bu tip sorular her aflamada kaç›n›lmaz olarak

insan›n karfl›s›na ç›kar. Bu sorular›n cevaplar› normal ve vicdanl› bir

insan› tek noktaya yani yarat›l›fl gerçe¤ine götürür. Dünyan›n her-

hangi bir köflesindeki herhangi bir bambu sap›n›n içindeki bir su bi-

rikintisinde, bilmedi¤imiz, akl›m›za dahi gelmeyen bir hayat vard›r

ve bu hayat son derece kusursuz bir biçimde yarat›lm›flt›r. Elbette ki

bu kusursuz yarat›l›fl evrenin her köflesini kapsar. 

Allah bir ayette yaratt›klar› üzerinde düflünmenin önemine

flöyle dikkat çekmektedir:

Allah'›n ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra

diriltti¤i suda, (ve) her canl›y› orada üretip-yaymas›nda düflü-

nen bir topluluk için gerçekten ayetler (deliller) vard›r. (Bakara

Suresi, 164)
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YUMURTALARIN DIfi GÖRÜNÜMLER‹ 

DE⁄‹fi‹YOR: LARVA DÖNEM‹

Yumurtadan ç›kan yavru sivrisinek, eriflkin haliyle hiç ilgisi ol-

mayan bir görünümdedir. Sanki bambaflka bir canl›d›r. Yaklafl›k

1-1.5 mm uzunlu¤unda olan larvan›n vücudu bafl, gö¤üs ve kar›n

olmak üzere 3 bölüme ayr›lm›flt›r. Bafl› oval görünümdedir ve iki ya-

n›nda birleflik gözler ve gözlerin önünde de k›sa bir anten mevcut-

tur. Ancak larva, bu hale gelip eriflkin bir sivrisine¤e dönüflünceye

kadar çok zorlu bir yolculuk geçirir.

Larvalar su alt›nda yaflarlar. Sürekli yedikleri için, bir hafta

içinde 6-7 kat büyürler. Bu dönem sivrisine¤in yaflam› boyunca bü-

yüdü¤ü tek dönemdir. Larva sadece ac›k›r, yemek yer ve büyür.

Larva Suyun ‹çinde Nas›l Beslenir?

Larvan›n bu dönemde nefes alabilmesi için su üzerinde bo¤ul-

madan as›l› durmas› gereklidir. Ancak bir problem vard›r. Sürekli

beslenmesi gereken sivrisinek, suyun üzerinde as›l› dururken yeme-

¤ine nas›l ulaflacakt›r? Bunun için özel bir yöntem bulmas› gerekir,

ancak sözünü etti¤imiz canl› ne bir fley düflünebilen ne de bir yön-

tem gelifltirme kabiliyetine sahip olan, yaln›zca 1.5 milimetre bü-

yüklü¤ünde bir larvad›r. 

Larva zorunlu durumlarda suyun içine dalabilir. Ancak bu

uzun süremez çünkü nefes almak için tekrar su yüzeyine dönmek

zorundad›r. Dolay›s›yla bu flekilde dalarak beslenmesi imkans›zd›r. 

Larvan›n baflafla¤› su içinde dururken yemek yiyebilmesi için,

do¤ufltan kendisine verilmifl çok önemli bir mekanizma vard›r. Bu

mekanizma sayesinde av›na kendisi gidemeyen larva, suyu hareket-

lendirerek av›n› aya¤›na getirir. A¤z›n›n iki yan›nda, 4 set halinde

bulunan ince tüylü bir f›rçay› h›zl› bir flekilde sallayarak suda bir

ak›nt› yarat›r. Böylece suda bulunan bakteriler, suyun hareketiyle

larvan›n a¤z›na gelirler. Larva da bu f›rçalara tak›lan bakterileri yer.

S‹VR‹S‹NEKLER‹N GEL‹fi‹M EVRELER‹
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Bir sivrisinek larvas› bu yöntemi kullanarak günde 100-1000 cm3 su-

yu süzebilir.

Görüldü¤ü gibi larvan›n özelliklerinde çok aç›k bir tasar›m

vard›r; a¤z›n›n etraf›ndaki f›rça, hayvan›n beslenebilmesi için yap›l-

m›fl özel bir alettir. Sahip oldu¤u bu sistem sayesinde larva bo¤ul-

madan besinine ulafl›r. Sonsuz flefkat sahibi olan yüce Allah'›n "r›z›k

veren" (Rezzak) s›fat›n›n tecelli etmesiyle sivrisinek larvalar› koru-

nurlar. Allah her canl›y› eksiksiz olarak yaratm›flt›r. Kuran'da her

canl›y› Allah'›n r›z›kland›rd›¤›na flöyle dikkat çekilmektedir:

Kendi r›zk›n› tafl›yamayan nice canl› vard›r ki onu ve sizi Allah

r›z›kland›r›r. O, iflitendir, bilendir. (Ankebut Suresi, 60)
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Baflafla¤› Nefes Almak

Geliflme döneminde sürekli yemek yiyen larvan›n temel ihti-

yaçlar›ndan biri de nefes almakt›r. Peki larva nas›l olur da ayn› an-

da hem baflafla¤› durup nefes al›r, hem de yemek yer? 

‹nsanlar suyun içinde nefes alabilmek için birtak›m özel aletler-

den (oksijen tüpü, flnorkel, hava pompas›, vs.) yararlan›rlar. Sivrisi-

nek larvas› da, bunlara benzer bir dal›fl teçhizat›na do¤ufltan sahip-

tir. Suyun içinde baflafla¤› dururken, vücudunun arka taraf›nda bu-

lunan solunum borular›yla nefes al›r. Kimi larvalar da suya paralel

durur ve kar›nlar›nda bulunan üç solunum deli¤ini kullan›rlar. Bu

sistemler, dalg›çlar›n kulland›¤› flnorkel ve hava pompalar›n›n bir

benzeridir.

‹nsana belki de biyolojik bir ayr›nt› gibi gelen bu cümleler as-

l›nda çok önemli bir gerçe¤i ortaya ç›kart›r: E¤er ortada böylesine

ak›lc› bir tasar›m varsa, mutlaka onu üstün ak›l sahibi bir Yarat›c›

vard›r. Bu yüce Yarat›c›, "alemlerin Rabbi" olan yani en küçükten en

büyü¤e kadar tüm dünyalar›n, tüm boyutlar›n hakimi, e¤iticisi ve

düzenleyicisi olan Allah't›r. 

Allah yaratt›¤› varl›klar üzerinde sanat›n› tecelli ettirerek in-

sanlara Kendi varl›¤›n›n delillerini gösterir. Bu sanat, insan beyninin

karmafl›k yap›s›ndan uzay›n sonsuzlu¤una, sivrisine¤in sindirim

sisteminden insan bedenindeki mükemmelliklere ve mikroskobik

canl›lara kadar her yerde aç›kça görülmektedir.  

S‹VR‹S‹NEKLER‹N GEL‹fi‹M EVRELER‹
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Fat›r Suresi'nin 40. ayetinde  Allah flöyle buyurmaktad›r:

De ki: "Siz, Allah'›n d›fl›nda tapt›¤›n›z ortaklar›n›z› gördünüz

mü? Bana haber verin; yerden neyi yaratm›fllard›r? Ya da onlar›n

göklerde bir ortakl›¤› m› var? Yoksa Biz onlara bir kitap vermi-

fliz de onlar bundan (dolay›) apaç›k bir belge üzerinde midirler?

Hay›r, zulmedenler, birbirlerine aldatmadan baflkas›n› vadetmi-

yorlar. (Fat›r Suresi, 40)
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finorkele Su Kaçarsa...

Sivrisinek larvalar› flnorkele benzer organlar› sayesinde suyun

içinde rahatl›kla yaflamlar›n› sürdürürler. Ancak flnorkelle nefes al-

man›n bir tehlikesi vard›r. E¤er suda oluflacak bir dalgalanma ya da

rüzgar flnorkelin içine su kaç›r›rsa bu, sivrisine¤in bo¤ulmas›na ne-

den olur. 

Ancak özel bir tedbir sayesinde bu olas› tehlikenin larvaya za-

rar vermesi de engellenmifltir. finorkellerin havayla temas eden uç

k›sm› do¤ufltan özel bir ya¤la kapl›d›r. Bu ya¤›n özelli¤i suyu iten

(hidrofob) bir ya¤ olmas›d›r. Larva baflafla¤› su içinde dururken, bu

ya¤ sayesinde solunum borusunun deliklerinden içeri su giremez. 

Bu salg› özel olarak su için yarat›lm›flt›r. Larva sudan baflka bir

s›v›n›n, örne¤in petrolün içine konuldu¤unda, salg› görevini yapa-

maz. Petrol flnorkelden içeri girer ve larvan›n bo¤ulmas›na neden

olur.

10 milimetrelik bir larvan›n, birkaç milimetre uzunlu¤undaki

solunum borusunun ucunda böyle özel bir ya¤›n var olmas›, üzerin-

de durulmadan geçilebilecek bir konu de¤ildir. Ayr›nt›lara dikkat

edelim:

-Suyun flnorkelden içeri girme riskine karfl› böyle özel bir ön-

lem al›nmas›,

-Salg›n›n tam ihtiyaç duyulan yerdeki, yani solunum borusu-

nun ucundaki hücreler taraf›ndan salg›lanmas›,

-Bu ya¤l› salg›n›n her yeni nesilde kendili¤inden mutlaka var

olmas›...

Bütün bunlar›n varl›¤› tesadüflerle aç›klanabilir mi? Elbette ki

hay›r. Çünkü tesadüfler karmaflaya neden olur. Milyarlarca tesadü-

fün ard› ard›na s›ralanmas› ise kaos anlam›na gelir. Birbirinden ba-

¤›ms›z parçalardan oluflan ama bu parçalar›n uyumu sayesinde or-

tak bir amaca hizmet eden sistemler ve mekanizmalar, kaos sonu-

cunda de¤il, ancak bir tasar›m sonucunda ortaya ç›kabilirler. 

S‹VR‹S‹NEKLER‹N GEL‹fi‹M EVRELER‹
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Evrim teorisi ise mevcut canl›lar›n bugünkü hallerine daha ba-

sit yap›da olan canl›lar›n zamanla geliflmesi sonucunda ulaflt›¤›n›

öne sürer. Evrime göre bu geliflim, zamanla meydana gelen tesadü-

fi de¤iflimlerin, basamak basamak birbirine eklenmesi sonucunda

gerçekleflmifltir.

Her ne kadar Latince isimler ve karmafl›k terimlerle "bilimsel"

bir k›l›fa sokulmaya çal›fl›lsa da, evrim teorisinin temel mant›¤› tek

kelimeyle ifade edilebilir: "Tesadüf".

fiimdi sivrisine¤in nefes almas›n› sa¤layan özel yap›s›n›n nas›l

varolmufl olabilece¤ini, evrim teorisinin iddialar›n› da göz önüne

alarak inceleyelim.

Evrime göre bundan binlerce y›l önce daha basit yap›l› sivrisi-

neklerin bulunmas› gerekirdi. Bu hayali senaryoya göre, o zamanki

sivrisineklerin solunum borular›n›n daha oluflmad›¤›n› varsayal›m.

Peki o zaman sivrisinek larvalar› ne yapacaklard›?
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Larvan›n flnorkelinin ucunda
bulunan özel ya¤ sayesinde flnorke-
lin içine su kaçmaz.
Bu ya¤›n özelli¤i hidrofob
(suyu iten) bir ya¤ olmas›d›r. 
Böylesine özel yap›l› bir kimyasal›n,
böylesine özel bir görev için en
do¤ru ve en uygun yerde bulun-
mas›, evrim teorisinin hiçbir flekilde
aç›klayamayaca¤› bir noktay›
oluflturur. 
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1) Larva suyun içinde baflafla¤› duramayacak, nefes almak için

bafl›n› suyun üzerinde tutacakt›. Bunun kaç›n›lmaz sonucu ise elbet-

te ki bütün larvalar›n açl›ktan ölmesi olurdu. 

2) Tesadüfen larvan›n vücuduna bir solunum borusu eklendi-

¤ini varsayal›m (bunun teknik olarak imkans›zl›¤›na ileride de¤ine-

ce¤iz), solunum borusunun ucunda bulunan ve suyun boruya gir-

mesine engel olan ya¤ olmad›¤› için larva bo¤ularak ölecekti. Larva-

n›n, bu ya¤› sentezleyen hücrelerin vücudunda oluflmas›n› bekleye-

bilece¤i tek bir saniyesi bile olamayacakt›. Görüldü¤ü gibi bu, evrim

teorisinin kendi içerisinde çeliflkili bir durum oluflturmaktad›r.

3) Solunum borusunun ve bu borunun ucunda bulunan ya¤›n

ayn› anda bir flekilde larvan›n vücuduna eklendi¤ini varsayal›m. Bu

yaln›zca o larvan›n hayat›n› kurtar›rd›. Çünkü larva, vücudunda

oluflan bir de¤iflimi bir sonraki nesle aktaramayacakt›. (Parma¤› ke-

silen bir kad›n›n çocu¤unun eksik parmakla do¤may›fl› gibi.) Oysa,

vücuttaki de¤iflimin bir sonraki nesle aktar›labilmesi için, evrimin

yeni organ veya organel oluflturmakla kalmay›p bunun genetik

kodunu da canl›n›n üreme hücrelerinde bulunan DNA'ya eksiksiz

olarak eklemesi gerekmektedir. 

Bu nokta çok önemlidir. Bu yüzden konuyu bir baflka örnek

üzerinde inceleyelim. Evrimcilerin iddia ettikleri gibi insan›n hayali

atalar›ndan biri oldu¤unu varsayaca¤›m›z bir canl›n›n vücuduna

yeni bir organ, mesela karaci¤erin eklenmesini düflünelim. Karaci-

¤erin genetik kodu, milyonlarca flifreden oluflur. Bu flifrelerin hepsi-

nin ayn› anda, o canl›n›n üreme hücrelerindeki DNA'ya kat›lmas›

gerekir ki bir sonraki nesilde de ortaya bir karaci¤er ç›ks›n. Milyon-

larca flifre içinde yap›lacak tek bir hata, karaci¤erin oluflamamas›na,

daha do¤rusu ifle yaramamas›na ve canl›ya yarar de¤il zarar

vermesine yol açar. Sözünü etti¤imiz hayali canl› yaflam›n› sürdüre-

mez ve yok olur gider. 

S‹VR‹S‹NEKLER‹N GEL‹fi‹M EVRELER‹
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Burada bir nokta daha vard›r. Söz konusu canl›, vücudunda bir

karaci¤er oluflana kadar ne yapacakt›r? Karaci¤erin vücutta

yürüttü¤ü hayati fonksiyonlar› hangi organ yapacakt›r? Görüldü¤ü

gibi böyle bir canl›n›n bir zamanlar var oldu¤unu düflünmek bile

mant›ks›zd›r. ‹lk insan, tam ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fl;

yani yarat›lm›fl olmal›d›r.

Ayn› flekilde sivrisinek de, sahip oldu¤u özellikleri DNA's›nda

genetik flifre olarak tafl›mak

zorundad›r. Aksi takdirde bir

sonraki nesilde bu özellikler

olmayacakt›r. Sivrisine¤in

atas› oldu¤unu varsayd›¤›-

m›z hayali canl›n›n üreme

hücrelerine, hem solunum

borusunun, hem de bu boru-

nun ucundaki hücrelerin

ürettikleri ya¤›n genetik flifre-

lerinin ayn› anda, eksiksiz,

hatas›z olarak kat›lmas› gere-

kir ki, bu imkans›zd›r. Bunun

anlam› da yine sivrisine¤in

eksiksiz ve kusursuz bir fle-

kilde bir anda varoldu¤u, ya-

ni yarat›ld›¤›d›r.

Peki sivrisinek soludu¤u

havay› vücuduna nas›l da¤›-

tacakt›r?

Sivrisine¤in solunumu flu flekilde gerçekleflir:

Sivrisine¤in ald›¤› hava, iki ufak torbac›¤a dolar. Bu torbac›klar

vücuda yay›lan k›lcal hatlara ba¤l›d›rlar ve bu hatlarla havay› her

yere da¤›t›rlar. Torbac›klar›n aras›nda sivrisine¤in ihtiyac›na uygun

bir kalp vard›r. Kalp, düzenli at›fllarla torbac›klar› pompalayarak,
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havan›n vücuda da¤›lmas›n› sa¤lar. 

Kalpten hemen sonra da mide ve ba¤›rsaklar gelir. Burada

sözünü etti¤imiz kalp, mide ve ba¤›rsaklar›n da eksiksiz olarak siv-

risine¤in vücudunda bulunmalar› gerekir. Solunum sisteminin yan›

s›ra, bu organlar da sivrisine¤in yaflamas› için vazgeçilmezdir. Sivri-

sinek bir bütün olarak var olmak zorundad›r, sahip oldu¤u özellik-

leri zaman içinde kazanm›fl olmas› mümkün de¤ildir.

Üstelik bu özellikler her sivrisinek türünde çeflitlilik gösterir.

Örne¤in Mansonya türünün larvas›, soluk alabilmek için su yüzeyi-

ne ç›kmaz. Bunun yerine oldukça ak›ll›ca ve zor bir yöntem izler. 

Su Yüzüne Ç›kmadan Nefes Alan Larva

Su alt›ndaki oksijen, suda çözünmüfl olarak bulunur ve burada

yaflayan bütün canl›lar (bitkiler ve hayvanlar) bunu kullan›rlar. Ay-

r›ca bitkiler köklerinde ve dokular›nda bu oksijeni biriktirirler. Man-

sonya sivrisineklerinin larvas› da bitkilerdeki bu "paketlenmifl" ok-

sijeni kullan›r. Larvada, su bitkilerinin köklerini ve dokusunu del-

meye ve bunlar›n içindeki havay› çekmeye yarayan testere biçimin-

de bir organ vard›r. Bunu kullanarak oksijen ihtiyac›n› rahatl›kla

karfl›lar ve suyun alt›nda sürekli olarak kalabilir.

Burada yine aç›k bir tasar›m vard›r. Su yüzeyine ç›kmayan

Mansonya larvas›n›n yap›s›nda, bitki köklerini delebilmesi ve bu

köklerin içlerindeki havay› çekebilmeleri için gerekli olan herfley

vard›r. 

Dahas› larva, vücudundaki bu "alet"lerin ne amaçla kendisine

verildi¤ini bilir. Larvan›n bildikleri bununla bitmez. Larva oksijene

ihtiyac› oldu¤unu ve bu oksijenin bitkilerin köklerinde bulundu¤u-

nu da bir flekilde bilmektedir. Yaln›zca 1.5 mm. boyunda ve dünya-

ya yeni gelmifl bir larvan›n nas›l olup da bütün bunlar› bildi¤i ise te-

sadüf iddialar› ile elbette ki aç›klanamaz.

S‹VR‹S‹NEKLER‹N GEL‹fi‹M EVRELER‹
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Yan›bafl›ndaki Düflman

Tüm sivrisinek larvalar›n› suda kendi halinde yüzen ve beslen-

mek için bakterilerle yetinen sakin canl›lar olarak tan›mlamak

do¤ru olmaz. Baz› türlerin larvalar› oldukça y›rt›c›d›r. Bu dönemde

sürekli olarak beslenen kimi larva türleri yiyecek bulamad›klar›nda

da birbirlerini yerler. Bu yüzden larvalar›n güvenli¤i için temiz su-

lar de¤il, bakterice zengin kirli sular daha uygundur. Bu tür larvala-

r›n oldu¤u temiz sularda, sal fleklindeki bir yumurta grubunun için-

den kimi zaman yaln›zca birkaç tane larva hayatta kal›r. 

Ancak anne sivrisinek adeta bunu bilir ve yumurtalar›n› b›rak-

mak için daha çok kirli sular› seçer. Kirli sularda, sal fleklindeki bu

yumurtalardan yaklafl›k 100 tanesi sa¤lam olarak ç›kar.

Dikkat edilirse bu noktada da anne sivrisine¤in yapt›¤› bilinçli

bir seçim söz konusudur. Sivrisinek biri temiz, biri kirli iki farkl›

suyla karfl›laflt›¤›nda seçimini kirli sudan yana kullanmaktad›r. 

Acaba sivrisinek, türünün devam› için geçerli olan bu önlemle-

ri düflünerek mi, yoksa gözlemleyerek mi bulmufltur? Elbette ki siv-

risine¤in tecrübe kazanmas›, bu do¤rultuda kararlar vermesi ve bu-

nu gelecek nesillere aktarmas› söz konusu de¤ildir.

Ak›nt›l› Sularda Ne Yap›l›r?

Ak›nt› olan yerlerde büyüyen larvalar yaflamak için bir yerlere

tutunmak zorundad›rlar. Vücutlar›ndaki destek sistemleriyle bu

problemin alt›ndan kolayca kalkarlar.

Çok h›zl› akan sularda bulunan baz› larva türlerinin arkalar›n-

da 45 derecelik bir e¤im yaparak vücutlar›yla birleflmifl uzun bir iti-

ci bulunur. Bu iticinin ucunda bulunan küçük kitin kancalar› saye-

sinde larva herhangi bir yere tutunabilir ve kendisini ak›nt›ya karfl›

korumaya al›r. Özellikle Heptegina cinsi sivrisine¤in larvas› bu van-

tuz sayesinde güçlü ak›nt›lara dayanabilir.
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Sivrisine¤in Evi

Baz› sivrisinek larvalar› ise do¤ufltan mimard›rlar. Kendilerini

bir yerlere yap›flt›racak vantuzlar› olmayan bu larvalar, hem

düflmanlar›ndan korunmak hem de ak›nt›ya karfl› koyabilmek için

kendi evlerini kendileri yaparlar. Bu ise bafll› bafl›na ilginç ve flafl›r-

t›c› bir ifltir, çünkü her aflamas› zorluklarla doludur.

Öncelikle yumurtadan ç›kan larvan›n, güvenli¤ini sa¤lamak ve

ak›nt›ya karfl› koyabilmek için bir eve ihtiyac› oldu¤unu fark etme-

si, bunun üzerine bir ev yapmaya karar vermesi gerekmektedir.

‹kinci aflamada larva bir plan yapmal›d›r. Ancak ortada bir so-

run vard›r. Larvan›n elinde ne bir teknik alet ne de bir alet gibi kul-

lanabilece¤i bir organ -gaga, pençe, el vs.- vard›r. Dahas› ev yapabil-

mek için su alt›nda pek fazla malzeme de yoktur. 

Ancak bütün ihtiyaçlar› önceden düflünülmüfl olan larva, ev

yapmas› için gerekli malzemeye de do¤ufltan sahiptir. Kolayl›kla fle-

kil verebilece¤i jelatinimsi bir madde salg›lar. Bu malzemeyi en do¤-

ru flekilde kullanan larva, kendisi için en uygun flekilde, iki taraf›

aç›k boru benzeri bir yuva yapar. Bu yuvay› ya çamur veya kuma

gömer ya da yan›nda tafl›r.

S‹VR‹S‹NEKLER‹N GEL‹fi‹M EVRELER‹
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Burada dikkat edilmesi gereken, larvan›n do¤ar do¤maz kendi-

ni güvenceye almak için ev yapmaya bafllamas› ve ihtiyac› olan

maddeyi vücudunda haz›r bulmas›d›r. 

Suyun alt›nda etkili olacak, suya ra¤men kolay flekil verilecek

bir maddenin üretilmesi için e¤itim al›nmas› dolay›s›yla belli sevi-

yede bir kimya bilgisi gerekti¤i aç›kt›r. Larva bir kimyager olmad›-

¤›na göre bu salg›y› kendi zeka ve bilgisiyle üretmifl de olamaz. Böy-

le bir ihtimali düflünmek son derece ak›l ve mant›k d›fl›d›r. Bütün

imkans›zl›¤›na ra¤men larvan›n kendi akl› ve zekas›yla böyle bir fle-

yi üretti¤i varsay›lsa bile bunu üreten sistemi kendi vücuduna yer-

lefltirmesi gibi bir ihtimal düflünülemez. Böyle bir yuva yap›p kuma

gömmeyi de kendi kendine planlayamayaca¤› aç›kt›r.

Herhangi bir larva, bu özellikleri tesadüfen veya tecrübeyle bir

fleklide kazanm›fl olsa bile edindi¤i bilgileri bir sonraki nesle aktara-

maz. E¤er bir canl› bir bilgiye do¤ufltan sahipse, bu bilgiyi en do¤ru

flekilde kullan›yorsa ve bu bilgiyi kullanabilece¤i bütün imkanlara

ve malzemelere do¤ufltan sahipse, bunun tek bir anlam› vard›r: Bü-

tün bunlar üstün bir akl›n kontrolü alt›nda gerçekleflmektedir ve bu

canl› ile birlikte var edilmifltir. Bu bilgi ve özellikleri, canl›ya veren

üstün akl›n sahibi, herfleyi yoktan var eden Rabbimizdir. Bir ayette

flöyle buyrulmaktad›r:

... Yerde ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley Rabbinden uzakta

(sakl›) kalmaz. Bunun daha küçü¤ü de, daha büyü¤ü de yoktur

ki, apaç›k bir kitapta (kay›tl›) olmas›n. (Yunus Suresi, 61)

Günefl Alt›nda ve Suyun ‹çinde Saatlerce Kal›nca Ne

Olur?

Buraya kadar sivrisineklerin larva ve pupa dönemlerinin tama-

m›n› suyun içinde geçirdiklerinden ve genelde su yüzeyinde ya da

yüzeye yak›n yerlerde bulunduklar›ndan bahsettik. Su molekülleri,

günefl ›fl›nlar›n› çok fazla yans›tt›¤› için, do¤al olarak, zaman içinde
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larvan›n da bundan olumsuz yönde etkilenmesi gerekirdi. Oysa lar-

va güneflten hiç etkilenmez. Çünkü olas› problemler de sivrisine¤in

vücudunda bulunan bir pigment sayesinde daha bafltan çözülmüfl-

tür.

Bu pigment, tamam› ürik asit granülleriyle doldurulmufl olan

ürositlere benzeyen hücreler a¤›ndan oluflur. Ürik asit, fleffaf olan

larva ve pupa için günefle karfl› koruyucu görevi görür, sivrisinek de

bu sayede günefl alt›nda kavrulmaktan kurtulur.

Sivrineklerin sahip olduklar› tüm özellikler birer yarat›l›fl deli-

lidirler. Bu apaç›k gerçe¤i bir kere daha görmek için flöyle

düflünelim: Sadece bu kalkan bile larvan›n vücudunda bulunmasa,

di¤er bütün özelliklerinin bir anlam› kalmaz, larva günefl alt›nda

kavrularak ölürdü.

Buraya kadar verilen bütün örnekler tek bir gerçe¤e iflaret et-

mektedir. Sivrisine¤i sivrisinek yapan bütün özelliklerin ortaya ç›k-

mas›n› sa¤layan Allah benzersiz bir gücün ve ilmin sahibidir.

Allah'tan baflka ilah yoktur. Allah, Kuran'da Kendisinden baflka ilah

edinilmemesi gerekti¤ini bize flöyle haber vermifltir. 

Yoksa O'ndan baflka ilahlar m› edindiler? De ki: "Kesin-kan›t

(burhan)›n›z› getirin. ‹flte benimle birlikte olanlar›n zikri (Kita-

b›) ve benden öncekilerin de zikri." Hay›r, onlar›n ço¤u hakk›

bilmiyorlar, bundan dolay› yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi, 24)

S‹VR‹S‹NEKLER‹N GEL‹fi‹M EVRELER‹
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BÜYÜK B‹R DE⁄‹fi‹M: 

PUPA DÖNEM‹

Sivrisineklerin ço¤unda larva dönemi bir hafta kadar sürer. Bu

sürenin uzunlu¤u daha çok ›s›ya ba¤l›d›r ama beslenmeyle de do-

layl› olarak ilgilidir. 

Larva giderek büyür, derisi k›sa bir süre sonra daha fazla büyü-

mesini engelleyecek flekilde gerginleflmeye bafllar. Bu da ilk deri de-

¤iflim zaman›n›n geldi¤i anlam›na gelir. Art›k larva pupa dönemine

geçmeye haz›rd›r.

De¤iflim Bafll›yor

‹yice büyüyen larva sert derisini açabilmek için keskin bir ale-

te ihtiyaç duyar. Bu aflamada pupan›n herhangi bir flekilde yard›m

almas› mümkün de¤ildir. Bu problemi de kendi bafl›na çözmek zo-

rundad›r. 

O ana kadar larva, gelifliminin her aflamas›nda ihtiyac› olan

fleyleri kolayca bulmufltur. Herfleyi kusursuz yapan Allah, larvay›

tam olarak ihtiyac›na yönelik özelliklerde bir organla yaratm›flt›r. 

Larvan›n bafl›n›n arkas›nda, sert deriyi k›rmaya yarayan bir or-

gan vard›r. Bu organ deri de¤iflimin hemen ard›ndan vücuttan at›l›r.

E¤er bu organ oluflmasayd› ya da daha geç oluflsayd›, larva derisi-

nin içinden ç›kamayaca¤› için s›k›flarak ölecekti.

Alttan gelen yeni deri ise, yumuflak ve esnektir. Larvan›n büyü-

mesi de bu esnek deri sayesinde kolaylaflm›fl olur. Sivrisinek larvas›

geliflimini tamamlay›ncaya kadar 3 kez daha deri de¤ifltirecektir.

Toplam olarak 4 defa deri de¤ifltirerek geliflir ve sonunda 10 m

uzunlu¤una var›r. 

Sivrisinek kurtçuklar› art›k gerçek bir sivrisinek olmak için son

aflama olan "pupa" dönemine girmifllerdir. Bu en fazla birkaç gün

süren çok k›sa bir evredir ve bu dönemde pupa beslenmez. Sivrisi-

ne¤in ileride ayak ve kanatlar›n›n yer alaca¤› gö¤üs (toraks)
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k›sm›yla birleflmifl olan kafas› büyük ve yuvarlakt›r. Bu aflamada da

sivrisinek yepyeni bir canl› gibidir ve ihtiyaçlar› da de¤iflmifltir.

Yeni Beden, Yeni ‹htiyaçlar, Yeni Çözümler...

Larvadan pupaya geçifl döneminde solunum flnorkelleri kapa-

n›r. Bu, larvan›n nefessiz kalmas› anlam›na gelir. Ancak oldukça fla-

fl›rt›c› bir geliflme olur ve pupan›n ön taraf›nda iki yeni hava borusu

ç›kar. Bir kez daha sivrisinek, kendisi için çok özel tasarlanm›fl bir

geliflim program› sayesinde hayatta kalmay› baflar›r. Larva bu iki

S‹VR‹S‹NEKLER‹N GEL‹fi‹M EVRELER‹
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Larva döneminden sonra suyun alt›nda sivrisinek için yepyeni bir dönem bafllar. Pupa
ad› verilen bu dönem canl›n›n yetiflkin bir sivrisinek olmadan önceki son dönemidir.
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LARVALAR
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yeni hava borusunu su yüzeyine ç›kartarak nefes almaya bafllar.

Pupalar, soluk alabilmek için suyun yüzeyine yak›n dururlar.

Hareketleri çok süratlidir, ama beslenmeye ihtiyaçlar› yoktur. Pupa

dönemi 3-4 gün içinde son bulur. 

Pupa döneminin sonuna do¤ru, sivrisine¤in rengi iyice esmer-

leflir, derisi fleffaflafl›r. Befl gün içinde, pupan›n fleffaflaflan derisi aç›-

l›r ve eriflkin sivrisinek sudan d›flar› ç›kacak hale gelir. Bu ç›k›fl an›,

gerçekten de insan› hayran b›rakacak bir ustal›k gösterisidir. Çünkü

genç sivrisinek, suyun içinde yüzmekte olan pupas›ndan, suya hiç

de¤meden ç›kar. Bunu baflarmas› ise flartt›r, çünkü ›slanm›fl

kanatlarla uçmas› mümkün de¤ildir. 
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Pupa döneminde, suyun içindeki koza kabu¤unun alt›nda sivrisine¤in kanatlar›
ve bacaklar› tam olarak flekillenir. Suyun alt›nda, uçufl için gerekli olan yap›n›n
eksiksiz tamamlanmas› son derece önemlidir. Yabanc› bir ortamda uçmay›
sa¤layacak kusursuz bir yap›n›n su alt›nda bir kabuk içinde ve eksiksiz olarak
tamamlanmas› üstün yarat›l›fl örneklerinden biridir.

fiNORKEL

LARVA
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Kanatlar ve bacaklar pupa evresindeyken geliflimlerini tamam-

lam›fllard›r ve pupan›n içinde kullan›ma haz›r bir flekilde beklemek-

tedirler.

Sivrisine¤in Zoru Baflarmas›

Kozas›ndan ç›kmadan hemen önce pupa nefes alarak genifller.

Bu genifllemenin etkisiyle koza ilk olarak bafl taraf›ndan çatlar. Bu

önemli bir detayd›r, e¤er bu çatlama bafl taraftan de¤il de, alt taraf-

tan bafllasayd›, sivrisinek suyun yüzeyine ç›kamazd› ve bo¤ularak

ölürdü.

Ç›kmaya haz›rlanan sivrisinek bu aflamada büyük bir tehlikey-

le karfl› karfl›yad›r. Çatlayan kozan›n içine su girerse bu onun sonu

olacakt›r. Elbette ki bu tehlikeyi önleyecek tedbirler de önceden al›n-

m›flt›r. Kozan›n y›rt›lan bafl taraf›, sivrisine¤in kafas›n›n su ile tema-

s›n› engelleyecek özelliklere sahip, yap›flkan bir s›v›yla kaplanm›flt›r.

Bu s›v›, t›pk› hayvan›n daha önce kulland›¤› "flnorkel"in s›v›s›nda

oldu¤u gibi, suyu iten (hidrofob) bir yap›ya sahiptir. Bu özel s›v› pu-

pan›n bafl taraf›nda bulunmasayd›, çatlayan kozan›n içine su dolar-

d›. Kanatlar› ve vücudu ›slanan sivrisinek, kozayla beraber batard›.

Sivrisine¤in kozas›ndan ç›karken karfl› karfl›ya oldu¤u tehlike-

ler bununla da s›n›rl› kalmaz; onu yeni zorluklar beklemektedir. Su-

yun içinde kendisini s›ms›k› çevreleyen kozan›n içinden ç›kmaya ça-

l›flan sivrisine¤in durumunu bir düflünelim: 

Dengesi bozulup kozay› ters çevirebilir. Ç›karken suya temas

edip ›slanabilir. Her iki ihtimal de sivrisine¤in bo¤ulmas› demektir. 

Pupa nefes almaya devam eder. Esebilecek en ufak bir rüzgar

onun suya de¤ip ›slanmas›na ve böylece ölmesine neden olaca¤›

için,sivrisinek pupadan ç›kmak için rüzgars›z bir an› seçer. Sonra

bafl›n› ve ön ayaklar›n› kozan›n içinden yavafl yavafl ç›kar›r. Ön

ayaklar›n› su yüzeyine yaslay›p, vücudunun kalan k›sm›n› suyun

içindeki kozadan d›flar› çeker. Burada sivrisine¤in ayaklar›n›n da

S‹VR‹S‹NEKLER‹N GEL‹fi‹M EVRELER‹
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Sivrisinek sualt› dünyas›ndan, d›fl dünyaya ihtiyac› olan herfley ta-
mamlanm›fl olarak ç›kar: 
-Uçabilece¤i kanatlar› sualt›nda oluflmufltur. 
-Kan emece¤i özel mekanizmas› sualt›nda oluflmufltur. 
-Kurban›n›n dokular›n› uyuflturacak, kan›n p›ht›laflmas›n› engelleye-
cek özel s›v›s› sualt›nda oluflmufltur. 
-Av›n›n yerini saptayan özel alg›lama sistemi sualt›nda oluflmufltur. 
-Karfl› cinsin kanat ç›rpma frekans›n› bile ay›rt edecek kadar üstün
alg› yetene¤i sualt›nda oluflmufltur. 
-Görme yetene¤i de yine sualt›nda oluflmufltur. 
Sivrisinek suyun içinden d›fl dünyaya eksiksizce yarat›lm›fl olarak
ad›m atar. Bizim dünyam›z için adeta yoktan var olmufl gibidir. Allah
her türlü yaratmay› bilen ve yaratt›klar›n› da kusursuz yapand›r.
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mükemmel bir tasar›mla yarat›ld›¤› görülür. Sivrisine¤in ayaklar›n-

da, suya batmay› engelleyecek özel bir yap› vard›r. 

E¤er sivrisine¤in ayaklar›nda bu özellik bulunmasayd›, hayvan

suyun üzerine ç›kamadan, kozan›n içinde bo¤ularak ölürdü.

Kozadan ç›kt›ktan sonra sivrisinek bir süre suyun üstünde din-

lenir ve daha sonra da uçup gider. 

Bu mucizevi de¤iflimde elbette üzerinde dikkatle düflünülmesi

gereken baflka noktalar da vard›r:

- Suyun içinde yaflayan larvan›n, uçman›n ne demek oldu¤unu

bilmesine imkan yoktur. Ancak uçufl için gerekli kanatlar, o daha su-

yun içindeyken eksiksiz olarak var olmufllard›r.

- E¤er uçabilece¤i kanatlar›n ve suyun üzerinde durmas›n› sa¤-

layacak yap›daki ayaklar›n geliflimi, sivrisinek suyun içindeyken

bitmeseydi, bu onun sonu olurdu. Sivrisinek pupadan ç›kar ç›kmaz

bo¤ulurdu. Oysa herfley tam zaman›nda haz›rd›r.

Sivrisine¤in dünyaya gelmesindeki tüm aflamalar› bafl›ndan iti-

baren düflündü¤ümüzde hayvan›n yumurta olarak suya b›rak›lma-

s›ndan uçmas›na kadar geçen aflamalar›n hepsinin, bafll› bafl›na bi-

rer yarat›l›fl harikas› oldu¤unu görürüz. Sivrisinek d›fl dünyaya aç›-

lana kadar yüzlerce tehlikeli dönemeçten geçer. Bunlar›n her birin-

deki hassas dengeler ve ince ayarlar sayesinde bu dönemeçleri afla-

rak hayata gözlerini açar.

Görüldü¤ü gibi sivrisinekte, son derece kusursuz ve detayl› bir

tasar›m vard›r. ‹flte bu nedenle, tek bir sivrisinek dahi Allah'›n yara-

t›fl›ndaki muhteflemli¤i gösterdi¤i için önemli bir delildir. Allah bir

ayetinde, "Allah bir sivrisine¤i örnek vermekten çekinmez" (Baka-

ra Suresi, 26) fleklinde buyurarak bu gerçe¤i bize haber vermektedir.

Evrendeki her canl›-cans›z varl›k gibi bu küçücük hayvan da Rabbi-

mizin ayetlerinin bir tecellisidir. 
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S uyun içindeki dünyas›n› geride b›rak›p yeni bir dünyaya

ad›m atan sivrisinek art›k bambaflka bir canl›d›r. Bu canl›n›n

yeni bedeni daha önceki geliflim evrelerinde oldu¤u gibi sa-

y›s›z mucizelerle doludur. E¤er sivrisine¤in vücudu yak›ndan ince-

lenirse her ayr›nt›da çok özel bir yarat›l›fl›n izleri görülür. fiimdi bu

mucizelere tan›k olmak için sivrisine¤in yap›s›n› bölüm bölüm ele

alal›m.

Sivrisine¤in vücudunda 3 bölge bulunur: Bafl, gö¤üs ve kar›n

bölgesi. 

Tam Donan›ml› Kumanda Merkezi: Bafl Bölümü

Sivrisine¤in bafl›n›n üst yan›ndan iki anten ç›kar. Bu antenler

duyu hücrelerince zengin, çok hassas alg›lay›c›lard›r. Erkek sivrisi-

neklerin antenleri, diflilere göre çok daha hassast›r. Çünkü bu anten-

ler sayesinde, çiftleflme zaman› geldi¤inde, çok say›da ses aras›ndan

diflinin kanat ç›rpma frekans›n› alg›lar.

Difli sivrisineklerde, antenlerin aras›nda, sivrisine¤in kan em-

mek için kulland›¤› emme tüpü ya da di¤er ad›yla hortumu bulu-

nur. Bu hortum basit yap›da bir hortum de¤ildir. ‹çinde oldukça kar-

mafl›k bir sistem bar›nd›r›r. Asl›nda hortum, çok özel bir kesme ve

vakumlama mekanizmas›n›n k›l›f›d›r. Bu mekanizman›n bir ad› da

"labium"dur. 

Sivrisinek ›s›rd›¤›nda bu k›l›f geriye do¤ru esner ve kesici me-

kanizma devreye girer. Bu mekanizma 6 parçadan oluflur. Bunlar-

dan 4 tanesi kesici b›çakt›r ve bu b›çaklar oldukça etkilidirler. Bir in-

san derisini kolayl›kla kesebildikleri gibi, kurba¤an›n ya da bir y›la-

n›n pullu derisini de kesebilecek güçtedirler.

Di¤er iki parça ise birleflerek içi bofl bir boru meydana getirir.
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Sivrisinek bu tüpü b›çaklar›n açt›¤› ya-

radan içeri sokar ve bu sayede kurban›-

n›n kan›n› emebilir.

B›çaklardan birinden yaran›n içine

ak›t›lan bir s›v› dokular› uyuflturur. Bu

bir nevi lokal anestezidir. Böylece sivri-

sinek derinizi kesip, kan›n›z› emerken

siz bir fley hissetmezsiniz. Ayr›ca bu s›-

v› kan›n p›ht›laflmas›n› engelleyerek,

sivrisine¤in kan emmeye devam etme-

sini sa¤lar. Sivrisine¤in ›s›rd›¤› bölge-

nin daha sonra kafl›nt› yapmas› ve flifl-

mesinin nedeni bu s›v›d›r. 

Gö¤üs Bölümü

Bu bölüm, sivrisine¤in kafas›n›n arka taraf›nda bulunur. Sivri-

sine¤in 6 aya¤› da gö¤üs bölgesinden ç›kar. Ayr›ca yine burada 1 çift

kanad› bulunur. Bu kanatlar pullarla kapl›d›r ve içlerinden damar-

lar geçer. 
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gözler

antenler

hortum

gözler

Sivrisine¤in say›s› 100'e varan gözü
vard›r. Bunlar bafl›n üzerinde petek flek-
linde yerleflmifltir. Alttaki resimde bu
göz kümesi içinden üçünün kesiti al›n-
m›flt›r. Sa¤ altta ise bu gözler üzerinde
bir objenin görüntüsünün beyne nas›l
iletildi¤i gösterilmifltir.
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Baz› böcek türleri 2 çift kanada sahiptir. Ancak sivrisineklerde

ikinci bir kanat tak›m› yerine kal›n ve küt yumrular ("stubby

knob"lar) vard›r. Bunlar uçufl esnas›nda titreflerek kontrol sa¤lama-

ya yard›mc› olurlar.

Sivrisine¤in vücudu k›ll›d›r. Ayr›ca kafa, kanat ve bacaklarda

pullar vard›r. Bu pullar kelebek pullar›n› and›r›r.

Bas›nca Dayan›kl› Kar›n Bölümü

Sivrisineklerin vücutlar› kan emerken çok fazla geniflleyebilir.

Sivrisinekler bir seferde ortalama 2.8 mg. kan emerler ki, bu kendi

ortalama a¤›rl›klar›ndan (2.5 mg) daha fazlad›r. (Bu, 70 kg'l›k bir in-

san›n bir seferde, üstelik de k›sa bir sürede 70 kg'›n üzerinde yemek

yemesine benzer) Acaba bu kadar hassas bir yap›ya sahip bir böcek

nas›l olup da kendi a¤›rl›¤›nca kan emebilmektedir? Sivrisine¤in

afl›r› kan emmesi sonucu patlayarak ölmesini engelleyen nedir? 

Di¤er kan emicilerde oldu¤u gibi, sivrisineklerin sindirim sis-

temleri de özel bir tasar›ma sahiptir. Sivrisineklerin ne zaman kan

emip ne zaman duracaklar›n› söyleyen gerginlik alg›lay›c›lar› var-

d›r. Bunlar sinir sistemine ba¤l› olarak çal›fl›r.

Yumurtalar›n› beslemek amac›yla, yaln›zca difli
sivrisinekler kan emerler. Erkek sivrisinek ise yal-
n›zca bitki özleriyle beslenir.

Sivrisinekler do¤al hayatta birçok canl›n›n besin
kayna¤›d›r. Kamuflaj yapan örümcek bir
sivrisinek avlam›fl (üstte).



Sivrisine¤in kar›n bölümündeki deri esnek ve saydam bir zar-

dan oluflur. Kan içeri çekilirken bu zar aç›larak kar›n k›sm›n›n genifl-

lemesini sa¤lar. Bu sayede sivrisinek de diledi¤i kadar kan emebilir.

Yap›lan deneylerde, sivrisine¤in karn›n›n içindeki gerginlik al-

g›lay›c›lar›n›n bir operasyonla al›nmas› durumunda, sivrisine¤in

kan emmekten patlad›¤› görülmüfltür. Buraya kadar belirtilen bütün

sistemlerin yan›nda, sivrisine¤in karn›nda bir de kapasite kontrol si-

nirlerinin bulunmas›, yarat›l›fl›ndaki üstün sanat›n bir baflka delili-

dir.

Sivrisinek gibi kan emen böceklerdeki bu sistemlerin benzerle-

rini insanlar da su depolama tesislerinde kullan›rlar. Pompalarla

emilen sular depolara aktar›l›r. Depolarda su seviye kontrolü yapan

özel alg›lay›c›lar bulunur. Depodaki su en üst seviyeye geldi¤inde

pompa otomatik olarak durur. 

fiimdi her iki sistemi de kabaca k›yaslayal›m: Su motorlar›n›n

a¤›rl›¤› ço¤u zaman onlarca kilo veya daha fazlad›r. Üstelik son de-

rece gürültülü çal›fl›r ve fazlas›yla da enerjiye ihtiyaç duyar. Zaman

içerisinde boru ile olan ba¤lant›lar›, contalar› afl›n›r ve su kaç›rmaya

bafllar. Zaman içinde paslanma gibi nedenlerle bak›ma ihtiyaçlar›

olur.
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De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" De ki:

"Allah'›nd›r." O, rahmeti kendi üzerine yazd›. Sizi

kendisinde flüphe olmayan k›yamet gününde elbette

toplayacakt›r. Nefislerini hüsrana u¤ratanlar, iflte onlar

inanmayanlard›r. (Enam Suresi, 12)
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Sivrisine¤in kafas›n›n içindeki emme sistemi ise 1 mm3'ten da-

ha küçüktür. Üstelik sivrisinek yaflam› boyunca pompas›na bir kere

bile bak›m yapma mecburiyetinde de¤ildir. Bu sistem hiçbir zaman

eskimez, fonksiyonunu kaybetmez. Sistemde asla aksakl›k meydana

gelmez. Üstün teknoloji ürünü olan bir pompalama sistemi bu mü-

kemmel mekanizman›n yan›nda son derece ilkeldir. 

Kuflkusuz ki, ne sivrisinekler ne de di¤er böcekler sahip olduk-

lar› bu mükemmel sistemleri kendi iradeleriyle meydana getiremez-

ler. Onlardaki bu mükemmel sistemi yaratan üstün bir Yarat›c› var-

d›r. Bu Yarat›c› herfleyi kontrolü alt›nda tutan Allah't›r. Herfley Rab-

bimizin bilgisi dahilindedir. Alemlerin Rabbi olan Allah herfleyi

kontrolü alt›nda tutan, herfleyi kusursuz yaratand›r. Bir ayette flöyle

buyrulmaktad›r:

"Bu, Allah'›n yaratmas›d›r. fiu halde, O'nun d›fl›nda olanlar›n

yaratt›klar›n› bana gösterin. Hay›r, zulmedenler, aç›kça bir sa-

p›kl›k içindedirler." (Lokman Suresi, 11)

San›ld›¤›n›n aksine, sivrisinekler kanla beslenmezler. Sivrisi-

nek g›das›n› bitki özlerini yiyerek temin eder. Erkek sivrisinekler ya-

flamlar› boyunca hiç kan emmezler. Ancak difli sivrisinekler, yu-

murtlama döneminde yumurtalar›n protein ihtiyac›n› karfl›lamak

için kan emerler. Emilen kan› sindirmek 3-4 gün sürer. Daha sonra

kan emme ifllemi tekrarlan›r. Bu döngü difli sivrisinekler için yu-

murtlama evresinin sonuna kadar sürer.

Av›n Yerini Tespit Eden Hassas Al›c›lar

Geceyar›s› zifiri karanl›k bir odada da uyusan›z, sivrisinek ko-

layl›kla sizi bulur. Bütün vücudunuz yorganla örtülü olsa, ancak sa-

dece bir eliniz aç›kta kalsa, sivrisinek an›nda bu eti tespit eder ve ka-

n› oradan emer. Peki bu hayvan bu ifli, -insanlar için genellikle son

derece tats›z ve üzerinde düflünmek istemedikleri bir konu da olsa
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nas›l baflarmaktad›r? Karanl›kta avlar›n› elleriyle koymufl gibi bula-

bilmelerinin s›rr› nedir?

Cevap yine çok üstün bir tasar›m› bize gösterir: Sivrisinek av›-

n› bulabilmesi için kompleks bir sistemle donat›lm›flt›r. Bu sistem ›s›,

gaz, nem ve çeflitli kimyasal maddelere duyarl› reseptörler içerir. Bu

sayede sivrisinek, av›n›n yerini karanl›kta çok kolay tespit eder. 

Is›ya hassas alg›lay›c›lar kullanmak, günümüz askeri teknoloji-

sinde de s›k s›k kullan›lan ve özellikle karanl›k ortamlarda oldukça

etkili olan bir yöntemdir. Sivrisine¤in vücudunda da çok hassas bir

›s› alg›lay›c›s› vard›r. "Tarsi" ad› verilen bu organ, sivrisine¤in ön

ayaklar›nda bulunur. Bunlar, bir vücuttan gelen ›s› dalgalar›n› kefl-

fettiklerinde sivrisinek adeta ona do¤ru çekilir ve hiç yan›lmadan

hedefine ulafl›r. Dahas› bu ›s› alg›lay›c›s› sayesinde, derinin alt›nda

kan›n yo¤un oldu¤u bölgeleri -çünkü damarlar dokulardan daha s›-

cakt›r- kolayl›kla bulur. 

Bir baflka deyiflle, zifiri karanl›ktaki bir yatak odas›na giren bir

sivrisinek, uyuyan kiflinin aç›ktaki bedenini, hatta cilde yak›n da-

marlar›n› gayet net bir biçimde alg›lar.

Sivrisine¤i çeken bir baflka unsur da karbondioksit gaz›d›r. ‹n-

san ve hayvanlar›n nefesinde bulunan bu gaz, sivrisinekler için

oldukça çekicidir ve av›n› bulmas›na yarayan önemli bir ipucudur.

Sivrisine¤in alg›lar›ndan biri de ›s›ya karfl› duyarl›d›r. Çevresindeki cisim-
leri yayd›klar› ›s›lar›na göre alg›lar.
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Karbondioksitin sivrisinekler üzerindeki etkisini kan›tlamak

için yap›lan bir deneyde, iki insan maketi birbirlerinden 2 metre

uza¤a konulmufltur. Daha sonra da, bu maketlerin a¤›z k›sm›na yer-

lefltirilmifl bir mekanizmadan d›flar›ya, nefes al›p verme h›z›yla kar-

bondioksit verilmifltir. Bunun hemen ard›ndan sivrisinekler maket-

lerin bafllar›n›n etraf›nda dönmeye bafllam›fllard›r. 

Kanda bulunan aminoasitlerin, aminlerin, amonya¤›n ve laktik

asitin kar›fl›m› da sivrisine¤i cezbeder; bu maddelerin 2000 defa sey-

reltilmifl deriflimi bile, sivrisinek için, saf sudan 5 kat daha fazla çe-

kicidir. Nem de sivrisine¤i çeken önemli faktörlerdendir. 

K›sacas› sivrisinek, ›s›, gaz, nem ve koku dedektörleriyle yüklü

bir savafl uça¤› gibidir. Av›n› karanl›kta göremese bile, hedefi yan›l-

madan bulabilece¤i üstün sistemlerle donat›lm›flt›r. Yaklafl›k 25 ila

30 metreden av›n›n varl›¤›n› ve yerini tespit edebilir.

Böylesine özel bir yap›n›n tesadüflerin ard› ard›na eklenmesi

sonucunda oluflamayaca¤› aç›kt›r. Bunun imkans›zl›¤›n› birlikte gö-

relim.

Bilindi¤i gibi yumurtalar›n›n protein ihtiyac›n› karfl›layabilmek

için, difli sivrisine¤in kurbanlar›ndan emdi¤i kana ihtiyac› vard›r. Bu

kan› temin etmesi için de kurban›n› bulabilmesi zorunludur. 

68

Sivrisine¤e en fazla 30 metre uzakl›ktaki her-
hangi bir canl› onun kurban› olabilir. Yanda bir
tilkiyi burnundan ›s›ran sivrisinek. Altta kur-
ba¤an›n gözlerinin çevresinde kan emen
sivrisinekler.



Evrim teorisinin iddialar› göz önüne al›nd›¤›nda, sivrisine¤in

yukar›da s›ralad›¤›m›z alg› yetene¤ini zaman içinde, aflama aflama

kazanm›fl olmas› gerekir. Ancak sivrisine¤in binlerce y›l boyunca,

kendi vücudunda tesadüfen bir ›s› reseptörü oluflmas›n› bekleyecek

zaman› yoktur. E¤er bu alg›lama sistemi do¤ufltan olmazsa sivrisi-

nek av›n› bulamaz ve yumurtalar ölür. Yani zaman içinde geliflim di-

ye bir olas›l›k söz konusu de¤ildir. 

Sivrisine¤in sahip oldu¤u alg›lay›c›lar› bir kez daha tekrar ede-

lim; Is›, nem, gaz ve kimyasal madde alg›layan sistemler. Bunlar›n

yan›nda bir de, karfl› cinsi alg›lamas›n› sa¤layacak titreflim duyarga-

lar›.

10 mm boyundaki sivrisine¤in, bu kadar etkili alg›lama sistem-

leriyle donat›lm›fl olmas›, ihtiyaçlar›n›n do¤ufltan karfl›land›¤› anla-

m›na gelir. Bu kusursuz sistemi yaratan ve sivrisine¤i yoktan var

eden Allah't›r. Allah yeryüzündeki her canl›ya r›zk›n› verdi¤i gibi,

bu r›z›klara ulaflmalar›n› sa¤layan yetenek ve donan›mlar› da ver-

mifltir. Bir ayette, bu gerçek flöyle haber verilir:

Yeryüzünde hiçbir canl› yoktur ki, r›zk› O'na ait olmas›n. Onun

karar (yerleflik) yerini de ve geçici bulundu¤u yeri de bilir. Tü-

mü apaç›k bir kitaptad›r. (Hud Suresi, 6)

Av›n› Sokmas›

Is›, gaz, nem veya kimyasal salg› uyar›lar›ndan birini alg›layan

sivrisinek hemen av›na yönelir. Sivrisinek av›n›n üzerine o kadar

yumuflak konar ki, bu ço¤u zaman hissedilmez bile. Daha sonra a¤›z

bölgesinde bulunan bir çift alet yard›m›yla, delmek için en uygun

olan noktay› bulur. Bu aletlere "palpi" denir. 

‹lk delme ifllemi alt ve üst çene taraf›ndan yap›l›r. Hortumun

içinde bulunan 4 kesici b›çak deriyi derinlemesine keser. S›cakl›k,

koku, tat ve dokunma duyu organlar›, deri alt›ndaki k›lcal

damarlar›n s›k oldu¤u yerleri saptamada önemli rol oynar. Birkaç

denemeden sonra sivrisinek damar› bulur. 
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Sivrisinek açt›¤› delikten içeri uzatt›¤› tüp yard›m›yla kan›

emer. Bu tüp sayesinde küçük bir kan damar›na girip, kan› do¤ru-

dan buradan içebilir. Ya da deriyi kesti¤inde çevredeki dokularda

biriken kan› emer. 

Ço¤u kez delici i¤neler deriye dikine girer. Sivrisine¤in i¤nesi-

nin en önemli özelli¤i belirli bir derinlikte e¤ilebilmesidir. Bu muh-

teflem özelli¤i sayesinde i¤ne deri alt›nda kolayl›kla hareket eder,

hatta derinin yüzeyine paralel uzanacak hale bile gelebilir. Böylece

i¤nesini damarca en zengin bölgeye ulaflt›r›r.

Ancak burada sivrisine¤i bekleyen önemli bir sorun vard›r. Siv-

risinek bir insan› ›s›rd›¤› anda, insan vücudunda bulunan bir tür sa-

vunma sistemi devreye girer. Vücuda mikroplar›n girmesini engel-

lemek ve kan› durdurmak için gerekli olan enzim, yara bölgesine

salg›lanmaya bafllar. Bu enzim kan›n p›ht›laflmas›n› sa¤lar. Kanda

p›ht›laflman›n bafllamas› ise, sivrisine¤in kan emiflini imkans›z hale

getirecektir. (P›ht›laflma, özetle plazma proteinlerinden biri olan

fibrinojenin fibrin haline dönüflmesidir.)

Fakat sivrisinek bunu biliyormuflças›na hareket eder ve kesici

b›çaklar›ndan birisinin içinden yaraya, p›ht›laflmay› engelleyen bir
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salg› enjekte eder. Bu salg› "anti coagulant" (p›ht›laflma engelleyici)

özellikte bir enzim içerir. Böylece kandaki enzim etkisiz hale getiri-

lir ve p›ht›laflma durur. 

Dahas› bu salg› sayesinde sivrisinek kurban›na lokal anestezi

yapar. Kesti¤i bölgeyi uyuflturur. Bu sayede kurban, derisinin kesil-

di¤inin ve kan›n›n emildi¤inin fark›na varmaz. Deride alerjik reak-

siyona, dolay›s›yla da kafl›nmaya neden olan fley de iflte bu salg›d›r.

Bütün bu anlat›lanlar saniyelerle ifade edilebilecek bir zaman

diliminde olup biterken, insan kendisini bir sivrisine¤in soktu¤u-

nun fark›na bile varmaz. 

Bir difli ortalama olarak bir seferde 2,8 miligram kan emer ve

bu yaklafl›k 2,5 dakika kadar sürer. Emme iflleminin tamamlanmas›

ile kan, sindirim sisteminin ön k›sm›nda bulunan emme pompalar›

sayesinde orta ba¤›rsa¤a gönderilir. Kar›n k›sm› sindirim sistemine

kadar kanla dolar. Kan› sindirme ifllemi ortalama 3-4 gün sürer,

ondan sonra emme ifllemi tekrarlan›r. 
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Sivrisine¤in hortumunun içinde 6 b›çaktan oluflan bir kesme
mekanizmas› vard›r. 4 b›çak deriyi keserken, di¤er 2 b›çak
birleflerek içi bofl bir boru meydana getirirler. Sivrisinek bu
boruyu kesti¤i dokunun içine sokar ve kan› emer. 
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Tüm bu ifllem üzerinde biraz durup düflünmek ise, bizi çok

önemli baz› sonuçlara ulaflt›r›r.

Sivrisinek ihtiyac› olan kana ulaflabilmek için yaln›zca üstün al-

g›lama sistemlerine, kesme ve emme mekanizmalar›na de¤il, kimya

bilgisine de sahiptir. Çünkü sivrisinek, yukar›da belirtildi¤i gibi, ka-

n›n p›ht›laflmas›n› engelleyen bir salg› kullanmaktad›r. Hem de hiç

tan›mad›¤›, bilmedi¤i bir vücudun savunma sisteminde yer alan bir

enzime karfl›. Dahas› bu salg›, sivrisine¤in bir cerrah gibi kesti¤i can-

l› dokular› uyuflturma özelli¤ine sahiptir. 

Bu bilgiden sonra flu sorular› sormak kaç›n›lmazd›r:

-Kan›n p›ht›laflma gibi bir özelli¤i oldu¤unu sivrisinek nereden

bilmektedir?

-Kesti¤i dokunun canl› oldu¤unu, bu ifllemin kurban›na ac›

verece¤ini nas›l ö¤renmifl ve bu probleme karfl› uyuflturma tekni¤i

gelifltirmifltir? 

-Ameliyat öncesinde lokal anestezi yapmak insan›n t›p bilimi

yard›m›yla gelifltirdi¤i bir tekniktir. Sivrisinek bu ilme nas›l sahip ol-

mufltur? 
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-Bu s›v›lar›n laboratuvar flartlar›nda bile sentezlenmesi son

derece güçken, sivrisinek bu s›v›ya nas›l sahip olmufltur?

-Uyuflturan ve kan›n p›ht›laflmas›n› engelleyen s›v›n›n, deriyi

parçalayacak ve bu s›v›lara en çok ihtiyac› olacak olan kesici b›çak-

lar›n içinde bulunmas› yaln›zca bir tesadüf müdür? 

-1 cm'lik bir canl›n›n 0.1 cm uzunlu¤unda, yaklafl›k 0.01 cm ça-

p›ndaki borusunun içinde oldukça üstün bir mekanizman›n yerlefl-

tirilmifl olmas›, üstelik flimdiye kadar var olan bütün sivrisineklerde

istisnas›z bu sistemlerin ve bilgilerin var olmas› nas›l aç›klanabilir?

Kuflkusuz cevap ortadad›r: Sivrisine¤in insan vücudundaki ka-

n›n kimyasal bileflimi hakk›nda bilgi sahibi olmas› ve sonra da bu

bilgiyi de¤erlendirerek kendi bedeninde çözümler gelifltirmesi söz

konusu dahi olamaz. Aç›kt›r ki, sivrisinekteki salg› ve bu salg›y›

canl›lar›n damarlar›na enjekte edebilmesini sa¤layan sistem, hem

insan›n hem de sivrisine¤in anatomisini en ince ayr›nt›s›na kadar bi-

len ve bunlara hakim olan tek bir yarat›c›n›n yaratmas›yla var ol-

mufltur.

Kuran'da, Rabbimizin "alemlerin Rabbi" oldu¤u bildirilir.

"alem" ço¤ul bir kelimedir ve "farkl› dünyalar, farkl› boyutlar ya da

farkl› düzen ve sistemler" gibi anlamlara gelir. "Rab" kelimesi ise,

"e¤iten, yetifltiren, düzenleyen, hüküm koyan, sahip" olan gibi an-

lamlar tafl›r. Sivrisine¤in insan bedeninde gerçeklefltirdi¤i inan›lmas›

zor "operasyon" da, kendi içinde küçük bir alemdir. Bizim ayr›nt›la-

r›n›n fark›nda olmad›¤›m›z, bilim yoluyla yeni yeni keflfetti¤imiz bu

alemdeki üstün "dizayn"›n sahibi, yani bu alemin "Rabbi" Allah't›r. 

Bu küçücük hayvana bile kolayl›kla ma¤lup olan insana düflen

görev ise, Allah'›n farkl› alemlerde yaratt›¤› delilleri görmeye çal›fl-

mak, Rabbimizin kudretini hakk›yla takdir etmektir. Ayetlerde

Allah, insanlar› bu konu üzerinde düflünmeye flöyle ça¤›r›r:
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1) Sivrisinek alt› b›çaktan oluflan kesme sistemiyle deriyi deler. Kesme iflle-
mi sürerken, b›çaklardan birinin içinden yaraya ak›t›lan salg› dokular› uyufl-
turur ve ›s›r›lan canl›, kan›n›n emildi¤inin fark›na bile varmaz. Bu salg› ayn›
zamanda da kan›n p›ht›laflmas›n› engelleyerek, emme iflleminin devam et-
mesini sa¤lar. 
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2) Kan emmeye devam eden sivrisine¤in karn› zamanla kan dolmaya bafllar. 

3) Sonunda sivrisine¤in karn› kendi a¤›rl›¤›ndan daha
fazla kanla dolar.
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Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; flimdi onu dinleyin. Sizin,

Allah'›n d›fl›nda tapmakta olduklar›n›z -hepsi bunun için bira-

raya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. E¤er si-

nek onlardan bir fley kapacak olsa, bunu da ondan geri alamaz-

lar. ‹steyen de güçsüz, istenen de. Onlar, Allah'›n kadrini hak-

k›yla takdir edemediler. fiüphesiz Allah, güç sahibidir, azizdir.

(Hac Suresi, 73-74)

Üstün Uçufl Tekni¤i

Sivrisinek kanatlar›n› saniyede yaklafl›k 500 defa ç›rpar. Bu

yüzden kanatlar›n sesi insan taraf›ndan bir v›z›lt› olarak alg›lan›r.

‹nsana imkans›z gibi gelen bu rakam çok hassas ölçümler sonucun-

da elde edilmifltir ve gerçekten de flafl›lacak bir rakamd›r.

Bir örnek konunun daha iyi anlafl›lmas›na yard›mc› olabilir.

E¤er insan›n kollar› bir makineye ba¤lanarak saniyede 500 kere aç›-

l›p kapanmaya zorlansa, sonuç hiç de iyi olmaz. Kolun omuza ba¤-

land›¤› eklem parçalan›r, ba¤lant›lar yanar, kolu tutan bütün lifler

kopar ve kol tamamen sakat kal›r. E¤er hareket bir saniyeden daha

uzun bir süre yapt›r›l›rsa, kol omuzdan ç›kar ve kopar. ‹nsan için

imkans›z olan bu hareket, do¤du¤u günden itibaren sivrisine¤in

günlük yaflam›n›n bir parças›d›r. 

Elbette bu mucizevi olay, sivrisine¤in yarat›l›fltan sahip oldu¤u

çeflitli destekleyici sistemler sayesinde gerçekleflir.

Öncelikle, kanatlar› ç›rpan kaslar›n ve ba¤lant›lar›n›n son dere-

ce güçlü ve dayan›kl› olmalar› gerekir. 

‹kinci koflul ise bu kaslara enerji sa¤lanmas›d›r. Bilindi¤i gibi

hücreler, enerjiyi oksijen kullanarak sentezlerler. Oksijen kullan›m

kapasitesinin yükselmesiyle orant›l› olarak dayan›kl›l›k artar. 

‹nsan vücudunda oksijen akci¤erden kana kar›fl›r ve kan yoluy-

la hücrelere ulaflt›r›l›r. Koflan bir insan›n yorulmas›n›n nedeni, za-

manla hücrelere gerekli oksijenin ulaflt›r›lamamas›d›r. Bir baflka
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neden ise, kas hücrelerinde laktik asidin ortaya ç›kmas›d›r. Bu asit

hücrelerden at›lmazsa yorgunluk hissine neden olur.

Bu durum sivrisinekler için oldukça farkl›d›r. Büyüklü¤ü ken-

di vücudunun büyüklü¤üne yak›n olan kanatlar›n› saniyede 500 de-

fa ç›rpabilmek için, sivrisine¤in çok fazla oksijene ihtiyac› vard›r. 

‹flte bu yüzden sivrisine¤in solunum sistemi tam da bu ihtiyac›

karfl›layacak flekilde yarat›lm›flt›r. Solunum sistemi hemen hemen

her hücreye ulaflan özel bir solunum borusundan oluflur. Bu boru

do¤rudan d›flar›daki havaya ba¤l› oldu¤undan, hücreler oksijen

al›flveriflini arac› bir madde olmaks›z›n yaparlar. Art›k maddeler de

bu borular sayesinde hücrelerden atmosfere verilirler. ‹flte bu yüz-

den, sivrisinek bir dakika içinde binlerce defa kanat ç›rpar ve hiç yo-

rulmaz.

Sivrisine¤in kanatlar›n› bu kadar h›zl› ç›rpabilmesi, ona uçufl

için birçok avantaj kazand›r›r. Dikey durumda afla¤› yukar› uçabilir,

kolayl›kla ileri geri hareket eder. Sivrisinek, helikopter ve uçaktan

çok daha üstün uçufl özelliklerine sahip kusursuz bir makine gibidir. 

Bir uça¤›n veya helikopterin uçabilmesi için, özel olarak rafine

edilmifl yak›tlar kullan›l›r. Oldukça pahal› olan bu yak›tlar, her uçufl

öncesinde tekrar doldurulur. Oysa sivrisinek bütün enerjisini yedi¤i

bitki özlerinden al›r. Uçaklar ve helikopterler her uçufl öncesinde ba-

k›mdan geçirilir, motor parçalar› sürekli yenilenir. Sivrisinek ise bü-

tün ömrü boyunca, s›rt›ndaki kaslar›n gücü sayesinde uçar ve hiçbir

problemle karfl›laflmaz.

Günümüz hava tafl›tlar› y›llar süren araflt›rmalar›n ve uzun ça-

l›flmalar›n sonucunda bugünkü özelliklerini kazanm›fllard›r. Kullan›-

lan bilgi birikimi ise, yüzy›llar›n bilgi birikimidir. Geliflmenin her

aflamas›nda insan akl›n›n düflünce ve tasar›m gücü kullan›lm›flt›r.

Ancak teknoloji ne kadar ilerlemifl olursa olsun, insano¤lu do¤adaki

uçufl teknolojisinin çok gerisindedir. Mevcut hiçbir teknoloji, sivrisi-

ne¤in boyutlar›nda ve onun uçufl özelliklerinde bir makine yapamaz. 

Unutulmamas› gereken, burada makinelerle karfl›laflt›rd›¤›m›z
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varl›¤›n 10 milimetre büyüklü¤ünde bir canl› oldu¤u ve bu canl›n›n

da milyonlarca küçük canl›n›n (hücreler) biraraya gelmesiyle olufl-

tu¤udur. Dolafl›m, boflalt›m ve sinir sistemleri, her an atan bir kalbi,

görebilen bir gözü, alg›lama sistemleri, protein sentezi yapan mil-

yonlarca hücresiyle sivrisinek, uçak ya da helikopterden çok daha

karmafl›k bir birleflimdir.

‹nsanlar bir uça¤›n ya da helikopterin nas›l meydana geldi¤i

sorusuna, usta mühendisler ve geliflmifl fabrikalar taraf›ndan yap›l-

d›¤›n› söyleyerek cevap verirler. Bu araçlar›n, metallerin tesadüfi

birleflmeleri sonucunda olufltuklar›n› iddia etmenin ne kadar ak›l ve

mant›k d›fl› oldu¤unu da gayet iyi bilirler. Ancak ayn› insanlar›n bir

bölümü, bu iki araçtan da üstün oldu¤u tart›flma götürmeyen sivri-

sine¤in, "evrim sürecinde meydana gelen tesadüfler" taraf›ndan, ya-

ni hiçbir planlay›c› olmadan var oldu¤unu iddia edebilmektedirler.

Çünkü bir planlay›c› oldu¤unu, yani Allah'›n varl›¤›n› kabul etmek,

onlara "ideolojik" nedenler ya da kendi ç›karlar›ndan kaynaklanan

birtak›m flartlanmalar nedeniyle zor gelmektedir.

Böyle yapmakla sadece kendilerini aldatm›fl olurlar. Sivrisinek

yoktan var olan, bir batakl›kl›¤›n içinde veya bir su birikintisinde,

birçok mucizevi aflamadan sonra dünyaya gelen bir böcektir. Tekno-

loji hangi aflamaya gelirse gelsin, bir canl›y› yoktan var edemez. Tek

bir sinek bile yaratamaz. Çünkü yaratmak yaln›zca alemlerin Rabbi

olan Allah'a mahsus bir özelliktir. Ve yarat›lan her varl›k da O'nun

varl›¤›n›n bir delilidir. Kuran'da verilen; "... Sizin, Allah'›n d›fl›nda

tapmakta olduklar›n›z -hepsi bunun için biraraya gelseler dahi-

gerçekten bir sinek bile yaratamazlar..." (Hac Suresi, 73) hükmü,

inkarc›lar için sonsuza kadar geçerlidir ve onlar›n ne denli büyük

bir çeliflki ve aldan›fl içinde olduklar›n› göstermektedir.

YEPYEN‹ B‹R BEDEN
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D ünya literatüründe, sivrisinek hakk›nda yaz›lm›fl birçok

kitap, yap›lm›fl say›s›z araflt›rma vard›r. Ancak bu kitab›n

amac›, tüm bu çal›flmalardan çok daha farkl›d›r. Amaç

sivrisine¤in çiftleflmesi, yumurtlamas›, beslenmesi hakk›nda genel

bilgi aktarmak de¤ildir.

Amaç, bu konu vesilesiyle insan›n hayat›ndaki en önemli ger-

çe¤i hat›rlamas›n› sa¤lamakt›r. 

Amaç, insana, gerçek sahibimizi, yani Alemlerin Rabbi olan

Allah'› ve Rabbimize karfl› olan sorumluluklar›n› hat›rlatmakt›r. 

Kitapta aç›klad›¤›m›z baz› mucizeler, k›saca hat›rlan›rsa, s›ra-

dan bir canl› gibi gözüken sivrisine¤in, insanlara gösterilmifl ne ka-

dar büyük bir yarat›l›fl delili oldu¤u bir kez daha anlafl›l›r. Bunlar›

flöyle s›ralayabiliriz:

-Yumurtlama zaman› gelen anne sivrisine¤in, karn›ndaki ›s› ve

nem reseptörü sayesinde en uygun bölgeyi tespit etmesi.

-Yumurtalar›n› suya b›rakan sivrisineklerin, ileride yavrular›-

n›n karfl›laflaca¤› problemleri düflünerek çeflitli tedbirler almalar›.

-Yumurtalar›n olumsuz flartlarda -zamanlar› geldi¤i halde- çat-

lamadan uygun koflullar›n oluflmas›n› beklemeleri.

-Yumurtalar›n kendi kendilerini kamufle etme yetenekleri.

-Anne sivrisine¤in yumurtalardan bir sal yaparak, yumurtala-

r›n kaybolmas›n› ve suya batmas›n› engellemesi.

-Yumurtalar›n birlefltirildiklerinde sal oluflturabilmelerine uy-

gun bir yap›ya sahip olmalar›, altlar›nda gereken özelliklerde  bir

hava bofllu¤unun bulunmas›.

-S›tma sivrisineklerinin yumurtalar›n›n üzerinde, yumurtala-

r›n suya batmalar›n› engelleyen cansimidine benzer yap›lar›n bu-

lunmas›.

-Marangoz sivrisine¤in, bitki köklerini keserek yumurtalar›na

en uygun ortam› haz›rlamas›.
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-Yeni do¤malar›na ra¤men baz› larvalar›n, bitkilerin köklerinde

oksijen bulundu¤unu bilip, kökleri keserek bu oksijene ulaflmalar›.

-Larvalar›n beslenebilmesi için suyu ak›nt› yaratarak süzmele-

rini sa¤layan, a¤›z etraf›ndaki özel dizayn edilmifl f›rçalar.

-Larvan›n kendisine uygun bir ev yapmas› ve ihtiyac› olan bü-

tün malzemenin do¤ufltan ona verilmifl olmas›.

-Ak›nt›l› sularda yaflayan larvalar›n kuyruklar›nda bulunan ve

bir yerlere tutunarak ak›nt›ya kap›lmamalar›n› sa¤layan kancalar.

-Baflafla¤› suyun içinde duran larvan›n, suyun üzerine uzanan

ve nefes alabilmesini sa¤layan -dalg›çlar›n kulland›klar› flnorkellere

benzeyen- hava borusu.

-Borunun içinde bulunan ve borudan içeri su kaçmas›n› engel-

leyen, özel izolasyon maddesi.

-Günefl alt›nda günlerce kalan ve fleffaf bir deriye sahip olan lar-

valar›n, güneflten kavrulmalar›n› engelleyen özel ürik asit kalkan›.

-Pupa dönemine geçiflte, larvan›n derisini k›rmas›na yarayan

ve bu aflamadan sonra kaybolan özel organ.

-Pupan›n son de¤iflim aflamas›nda, su yüzeyindeki bafl taraf›n-

dan çatlamas›. (Baflka bir noktadan çatlarsa kozan›n içi ›slan›r.)

-Kozan›n bafl taraf›n›n yine özel bir maddeyle yal›t›lm›fl olmas›.

-Sivrisine¤in suyun içindeki pupadan, vücudunu ve kanatlar›-

n› suya hiç temas ettirmeden ç›kmas›.

-Suyun içinde yaflayan bir canl›yken, buradan kusursuz bir

uçufl makinesi olarak ç›kmas›.

-Erkek sivrisine¤in, diflisini, kanat ç›rpma frekans›ndan tan›ya-

bilmesi.

-Sivrisine¤in av›n› ›s›rmak için kulland›¤›, alt› parçadan oluflan

kesme, delme ve emme mekanizmas›.

-Açt›¤› yaray› uyuflturmas›, böylece kurban›na fark ettirmeden

kan emebilmesi.
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Bu kitap ve içinde anlat›lan sivrisinekle ilgili mucizevi olaylar,

sizin için belki de sand›¤›n›zdan çok daha önemlidir. Çünkü bunla-

r› Kendi varl›¤›n›n delilleri olarak yaratan Allah, insana baz› sorum-

luluklar yüklemifltir. Bu sorumluluklar› yerine getirmek de -bunun

fark›nda olsa da olmasa da- insan için en önemli konudur.

Allah bir ayetinde Kendisinden baflka baflka gerçek dost ve yar-

d›mc› olmad›¤›n› haber vermekte ve kullar›na flöyle buyurmaktad›r: 

fiüphesiz göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda, gece ile gündüzün

ardarda geliflinde temiz ak›l sahipleri için gerçekten ayetler

vard›r. Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'›

zikrederler ve göklerin ve yerin yarat›l›fl› konusunda

düflünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz, sen bunu bofluna

yaratmad›n. Sen pek yücesin, bizi ateflin azab›ndan koru.

Rabbimiz, flüphesiz Sen kimi atefle sokarsan, art›k onu 'hor

ve afla¤›l›k' k›lm›fls›nd›r; zulmedenlerin yard›mc›lar› yok-

tur." (Al-i ‹mran Suresi, 190-192)

Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destekçisi)dir. On-

lar› karanl›klardan nura ç›kar›r; inkar edenlerin velileri

ise ta¤uttur. Onlar› nurdan karanl›klara ç›kar›rlar. ‹flte on-

lar, ateflin halk›d›rlar, onda süresiz kalacaklard›r.

(Bakara Suresi, 257)





D arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini reddet-

mek amac›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bi-

lim d›fl› bir safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n,

cans›z maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, ev-

rende ve canl›larda çok mucizevi bir düzen bulundu¤unun bilim ta-

raf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece Allah'›n tüm evreni

ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlan-

m›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yü-

rütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, ta-

rafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara

ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teori-

sinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bi-

lim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir.

Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddiala-

r›n tamamen yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok

bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji,

biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim

adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini

art›k "yarat›l›fl gerçe¤iyle" aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek

çok çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya

devam ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle,

burada da özetlemekte yarar vard›r.
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Darwin'i Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a

kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na

karfl›n, kapsaml› olarak 19.

yüzy›lda ortaya at›ld›. Teori-

yi bilim dünyas›n›n günde-

mine sokan en önemli ge-

liflme, Charles Darwin'in

1859 y›l›nda yay›nlanan

Türlerin Kökeni adl› kita-

b›yd›. Darwin bu kitapta

dünya üzerindeki farkl›

canl› türlerini Allah'›n

ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤i-

ne karfl› ç›k›yordu. Dar-

win'e göre, tüm türler ortak

bir atadan geliyorlard› ve za-

man içinde küçük de¤iflimlerle

farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bi-

limsel bulguya dayanm›yordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sade-

ce bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin

Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok

önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›n-

dan afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini

umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim,

Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer

birer dayanaks›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta in-

celenebilir:
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1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla

aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte

evrimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bul-

gu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir

tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar

y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldikle-

rini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca

kompleks canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir ev-

rim gerçekleflmiflse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda buluna-

mad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlar-

dan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde dur-

mak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi

kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenle-

me olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana gel-

di¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonu-

cunda ortaya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en

temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etme-

miflti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok

basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri

inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin

EVR‹M YANILGISI
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tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k

oluflturabileceklerine inan›l›yordu.

Bu dönemde böceklerin yemek ar-

t›klar›ndan, farelerin de bu¤day-

dan olufltu¤u yayg›n bir düflün-

ceydi. Bunu ispatlamak için de

ilginç deneyler yap›lm›flt›. Kirli

bir paçavran›n üzerine biraz

bu¤day konmufl ve biraz bek-

lendi¤inde bu kar›fl›mdan fare-

lerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da ha-

yat›n cans›z maddelerden türeye-

bildi¤ine bir delil say›l›yordu. Oy-

sa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin

üzerindeki kurtlar kendiliklerinden

oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar›

gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise,

bakterilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünya-

s›nda yayg›n bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü

Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› ke-

sin olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonu-

cunda vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat

oluflturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür.1

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl›

uzun süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k

yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddi-

as›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 
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20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ün-

lü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda or-

taya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana ge-

lebilece¤ini ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla

sonuçlanacak ve Oparin flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Ma-

alesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en ka-

ranl›k noktay› oluflturmaktad›r."2

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu

çözüme kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en

ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda

düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i

gazlar› bir deney düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ek-

leyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül

(aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gi-

bi tan›t›lan bu deneyin geçerli olmad›¤›

ve deneyde kullan›lan atmosferin

gerçek dünya koflullar›ndan çok

farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda

ortaya ç›kacakt›.3

Uzun süren bir sessizlik-

ten sonra Miller'in kendisi de

kulland›¤› atmosfer ortam›n›n

gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.4

Hayat›n kökeni sorununu

aç›klamak için 20. yüzy›l boyun-

ca yürütülen tüm evrimci çabalar

hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San

Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü
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jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda ya-

y›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde

sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z:

Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›?5

Hayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bi-

le inan›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hüc-

resi, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha kar-

mafl›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda
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s›nda yine yenilgiye u¤ram›fllard›r. Çünkü 1970'li y›llarda elde edilen sonuçlar, ilkel dünya olarak
nitelendirilen dönemdeki atmosferin yaflam›n oluflmas› için hiçbir flekilde uygun olmad›¤›n›
kan›tlam›flt›r.



bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretileme-

mektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlan-

t›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl›

olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 amino-

asitlik ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte

1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hüc-

renin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA mole-

külü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bil-

ginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900

ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z bir-

tak›m özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir.

Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultu-

sunda gerçekleflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin
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Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçeklerden bir tanesi, canl›l›¤›n inan›lmaz derecedeki komp-
leks yap›s›d›r. Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer alan DNA molekülü, bunun bir örne¤idir.
DNA, dört ayr› molekülün farkl› diziliminden oluflan bir tür bilgi bankas›d›r. Bu bilgi bankas›n-
da canl›yla ilgili bütün fiziksel özelliklerin flifreleri yer al›r. ‹nsan DNA's› ka¤›da döküldü¤ünde,
ortaya yaklafl›k 900 ciltlik bir ansiklopedi ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r. Elbette böylesine ola¤a-
nüstü bir bilgi, tesadüf kavram›n› kesin biçimde geçersiz k›lmaktad›r.
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meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir.

Bu ise, hayat›n kendili¤inden olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sok-

maktad›r. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof.

Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›n-

da bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asit-

lerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak

oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan

di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n

kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna

varmak zorunda kalmaktad›r.6

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkan-

s›z ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" ka-

bul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek

olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

Evrim'in Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin

"evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçek-

te hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksi-

yon" mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, ki-

tab›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Se-

leksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mü-

cadelesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta ka-

laca¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan

tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler ha-

yatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden

oluflacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez,

onlar› baflka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.
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Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici

güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin
Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al

seleksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.7

Lamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi

döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayana-

rak cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z

biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fi-

ziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken

bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in La-

marck'a göre zürafalar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n

yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uza-

m›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni ad-

l› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla

balinalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.8
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Lamarck zürafalar›n cey-
lan benzeri hayvanlardan
türediklerine inan›yordu.
Ona göre otlara uzanmaya
çal›flan bu canl›lar›n za-
man içinde boyunlar› uza-
m›fl ve zürafalara dönüflü-
vermifllerdi. Mendel'in
1865 y›l›nda keflfetti¤i ka-
l›t›m kanunlar›, yaflam s›-
ras›nda kazan›lan özellik-
lerin sonraki nesillere ak-
tar›lmas›n›n mümkün ol-
mad›¤›n› ispatlam›flt›r.
Böylece Lamarck'›n züra-
fa masal› da tarihe kar›fl-
m›flt›r.
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Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliflen genetik bili-

miyle kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki

nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al se-

leksiyon "tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma

olarak kalm›fl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'la-

r›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiy-

le neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyo-

nun yan›na "faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani

canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama ha-

talar› sonucunda oluflan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan mo-

del neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca

canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z

kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara

dayal› bir süreç sonucunda

olufltu¤unu iddia etmekte-

dir. Ama teoriyi çaresiz b›-

rakan aç›k bir bilimsel ger-

çek vard›r: Mutasyonlar

canl›lar› gelifltirmezler, ak-

sine her zaman için canl›-

lara zarar verirler.
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Rastgele mutasyonlar insanlara ve di¤er
tüm canl›lara her zaman zarar verirler.
Yandaki resimde mutasyona u¤rad›¤› için
befl ayakl› do¤mufl bir kuzu görülüyor. 



Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sa-

hiptir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi  rasgele bir etki ancak

zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›k-

lar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meyda-

na gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonla-

r›n evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten

yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek

rastlant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol sa-

atinde meydana gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeye-

cektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz

olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir.9

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifl-

tiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl›

oldu¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›"

olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden,

sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k gö-

rülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim

mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul et-

ti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada

hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim me-

kanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl

olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤u-

nun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifller-

dir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl

ve bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dö-

nüflüm yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl
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ve kademe kademe

ilerlemifltir. 

Bu durumda, id-

dia edilen uzun dönü-

flüm süreci içinde say›-

s›z "ara türler"in olufl-

mufl ve yaflam›fl olma-

lar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir

yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar›

sürüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini ta-

fl›rken, bir yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar

ortaya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de,

sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl

olduklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›-

n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n

say›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gere-

kir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda

rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›kla-

m›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çe-

flitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n ka-

n›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.10
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Sa¤da, 150-200 milyon y›l-
l›k  yusufçuk fosili (Juras-
sic -   Recent dönem), He-
men alt›nda ise günümüz-
de yaflayan ve bu fosil ile
birebir ayn› özelliklere sa-
hip olan yusufçuk. 



Darwin'in Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir ya-

n›nda hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl form-

lar›na rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde

edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine,

canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde

ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir ev-

rimci olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde,

türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle

karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde olu-

flan gruplar görürüz.11

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl

formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar.

Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin

yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türü-

nün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve ku-

sursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl

olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci Biyolog Douglas Futuyma tara-

f›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek

yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükem-

mel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›fl-

t›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden

önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl ol-

mal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›k-

m›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl ol-

malar› gerekir.12

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir

biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni",

Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.
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‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri ko-

nu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün

yaflayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤i-

ni varsayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, mo-

dern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia

edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kate-

gori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney

maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu

canl›lar gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley

de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngil-

tere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus ör-

nekleri üzerinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›-

lar›n sadece soyu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklar›n› ve in-

sanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.13

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" ya-

ni insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›-

lar, Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu fark-

l› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas›

olufltururlar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n

aras›nda evrimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim

teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst

Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu

kabul eder.14

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus >
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Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir son-

rakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n

son bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dün-

ya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermek-

tedir.15

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü

çok modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neanderta-

lensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda

yan yana bulunmufllard›r.16

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›-

n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi

paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci ol-

mas›na karfl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle

aç›klar:
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Evrim yanl›s› gazete
ve dergilerde ç›kan
haberlerde yandaki-
ne benzer hayali "il-
kel" insanlar›n resim-
leri s›kl›kla kullan›l›r.
Bu hayali resimlere
dayanarak oluflturu-
lan haberlerdeki tek
kaynak, yazan kiflile-
rin hayal gücüdür.
Ancak evrim bilim
karfl›s›nda o kadar
çok yenilgi alm›flt›r ki
art›k bilimsel dergi-
lerde evrimle ilgili
haberlere daha az
rastlan›r olmufltur.
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E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insa-

n›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki,

bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›-

laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler.17

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali bir-

tak›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf

propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi se-

naryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fo-

silleri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve say-

g›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›-

na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana

uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna

varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skala-

s›" yapm›flt›r. Bilimsel olarak kabul etti¤i bil-

gi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i

bilgi dallar›na kadar bir yelpaze olufltur-

mufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre

en "bilimsel" -yani somut verilere daya-

nan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir.
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Evrimciler iddialar›n› inand›r›c› k›lmak için haya-
li çizimler yapm›fl, yeryüzünde hiçbir zaman var
olmam›fl ilkel insan resimleri çizerek halk› ya-
n›ltmaya çal›flm›fllard›r. Yanda evrimciler tara-
f›ndan ilkel olarak gösterilmeye çal›fl›lan Nean-
dertal ›rk›ndan bir yetiflkinin rekonstrüksiyonu.



Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilim-

ler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda

ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›la-

ma" kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpa-

zenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsa-

y›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihi-

nin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse

için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesin-

likle inanan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul et-

meleri bile mümkündür.18

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan

birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde

yorumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, is-

terseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de

çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir.

Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya ge-

lerek önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir

flekilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi dü-

flünelim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi

elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›,

hangi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹ster-

seniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda sa-

vunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›-

na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda

bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi
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Evrimcilerin istedikleri tüm flartlar sa¤lansa bir canl› oluflabilir mi? Elbette ki hay›r. Bunu
daha iyi anlamak için flöyle bir deney yapal›m. Soldakine benzer bir varile canl›lar›n olu-
flumu için gerekli olan bütün atomlar›, enzimleri, hormonlar›, proteinleri k›sacas› evrimci-
lerin istedikleri, gerekli gördükleri tüm elementleri koyal›m. Olabilecek her türlü kimyasal
ve fiziksel yöntemi kullanarak bu elementleri kar›flt›ral›m ve istedikleri kadar bekleyelim.
Ne yap›l›rsa yap›ls›n, ne kadar beklenirse beklensin bu varilden canl› tek bir varl›k bile ç›-
karamayacaklard›r. 



elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bu-

lunmayan ancak bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri

malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri

kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal

oluflma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu kar›fl›mlara iste-

dikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl cihaz-

larla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dünyan›n önde gelen bilim

adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a

aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varil-

lerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n

var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun.

Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›ka-

rtamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa-

¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri,

muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›,

karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›,

sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› tü-

ründen hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z

bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi olufltura-

mazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra

art arda baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra

kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri olufl-

turamazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bu-

lur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r›

bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile

düflünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.
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Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er

konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna

k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters

olarak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyal-

lerine dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi de-

nilen küçücük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllem-

den sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgi-

den sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin

bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer

kapkaranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z ka-

dar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l

bir dünyay› seyretmektesiniz.
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Gözü ve kula¤›, kamera ve ses kay›t cihazlar› ile k›yaslad›¤›m›zda, bu organlar›m›z›n
söz konusu teknoloji ürünlerinden çok daha kompleks, çok daha 
baflar›l›, çok daha kusursuz tasar›mlar oldu¤unu görürüz.



Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l

teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r.

Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n,

sonra bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz net-

lik ve kalitedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu

kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon flir-

ketinin üretti¤i en geliflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›l-

d›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun

için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta,

planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n,

bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir net-

lik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki

boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir pers-

pektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya,

gözün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu

bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç

boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Ar-

ka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir

zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Ka-

merada da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekaniz-

man›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size,

odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar bi-

raraya geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne

düflünürsünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluur-

suz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan

alet tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün

de tesadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de

geçerlidir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla
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toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlen-

direrek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyalle-

rine dönüfltürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duy-

ma ifllemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi se-

se de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültü-

lü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler

beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfo-

nilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›-

n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi öl-

çülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kulla-

n›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir.

Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›la-

yan müzik sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm

teknolojiye, bu teknolojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana

ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lama-

m›flt›r. En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik

setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur

veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›z-

da daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak in-

san vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve

kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u

gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçim-

de onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyle-

dir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses ci-

haz›, göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›fl-

t›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok

büyük bir gerçek daha vard›r.
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Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaflar›z. Gördü¤ümüz insanlar, koklad›¤›m›z çiçekler,
dinledi¤imiz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti¤imiz ›slakl›k... Bunlar›n hepsi
beynimizde oluflur. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne sesler, ne de görüntüler var-
d›r. Beyinde bulunabilecek tek fley elektrik sinyalleridir. K›sacas› biz, beynimizdeki elekt-
rik sinyallerinin oluflturdu¤u bir dünyada yaflar›z. Bu bir görüfl veya varsay›m de¤il, dün-
yay› nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bilimsel bir aç›klamad›r. 
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Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri,

kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokim-

ya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair bir-

çok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe-

¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini

görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde gö-

ze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir fluur

bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir

hücrelerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret

oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir ce-
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Evrimciler "ben" dedi¤imiz varl›¤›n, sadece beynin içindeki sinir hücreleri ve
bunlar aras›ndaki kimyasal reaksiyonlar oldu¤unu iddia ederler. Oysa bilimsel
bulgular, zihnin sadece beyinden ibaret olmad›¤›n›, aksine beynin ötesinde, bey-
ni kullanan madde-ötesi bir varl›¤›n oldu¤unu göstermektedir. Bu varl›k, göze ih-
tiyaç duymadan gören, kulak olmadan duyan, burna gerek duymadan koklayan
"RUH"tur.



vap verememektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u

ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için

kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da ötesinde düflünmek için beyne

ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki bir-

kaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu,

renkli, gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp, O'ndan

korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgu-

larla aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin ha-

yat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim

mekanizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teori-

nin gerektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu

durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak

bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli

evren modeli gibi pek çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›l-

m›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r.

Hatta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak

göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendi-

sinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu

çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwi-

nizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu-

¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden

ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Ric-

hard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu

flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edil-
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mifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir

aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de-

¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dün-

yaya materyalist bir aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kav-

ramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de,

‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz.19

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa

yaflat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, madde-

den baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z,

bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› can-

l› türünün; örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, bö-

ceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin

kendi içindeki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle,

cans›z maddenin içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu,

hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi

deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu ka-

bulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan in-

sanlar ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç,

bilgi ve akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evre-

ni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›-

lar› yarat›p flekillendiren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin 

En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolo-

jinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan

her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini an-

d›ran evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu ko-

layl›kla anlayacakt›r. 
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Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük

bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran

ve bunlar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar

yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi

bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n,

bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca-

¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim

adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle ev-

rim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifa-

desini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insan-

lar›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflünmeleri-

ne imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok

aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka inanç veya id-

dia daha yoktur. Bu, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›-

n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›k-

lar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya
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tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçek-

te bu durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah,

baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten

aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayet-

lerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühür-

lemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onlara-

d›r. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalbleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bu-

nunla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hay-

vanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r.

(Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde  ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bi-

le inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yük-

selseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülen-

mifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›,

insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu

büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret

verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senar-

yolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anla-

fl›labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve

cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir orga-

nizasyon, disiplin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen

evreni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya

gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meyda-

na getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan ba-

z› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa
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ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Mu-

sa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bil-

gin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söy-

ler. Hz. Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n

marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayetler

flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini

büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir

sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmaca-

lar"la - Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüle-

yebilmifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya

koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›-

n› yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verin-

ce) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p

yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduk-

lar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller ola-

rak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek

etkileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anla-

fl›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de

bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma id-

dialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu

iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›n-

da ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim,

yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan,

ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim te-

orisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, ge-

lece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri

olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir
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hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›laya-

cakt›r.20

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insan-

lar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi

dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak

tan›mlanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir

yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatma-

cas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n›

hayret ve flaflk›nl›kla düflünmektedir.
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Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka bizim 
hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herfleyi bilen, 

hüküm ve hikmet sahibi olans›n. 
(Bakara Suresi, 32)


