


Her in san to hu mu ta nır, ne ye ben ze di ği ni bi lir, bit ki le rin to hum lar -

dan oluş tu ğun dan ha ber dar dır. An cak na sıl olup da tah ta par ça sı nı

an dı ran bir ci sim den bir bi ri ne ben ze yen ya da ben ze me yen çe şit çe -

şit bit ki nin çık tı ğı nı, bü tün bu bit ki le re ait bil gi le rin to hum la ra na sıl

yer leş ti ril di ği ni, bu bil gi le rin na sıl ay rı ay rı şif re len di ril di ği ni bel ki de

hiç dü şün me miş tir. 

Na sıl olup da tah ta gö rü nüm lü bir ci sim den tam aya rın da şe ke riy le,

özel ko ku suy la, lez ze tiy le mey veler çık mak ta dır? Ağa cı üre ten, mey -

ve le ri ağa ca yer leş ti ren to hu mun ken di si mi dir? Mey ve le rin ve ya çi -

çek le rin şek li ni, ren gi ni be lir le yen to hum mu dur? Pe ki ya ağaç ile il -

gi li bil gi le ri ek sik siz ola rak için de ki emb ri yo ya yer leş ti ren to hu mun

ken di si mi dir? 

Bu kitap ta tüm bu soruların cevabı  veril mek te; tohum ların Al lah’ın

son suz kud retinin birer delili ol duğu ve yaratılış ların daki ih tişam an -

latıl mak tadır.
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lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya -

nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge -

çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık

bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta -
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Ha run Yah ya Kül li ya tı, -Al lah'ın iz niy le- 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta -

rif edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir

ve si le ola cak tır.

y

ARAŞTIRMA YAYINCILIK

ISBN 978-975-8718-59-7

9 7 8 9 7 5 8 7 1 8 5 9 7





Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı

"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.

1. Baskı: Temmuz 2000 / 2. Baskı: Ağustos 2006

3. Baskı: Ağustos 2011 / 4. Baskı: Eylül 2014

ARAŞTIRMA
YAYINCILIK

Kayışdağı Mah. Değirmen sokak No: 3

Ataşehir-İstanbul Tel: (0216) 660 00 59

Baskı: İklim Ofset

Litros Yolu Fatih İş Merkezi No: 280 

Topkapı-İstanbul  Tel: (0 212) 613 40 41

www. harunyahya.org -  www.harunyahya.net

www.a9.com.tr  -  www. harunyahya.tv





Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan

Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğre-

nimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar

Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul

Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim gördü. 1980'li yıl-

lardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok

eser hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahte-

karlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in

kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya koyan

çok önemli eserleri bulunmaktadır. 

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer

aldığı toplam 55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 73

farklı dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı müca-

dele eden iki peygamberin hatıralarına hürmeten, isimle-

rini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluştu-

rulmuştur. Yazar tarafından kitapların kapağında

Resulullah (sav)'in mührünün kullanılmış olmasının sem-

bolik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür,

Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son sözü,

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

remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışma-

larında, Kuran'ı ve Resulullah (sav)'in sünnetini ken-

dine rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce

sistemlerinin tüm temel iddialarını tek tek çürüt-

meyi ve dine karşı yöneltilen itirazları tam ola-

rak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedefle-

mektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sa-

hibi olan Resulullah (sav)'in mührü, bu son sö-

zü söyleme niyetinin bir duası olarak kullanıl-

mıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak he-

def, Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaştırmak,

böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği

ve ahiret gibi temel imani konular üzerin-

de düşünmeye sevk etmek ve inkarcı sis-

temlerin çürük temellerini ve sapkın uy-

gulamalarını gözler önüne sermektir.

YAZAR HAKKINDA



Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, İngiltere'den

Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan

İtalya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyanın daha pek çok ülke-

sinde beğeniyle okunmaktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca,

Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygurca, Endonezyaca,

Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullanılıyor),

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

Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurtdışında geniş bir oku-

yucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insa-

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

Kitapları okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve

samimi üslubun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki

etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır.

Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık materyalist

felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savuna-

bilmeleri mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla sa-

vunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı

akımlar, Harun Yahya Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır. 

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

maktadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca

Allah'ın hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve ya-

yınlanmasında herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. 

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini gör-

melerini sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin

de, çok önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri kar-

maşa meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve

keskin bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve za-

man kaybına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gü-

cünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konu-

da kuşkusu olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürüt-

mek ve Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin

açıkça görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çek-

tikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın

yolu ise, dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve

Kuran ahlakının, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır.

Dünyanın günden güne daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa or-

tamı dikkate alındığında bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde ya-

pılması gerektiği açıktır. Aksi halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın iz-

niyle, 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk

ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.



� Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü -

şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de ni, bu te ori nin her tür lü din

aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la -

yı sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek

çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne

ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu

göz ler önü ne ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li

hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo run lu dur.

Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka -

nı bu la bi lir. Bu ne den le her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet

de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

� Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe -

ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın da ima ni ko nu lar,

Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar

Allah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek -

te dir ler. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak -

lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık -

lan mak ta dır. 

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

ye di den yet mi şe her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu

et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi -

mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır ser -

gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve

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

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

le ce ği gi bi, kar şı lık lı bir soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan

is ti fa de et mek is te yen bir grup oku yu cu nun ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko -

nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın -

dan ya rar lı ola cak tır.

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

nın ma sı na ve okun ma sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır.

Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür.

Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer

in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

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

ise önem li se bep le ri var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et -

ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap -

la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si

ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa -

hit ola cak tır.

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

he li kay nak la ra da ya lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı -

ya dik kat edil me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü -

rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 

OKUYUCUYA
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TOHUM MUCİZES İ

Biz gökten belli bir miktarda su indirdik ve onu
yeryüzünde yerleştirdik; şüphesiz Biz onu

(kurutup) giderme gücüne de sahibiz.
Böylelikle, bununla size hurmalıklardan,

üzümlüklerden bahçeler-bağlar geliştirdik,
içlerinde çok sayıda yemişler vardır; sizler

onlardan yemektesiniz.
Ve (daha çok) Tur-i Sina'da çıkan bir ağaç (türü

de yarattık); o yağlı ve yiyenlere bir katık
olarak bitmekte (ürün vermekte)dir.

(Mü'minun Suresi, 18-20)

8



B
ah çe niz de bu lu nan mey ve ağaç la rı, evi ni zin pen ce re sin den gö -

rünen çam or ma nı ya da ara bay la gi der ken yol ke na rın da gör dü -

ğü nüz çı nar lar hak kın da hiç de tay lı ola rak dü şün müş müy dü -

nüz? Bu bit ki le rin na sıl or ta ya çık tı ğı nı, han gi aşa ma lar dan ge çe rek bir

ağaç ha li ne gel dik le ri ni bi li yor mu su nuz?Yoksa bit ki le rin var lı ğı si zin

için sa de ce es te tik bir an lam mı ifa de edi yor? Ve ya "ol sa lar da olur ol ma -

sa lar da" di ye mi dü şü nü yor su nuz? Eğer böy le dü şü nü yor sa nız ya nı lı -

yor su nuz. Çün kü es te tik zev ki ni ze hi tap et me le ri nin ya nı sı ra, ne fes al ma -

nı zı sağ la yan at mos fer de ki den ge le ri, ok si jen mik ta rı nın ye ter li li ği ni, faz -

la kar bon di ok sit ten ze hir len me me ni zi, at mos fer de ki ne min ra hat sız edi ci

öl çü ler de ol ma ma sı nı, ya şa dı ğı nız yer de ki ha va nın çok so ğuk ya da çok

sı cak ol ma ma sı nı ya ni şu an da pek çok yön den ra hat bir ya şam sür me ni -

zi bü yük öl çü de bit ki le rin var lı ğı na borç lu su nuz. Üs te lik bit ki le rin si ze

olan fay da sı sa de ce bun lar la da sı nır lı de ğil. Bü tün can lı lar gi bi siz de ya -

şa mak için ih ti ya cı nız olan vi ta min le rin ve mi ne ral le rin çok bü yük bir bö -

lü mü nü bit ki ler den kar şı lı yor su nuz. 

Bit ki le rin can lı ya şa mın da et ki li olan ge nel özel lik le ri, na sıl fo to sen -

tez ya pa rak be sin üret tik le ri, top rak tan al dık la rı mad de le ri na sıl dev gi bi

ağaç la rın en uç dal la rı na ka dar da ğıt tık la rı gi bi mu ci ze vi de tay ları Bit ki -

ler de ki Ya ra tı lış Mu ci ze si ad lı ki tap ta de tay lı ola rak ele alın mış tı. Bu ki tap -

ta ise bit ki le rin baş ka bir yö nün den, to hum lar dan bah se di le cek tir. 

To hum ko nu su nun bu ki tap ta da ha de tay lı ola rak in ce len me sin de ki

amaç ise, in san lar da ge nel ola rak var olan alış kan lık per de si ni kal dır mak -

tır. Her in san to hu mu ta nır, ne ye ben ze di ği ni bi lir, bit ki le rin to hum lar dan

oluş tu ğun dan ha ber dar dır. An cak na sıl olup da tah ta par ça sı nı an dı ran

bir ci sim den bir bi ri ne ben ze yen ya da ben ze me yen çe şit çe şit bit ki nin çık -

tı ğı nı, bü tün bu bit ki le re ait bil gi le rin to hum la ra na sıl yer leş ti ril di ği ni, bu

bil gi le rin na sıl ay rı ay rı şif re len di ril di ği ni bel ki de hiç dü şün me miştir.

Na sıl olup da tah ta gö rü nüm lü bir ci sim den tam aya rın da şe ke riy le,

özel ko ku suy la, lez ze tiy le mey ve ler çık mak ta dır? Ağa cı üre ten, mey ve le -

ri ağa ca yer leş ti ren to hu mun ken di si mi dir? Mey ve le rin ve ya çi çek le rin

şek li ni, ren gi ni be lir le yen to hum mu dur? Pe ki ya ağaç ile il gi li bil gi le ri

Harun  Yahya  (Adnan  Ok ta r )  9



ek sik siz ola rak için de ki emb ri yo ya yer leş ti ren to hu mun ken di si mi dir? 

Bu gi bi so ru lar in sa nın ak lı na hiç gel me miş ola bi lir. An cak in san bu

so ru lar üze rin de bi raz dü şü nün ce, "Bir to hum ağaç üret me yi na sıl bi lir?"

so ru su nun ce va bı nı da me rak et me ye baş la ya cak tır. Tah ta par ça sı gö rü -

nü mün de ki bir ci sim na sıl olur da üret ti ği ağa cın na sıl bir şek le ve ya pı -

ya sa hip ol ma sı ge rek ti ği ni be lir le ye bi lir? İşte özellikle bu son soru

oldukça önemlidir. Çün kü to hum dan her han gi bir odun küt le si çık maz.

Ör nek ola rak bin ler ce fark lı bit ki tü rü için den her han gi bir el ma ağa cı nı

dü şü ne lim. El ma ağa cı, bi lin di ği gi bi top ra ğa atı lan bir to hum dan or ta ya

çı kar. To hum, kü çük bir ci sim dir; ama na sıl olur bi lin mez, o to hu mun

için den bel li bir sü re son ra 4-5 met re uzun lu ğun da ve yüz ler ce ki lo ağır -

lı ğın da dev bir ağaç olu şur. Ağaç ta ki el ma lar, ci la lan mış gi bi du ran pü -

rüz süz ka buk la rı, ken di ne öz gü aro ma sı, iç le rin de ki şe ker li su ile ku sur -

suz dur lar. To hu mun, ken di si ne oran la bu dev bo yut ta ki ağa cı ya par ken

kul la na bi le ce ği tek mal ze me ise ilk aşa ma da ken di için de ki ye dek be sin,

son ra sın da ise sa de ce top rak ve gü neş ışı ğı dır. 

El ma ör ne ğin de de gö rül dü ğü gi bi to hum lar, için de ta şı ma sis te mi

bu lu nan, top rak ta ki mad de le ri özüm se mek için ge re ken kök le re sa hip ve

son de re ce iyi ta sar lan mış can lı bir var lık üret mek te dir. İn san bile, akıl sa -

hi bi bir var lık ola rak, iyi bir ağaç res mi çiz me si ge rek ti ğin de dahi zor la -

nır; bir ağa cın kök le rin de ki ve dal la rın da ki ay rın tı la rı çiz mek ise çok da -

ha zor bir iş tir. Ama to hum, bu son de re ce komp leks can lı yı bü tün sis tem -

le riy le bir lik te, can lı ola rak üret mek te dir.

Ko nu yu an la ta bil mek için to hum "üret mek te dir" di yo ruz; an cak şu -

nu ha tır la ta lım: To hum, müs ta kil bir ak la, şu ura ve ira de ye sa hip bir var -

lık de ğil dir. Bu du rum da ağaç la rı ve bit ki le ri tüm çar pı cı sis tem le riy le bir -

lik te or ta ya çı ka ra nın ya ni üre te nin to hu mun ken di si ol du ğu nu id dia et -

mek müm kün de ğil dir. Eğer böy le bir id di ada bu lu nan olur sa, bu du rum -

da to hu mun son derece -hatta insandan bile- akıl lı ve bilgili bir var lık ol -

du ğu so nu cu na var ma sı ge re kir. El bet te bu, ger çek dı şı bir id dia olur. 

Bu ko nu nun açık la ma sı ise -ki tap bo yun ca da tüm de lil le riy le gö re -

ce ği miz gi bi- şu dur: To hu mun için de son de re ce üs tün bir akıl ve kap-

samlı bir bilgi giz li dir. An cak bu akıl ve bilgi, el bet te to hu mun ken di si ne
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ait de ğil dir. To hu mu mey da na ge ti ren mad de le rin mo le kül le ri nin, bu

mo le kül le rin atom la rı nın akıl ve bil gi sa hi bi ol du ğu id dia edi le me ye ce ği -

ne gö re bu bil gi to hu mun içi ne bir şe kil de yer leş ti ril miş tir. Pe ki bu bil gi -

yi yer leş ti ren kim dir?

İş te in san bu şe kil de bir kaç aşa ma lı dü şün dü ğün de çok önem li ger -

çek le re ula şır. To hum, ken di ba şı na hiç bir şey yap ma sı müm kün ol ma yan

ku ru, cansız bir ci sim dir. To hum la ra bu bil gi çok üs tün bir güç sa hi bi ta -

ra fın dan yer leş ti ril miş tir. Ben ze ri ol ma yan bu gü cün sa hi bi Al lah'tır. To -

hum ları Al lah ağaç ya pa bi le cek bil gi ve sis te me sa hip ola rak yaratmıştır.

Top ra ğa atı lan her to hum, Al lah'ın il mi ile ku şa tıl mış tır; O'nun il mi ile

bü yü yüp ge li şir ve bit ki ha li ne ge lir:

Gay bın anah tar la rı O'nun Ka tın da dır, O'ndan baş ka hiç kim se gay bı bil -

mez. Ka ra da ve de niz de olan la rın tü mü nü O bi lir, O, bil mek si zin bir yap -

rak da hi düş mez; ye rin ka ran lık la rın da ki bir ta ne, yaş ve ku ru dış ta ol ma -

mak üze re hep si (ve herşey) apa çık bir ki tap ta dır. (En'am Su re si, 59)

AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Ki tap ta za man za man kar şı nı za Al lah'ın ya rat ma sın da ki mü kem -

mel li ği vur gu la mak için kul lan dı ğı mız "ta sa rım" ke li me si çı ka cak. Bu ke -

li me nin han gi mak sat la kul la nıl dı ğı nın doğ ru an la şıl ma sı çok önem li.

Allah’ın tüm ev ren de ku sur suz bir tasarım yaratmış olması, Rab bi miz'in

ön ce plan yaptığı da ha son ra yarattığı anlamına gel mez. Bi lin me li dir ki,

yer le rin ve gök le rin Rab bi olan Allah’ın ya rat mak için her han gi bir

'tasarım' yap ma ya ihtiyacı yok tur. Allah’ın tasarlaması ve yaratması aynı

an da olur. Al lah bu tür ek sik lik ler den mü nez zeh tir. Allah’ın, bir şe yin ya

da bir işin olmasını di le di ğin de, onun olması için yalnızca "Ol" de me si ye -

ter li dir. Ayet ler de şöy le buyrulmaktadır:

Bir şe yi di le di ği za man, O'nun em ri yalnızca: "Ol" de me si dir; o da he men

olu ve rir. (Ya sin Su re si, 82)

Gök le ri ve ye ri (bir ör nek edin mek si zin) yaratandır. O, bir işin olmasına

ka rar ve rir se, ona yal nz ca "Ol" der, o da he men olu ve rir. (Ba ka ra Su re si,

117)
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TOHUM MUCİZES İ

1.BÖLÜM

Şim di ek mek te ol du ğu nuz (to hum)u gör dü nüz mü?
Onu siz ler mi bi ti ri yor su nuz, yok sa bi ti ren Biz mi yiz?

Eğer di le miş ol say dık, ger çek ten onu bir ot kı rın tı sı
kı lar dık; böy le lik le şa şar-ka lır dı nız.

(Va kıa Su re si, 63-65)
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A
şağıdaki re sim le re ba kın. İlk anda ku ru tah ta par ça la rı nı an dı -

ran bu ci sim ler ne dir? Bu ci sim ler den can lı bir var lık mey da na

ge le bi lir mi? 

Bu ci sim le re ba kan bir çok in san muh te me len bun la rın mey ve çe kir -

dek le ri ve ya ça lı çır pı ben ze ri mad de ler, hat ta bir ne vi çöp ol duk la rı nı dü -

şün müş ola bi lir. O hal de siz, ki mi le ri nin "çöp" ola rak ni te len dir dik le ri bu

ci sim le ri alıp bah çe niz  ve ya evi niz de ki bir sak sı nın için de ki top ra ğa gö -

mün ve bir müd det bek le yin. Bir sü re son ra ne ola ca ğı nı me rak edi yor sa -

nız ar ka say fa yı çe vi rin ve so nu cu gö rün. 

Ar ka say fa da ki re sim ler den an la şı la ca ğı gi bi bu "ku ru tah ta par ça la -

rı" bi rer to hum dur. Ve bu to hum lar uy gun şart lar sağ lan dı ğın da hay ret

ve ri ci şe kil de ye şe rir ve çe şit çe şit bit ki le ri mey da na ge ti rir ler. Pe ki aca ba

kü çük ve ku ru olan bu ci sim le ri

bir tah ta par ça sın dan ayı ran

özellik ne dir?

Tohumların, kendilerini

diğer cisimlerden ayıran çok

önemli bir özellikleri vardır. To -

hum lar ait ol duk la rı bit ki nin her

da lı na, her yap ra ğı na, bu yap -

rak la rın sa yı sı na, şe kil le ri nin na -

sıl ola ca ğı na, ka bu ğu nun ne

renk te ve ka lın lık ta ola ca ğı na,

be sin ve su ta şı yan bo ru la rı nın

ge niş li ği ne, sa yı sı na, bit ki nin

uzun lu ğu na, mey ve ve rip ver -

me ye ce ği ne, ve re cek se bu mey -

ve le rin tat la rı na, ko ku la rı na, şe -

kil le ri ne, renk le ri ne da ir -kı sa ca sı bir bit kiy le il gi li ola bi le cek- bü tün bil gi -

le re sahip cisimlerdir.

Pe ki to hum hak kın da hiç bir bil gi ye sa hip ol ma say dık ve bu cis mi ilk

de fa gö rü yor ol say dık, ne işe ya ra dı ğı nı da hiç bil me sey dik -ar ka say fa -

da ki re sim ler de gö rül dü ğü gi bi- to hum la rın için den hiç bi ri di ğe ri ne ben -
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ze me ye cek şe kil de sa yı sız bit ki nin çı ka bi le ce ği ni, bu bit ki le rin bir kıs mı -

nın da met re ler ce yük sek li ğe ula şa bi le cek le ri ni tah min ede bi lir miy dik?

Ta bii ki böy le bir şe yi tah min ede mez dik. 

Ku ru tah ta par ça sı gö rü nü mün de ki bir ci sim den mis gi bi ko kan, çar -

pı cı renk le re ve şe kil le re sa hip sa yı sız çi çe ğin; pa pat ya la rın, la le le rin,

açel ya la rın, sar dun ya la rın, ner gis le rin, gül le rin, me nek şe le rin çı ka ca ğı nı

dü şü ne mez dik. Tür lü tür lü mey ve le rin; şef ta li nin, hin dis tan ce vi zi nin, ar -

mut la rın, ay va nın, du tun, ka yı sı nın yi ne bu to hum la rın oluş tur du ğu

ağaç lar da ye ti şe ce ği ni, kü çük si yah, kah ve ren gi ya da sa rı ci sim le rin bö -

ğürt len le ri, por ta kal la rı, man da li na la rı, kar puz la rı, erik le ri, bi ber le ri, do -

ma tes le ri oluş tu ra ca ğı nı ha yal bi le ede mez dik.
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İş te bu yüz den to hum, üze rin de dü şü nül me si ge re ken bir var lık tır.

Mil yon lar ca yıl dır to hum la rın için de bit ki le re ait bü tün bil gi le rin sak la nı -

yor ol ma sı sı ra dan bir konu ola rak kar şı lan ma ma lı dır. Bu, ko nu üze rin de

dü şü nen in sa nın önün de hiç bek le me di ği ufuk la rı aça cak, pek çok ola ya

ba kış açı sı nı de ğiş ti re cek bir bil gi dir. Bu bil gi ye da ha ya kın dan şa hit ol -

mak için in sa nın en ya kı nın dan, ör ne ğin evin de bu lu nan seb ze ler den, çi -

çek ler den, mey ve ler den dü şün me ye baş la ma sı ye ter li dir. 

Ör ne ğin; bir to hu mun kar puz ola bil me si için ne gi bi bil gi le re ih ti yaç

var dır, dü şü ne lim. Kar puz di li mi ni eli ne alıp in ce le yen in san çok be lir gin

bir dü zen ile kar şı la şa cak tır. Bu dü ze ni sağ la yan bü tün bil gi ler kar pu zun

çe kir dek le rin de ya ni to hum la rın da mev cut tur. İn ce le me ye de vam eden

ki şi kar pu zun çe kir dek le ri nin her bi ri nin in ce bir bağ ile su lu bö lü me tut -

tu rul du ğu nu gö re cek, çe kir dek le rin üze rin de ki in ce cik za rı fark ede cek -

tir. İş te bu za rın ya pı sı hak kın da ki bil gi de, kar pu zun ho şa gi den tam aya -

rın da şe ke ri, esan sı ve lez ze ti ile il gi li bil gi de to hum la rın da mev cut tur.

Bun dan baş ka; kar pu zun ka bu ğun da ki de sen ler, ka bu ğun ka lın lı ğı, üze -

rin de ki mum lu ya pı ile il gi li bü tün bil gi ler de to hum lar da şif re len miş tir.

Ka bu ğu oluş tu ran hüc re le rin bir du var us ta sı nın ya pa ma ya ca ğı ka dar

pü rüz süz bir do ku oluş tur ma la rı nı sağ la yan bil gi de to hum lar da dır. 

Dün ya nın her ye rin de kar puz la rın

ay nı özel lik le re sa hip ol ma sı nı sağ la yan

da to hum da sak lı olan bu bil gi dir. Bu ne -

den le dün ya nın ne re si ne gi di lir se gi dil -

sin kar puz çe kir dek le rin den bir mik tar

alı nıp top ra ğa ekil se bir sü re son ra top -

rak tan bir kar puz bit ki si nin çık tı ğı, ar -

dın dan bu bit ki nin üze rin de kü çük kar -

puz la rın oluş tu ğu, bun la rın da za man la

bü yü dü ğü ve ger çek bi rer kar pu za dö -

nüş tük le ri gö rü le cek tir. 

TOHUM MUCİZES İ

Kar puz çe kir dek le rinin için de, ta dıy la, ko ku -
suy la, ko ru yu cu ka bu ğuy la ku sur suz bir mey -
ve nin bil gi le ri nin yer leş tiril mesi bir yaratılış
mucizesidir.
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Başka bir ör nek ve re lim ve ko za lak lı bir ağa cın özel lik le ri ile çöl bit -

ki le ri nin özel lik le rin den ba zı la rı nı ele ala rak kar şı laş tır ma ya pa lım. 

Kı şın top rak don du ğu için ağaç kök le ri bir sü re son ra top rak tan su

ala maz du ru ma ge lir. Ay rı ca kı şın çok az yağ mur ya ğar, ya ğış la rın ço ğu

kar ola rak dü şer. Bu ne den le ağaç la rın kış mev si min de or ta ya çı kan su -

suz lu ğa da ya nık lı ol ma la rı ge rek mek te dir. İş te ağaç lar bu da ya nık lı lı ğı

yap rak la rı sa ye sin de ka za nır lar. Ör ne ğin; bir çok ko za lak lı ağa cın yap rak -

la rı sert bir de ri gi bi dir ve dö kül mez. Yap rak la rı nın üze rin de ki mum lu

yü zey de su yun bu har laş ma yo lu ile kay bı nı azal tır ve bu da ya nık lı lık

yap rak la rın dö kül me si ni ya da su ba sın cı do la yı sıy la bit ki nin sol ma sı nı

ön ler. Bun dan baş ka ko za lak lı ağaç la rın yap rak la rı nın ço ğu iğ ne şek lin -

de dir ve do na kar şı da da ya nık lı dır. 

Ay rı ca bu bit ki ler her ba har mev si min de ye ni yap rak lar aç tık la rın da

ener ji top lar lar. Ve yap rak la rı nın da ya nık lı lı ğı da bu bit ki ler için önem li -

dir. Çün kü ha va ko şul la rı nın el ve riş li ol du ğu her fırsatta bu bit ki ler he -

Harun  Yahya  (Adnan  Ok ta r )  

Her ağaç türü farklı bir görünüme sahiptir. Bu görünümle ilgili tüm bilgiler
de tohumlarda saklanmıştır.
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men fo to sen tez ya pa rak be sin de po lar lar. Yap rak la rı nı dök me yen ağaç la -

rın şek li de ge nel de ko ni bi çi min de dir ve bu sa ye de üzer le ri ne dü şen kar

ko lay lık la dö kü lür ve böy le ce dal la rı ağır lık tan kı rıl ma mış olur. Ay rı ca tu -

tu lan kar lar ağa cı so ğu ğa kar şı ko rur ve yap rak lar dan ne min çık ma sı nı

azal ta rak su kay bı nı ön ler.1

Çöl de ya şa yan bir bit ki için ku rak lık en bü yük teh li ke ler den bi ri dir.

Ne za man ya ğa ca ğı bel li ol ma yan yağ mur lar, kum fır tı na la rı, aşı rı sı cak lık

gi bi olum suz et ken ler nor mal şart lar da bit ki le rin soy la rı nın tü ken me si ne

ne den ola bi lir. An cak çöl bit ki le ri ne ya da ku rak ik lim ler de ye ti şen di ğer

bit ki le re bak tı ğı mız da bu or tam la ra da ya nık lı ol ma la rı nı sağ la ya cak ken di -

le ri ne has özel lik le ri nin bu lun du ğu nu gö rü rüz. To hum ya pı la rı, üre me şe -

TOHUM MUCİZES İ

Çöl bitkilerinin susuzluğa ve sıcağa dayanıklı bir yapılarının olması da bu bitkilerin
tohumlarına kodlanmış olan bilgilere bağlıdır. Bu çeşit çeşit bilgiyi küçücük tohum-
ların içine sığdıran, elbette sonsuz bir kudret sahibi olan Allah'tır.
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kil le ri bu ko şul lar da ne sil le ri ni de vam et tir me le ri ni sağ la ya cak şe kil de dir. 

Bu na çöl bit ki le ri nin to hum la rı nın içer dik le ri ba zı mad de ler den ör -

nek ler ve re lim. Bir çok çöl to hu mu fi liz len me yi en gel le yen çe şit li mad de le -

re sa hip tir. Ör ne ğin; Si na pis al ba ad lı bit ki nin mey ve le ri to hu mun fi liz len -

me si ni en gel le yen "blas to ko li ne" mad de si ih ti va eder. Ari zo na'da ki ba zı

çöl bit ki le ri de yi ne ya pı la rın da ki ba zı mad de ler ne de niy le çok uzun uy ku

dö nem le rin den son ra fi dan ve rir ler. Me se la; Le pi di um la si ocar pum isim li

bit ki bir yıl dan son ra, Strep tant hus ari zo ni cus 26 ay dan son ra fi liz len me ye

ha zır dır. Bu mad de le rin var lı ğı nın öne mi özel lik le ku rak mev sim baş gös -

ter di ğin de an la şıl mak ta dır.2

Bu iki bit ki tü rü nün ör nek ve ri len özel lik le ri nin her bi ri to hu mun em-

bri yo sun da bu lun ma sı ge re ken bir bil gi de mek tir. Yap rak la rı nı dök me yen

bit ki ler le çöl bit ki le ri ara sın da ki bu bir kaç fark bi le bit ki to hum la rı nın için -

de ne ka dar çok ve de tay lı bil gi nin kod lan mış ol du ğu nu açık ça gös ter mek -

te dir. 

Gü lün kır mı zı ren gi, yap rak la rın da ki kıv rım la rın her bi ri nin na sıl ola -

ca ğı, kaç yap ra ğı nın ola ca ğı, yap rak la rı nın yu mu şak lı ğı, ka di fem si ya pı sı,

gü le ko ku su nu ve ren mad de le rin ora nı bi rer bil gi dir. Pat lı ca na mo rum su

si yah ren gi ni ve ren, üs tü ne ci la lı ka bu ğu nu yer leş ti ren, için de çe kir dek le -

ri ni sı ra la yan, sa pı nı da ya nık lı kı lan, sa pın için de ki ta şı ma bo ru la rı nın

uzun luk la rı nı be lir le yen, emb ri yo ya yer leş ti ril miş olan bil gi ler dir. Ku ru
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so pa ya ben ze yen as ma dal la rın dan tat lı ve su do lu ke se cik ler ha lin de

üzüm le rin çık ma sı nı sağ la yan da bu bil gi dir. Üzüm ka buk la rı nı fın dık

ka buk la rın dan fark lı kı lan, bu iki mey ve nin renk le ri ni, tat la rı nı, ko ku la rı -

nı, için de ki vi ta min le ri, bi ri nin su lu bi ri nin ku ru ya pı lar da ol ma sı nı sağ -

la yan hep to hum la rın emb ri yo la rın da ki bil gi ler dir.

Bit ki ler ilk or ta ya çık tık la rın dan be ri to hum la üre yen tür le rin her bi -

rin de bu bil gi ler var ol muş tur. Bu ra ya ka dar an la tı lan lar da da açık ça gö -

rül dü ğü gi bi ak si bir du rum ya ni bu bil gi nin ol ma ma sı de mek, o bit ki nin

var ol ma ma sı de mek tir. Bu nok ta da ak la şu so ru gel mek te dir: 

TOHUM MUCİZES İ

İçleri şekerli su dolu, lezzetli üzümler
üstte görülen kuru ağaç dallarında yetişir.
İncecik bir dalın üzerinde kilolarca üzüm
yaratan hiç kuşkusuz ki Allah'tır.
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To hu ma bu bil gi kim ta ra fın dan yer leş ti ril miş tir?

Bu so ru nun ce va bı nı ki ta bın gi riş bö lü mün de ver miş tik. An cak bu -

ra da bir kez da ha ha tır lat mak ta ya rar var dır. Tüm bu mu az zam bil gi yi to -

hu mun içi ne yer leş ti ren, her şe yin Ya ra tı cı sı olan Al lah'tır. 

Kü çü cük bir to hu mun içi ne böy le si ne mu az zam bir bil gi nin yer leş ti -

ril miş ol ma sı ve to hum la rın di ğer özel lik le ri iman eden ler için Al lah'ın

ben zer siz ya rat ma sa na tın a bi rer ör nek tir. İman la rı nı ar tı ra cak, on la rı

Rabbimiz'e yak laş tı ra cak bir ve si le dir. Al lah her şe ye güç ye ti ren ol du ğu -

nu, bin ler ce say fa lık bil gi le ri kü çü cük to hum la ra yer leş ti re rek ve eşi ben -

ze ri ol ma yan çe şit çe şit bit ki yi bu kü çü cük ci sim ler den çı ka ra rak bir kez

daha bi ze gös ter mek te dir. To hum lar dan bit ki le rin çık ma sı nı sağ la yan

yalnızca Al lah'tır. Bu ger çek ayet ler de şöy le bil di ril mek te dir:

Şim di ek mek te ol du ğu nuz (to hum)u gör dü nüz mü? Onu siz ler mi bi ti ri -

yor su nuz, yok sa bi ti ren Biz mi yiz? Eğer di le miş ol say dık, ger çek ten onu

bir ot kı rın tı sı kı lar dık; böy le lik le şa şar-ka lır dı nız. (Va kıa Su re si, 63-65)

Bir di ğer ayet te to hu mu ya ra ta nın da, top ra ğın içi ne düş tü ğün de

onu ya rıp için den ye ni bir bit ki yi çı ka ra nın da Al lah ol du ğu şöy le ha ber

ve ril mek te dir:

Ta ne yi ve çe kir de ği ya ran şüp he siz Al lah'tır. O, di ri yi ölü den çı ka rır, ölü -

yü de di ri den çı ka rır. İş te Al lah bu dur. Öy ley se na sıl olu yor da çev ri li yor -

su nuz? (En'am Su re si, 95)

Ger çek bu ka dar açık ol ma sı na rağ men bu nu kav ra ya ma yan in san -

lar yer yü zün de her za man mev cut ol muş tur. Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden

ki şi ler bu ya ra tı lış mu ci ze si ni gör mez lik ten ge le rek to hum la rın or ta ya çı -

kı şı na te sa düf ler le açık la ma ge tir me ye ça lış mış lar dır ve ha len de ça lış -

mak ta dır lar. An cak ne ka dar ça ba lar lar sa ça ba la sın lar so nuç de ğiş me ye -

cek tir. Akıl ve vic dan sa hi bi her in san to hum da ki ku sur suz yapıları ve

içer di ği ola ğa nüs tü bil gi yi in ce le dik çe bu nun te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı nı

an la ya cak ve ya ra tı lış ger çe ği ne şa hit ola cak tır. Ki ta bın iler le yen bö lüm -

le rin de de gö rü le ce ği gi bi to hum lar da ki düzen ve iç le rin de yer alan bil gi,

ken di ken di ne or ta ya çı ka ma ya cak ka dar ih ti şam lı dır. 
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TOHUM MUCİZES İ

2.BÖLÜM

Görmüyorlar mı; Biz, suyu çorak toprağa sürüyoruz
da onunla ekin bitiriyoruz; ondan hayvanları,
kendileri yemektedir? Yine de görmüyorlar mı?

(Secde Suresi, 27)
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B
a şı nı zı çe vir di ği niz de gör dü ğü nüz met re ler ce uzun luk ta ki ağaç -

lar dan, mis gi bi ko ku la rın dan zevk al dı ğı nız çi çek le re, ye di ği niz

seb ze le re, mey ve le re ka dar pek çok bit ki en baş ta bi rer to hum du -

lar. Pe ki bu to hum lar han gi saf ha lar dan ge çe rek oluş muş tur?  

To hum olu şu mu nun ilk saf ha sı çi çek li bit ki ler de ki po len le rin ya ni er -

kek hüc re le rin ta şın ma sı dır. Rüz gar, bö cek ler, hay van lar ya da baş ka her -

han gi bir yol la ta şı nan er kek üre me hüc re le ri nin (po len le rin) yol cu luk la rı -

nın son nok ta sı çi çek le rin di şi üre me or gan la rı dır. 

Çi çek le rin tam or ta sın da, mey ve yap rak la rın dan (kar pel ler den) oluş -

muş tek ya da bir kaç ta ne di şi or gan bu lu nur. Her di şi or ga nın en üst bö -

lü mün de de bir te pe cik, bu nun al tın da te pe ci ği ta şı yan bir bo yun cuk ve en

dip te de to hum tas lak la rı nı ba rın dı ran şiş kin ce bir yu mur ta lık var dır.

Er kek or gan lar dan ge len çi çek toz la rı, yü ze yi ya pış kan bir sı vıy la

kap lı olan te pe ci ğe ko nar lar, son ra bo yun cuk ka na lıy la dip te ki yu mur ta lı -

ğa ula şır lar. Bu ya pış kan sı vı nın çok önem li bir gö re vi var dır: Çi çek toz la -

rı bo yun cu ğun al tın da ki yu mur ta lı ğa ula şa ma dık ça bu ra da ki to hum tas -

lak la rı nı döl le ye mez ler. Bu ya pış kan sı vı bu nok ta da dev re ye gi rer ve çi -

çek toz la rı nın et ra fa da ğı la rak boş ye re har can ma sı nı ön ler.  

Çi çek toz la rı, te pe ci ğin üs tü ne kon duk tan son ra bü yü me ye baş lar. Ol -

gun laş mış her po len ta ne si iki sperm hüc re si ta şır.  Ay nı tür den bir çi çe ğin

te pe ci ği ne ya pı şan pol en, kök ka dar in ce bir bo ru cuk ge liş ti re rek, di şi or -

ga nın bo yun cu ğun dan yu mur ta lı ğa doğ ru uza tır. Bo ru cuk, uza ya rak yu -

mur ta lı ğa ulaş tı ğın da ko par ve için de ki sperm ler ser best ka lır. Böy le ce

sperm ler den bi ri yu mur ta lık ta ki yu mur ta hüc re siy le bir le şir. Bu olu şum

ile ri de to hu mu mey da na ge ti re cek tir. Di ğer çe kir dek de ay nı to hum tas la -

ğın da ki baş ka hüc re ler le bir le şe rek to hu mun çim len me si için ge rek li be sin

de po su nu oluş tu rur. İş te bu ola ya döl len me de nir. Döl len me den bir sü re

son ra da or ta ya to hum çı kar. 

Döl len me den son ra olu şan her to hum da bir bit ki emb ri yo su bir de

be sin de po su bu lu nur. Bit kiy le il gi li baş tan be ri an lat tı ğı mız bü tün bil gi ler

bu emb ri yo da bu lu nur; ya ni emb ri yo bit ki nin kü çük bir kop ya sı nı için de

ba rın dı rır. Be sin de po su ise, bit ki ken di be si ni ni üre te bi le cek ha le ge le ne

ka dar emb ri yo nun bü yü me si ni sağ la ya cak tır. 
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Bu şe ma da bir bit ki nin çi çek len me sin den to hum olu şu mu na ka dar ger çek le şen aşa ma lar gö rül mek -
te dir. Böy le bir iş le min te sa dü fen ortaya çıkamayacağı akıl sa hibi her in san için açık bir ger çek tir.
(Musa Özet Osman Arpacı, Ali Uslu, Biyoloji 3, Surat Yayınları, s.17) 

Anter

DİPLOİT SAFHA

HAPLOİT SAFHA

Fide

2n kromozomlu bitki

Tohum Kabuğu
Tohum Embriyo (2n)

Endosperm (3n)

Polen ke-
sesinde,
mikrosporları
oluşturan ana
hücreler

Mayoz bölünme
sonucunda polen
taneciklerinde 4
tane haploit (n)
mikrospor oluşur

Tozlaşmadan sonra polen
tanesinden yumurtalığa
kadar polen tüpü oluşur.
Tüp içerisinde vejetatif ve
generatif olmak üzere iki
çekirdek bulunur.

Yumurtalık
içinde tohum
taslağı

Tohum taslağı ana
hücresi mayoz
bölünme geçirerek
megaspor oluşur

Mayoz bö lün -
me ile olu şan
4 hüc re den
3'ü ölür di ğe -
ri (me gas por)
ise 3 mi toz
ge çi re rek 8
çe kir dek li
emb ri yo ke-
sesini oluş -
turur.

Antipot hücreleri

Polen tüpü

Erkek 
gametofit

Mayoz

Mitoz

Polen taneleri
dağılır

Sperm (n)

Sperm (n)

Endospermi oluştu-
racak hücre (sekon-
der çekirdek)

Sinerjitler

Yumurta (n) Tohum taslağının
dikine kesiti

Polen tü pü to hum
tas la ğı na ulaş tı ğın -
da sperm ler den bir
ta ne si yu mur ta yı
döl le ye rek emb ri -
yo yu di ğe ri de se -
kon der çe kir de ği
döl le ye rek en dos -
per mi oluş tu rur.

Mayoz Mayoz İkili Döllenme
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To hum lar da ki Ye dek Be sin De po su nun Özel lik le ri

To hum lar da emb ri yo ile bir lik te bu lu nan ye dek be sin çok önem li dir.

Çün kü to hum ha lin de ki bir bit ki nin fo to sen tez ya pa cak yap rak la rı ve

top rak tan be sin top la ya bi le ce ği kök le ri yok tur. Top ra ğın üs tü ne çı ka cak

bir fi liz ha li ne ge le ne ka dar to hum bün ye sin de ki bu be si ni kul lan mak zo -

run da dır. Bu ne den le ye dek be sin, to hu mun ge li şi mi ni ta mam la ma sı na

ye te cek mik tar da ol ma lı dır.

Bu nok ta da kar şı mı za mu ci ze vi bir de tay çık mak ta dır. Her bit ki nin

to hu mun da tam ih ti ya cı ola cak ka dar be sin de po lan mış tır. Uzun sü re

çim len me den da yan ma sı ge re ken to hum la rın (ör ne ğin hin dis tan ce vi zi

to hum la rı) için de ki be sin mik ta rı ile suy la kar şı laş tık tan kı sa bir sü re son -

ra fi liz len me ye baş la yan to hum la rın (ka vun, kar puz vs.) için de ki be sin

mik ta rı fark lı fark lı ayar lan mış tır. Üs te lik döl len me den son ra to hum olu -

şur ken bit ki nin tü rü ne gö re han gi mad de le rin de po la na ca ğı da bellidir.

Tohumlarda ge nel ola rak ni şas ta ve pro te in, ki mi za man da bun la ra ek

ola rak şe ker ve yağ to hum da be sin ola rak de po la nır. Bu mad de ler den ni -

şas ta, vaz ge çil mez dir çün kü to hum için ge rek li olan ana ener ji yi sağ la ya -

cak tır. De po lan mış pro te in ler de bit ki açı sın dan önem li olan di ğer pro te -

in le ri in şa et mek için emb ri yo nun ih ti yaç du ya ca ğı ami no asit le ri mey da -

na ge ti re cek tir.3

Şim di bu ra da du rup dü şü ne lim. Bu be sin mik ta rı nı ve cin si ni ayar -

la yan kim dir? Bu nu ayar la yan to hum ola maz çün kü or ta da he nüz bir to -

hum yok tur, bu ayar la ma to hu mun olu şu mun dan ön ce ya pıl mak ta dır. O

hal de bit ki nin ken di si, to hu mu nun han gi aşa ma lar dan ge çe rek, ne ka dar

sü re son ra döl le ne bi le ce ği ni tes pit edip, ken di si mi bu mik ta rı ayar la mak -

ta dır? Böy le bir ih ti ma li ka bul et mek, bit ki nin ken di ak lı ve şu uru ol du -

ğu nu, ile ri gö rüş lü ol du ğu nu, ken di dı şın da ge li şen olay lar dan ha ber dar

ol du ğu nu ve da ha ina nıl ma sı müm kün ol ma yan pek çok man tık dı şı ola -

yı ka bul et mek de mek tir.  El bet te bu nu ka bul et mek akıl ve man tık sa hi -

bi bir in san için müm kün de ğil dir.

Bu du rum da kar şı mı za çı kan ger çek açık tır: Her bit ki nin to hu mu -

nun içi ne tam ge rek ti ği ka dar be si ni de po la yan, tüm bit ki le rin ve o bit ki -

le rin döl len me aşa ma la rı nın, sis tem le ri nin Ya ra tı cı sı olan Al lah'tır.

25



To hum lar da ki Be sin Mad de le ri nin Öne mi

Döl len me den son ra to hum olu şur ken bit ki nin tü rü ne gö re ni şas ta ve

pro te in ile bir lik te şe ker ve yağ da to hum da be sin ola rak de po la nır. Ni -

şas ta to hum için ge rek li olan ana ener ji kay na ğı nı sağ lar. De po lan mış

pro te in ler de bit ki açı sın dan önem li olan di ğer pro te in le ri in şa et mek için

emb ri yo nun ih ti yaç du ya ca ğı ami no asit le ri sağ la ya cak tır. Fa kat emb ri yo -

nun pro te in le ri ve ni şas ta yı eme rek, on la rı ken di için de ta şı ya bi le cek ha -

TOHUM MUCİZES İ

DEĞİŞİK TOHUM TİPLERİ

tohum zarı

besin deposu
embriyo

tohum zarı

besin deposu

tohum zarı ve kılıf

1 çenekli embriyon

palmiyelerde

düğünçiçeğigiller sebze benzeri bitkiler
şekerpancarı benzeri bitkiler

2 çenekli 
embriyon

dış besi dokusu

2 çenekli embriyon

graminees
orkidelerde

tohum zarı

kozalaklılarda

KABUKSUZ TOHUMLU BİTKİLERDE (GYMNOSPERMLERDE)

ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE (ANGIOSPERMLERDE)

(Tek çenekli bitkilerde)

(Çift çenekli bitkilerde)

Değişik bitki türlerine ait olan bu tohum taslaklarında yedek besin deposunun ve embriyonun şek-
linin birbirinden farklı olduğu görülmektedir. (Grains de Vie. s. 18)

26



Harun  Yahya  (Adnan  Ok ta r )  

le gel me si için ço ğun luk la su da çö zül mez özel lik te olan bu pro te in ve ni -

şas ta la rın kim ya sal ola rak par ça la nıp su da çö zü nür kü çük bi rim ler ha li -

ne gel me si ge rek mek te dir. Ni te kim to hum da -iler le yen bö lüm ler de gö re -

ce ği miz gi bi- bu ih ti ya cı çö ze bi le cek bir sis tem le bir lik te ya ra tıl mış tır.4 To -

hu mun ge li şi mi ni sür dü re bil me si ve bir bit ki ha li ne ge le bil me si için mut -

la ka ge rek li olan be sin de po su nun var lı ğı sa de ce bit ki ler için önem li de -

ğil dir. To hum lar da ki bu bes le yi ci mad de ler hem in san lar hem de hay van -

lar için önem ta şı mak ta dır. Örneğin; buğday, mı sır, pi rinç, ar pa, çav dar,

yu laf, da rı, ka ra buğ day, bak la gil ler (be zel ye, fa sul ye, so ya fa sul ye si, bö -

rül ce, yer fıs tı ğı) ve ka buk lu ye miş ler (Bre zil ya fıs tık la rı, hin dis tan ce vi zi,

Al lah to hum la -
rı ve si le kı la rak
in san la rı pek
çok yön den rı -
zık lan dır ır. 

Bezelye, içinde
şeker depolayan
tohumlardandır.

Resimlerde görülen
arpa, antep fıstığı, ce-
viz, pirinç, fındık,
kestane gibi tohumlar
son derece besleyicidir.
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ce viz, ba dem gi bi) bes le yi ci mad de le ri için de bu lun du ran to hum lar dan -

dır. Genellikle tohumlarda, di ğer mad de le re oran la şe ker e da ha az rast la -

nır. Tat lı mı sır, kes ta ne, ba dem, fıs tık ve be zel ye gibi to hum la r ise diğer-

lerine oranla çok daha faz la mik tar da şe ker de po la yan to hum lar dan dır.

Yağ de po la yan to hum lar da ki yağ, to hum lar ol gun laş tık ça hız lı bir

şe kil de ar tar . To hum lar dan el de edi len en önem li yağ la rın ba zı la rı ke ten,

pa muk, so ya fa sul ye si, zey tin, yer fıs tı ğı, ke ne otu to hu mu, hin dis tan ce -

vi zi, su sam ve hur ma bit ki le rin den el de edil mek te dir. Bu yağ lar be sin ola -

rak kul la nıl ma la rı nın ya nı sı ra bo ya, ci la, mu şam ba, mü rek kep, sa bun ve

ya lı tım mad de le ri nin ya pı mın da da kul la nıl mak ta dır.5

Bu örneklerden an la şı la ca ğı üze re, in sa nın ya şa mı ve sağ lı ğı doğ ru -

dan doğ ru ya ya da do lay lı ola rak to hum la ra bağ lı dır. Lif li be sin, ba ha rat

gi bi be sin ih ti yaç la rı, içe cek ler, ye ni le bi len ve en düst ri yel ol mak üze re

kullanılan yağ lar, vi ta min ler ve ilaç lar in sa nın to hum lar dan ya rar lan dı ğı

alan lar dan bir ka çı dır.

TOHUM MUCİZES İ

İnsan yaşamı doğru-
dan ya da dolaylı
olarak tohumların
varlığına bağlıdır.

İçinde yağ depolayan
bu tohumlardan pek
çok yönden faydalanıl-
maktadır.
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To hum lar da ki Mi ne ral ve Vi ta min ler

Ku ru to hum la rın pek ço ğu nun be sin de ğe ri son de re ce yük sek tir.

Bun lar dan ka bak çe kir de ği, su sam ve ay çi çe ği to hum la rı, ta hıl ta ne le ri ne

oran la da ha faz la pro te in içe ren be sin ler dir. Ör ne ğin ka bak çe kir de ği to -

hum la rı % 30'dan da ha faz la pro te in içe rir ler. E vi ta mi ni açı sın dan yük -

sek olan bu to hum lar ay nı za man da ağır lık la rı nın ya rı sın dan da ha faz la

yağ içer mek te dir ler. Bu nun ço ğu (% 80'den da ha faz la sı) da mar sert li ği ne

kar şı ko ru yu cu tür de olan yağ lar, bi zim asıl yağ lı asit le ri miz ve yağ da çö -

zü nen vi ta min ler den A, D ve E vi ta min le ri dir. To hum lar da B vi ta mi ni de

bu lun mak ta dır fakat to hu mun tü rü ne bağ lı ola rak bu mik tar de ğiş mek te -

dir.6

Bun dan baş ka to hum lar mi ne ral açı sın dan da son de re ce zen gin dir -

ler. Ör ne ğin; bol mik tar da de mir ve çin ko bu lun du rur lar. Özel lik le bal-

kabağı to hum la rın da mag nez yum mik ta rı da faz la dır. Ay nı za man da bir -

çok to hum, ba kır de po su dur. To hum lar da ki kal si yum ve po tas yum ve

fos for se vi ye si de ol duk ça yük sek tir, çok az mik tar da sod yum içer mek te -

dir ler. Ço ğu to hum da iyot da bu lun mak ta dır.

Balkabağı to hum la rı (çekirdekleri) kon sant re çin ko ta şır. Bu özel lik -

le ri sa ye sin de çe şit li has ta lık la rın te da vi sin de kul la nı lır lar. Bun dan baş ka

balkabağı to hum la rı kal si yum ve fos for gi bi de mir açı sın dan da ol duk ça

zen gin dir ler. Ay nı za man da E vi -

ta mi ni ve te mel yağ lı asit le ri

içer mek te dir. To hum la rın -

Çinko, kalsiyum, fosfor, E vita-
mini vs. açısından zengin olan
balkabağı tohumları.
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da B vi ta mi ne ri nin ka rı şı mı bu lun mak ta dır bun la rın ara sın da ni asin en

zen gin ola nı dır.

Su sam to hum la rı dün ya da en çok kul la nı lan to hum lar dır. Bu to -

hum lar yağ açı sın dan zen gin dir ler (yağ oranı % 55'in üze rin dedir). Su sam

to hum la rı yak la şık ola rak % 20 pro te in, ba zı A ve E vi ta min le ri ni, B12 ve

fo lik asit dı şın da ki B vi ta min le ri nin ço ğu nu içer mek te dir ler. Ço ğu to -

hum da ol du ğu gi bi mi ne ral ler de su sam to hum la rın da bol ca mik tar da

bu lun mak ta dır. Kal si yum, ba kır, mag nez yum, fos for ve po tas yum gi bi

çin ko ve de mir de yük sek mik tar lar da dır. Su sam to hum la rı mü kem mel

bir kal si yum kay na ğı dır. Bu nun la bir lik te ço ğu to hum da ol du ğu gi bi fos -

for da ol duk ça yük sek tir. Su sam to hum la rı ay nı za man da içe rik le rin de ki

E vi ta mi ni ya da di ğer fak tör ler den do la yı ha fif bir an ti ok si dan et ki si ne

sa hip tir ler.7

TOHUM MUCİZES İ

Yan da iç ya pı sı nın şe ma tik an -
la tı mı gö rü len ay çi çe ği to hum la -
rı nın mey ve ka buk la rı ku ru ve
sert do ku lar dan olu şur. Bu ne -
den le ol gun laş tık la rın da to hum
ka buk la rı çat la maz. Bu, ka buk -
la rın için de ki be sin değeri yük -
sek tohumun sak lan ması için
gerek lidir. 

Tepecik

Başcık

Taç yaprak

Yumurtalık

Tohum kabuğu

Ayçiçeği embriyosu

Tohum taslağı
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Çiğ ay çi çe ği to hum la rı kı zar tıl mış olan la rı na ve tuz lu cins le ri ne gö -

re bes le yi ci lik açı sın dan zen gin dir ler. Kan ba sın cı prob le mi olan lar için

ay çi çe ği to hum la rı po tas yum açı sın dan zen gin, sod yum açı sın dan fa kir -

dir. Ay çi çe ği to hum la rın da ki yük sek mik tar da ki yağ (-da mar sert li ği ne

kar şı ko ru yu cu ni te lik te olan yağ lar gi bi-) te mel li no le ic asit ve E vi ta mi -

ni ko les te rol dü ze yi ni in dir mek ve kar di yo vas kü ler has ta lık la rı ön le me de

ol duk ça et ki li dir. Ay çi çe ği to hum la rı yak la -

şık ola rak % 25 pro te in den oluş mak ta dır lar,

lif li dir ler, B vi ta mi ni açı sın dan zen gin dir ler.

Yük sek oran da po tas yum, dü şük oran da

sod yum ve fark lı oran lar da çin ko, de mir ve

kal si yum içer mek te dir ler. Ay çi çe ği to hum -

la rı mi ne ral açı sın dan zen gin be sin kay nak -

la rı dır. Ba kır, man ga nez ve fos for se vi ye le ri

de ol duk ça yük sek tir, ay rı ca mag nez yum

bu lun mak ta dır.8

Yu ka rı da yer ver di ği miz bu bir kaç ör -

nek te de gö rül dü ğü gi bi Al lah to hum la rı

ve si le kı la rak in san la rı pek çok yön den rı -

zık lan dır mak ta dır. Bu yönüyle to hum sa de -

ce bit ki le rin ye tiş me si ne ve si le ol ma sı ile de -

ğil, şük re dil me si ge re ken ni met ler den bi ri

ola rak da kar şı mı za çık mak ta dır.

Öy ley se Al lah'ın si zi rı zık lan dır dı ğı şey -

ler den he lal (ve) te miz olan la rı -

nı yi yin; eğer O'na kul luk edi -

yor sa nız Al lah'ın ni me ti ne şük -

re din. (Nahl Su re si, 114)

Pek çok mineral ve vitamin tohumlar-
da bulunur. İnsan yaşamının devam-
lılığı için tohumların varlığı zorun-
ludur. Bu, diğer canlılar için de geçer-
lidir. Allah tohumları tüm canlılar için
nimet olarak yaratmaktadır.
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Tohum Örnekleri

Şim di ek mek te ol du ğu nuz
(to hum)u gör dü nüz mü? Onu
siz ler mi bi ti ri yor su nuz, yok -
sa bi ti ren Biz mi yiz? Eğer di -
le miş ol say dık, ger çek ten onu
bir ot kı rın tı sı kı lar dık; böy -

le lik le şa şar-ka lır dı nız.
(Va kıa Su re si, 63-65)
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Görmüyorlar mı; Biz, suyu
çorak toprağa sürüyoruz

da onunla ekin bitiriyoruz;
ondan hayvanları,

kendileri yemektedir? Yine
de görmüyorlar mı?

(Secde Suresi, 27)
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3.BÖLÜM

O, gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır, bunu
görmektesiniz. Arzda da, sizi sarsıntıya uğratır diye

sarsılmaz dağlar bıraktı ve orada her canlıdan türetip
yayıverdi. Biz gökten su indirdik, böylelikle orada her

güzel olan çiftten bir bitki bitirdik.
(Lokman Suresi, 10)
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T
o hum lar te mel ya pı ola rak -ön ce ki bö lüm de de söz et ti ği miz gi -

bi- bir to hum kı lı fı, be sin de po su ve emb ri yo dan olu şur lar. An -

cak te mel ya pı la rı ay nı ol ma sı na rağ men her to hu mun be sin de -

po su nun mik ta rı, to hu mu çev re le yen ko ru yu cu za rın cin si, ka lın lı ğı, ken -

di si ni sa ran mey ve nin şek li, mey ve si nin ta dı bir bi rin den çok fark lı dır. To -

hum kı lıf la rı nın şe kil le rin den renk le ri ne, mal ze me le rin de ki çe şit li li ğe ka -

dar her şey, bit ki le rin ya şa dı ğı or ta ma ve tü rü ne gö re de ği şik lik gös te rir. 

Bu açı dan in ce len di ğin de tüm to hum lar birer yaratılış ha ri ka sı ola -

rak kar şı mı za çı kar lar. Şim di tohumladaki farklılıklara ör nek ler vere lim.

Ka yı sı da tek bir çe kir dek ya ni bir ta ne to hum bu lu nur ve bu çe kir dek ka -

tı ka bu ğu nun için de çok iyi ko ru nur. Et li kı sım ise şe ker li ve ye nil me ye

el ve riş li dir. Bu bö lüm in san la rın ya nı sı ra kuş lar, ke mir gen ler, bö cek ler ve

di ğer hay van lar için de iyi bir be sin dir. An cak mey ve nin böy le

iki kı sım dan oluş ma sı, bit ki için de iyi bir fır sat tır.

Çün kü mey ve bö lü mü nün ye nil me si ile bir lik te

ka yı sı nın or ta sın da  sert bir çe kir dek şek lin de  to -

hum or ta ya çı kar. Ve to hum bu şe kil de uy gun

bir yer de fi liz le ne rek ye ni bir ağaç ola rak ye -

tiş me im ka nı bu lur.

Baş ka bir ör nek ola rak ki vi yi ve -

re lim. Ki vi, ka yı sı nın ak si ne için de -

ki çe kir dek le ri (to hum la rı) de ye -

nen bir mey ve dir. İş te bu nun için ki vi -

nin tek bir to hu mu de ğil, çok sa yı da kü çük to hu mu var dır. Et li

bir mey ve olan ki vi de ol du ğu gi bi grup laş mış hal de

bu lu nan to hum lar ge nel lik le kü çük tür ama

bi ra ra da bu lun ma la rı ve çok sa yı da ol ma -

la rı ne de niy le  -mey ve nin bir bö lü mü

yen se bi le- bir bit ki ha li ne gel me ih ti -

mal le ri da ha faz la dır.  

Kivi de ki to hum lar çok sa yı da ve kü çük tür. An -
cak ka yı sı da tek bir çe kir dek ya ni bir ta ne to -
hum bu lu nur ve bu çe kir dek ka tı ka bu ğu nun
için de çok iyi ko ru nur.
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Tohum la rın genel yapısına
ba ka rak na sıl da ğı tıl dı ğı nı an -
la mak müm kün dür. Yan da
gö rü len tüy to hum lar rüz gar
va sı ta sıy la çev re ye da ğı lır -
ken yu ka rı da ki re sim de gö rü -
len bit ki nin to hum la rı bit ki nin
ku ru ma sın dan son ra çev re ye
da ğıl mak tadır.

Alt ta ki re sim de yer alan Epi lo bi um
gla ber ri num ad lı bu bi tki to hum la rı nı
rüz gar la da ğı tır. To hum kap sü lü nün 4
par ça dan olu şan bir yapısı var dır. Bu
par ça lar bir bi rin den ay rı lır ay rıl maz
bit ki nin püs kül lü to hum la rı ha va ya
da ğı lıp rüz ga rın es ti ği yön de çe şit li
böl ge le re ya yı lır. Ku ru mey ve ler de
ge nel lik le bu bit ki de ki püs kül le re
ben zer şe kil de, to hu mun ta şın ma sı nı
sağ la yan özel yapılar var dır.

Dün ya üze rin de ki bit ki çe şit li li -
ği ile doğ ru oran tı lı ola rak to -
hum lar da da çe şit li lik söz ko -
nu su dur. Her bit ki nin to hu mu -
nun şek li, içer di ği ye dek be sin
mik ta rı, to hum ka bu ğu nun cin -
si ve ka lın lı ğı bir bi rin den fark -
lı dır. Bu açı dan in ce len di ğin de
tüm to hum lar bir yaratılış ha ri -
ka sı ola rak kar şı mı za çı kar .

42



Harun  Yahya  (Adnan  Ok ta r )

Ku ru mey ve ler ise ge nel lik le to hu mun ko run ma sın da ve ya yıl ma -

sın da önem li bir fonk si yo na sa hip olan mi ma ri ya pı lar la süs lü dür. Bu na

ör nek ola rak de ve di ke ni nin te pe sin de bu lu nan püs kü lü ve re bi li riz. Bu

kü çük pa ra şüt le rin gö rev le ri -ile ri ki bö lüm ler de de tay la rıy la in ce le ye ce -

ği miz gi bi- de ğer li yük le ri ni (üre me hüc re le ri ni) ha va yo luy la uzak la ra

ta şı mak tır.  

Ku ru mey ve ler den çok to hum lu olan lar to hum la rı nı yay mak için

açı lır lar. Ye şer me sı ra sın da to hum lar bir bir le ri ne yak la şa rak sı kı şır ve iyi -

ce sı kış tı ra cak şe kil de kar şı lık lı bir bir le ri ni zor lar lar. Bu tür mey ve le re

ken di li ğin den açı lan mey ve ler de ni lir. Bun lar da, to hu mun kı lı fı ka lın  ve

da ya nık lı dır,  çün kü emb ri yo yu ve be sin de po su nu bu kı lıf ko ru mak ta -

dır. Bu tü rün to hum la rı çok fark lı renk ler, şe kil ler ve do ku la ra sa hip

olduğu gibi, ka nat lar, tüy ler, in ce zar gi bi fark lı bö lüm le re de sa hiptir.

tohum zarı
yumurta akı

çenek

göbek bağı

tohum kılıfı

boyuncuğun kalan kısmı

birikme yeri

çiçek sapı

kivi, nicandra gibi
meyvelerin tohumları 

fındık benzeri meyvelerin
tohumları

haşhaş benzeri bitkilerin 
tohumları

kayısı, şeftali gibi
meyvelerin tohumları

kapalı mikrofil

plesanta

ÇEŞİTLİ TOHUM TÜRLERİ

kök taslağı

tohumcuk

Bütün to hum lar da ki içerik ge nel ola rak ay nı dır. An cak re sim de de gö rül dü ğü gi bi to hu mun şek -
li bit ki nin tü rü ne gö re de ği şik lik gös te rir. Al lah to hum lar da ben zer siz bir çeşit lilik yarat mış tır. 
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Çok to hum lu ku ru meyvelerin tip le ri bü yük bir çe şit li li ğe sa hip tir.

Kap sül ler, ke se cik ler, ke çi boy nu zu, ta ne li vs. gi bi pek çok meyve türü söz

ko nu su dur. İş te bun la ra bir kaç ör nek:

Montb re tia'nın üç to hum kap lı kap sü lü

par lak oranj renk te yu var lak to hum la ra sa -

hip tir. To hum la rı nı et ra fa saç mak için rüz -

ga rın onu sal la ma sı nı ve ya her han gi bir can -

lı nın ora dan geç me si ni bek ler.9

Bak la gil ler ise meyveleri ta ne li olan son

de re ce ge niş bir tür dür. Her tü rün şek li ve

özel lik le ri ken di ne öz gü dür. Ör ne ğin; be zel -

ye nin ta ne le ri son de re ce düz gün bir şe kil de

ar ka ar ka ya di zil miş ler dir. Co lu tea ar bo res -

cens ise içi ha va ile şiş miş bir hal de dir ve gü -

rül tü lü bir şe kil de çat lar. Bu bit ki ler in en il -

gin ci de mi mo za bitkisinin (Mimosa pigra)

ina nıl maz ta ne le ri dir. Bun lar, her bi ri bir to -

hum içe re cek şe kil de tüy lü di ken le re ben zer

şe kil ler oluş tur muş lar dır.10

Bun lar bit ki to hum la rın da ki fonk -

si yo nel yapılarla il gi li yal nız ca bir -

kaç ör nek tir. Her bit ki tü rü nün to -

hum ya pı sı nın fark lı ol du ğu dü -
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Yuka rı da ki re sim de gö rü len Montb -
re tia bit ki si to hum la rı nı rüz ga r va sı -
ta sıy la da ğı tır. Bun dan baş ka hay -
van lar da bu bit ki nin to hum la rı nı da -
ğıt ma sı nda yar dım cı olur lar. 

Kusur suz bir dü zen için de sı ra ya di zil -
miş olan be zel ye to hum la rı, bit ki nin
için de ki özel ke se cik ler de ko ru nur -
lar. Bu, dün ya nın ne re sin de olur -
sa ol sun ye ti şen bü tün be zel ye -
ler için ge çer li dir. Ay nı ku sur -
suz dü zen, ay nı mü kem mel
renk ve tad bü tün be zel ye -
ler de var dır. Bu nu sağ -
la yan sa be zel ye le re
Al lah ta ra fın dan yer -
leş ti ril miş olan bil -
gidir.
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şü nül dü ğün de ben zer siz bir çe şit li lik ve bu çe şit li lik te ki

ku sur suz luk ile kar şı kar şı ya ol du ğu muz gö rü le cek tir.

To hum Kı lıf la rın da ki Özel Mad de ler

To hum la rın ge nel yapılarındaki fark lı lık la rın ya nı sı ra, kı lıf la rı da

tam ihtiyaç duyacakları özel lik le re sa hip ola rak ya ra tıl mış tır.

To hu mun için de ki emb ri yo son de re ce de ğer li dir. Bu ne den le ye ni

bit ki tam ola rak ge li şe ne ka dar bu emb ri yo nun özen le ko run ma sı ge re kir.

Bu ko ru ma her bit ki tü rü ne gö re de ği şik lik gös te ren to hum kı lıf la rı ile

sağ lan mış tır. To hum kı lı fı nı oluş tu ran mad de nin da ya nık lı lı ğı ora nın da

to hum dış or ta mın olum suz et ki le rin den ko ru nur. Bun dan baş ka kı lı fı

oluş tu ran mad de ler, to hum la rın su üze rin de du ra bil me sin de ya da rüz -

gar lar la uç ma sın da da et ken dir ler.

To hum la rın dış kı lıf la rı, son de re ce çe şit li ve dik kat çe ki ci özel lik le -

re sa hip tir. Ba zı dış zar lar düş man la rı uzak laş tı ra bil mek için acı bir mad -

de ile kap lı dır. Ba zı la rı ise "ta nen" de ni len bir mad de ba kı mın dan zen gin -

Üst te ki mi mo za bit ki si nin ta ne le rin den her bi ri bir to hum içe -
re cek şe kil de tüy lü di ke ne ben zer şe kil ler oluş tu rur. Yan da ki
Co lu tea ar bo res cens ise içi ha va ile şiş miş bir hal de dir ve to -
hum la rı nı pat la tarak dağıtır.
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dir ki bu mad de to hum lar da ki çü rü me yi sı nır lan dı rır. Bir çok bit ki tü rü -

nün to hum la rın da ise kı lıf lar bir tür jö le ile kap lı dır. Pro te in ler le bir leş miş

komp leks şe ker ler den olu şan bu jö lem si mad de, su ile kar şı laş -

tı ğın da ko lay ca şi şer. Bu sa ye de to hum ko lay ca

nem li mad de le rin üze ri ne ya pı şır. Bu özel lik,

ile ri de gö re ce ği miz gi bi fi liz len me sı ra sın da

önem li rol oy na ya cak tır.11

To hum la rın ko ru yu cu dış kat man la rı (to -

hum kı lıf la rı) ge nel lik le çok sert tir. Bu özel lik to -

hu mu kar şı la şa ca ğı dış et ken le re kar şı ko rur. Ör -

ne ğin; ba zı to hum la rın ge li şim le ri nin son aşa ma sın -

da dış yü zey le rin de da ya nık lı mum lu bir ya pı bi ri -

kir, bu sa ye de to hum lar su ve gaz te si ri ne kar şı di -

renç li olur lar.12 To hum kı lıf la rı bit ki nin tü rü ne gö -

re de ği şik mal ze me ler le kap la na bi lir; fa sul ye ta ne -

sin de ol du ğu gi bi in ce bir zar la ya da ki raz çe kir -

de ğin de ol du ğu gi bi odun su ve sert bir ka buk la ör -

tü lü ola bi lir. Su ya da ya nık lı ol ma sı ge re ken to hum la -

rın ka buk la rı di ğer le ri ne gö re da ha sert

ve ka lın dır. 
Re sim de gö rü len jö lem si ci sim ler Oci -
mum ba si li cum ad lı bir çe şit fes le ğen tü -
rü ne ait tir. Bu fes le ğe nin to hum kı lıf la rı
su ile bağlantı ha li ne geç ti ğin de bir kaç
da ki ka içe ri sin de he men jö lem si bir mad -
de üre tir. Böy le ce re sim de ki il ginç şek li
alır lar. Bu fes le ğen tü rü nün to hum la rı
Tay land'da ve do ğu nun baş ka böl ge le rin -
de özel lik le meyve su la rı na ka tı la rak kul -
la nı lır. (Gra ins de Vie, s.24)

Yanda görülen Ipo mo ea mu ru co ide'le -
rin ağır to hum la rı bu in ce cik tüy ler sa -
ye sin de ha va da uça bil mek te dir. Ay rı ca
to hum la rın rüz gar la bir lik te yer de yu -
var lan ma sı nı sağ la yan lar da bu tüy ler -
dir. (Gra ins de Vie, s.25)
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To hum lar da ki düzene gün lük ha ya tı mız da sık kar şı laş tı ğı mız bir

bit ki den, fa sul ye ta ne sin den ör nek ve re lim: Fa sul ye ta ne si, tü rü ne gö re

bir ve ya iki kı lıf ile çev ril miş tir. Bu kı lıf lar tıp kı bir pal to gi bi to hu mu dış

or ta mın so ğuk ha va, ku rak lık, me ka nik et ki ler gi bi zor lu şart la rın dan ko -

rur. Bu ra sı, ay nı za man da dış or tam ile olan bü tün alış ve ri şin de ya pıl dı -

ğı böl ge dir. Kı sa ca sı, to hu mun bü yü me si ko nu sun da bu kı lıf önem li bir

rol oy na mak ta dır.

Fa sul ye ta ne si nin bu lun du ğu yer den ko pa rıl dı ğı nok ta da oval bir iz

gö rü lür. Bu, ta ne nin ya ni to hu mun an ne bit ki ye olan bağ lan tı nok ta sı dır.

Dik kat li bir şe kil de in ce len di ğin de bu ra da "mic ropy le" de nen kü çük bir

de lik ol du ğu gö rü le cek tir. Bu de li ği iş lev le ri ne de niy le be bek ler de ki gö -

To hum lar da ki emb ri yo nun ko run ma -
sın da ve ya yıl ma sın da ki tek et ken
to hum kı lıf la rı de ğil dir. Ba zı bit ki
tür le rin de bu iş lem ler ay nı za man -
da mey ve ile de ya pıl mak ta dır. Ör -
ne ğin re sim ler de de ği şik ev re le ri
gö rü len Ni cand ra physa lo ide çi çe -

ğin de yu mur ta cık bir sü re son -
ra içe ri si to hum la do lu şiş kin

bir mey ve ha li ne ge lir. Bu
mey ve nin üst ka bu ğu nun
bir bö lü mü so yu la cak olur -
sa to hum la rın ilk bo yut la rı -
nın ya ni yu mur ta cık olan
hal le ri nin 500 ka tı na ulaş tık -

la rı gö rü le cek tir. To hum lar,
an ne bit ki ye gö bek ba ğı ola rak ni -

te len di ri le bi le cek bir bağ ile bağ lan -
mış lar dır. (Gra ins de Vie, s.26)
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bek ba ğı na ben zet mek müm kün dür. Bu özel ge -

çiş ye rin den yu mur ta cı ğın içe ri sin de ki di şi üre -

me hüc re si ni döl le me ye ya ra yan tüp gi rer. Ay rı -

ca za ma nı gel di ğin de su, bu de lik ten içe ri ye gi re -

rek ve to hu mun fi liz len me si ni sağ lar.13

To hum ka buk la rı nın ka lın lı ğı da -da ha ön ce

be lirt ti ği miz gi bi- bit ki nin tü rü ne gö re özel ola rak

ayar lan mış tır. Her bit ki nin to hum ka bu ğu bu lun du ğu

or tam da ge liş me si ne ola nak ve re cek ye ter li lik te dir;

ne çok ka lın dır ne de çok in ce. Çün kü ka bu ğu çok

ka lın olan bir to hum bü tün zor lu ko şul lar da ya şa ya -

bi lir; an cak bir de za van taj ola rak aşı rı ka lın bir ka -

buk emb ri yo nun dı şa rı çık ma sın da ba zı prob lem le -

re ne den ola bi lir. Za yıf ka bu ğu olan bir to hum ise

pek çok dış et ken ne de niy le da ha ça buk bo zu la bi lir.

İş te bu yüz den tüm to hum lar bu lun duk la rı or ta ma

en uy gun ka buk ka lın lık la rı na sa hip ler dir. 

Ay rı ca bit ki to hum la rı nın yapılarını in ce le di ği miz de

şöy le bir de tay la da ha kar şı la şı rız. To hum la rın ka buk la rı,

hay van lar la ta şı nan to hum lar da da ğı tım la rı nı ya pa cak

olan hay van la rın il gi du ya ca ğı ka dar ko lay de li ne bil me

Fasul ye ta ne le ri ko ru -
yu cu bir kı lıf la çev re -
len miş ler dir.

Nar tohumları sulu, kır-
mızı meyveler ile korun-
maktadır. Son derece es-
tetik bir görünüme sahip
olan nar taneleri elbette
ki Allah'ın kusursuz
yaratmasının bir
ürünüdür.
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özel li ği ne sa hip tir ler. An cak ay nı za man da bu ka buk lar, kap la dık la rı to -

hum la rı bü tün to hum yi yi ci ler için ca zip ha le ge tir me ye cek bir ya pı da dır -

lar.14

Bu ra ya ka dar an la tı lan lar dan da açık ça gö rül dü ğü gi bi ba sit bir dış

gö rü nü me sa hip olan to hum la rın as lın da de tay lı bir yapısı var dır. İç le rin -

de ki mad de le rin oran la rın dan içe rik le ri ne ve ko ru yu cu üst kap la ma la rı -

na ka dar tüm to hum la rın özel lik le ri bu lun duk la rı ik lim ko şul la rı na, çev -

re şart la rı na gö re de ği şik lik gös ter mek te dir. Pe ki bu çe şit li lik ve de tay lar

na sıl or ta ya çık mış tır? 

Bu so ru nun ce va bı ile il gi li ola rak ev rim te ori si ni sa vu nan ki tap la ra

bak tı ğı mız da il ginç bir du rum la kar şı la şı rız. Ev rim ci ler "Ne den?", "Na -

sıl?" gi bi so ru la ra ce vap ver mek ten se üs tü ka pa lı ifa de ler, göz bo ya ma

yön tem le ri kul lan ma yı ter cih eder ler. Bu ko nuy la il gi li ola rak to hum la rın

üst kap la ma la rı hak kın da Evo lu ti on isim li ev rim ci bir ki tap ta ya zı lan la rı

ele ala lım. 

To hu mun üst kap la ma sı çe şit li hay van la rın azı diş le ri ne, ba ğır sak asit le ri ne

ve en zim le re, ok si jen siz at mos fe re di re ne cek ka dar da ya nık lı dır. Ay rı ca bu

to hum kap la ma sı ge rek ti ğin de uy gun fi liz len me ko şul la rı olu şa na ka dar

emb ri yo yu ha va dan, yan lış fi liz len me si ne ne den ola cak se bep ler den ve to -

hum yi yen hay van lar dan ko ru mak için ev rim sel ola rak di zayn edil miş tir.15

Dik kat edi lir se yu ka rı da to hum la rın ku sur suz yapısındaki dik kat çe -

ki ci özel lik ler den ba zı la rı ar ka ar ka ya sı ra lan mak ta, son sa tır lar da ise "ev -

rim sel di zayn" ifa de si kul la nı la rak to hum la rın ev rim ile oluş tu ğu ha va sı

ya ra tıl ma ya ça lı şıl mak ta dır. An cak elbette ki yu ka rı da ki pa rag raf to hum -

la rın na sıl or ta ya çık tık la rı so ru su nu açık la mak tan son de re ce uzak tır.

Çün kü bu ra da aslında to hum lar da ki düzenin ku sur suz lu ğun dan bah se -

dil mek te dir. So na ek le nen "ev rim sel ola rak di zayn edil miş tir" cüm le si ise

ger çek te hiç bir an lam ifa de et me mek te dir. 

Ayrıca bu ifade kendi içinde de tutarsızdır. Zira, "evrim" ve "dizayn"

kavramları birbirine taban tabana zıt kavramlardır ve evrimin bir dizayn

ortaya çıkarması, bir şey tasarlaması düşünülemez. Çünkü evrim

tesadüflere dayalı bir süreci savunur; "dizayn" yani "tasarım" kavramı ise

bir aklın varlığını gösterir. Dolayısıyla bir yerde bir dizayn varsa bu du-
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rum evrim, tesadüf, rastlantı gibi kavramların bunda hiçbir etkisi ola-

mayacağını ortaya koyar. Canlılardaki ve şu anki konumuz olan tohum-

lardaki yapılar da onların evrimin değil üstün bir aklın ürünü olduk-

larının en açık kanıtıdır.

Bu du ru mu şöy le bir ör nek le da ha açık ha le ge ti re lim. Bir gün bir re -

sim ga le ri si ne git ti ği ni zi ve bu ra da bir sa lon do lu su to hum res mi ile kar -

şı laş tı ğı nı zı farz ede lim. Her re sim de fark lı bir bit ki nin to hu mu ile il gi li

de tay lar çi zil miş ol sun. Ga le ri nin sa hi bi ne bu ka dar çe şit li res mi ki min

çiz di ği ni sor du ğu nu zu dü şü ne lim. Eğer bu ki şi si ze "bu re sim le rin bir res -

sa mı yok tur, bun lar te sa düf le rin yar dı mıy la ev rim sel ola rak di zayn edil -

miş tir" de se ne dü şü nür sü nüz? El bet te böy le bir ce va bın son de re ce man -

tık sız ve akıl dı şı ol du ğu nu he men an lar ve res sa mın var lı ğı ko nu sun da

ıs rar eder si niz. 

Can sız to hum re sim le ri nin "ev rim sel di zay nı " gibi bir iddiaya ina na -

ma ya ca ğı nı za gö re, ta ma men can lı ya pı lar da, için de bir bit ki ye ait tüm

bil gi le ri bu lun du ran, uy gun şart ve or tam lar da fi liz le ne rek dev ağaç la rı,

yüz bin ler ce çe şit mey ve yi, çi çe ği mey da na ge ti ren to hum la rı, bi linç siz ve

şu ur suz te sa düf le rin var et ti ği ne de ina na maz sı nız. Gö rül dü ğü gi bi bu ra -

da asıl ola rak bu di zay nı ki min yap tı ğı, na sıl yap tı ğı, bit ki nin bu di zay na

uy gun bir ya pı ya na sıl ge ti ril di ği  ve bu nun na sıl yer leş ti ril di ği gi bi so ru -

la rın ce va bı nın ve ril me si ge rek mek te dir.

So nuç ola rak, to hum la rın ya pı sın da ev rim ci le rin te sa düf id di ala rı ile

as la açık la na ma ya cak, çok açık bir düzen var dır. El bet te ki bu plan şu ur -

suz te sa düf le rin so nu cun da ya da baş ka her han gi bir ne den le or ta ya çık -

ma mış tır. Her res min bir res sa mı ol du ğu gi bi tohumları yaratan da son -

suz akıl ve üs tün güç sa hi bi olan Al lah'tır. Bit ki le rdeki yapıların her ka -

de me sin de gö rü len bu akıl, on la rın üs tün güç sa hi bi olan Al lah ta ra fın dan

ya ra tıl mış ol duk la rı nın açık bir de li li dir.

Si zin için gök ten su in di ren O'dur; içe cek on dan, ağaç on dan dır (ki) hay -

van la rı nı zı on da ot lat mak ta sı nız. Onun la si zin için ekin, zey tin, hur ma -

lık lar, üzüm ler ve mey ve le rin her tür lü sün den bi ti rir. Şüp he siz bun da,

dü şü ne bi len bir top lu luk için ayet ler var dır. (Nahl Su re si, 10-11)
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Üst te ki re sim ler de ki raz to hu mu ve bu to hu -
mun için de ki bil gi ler doğ rul tu sun da bü yü -

müş, çi çek aç mış, za ma nı gel di ğin de de
mey ve ve re cek bir ki raz ağa cı gö rül mek te -

dir. Yan da ki re sim ise bir tür ya ba ni in cir
ağa cı na ait tir. Met re ler ce yük sek lik te ki bu

dev ağaç lar da, mey ve le ri nin şe ke ri, ku sur -
suz ren gi ve lez ze ti tam olan ki raz gi bi

ağaç lar da kü çük to hum lar dan çık mak ta dır.
(Aşa ğı da ki re sim de gö rü len in san elin de ki
kü çük to hum yan da ki in cir ağa cı nın to hu -

mu dur) Bu ağaç lar la il gi li bü tün bil gi ler ek -
sik siz bir şe kil de to hum la rın da kod lan mış -

tır. Üs te lik mil yon lar ca yıl dır ay nı to hum la ra
ay nı bit ki ler kod lu dur ve bu sa ye de ay nı to-

hum lar dan ay nı bit kiler çık mak tadır. Al lah
tohum lara yer leş tir diği bil gi ile her şeye güç

yetiren ol duğunu bize gös ter mek tedir.
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Pal mi ye bit ki si nin to hum la rı
aşa ğı da gö rü len mey ve le rin
için de sak la nır. To hum la rın
top ra ğa ulaş ma sı ve ge rek li
şart la rın sağ lan ma sı ile bir -
lik te met re ler ce uzun lu ğa
ula şa cak ağaç bü yü me ye
baş lar. 

Sol da gör dü ğü nüz ku ru to hum lar dan aşa ğı da ki re sim ler -
de gö rü len ren ga renk, mis gi bi ko kan çi çek ler yetişmek-
tedir. Bu, üze rin de dü şü nül me si ge re ken önem li bir
yaratılış gerçeğidir.
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Dün ya üze rin de çok sa yı da çi -
çek, ağaç, mey ve ve seb ze var -
dır. Bu çe şit li lik bit ki le rin to hum -
la rı na yer leş ti ril miş olan bil giler
ile sağ lan mak tadır. 
Solda iris çiçeği ve tohumu,
Sağ altta Siklamen çiçeği ve to-
humları görülüyor.

Aşa ğı da gö rü len to hum -
lar da yan da ki kır mı zı renk -
li, dış ka buk la rın da di ke ne
ben zer çı kın tı la rı olan
mey ve le rin bil gi si mev cut -
tur. Bun dan baş ka ağa cın
yap rak la rın da ki ye şi lin to -
nu, şek li, da mar la rı nın kır -
mı zı renk te ola cak la rı da
to hum lar da ki bil gi de sak lı -
dır. Ay rı ca bu ağaç tü rü,
bu bil gi sa ye sin de dün ya -
nın her ye rin de ay nı özel -
lik le re sa hip tir.
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30 m

Top ra ğa atıl dık la rın da re sim ler de
gö rü len to hum lar dan bir sü re
son ra bu ren ga renk çi çek le rin çı -
ka ca ğı her kes ta ra fın dan bi li nir.
An cak bu nun na sıl ger çek leş ti ği,
to hum la ra bu bil gi nin kim ta ra fın dan yer -
leş ti ril miş ol du ğu ge nel lik le hiç dü şü nül mez. Oy sa
asıl önem li olan bu dur. To hum la ra bu bil gi yi yer -
leş ti ren Al lah'tır. Al lah her tür lü ya rat ma yı bi len dir.

Begonya bitkisi ve 
tohumları

Gomphrena 
çiçeği ve tohumları

Yuka rı da  gö rü len kü çük to hum lar -
da yan da ki 30 met re lik ağaç la il gi li
tüm bil gi ler kod lan mış tır. Ağaç ta
kaç yap rak ola ca ğı, ağa cın bo yu,
mey ve ve rip ver me ye ce ği gi bi özel -
lik le rin tü mü bu bil gi ler ara sın da -
dır. Üs te lik tüm bu bil gi ler dün ya
ta ri hi nin ba şın dan bu ya na ay nı to -
hum lar da ay nı şe kil de kod lan mış -
tır. Ve ay nı to hum lar dan hep ay nı
ağaç lar 
bü yü müş tür.
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1-4) Ma nol ya bit ki si ge ce le ri yap -
rak la rı nı biraz ka pa tır. Bu sa ye de
bö cek le rin ken di si ni da ha çok zi ya -
ret et me si ni sağ la mış olur.
5) Çi çek sol ma ya başlar. Taç yap -
rak lar ar tık bir çi çe ğin ye re dü şe -
cek çöp le ri ha li ne gelir.
6) Taç yap rak lar solar.
7) Çi çe ğin po len len miş yu mur ta sı
mey ve ye dö nüş me ye başlar.
8) Mey ve ol gun laş tı ğın da çok gü zel
kır mı zı bir renk alır.
9) En so nun da ol gun laş mış mey ve -
ler pat la ya rak düş me ye ha zır to -
hum lar ha li ne dö nü şür ler.
Bu to hum lar da ha son ra yan da gö -
rü len ih ti şam lı ma nol ya ağaç la rı nı
oluş tu ra cak lar dır. 
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Her bit ki nin to hu mu fark lı bir bü yük lü ğe sa hip tir. Ör ne ğin uzun

sü re li su yol cu lu ğu ya pan hin dis tan ce viz le ri, en bü yük to hum lar ara -

sın da dır. Bu bü yük lük hin dis tan ce viz le ri ne yol cu luk la rı sı ra sın da ye -

te cek ka dar be si ni de po la ma im ka nı nı ve rir.

Or ki de le rin ise ol duk ça kü çük to hum la rı var dır. Or ki de ler top -

rak, ışık ve ne min on lar için ke sin ola rak uy gun ol du ğu du rum lar da

ye ti şe bi len has sas bit ki ler dir. Bu yüz den or ki de ler rüz gar ile ko lay ca

uça bi le cek ka dar kü çük ve en uy gun ye re da ğı la bi le cek sa yı da to hum

ya par lar. Tek bir or ki de çi çe ği milyonlarca to hum üre te bi lir.16 Gö rül -

dü ğü gi bi to hum la rın bü yük lük le ri de bit ki ler de ki di ğer özel lik ler gi -

bi bir plan da hi lin de be lir len miş tir.

To hum la rın Bü yük lük le ri nin Fark lı 

Ol ma sı nın Önem li Se bep le ri Var dır

0.6 cm.lik 
tohum

2 cm.lik 
tohum

4-6 cm.lik 
tohum

25 cm.lik 
tohum
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Çeşitli renk
ve büyüklük-
lerdeki to-
humları
yaratan Yüce
Rabbimiz
Allah’tır.

Yukarıda resmi görülen ka yın ağa cı to hum la rı son ba ha rın son la -

rı na doğ ru da ğı lır ve et raf ta uçuş ma ya baş lar lar. Boyutları 0.5 cm. olan

bu kü çük to hum lar ne re de ye ter li ışık var sa ora da bü yür ler.

Tro pi kal or man lar da çok bü yük ha cim li to hum lar ye ti şir. Sağ

üstte resmi görülen Mom may bun lar dan bi ri dir. Mommay tohum-

larının büyüklüğü genellikle 5 cm.dir. Bu to hu mun özel li ği  ku rak yer -

ler de fi liz le ne bil me avan ta jı nı sağ la yan ko lay uza yan kök le re sa hip ol -

ma sı dır. Bu da to hum için su suz luk tan ku ru ma ris ki ni azal tır.17

O, gök ten su in di ren dir. Bu nun la herşeyin bit ki si ni bi tir dik, on dan

bir ye şil lik çı kar dık, on dan bir bi ri üs tü ne bin di ril miş ta ne ler tü re ti yo -

ruz. Ve hur ma ağa cı nın to mur cu ğun dan da ye re sark mış sal kım lar, -

bir bi ri ne ben ze yen ve ben ze me yen- üzüm ler den, zey tin den ve nar dan

bah çe ler (kı lı yo ruz.) Mey ve si ne, ürün ver di ğin de ve ol gun lu ğa eriş ti -

ğin de bir ba kı ve rin. Şüp he siz ina na cak bir top lu luk için bun da ger -

çek ten ayet ler var dır. (En'am Su re si, 99)
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4.BÖLÜM

Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile
gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler

ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve
kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda,

her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları es-
tirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş

bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk
için gerçekten ayetler vardır.

(Bakara Suresi, 164)
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B
it ki ler gi bi ha re ket siz, yer le rin de sa bit du ran can lı la rın, to hum -

la rı nı di ğer bit ki le re na sıl ulaş tır dık la rı nı, to hum da ğıt ma iş le mi -

nin na sıl ger çek leş ti ği ni bel ki bu gü ne ka dar hiç dü şün me miş

ola bi lir si niz. Oy sa to hum lu bit ki ler ilk var ol duk la rı dö nem den iti ba ren

hiç bir yar dı ma, hiç bir mü da ha le ye ih ti yaç duy ma dan to hum la rı nı çe şit li

şe kil ler de da ğıt ma im ka nı na sa hip tir ler. 

Da ğı tım iş le mi nin aşa ma la rı nı ge nel ola rak şöy le özet le ye bi li riz:

Döl le nen çi çek ler den to hum lar olu şur. Bun lar ki mi bit ki ler de ye re dü şer,

ki min de rüz gar la ha va la nır, ki min de de hay van la ra ta kı lır ve bu şe kil de

çev re ye da ğı lır. An cak bu özet, bit ki to hum la rı nın da ğı tım sis te mi nin ol -

duk ça yü zey sel bir ta nım la ma sı dır. Çün kü bu da ğı tım iş le mi de tay la rı na

ini le rek in ce len di ğin de, bit ki le rin ve hay van la rın ya şam la rıy la di rekt bağ -

lan tı lı pek çok il ginç ola yın ger çek leş ti ği gö rü le cek tir. 

Ön ce lik le her bit ki nin oluş tur du ğu to hum -ön ce ki bö lüm de gör dü -

ğü müz gi bi-  fark lı bir şek le sa hip tir. Bir to hu mun ya da mey ve nin şek li -

ne ba ka rak na sıl yol cu luk yap tı ğı nı ya ni na sıl da ğı tıl dı ğı nı tah min et mek

müm kün dür. Ör ne ğin; ba zı ağaç la rın et li, yu mu şak, cez be di ci ko ku ve

renk ler de mey ve le ri var dır. Sin di ri me da ya nık lı ka lın kı lıf lı to hum la rı

olan bu ağaç lar, bu cez be di ci özel lik le riy le kuş la rı ve di ğer hay van la rı

ken di le ri ne çe ker ler. Ba zı to hum la rın sa iğ ne le ri, çen gel le ri hat ta ol ta ve

di ken le ri var dır. Bu to hum lar kürk lü hay van la ra ta kı la rak ta şı nır lar. Ba zı

to hum lar rüz gar da kü me ler ha lin de, tüy ya da tüy cük ler şek lin de se ya hat

eder ler. Di ğer le ri ka nat la ra sa hip tir ya da kü çük ba lon la ra ben zer şe kil de

şiş tir ler ve bu sa ye de uça bi lir ler. Ha va da yol cu luk ya pan to hum la rın ye -

te rin ce ha fif ol ma la rı, ay rı ca şe kil le ri nin de ha va da uç ma ya uy gun bir

yapıda ol ma sı ge rek mek te dir. Ba zı bit ki ler ise üre mek için sa de ce to hum -

la rı nı top ra ğa dü şü rür ler. Ba zı la rı da to hum la rı nı ken di ken di le ri ne fır la -

ta rak da ğı tır lar. Bu fır lat ma, to hum ka bı için de bü yü me sı ra sın da olu şan

ge ri li min bir şe kil de bo şal ma sıy la sağ la nır. Ba zı bit ki ler de ise to hum ka -

buk la rı gü neş te ku ru duk tan son ra çat la ya rak açı lır ve top rak yü ze yi ne

dü şer.
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Saz la r to hum la rı nı hem su ile hem de rüz gar lar la da ğı tır -
lar. Bu bit ki nin to puz gi bi bir bö lü mü var dır. Sı kı şık kü -
çük kü çük bin ler ce mey ve den olu şur. Bu meyvelerin üs -
tün de de re sim de gö rül dü ğü gi bi kü çük püs kül ler mev-
cuttur. Bu püs kül ler za ma nı gel di ğin de to hum la rın ta -
şın ma sı nı sağ lar. (Gra ins de Vie, s.40) 

Lys de mer bit ki si Ak de niz kı yı -
la rın da ye ti şen bir bit ki dir. Çok

ha fif kö şe li to hum la rı var dır. To -
hum la rın dış ka buk la rı ol gun la -

şın ca yo sun gi bi bir ya pı alır.
Bu bit ki nin to hum la rı da su üze -

rin de yü ze rek da ğı lır lar. 
(Gra ins de Vie, s.40)

Sö ğüt ler (Sa lix), çok ko lay ve
ça buk üre ye bi len bir bit ki tü -
rü dür. To hum la rı nın çok çe -
şit li da ğıl ma şe kil le ri var dır,
ha va da uçu şur lar, su yun üze rin de de çok ko lay lık la iler le ye bi lir ler. Sö ğüt le rin ço ğal ma hı zı nı şöy le
bir he sap la ma ile da ha iyi gö re bi li riz: Eğer bir ağaç 500 tır tı lım sı ba şak ver se, bun la rın her bi ri 100
kü çük ta ne içer se ve bu ta ne le rin de her bi ri 200 to hum içer se bu, her yıl 10 mil yon to hum de mek -
tir. Eğer bun la rın tü mü ye şer me im ka nı bul say dı yer yü zü çok kı sa bir za man içe ri sin de sö ğüt ile
do lar dı. An cak do ğa da ya ra tıl mış olan has sas den ge ler sa ye sin de böy le ol maz ve bu to hum la rın
yal nız ca ge rek ti ği ka da rı ağaç ola rak bü yür. (Gra ins de Vie, s. 41)
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Mon no ye re ad lı bu bit ki nin to hum la rı
yağ mur su ları ile ta şı nır. To hum la rın
üze rin de par mak izi ni an dı ran kü çük
çiz gi ler var dır. Bu çiz gi ler yü zey de ki

ba sın cı ar tır ma ya ya rar. Bu sa ye de to -
hum lar ko lay lık la da ğı lır lar. 

(Gra ins de Vie, s.42) 
Yanda ise Mon no ye re bit ki si nin to hum -

la rı nın açıl mış ha li gö rül mek te dir.

Ağır to hum lar ge nel lik le çok faz la özel li ğe sa hip de ğil dir. Çen gel, ka nat ya da
su da bat ma ma la rı nı sağ la ya cak bir ya pı la rı yok tur. Bu ne den le top ra ğa düş tük -
le ri yer de ka lır lar. Bu na ör nek ola rak fın dık la rı, me şe pa la mu tlarını ve kes ta ne -
le ri ve re bi li riz. Bu to hum la rın top ra ğa düş tük le ri yer, ge nel lik le ye şer me le ri
için hiç de uy gun bir ze min de ğil dir.  Bu to hum la rın bi rer ağaç ha li ne ge le bil -
me le ri için ay dın lık, ko lay ca ge li şe bi le cek le ri ağaç sız bir böl ge ye git me le ri ge -
rek mek te dir. Çok il ginç tir ki, ala kar ga lar, kar ga lar, ağaç ka kan lar ve en önem li -
si de sin cap lar bu gi bi mey ve le ri se ve rek yer ler. Bu kü çük hay van lar me şe ve
kes ta ne ağa cı or man la rı nın ne sil le rin de va mı nı sağ la yan en te mel fak tör ler dir.
Ol gun la şan to hum la rı top la yan hay van lar bun la rı de ği şik yer le re sak lar lar, an -
cak bir kıs mı nı koy duk la rı yer den al ma yı unu tur lar. İş te bu du rum fın dık la ra
ye şer me ve bi rer ağaç ha li ne gel me im ka nı ve rir. Kuşkusuz burada her iki can-
lı arasında kusursuz bir uyum vardır. Bu canlıları birbirleriyle uyum içinde
yaratan Allah'tır.



Bu ra ya ka dar ge nel hat la rıy la ve ri len ör nek ler de, to hum la rın ya yıl -

ma sın da çok de tay lı bir sistemin var edilmiş olduğu he men gö rül mek te -

dir. 

To hum la rın da ğı tıl ma sın da asıl ola rak dik ka ti çe ken nok ta çok fark -

lı par ça la ra ve da ğı tım şe kil le ri ne sa hip ol ma sı na rağ men sis te min ku sur -

suz şe kil de iş le me si dir. Hay van la rın ta şı dı ğı to hum lar hep böy le ta şı nır

ve bu sis tem de bir ak sa ma mey da na gel mez. Rüz gar la uçan lar uygun

şekilleri sayesinde hep uça rak ha re ket ederler.

Bu ra da en çok dik kat çe ken nok ta ise, iler le yen bö lüm ler de ve ri le cek

ör nek ler de de gö rü le ce ği gi bi hem hay van la rın hem de bit ki le rin bu iş -

lem ler sı ra sın da son de re ce şu ur lu bir şe kil de ha re ket et me le ri dir. Pe ki bu

şu urun ve pla nın kay na ğı ne dir? El bet te ki bir çi çe ğin ya da ağa cın, bir

kuş la ya da sin cap la bi ra ra ya ge le rek bir da ğı tım sis te mi kur ma ya ka rar

ver me si, bu can lı la rın ne ler ya pa cak la rı nı ve sis te min na sıl iş le ye ce ği ni

or tak la şa ta sar la ma la rı müm kün de ğil dir. Bit ki le rin ken di le ri de üre mek

için plan ha zır la yıp bu pla na gö re bir sis tem kur muş ola maz lar. Ama vak -

ti gel di ğin de her bit ki üre me iş lem le ri ni baş la tır, to hu mu nu oluş tu rur ve

onu ge rek ti ği gi bi da ğı tır. Di ğer bit ki ler de ay nı şe kil de, ay nı sı ray la ay nı

sis te mi kul la na rak ha re ket eder ler. Bu, dün ya nın her ye rin de ki ay nı tür

bit ki ler için  de ğiş me den de vam eder. 

Ba lis tik Bil gi si ne Sa hip To hum lar

Ba zı bit ki le rin to hum la rı nın ya yıl ma sı için çok güç lü ol ma yan et ki ler

bi le ye ter li ol mak ta dır. Bir yağ mur dam la sı üze ri ne düş tü ğün de ya da

her han gi baş ka bir kuv vet ile karşılaştığında to hum la rı nı ha va ya fır la tan

çi çek ler var dır. Ör ne ğin Ak şam çu ha çi çe ği to hum la rı nı ku ruy ken ka pa lı

olan kap sül ler de sak lar. Is la nın ca bu kap sül ler he men açı lır ve bir ku pa

şek li ni alır. Bu du rum day ken to hum la rın da ğıl ma sı için yağ mur dam la la -

rı ye ter li ola cak tır. Kı na çi çe ği ise bü tün yol ke nar la rın da gö rü le bi len sa -

rı, por ta kal ren gi ve kah ve ren gi be nek li çi çek le ri olan bir bit ki dir. Do ku -

nul du ğun da bir si la hın ateş len me si ne ben zer bir şe kil de to hum la rı nı et ra -

fa fır la tır. 
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An cak bu ra da çok il ginç bir nok ta söz ko nu -

su dur. Bi lin di ği gi bi, bit ki ler du ra ğan var lık lar dır

ya ni ha re ket ede mez ler. Fır lat ma gi bi bir ey le min ya -

pı la bil me si için se mut la ka bir ener ji nin var ol ma sı ge rek -

mek te dir. Bu ener ji, içe ri sin de to hum la rın bu lun du ğu mey ve

yap ra ğın da ki de ği şim ler so nu cun da or ta ya çı kar. Ka pa lı bir to hum dü şü -

nün. Bu to hu mun mey ve yap rak la rı gü neş te ku ru du ğun da bü zü şür. Bu

ener ji ya ra tan bir de ği şim dir. Ay nı şe kil de to hum yağ mur da ıs lan dı ğın da

şi şen mey ve yap rak la rı nın do ku la rın da ger çek le şen de ği şim fır lat ma me -

ka niz ma sı için bir ener ji kay na ğı oluş tu rur.18

Bit ki ler de ki bu gi bi da ğı tım iş lem le rin de son de re ce has sas den ge ler

üze ri ne ku ru lu me ka niz ma lar var dır. Bit ki nin ha re ke te ge çe rek to hum la -

rı nı yay ma ya baş la ma sın da ki za man la ma da çok önem li dir. Bu ko nu nun

öne mi ni Ak de niz sa la ta lı ğı nın to hum la rı nı na sıl yay dı ğı nı de tay lan dı ra -

rak gö re lim.

Ak de niz Sa la ta lık la rın da ki Ro ket Sis te mi

Ak de niz sa la ta lı ğı ben ze ri bit ki ler, to hum la rı nın ya yıl ma sı için ken -

di güç le ri ni kul la nır lar. Ol gun laş ma ya baş la ma sıy la bir lik te Ak de niz sa -

la ta lık la rı nın iç le ri ya pış kan bir sı vıy la dol ma ya baş lar. Sı vı dan kay nak la -

nan ba sınç git tik çe ar tar ve so nun da ba sın ca da ya na ma yan bitkinin sapı

pat lar. Sap pat lar ken, ha va ya fır la tı lan ro ke tin ar ka sın da bı rak tı ğı ize ben -
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zer bir şe kil de için de ki sı vı yı da dı şa rı ya fış kır tır. Bu sa ye de sı vıy la bir lik -

te sa la ta lı ğın to hum la rı da top ra ğa da ğıl mış olur.19

İlk ba kış ta sa de ce bir bit ki nin ol gun laş tı ğı için pat la ma sı ola rak dü -

şü nü le cek bu iş lem de ki me ka niz ma as lın da çok has sas tır. Ön ce lik le

salatalığa sı vı nın dol ma ya baş la ma sıy la sa la ta lı ğın ve to hum la rı nın ol -

gun laş ma ya baş la dı ğı dö ne min ay nı za ma na denk gel me si ge rek mek te -

dir. Çün kü sis tem da ha ön ce ça lış ma ya baş la sa, to hum lar ol gun laş ma dan

pat la yan salatalık hiç bir işe ya ra ma ya cak tır. Bu da bit ki nin üre ye me me si -

ne ya ni bu tü rün yok ol ma sı na ne den ola cak tır. Fa kat bit ki de ya ra tıl mış

olan mü kem mel za man la ma sis te mi sa ye sin de böy le bir teh li ke oluş maz.

Sis tem tam ge re ken va kit te ha re ke te ge çer ve to hum lar da ğıl ma ya baş lar.

Bu has sas za man la ma to hu mu nu pat la ta rak ya yan bü tün bit ki ler

için ge çer li dir. Bit ki ler de ki bu sis te min ak sak lık çık ma dan iş le me si böy le

bir sis te min na sıl or ta ya çık tı ğı so ru su nu da be ra be rin de ge tir mek te dir.

Ön ce lik le, açık ça gö rül dü ğü gi bi bit ki nin üre me si için sis te min bir bü tün

ola rak var ol ma sı zo run lu dur. Her bi ri nin en ba şın dan iti ba ren ay nı an da

var ol ma sı ge re ken bu me ka niz ma la rın yüz ler ce, bin ler ce hat ta mil yon -

lar ca yıl sü ren de ği şim le rin so nu cun da ev rim le şe rek ge liş ti ği ni id dia et -

mek ise akıl ve man tık dı şı dır. Çün kü salatalık da, için de ki sı vı da, to -

hum lar da, to hum la rın ol gun laş ma sı da herşey ay nı an da or ta ya çık ma lı -

dır. Her han gi bir ak sak lık bit ki nin to hum la rı nı ya ya ma ma sı na ve bir sü -

re son ra da nes li nin tü ken me si ne ne den olur. Üs te lik bu sis te min han gi

par ça sı nı ara dan çı ka rır sa nız çı ka rın, hep ay nı so nuç la kar şı la şır sı nız.

Açık ça gö rül dü ğü gi bi tek bir to hu mun da ğı tım aşa ma sın da ki de tay -

lar bi le, bit ki le rin tüm par ça la rıy la bir lik te, ek sik siz ve ku sur suz bir bi -

çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Bu ise kör te sa düf ler le, rastgele

ve bi linç siz doğa olay lar ıyla ger çek leş me si müm kün ol ma yan bir du rum -

dur. Açık olan gerçek şudur ki, bitkiler, her şe yi ya rat mış olan Al lah ta ra -

fın dan ek sik siz ce ya ra tıl mış lar dır. Üs tün güç sa hi bi olan Al lah'tan baş ka

ilah yok tur. Akıl sa hi bi her in sa na dü şen ise bu ger çe ği unut ma dan ya şa -

mak ve her işin de Al lah'a yö nel mek tir. 

Si zin ila hı nız yal nız ca Al lah'tır ki, O'nun dı şın da ilah yok tur. O, ilim ba -

kı mın dan her şe yi ku şat mış tır. (Ta ha Su re si, 98)
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Di ğer Bit ki ler den Ör nek ler

Ça lı bit ki si de ken di ken di ne açıl ma yön te miy -

le üre yen bit ki ler den dir. An cak bu bit ki nin sis te mi,

Ak de niz sa la ta lı ğı nın tam ter si bir şe kil de iş le mek -

te dir. Ça lı bit ki si to hum la rı nın içinde bulunduğu

kabuğun pat la ma sı, için de ki her han gi bir sı vı nın

yar dı mıy la de ğil, bit ki de mey da na ge len bu har laş ma

sa ye sin de olur. Bu kabuğun gü ne şe ba kan yüzü, sı cak lık

art tık ça göl ge de ka lan yüzünden da ha hız lı bir şe kil de

ku ru ma ya baş lar. Bu du rum, iki ta raf ara sın da bir

ba sın cın or ta ya çık ma sı na ne den olur. En so nun da

kabuk or ta dan iki ye ay rı lır böy le ce için de ki çok

sa yı da ki kü çük si yah to hum  de ği şik yön le re da -

ğıl mış olur.20

Hu ra ağa cı (Hu ra Cre pi tans) ise Bre zil ya'ya

öz gü tro pi kal bir ağaç tır. To hum la rı bir dü zi ne

oda cı ğın bir leş me sin den olu şan bir kap sül şek lin -

de dir. To hum kapsülleri gü neş ışın la rı nın al tın da bü -

yük bir güç le pat lar lar. Hu ra ağa cı, to hum la rı nı uza ğa

fır lat ma ko nu sun da en ba şa rı lı ağaç lar dan dır. Öy le ki

to hum la rı nı yay ma vak ti gel di ğin de, on la rı yak la şık

ola rak 12 m. uzak lı ğa ka dar fır la ta bi lir. Bu pat la ma -

dan son ra et ra fa hem to hum lar hem de iki ye bö -

lün müş ka buk lar sa çı lır.21

Sağ üst te res mi gö rü len Hu ra bit -
ki si, to hum la rı nı pat la rak da ğı tır.
Yan da gö rü len kı na çi çe ği nin (Im -
pa ti ens bal fo urii) ise çok de ği şik
bir da ğıt ma tek ni ği var dır. To hum -
la rı do ku nur do kun maz el de pat lar
ve da ğı lır. Bu çi çe ğin to hum yap -
rak la rı re sim de de gö rül dü ğü gi bi
düz dur maz. Bu yapraklar to hu mu
çev re le yen dış ta ba ka ile ko ru yu cu
iç ta ba ka ara sın da ki ba sınç far kın -
dan do la yı yu var lak olur.  



T O H U M  M U C İ Z E S İ

Sar dun ya lar (Ge ra ni um Pu sil lum) son de re ce il ginç

ve et ki li bir üre me yön te mi ne sa hip tir ler. Bu bit ki tü rü

yer de sü rü ne rek ha re ket eder ve to hum la rı nı bir tür

fır lat ma me ka niz ma sı kul la na rak da ğı tır.

Sar dun ya nın mey ve si ger çek bir man cı nık gi bi ça -

lı şır. Mey ve ler mer kez de bir di rek oluş tu ra cak şe kil de

ge li şir ler. Bu di re ğin çev re sin de bu lu nan al tı ta ne

meyve yap ra ğı nın her bi ri yay şek lin de ki es nek bir şe -

ri tin ucun da bu lu nur. Mey ve ler ol gun -

laş tı ğın da da to hum ka buk la rın da or ta ya

çı kan ener ji ile ani den yay gi bi ters ta ra fa

doğ ru eğ ri lir ler. Bu sa ye de mey ve yap -

rak la rı nın ta ba nın da ki bö lüm ler de bu lu -

nan to hum lar tıp kı bi rer top gül le si gi bi

ha va ya fır la tı lır lar. Be lir li bir yö rün ge iz -

le yen to hum lar yu ka rı doğ ru yük se lir ve

da ha ile ri ye dü şer ler. Bu me ka niz ma ina -

nıl maz bir mü kem mel li ğe sa hip tir. An -

cak fır lat ma nın en mü kem mel şe kil de

ger çek leş me si için hem to hum la rın bu -

lun du ğu böl me nin açık ol ma sı, hem de

bu ra da ki to hum la rın ser best va zi yet te ol -

ma sı ge rek mek te dir. Bu du rum, sert esen bir rüz ga rın

to hum la rı çev re ye da ğıt ma sı na se bep ola bi lir. An cak sar dun ya lar da ku -

sur suz bir düzen var dır. Bu nu en gel le mek için bu bö lüm le rin gi ri şi ne to -

hum la rı ha fif çe içe ri de tu tan kü çük tüy ler yer leş ti ril miş tir.22

Dün ya nın ne re si ne gi der se niz gi din bu özel lik le rin her bi ri şim di ye

ka dar ye tiş miş olan bü tün sar dun ya lar da ek sik siz ola rak var dır. Ak si bir

du rum söz ko nu su ol say dı sar dun ya nın üre me si müm kün ola maz dı ve

bit ki nin so yu tü ke nir di. Sar dun ya lar da ki bu ku sur suz ve de tay lı yapının

ken di ken di ne or ta ya çı ka ma ya ca ğı çok açık tır. Yer yü zün de ki bü tün can -

lı la rı en ku sur suz şe kil de yarat mış olan Al lah, sar dun yaları da bu detay lı

yapıyla bir lik te yarat mış tır. 

Sardunyaların Etkili Üreme
Yöntemleri
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Erodium Tohumlarının Olağanüstü
Vidalama Mekanizmaları

Sar dun ya da ol du ğu gi bi Ero di um bit ki si nin

mey ve le ri de bo yun cuk böl ge le rin den bir le şe rek

or tak bir mer kez de bi ra ra ya ge lir ler. Re sim de gö -

rü len mey ve le rin için de to hum lar bu lu nur. Bit ki

ol gun laş tı ğın da to hum la rın bağ lı ol du ğu sap lar

kıv rı lır ve ye re doğ ru uza ma ya baş lar. İş te bu

nok ta da bit ki de ki ola ğa nüs tü vi da la ma me ka niz -

ma sı dev re ye gir mek te dir. Ero di um to hum la rı top ra -

ğa vi da gi bi gir me le ri ni sağ la yan bir sis te me sa hip -

tir ler. Vi da la ma sis te mi şu par ça lar dan oluş mak ta dır:

1- Ol gun la şan to hum lar da kuy ru ğun

üst kıs mı dik ola cak şe kil de kıv rı lır. Kuy -

ruk top ra ğa gir me iş le min de bir lev ye (ko lay

çe vir me yi sağ la yan kol) gö re vi ni üst len miş tir.

2- Kuy ru ğun alt kıs mı bur ma şek lin de dir ve bu şe -

kil de top ra ğa so ku lur. Bu bö lüm to hu mun ye re

gir me si ni sağ la yan bir mo tor gö re vi ni üst len miş -

tir.

3- Kuy ru ğu çev re le yen tüy ler uzun, sık ve di ken

gi bi dik tir ler. Bun lar des tek gö re vi ni ye ri ne ge ti rir -

ler.

4- To hu mu için de ba rın dı ran baş ise vi da nın siv ri ucu gi bi dir.

Kuy ru ğun üze rin de lev ye et ki si ni oluş tu ra ca ğı da ya nak nok ta sı

ola rak fa ali yet gös te rir.

5- Ba şın üze rin de ki tüy ler kı sa ve düz gün dür. Bun lar to hu mun

top ra ğa gi ri şi ni ko lay laş tır dı ğı gi bi ay nı za man da tıp kı bir ol ta

iğ ne si gi bi ge ri ye çık ma sı nı da en gel ler. 

Sol da ki bü yük re sim de ye re sa bit len miş du rum da ki Ero di um to hum la rı

gö rül mek te dir. 23

Bir bit ki nin yu mu şak do ku su nun sert top ra ğı bir vi da gi bi del me si el bet te

ki te sa düf ler ne ti ce sin de ger çek le şe mez. Al lah ben zer siz ya rat tı ğı bu bit ki -

ye yer leş tir miş ol du ğu sis tem le bi ze sa na tı nı ta nıt mak ta dır. Al lah ya rat -

ma da hiç bir or ta ğı ol ma yan dır.

1

2

3

4

5



To hum la rı nı Rüz gar la Da ğı tan Bit ki ler

Ha va yo lu ile ta şı nan to hum la rın ye te rin ce ha fif ol ma la rı ge rek mek -

te dir ve şe kil le ri de uç ma ya uy gun şe kil de di zayn edil miş ol ma lı dır. Ör -

ne ğin; fın dı ğın ya da hin dis tan ce vi zi nin bü yük lü ğün de ve ağır lı ğın da bir

to hu mun uç ma sı na im kan yok tur. Bu ne den le rüz gar la ta şı nan bü tün bit -

ki ler çok ha fif tir ler; ya tü yüm sü ya da ka nat ben ze ri ya pı la ra sa hip tir ler.

Ay rı ca uçan to hum la rın bü yük bir ço ğun lu ğu son ba ha rın ba şın da

ya ni rüz gar la rın en şid det li es ti ği dö nem ler de ol gun ha le ge lir ler. Bu ra da

rüz gar la rın or ta ya çı kı şı ile to hum la rın ol gun laş ma dö ne mi nin tam bir

uyum için de ol ma sı el bet te ki dik kat çe ki ci dir.

To hum la rı nı rüz gar la da ğı tan bit ki ler de di ğer le ri gi bi ken di iç le rin -

de fark lı ve özel ya pı la ra sa hip tir. Ör ne ğin Ku zey Af ri ka çöl le rin de mey -

ve ler ve to hum lar ya ka nat lı dır ya da ha fif ve tüy lü dür. Ku zey Do ğu Su -

dan'da ki Nu bi an Çö lü'nde ki ve Ku zey Ame ri ka çöl le rin de ki bit ki ler,

mey ve ve to hum la rı nı esin ti ler le ya yar lar. Or ta Do ğu ve Ku zey Af ri ka'da -

ki bit ki ler se top gi bi yu var lak olur ve ku rak za man da rüz gar ta ra fın dan

sü rük le nir ler.24

Ka ra hin di ba, marul ve de vedi ke ni, to hum la rı nı rüz gar la da ğı tan bit -

ki ler den ba zı la rı dır. To hum la rı nı rüz gar la ta şı tan bit ki le re baş ka bir ör -

nek ola rak da yer ki ra zı nı ve re bi li riz. Yer ki ra zı  to hum la rı ka ğıt ben ze ri

T O H U M  M U C İ Z E S İ

Bak la gi bi bit ki le rin kap sül le ri nin ço -
ğu, ol gun laş ma dö nem le rin de ku ru -
ma la rı nın et ki siy le açı lır ve do ku lar
şe kil de ğiş ti rir. To hum ka buk la rı bu -
ru şur, bü kü lür ve yay gi bi açı lır. Çat -
la ya rak açıl ma yön te mi ni uy gu la yan
bit ki nin tam bu açıl ma böl ge sin de ki
do ku la rın hüc re le ri za yıf bir di zi li şe
sa hip tir. Bu ne den le her han gi bir ba -
sın cın et ki siy le to hum lar he men par -
ça la nıp ya rı lı ve rir. Bu olay son de re -
ce ani bir şe kil de ger çek le şir. 
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ha va do lu ke se cik le ri içindedir. Bu ke se cik ler

kü çük ba lon lar gi bi to hum la rın rüz gar da ha re -

ket et me si ni sağ lar.

Bu ko nuy la il gi li ola rak ve ri len ör nek ler in -

ce le nir ken akıl da tu tul ma sı ge re ken önem li bir

nok ta var dır. Bir bit ki nin üre me şek li ni za man

için de de ğiş tir me si, ör ne ğin hay van lar ta ra fın -

dan top ra ğa gö mü le rek üre yen bir bit ki nin to -

hu mu nun, za man la rüz gar la ta şı na cak ka dar

ha fif ha le gel me si müm kün de ğil dir. Ka yı sı çe -

kir de ği gi bi ağır bir to hu mun ara dan ne ka dar

za man ge çer se geç sin, bin ler ce, mil yon lar ca hat -

ta mil yar lar ca yıl geç se de, rüz gar la ta şı na cak

ka dar ha fif bir to hum ha li ne gel me si, ke nar la -

rın da ka nat ben ze ri ya pı la rın oluş ma sı im kan -

sız dır. Bu, hiç bir yön den man tık la ve bi lim sel

ger çek ler le bağ daş ma yan bir id dia ola cak tır.

Çün kü do ğa da böy le bir de ği şi mi plan la ya cak

ve uy gu la ya cak bir şu ur yok tur. Do ğa da ki taş,

ağaç, top rak, hay van lar böy le bir plan la ma ya -

pa maz lar. Bit ki nin ken di si de do ğa nın bir par -

ça sı dır ve to hum la rın da bi linç li dü zen le me ler

ya pa cak bir ye te ne ğe sa hip de ğil dir.

Bu ger çek ler dü şü nül dü ğün de to hum la rın

ilk or ta ya çık tık la rı an dan iti ba ren şu an da ki

özel lik le ri ne sa hip ol duk la rı he men an la şıl mak -

ta dır. Bu da to hum la rın bir an da ya ra tıl mış ol -

duk la rı nın bin ler ce hat ta mil yon lar ca de li lin den

bi ri dir. To hum la rın, ta şın ma ya uy gun ya pı la -

rın da açık bir düzen var dır ve bu düzen son suz

ilim sa hi bi olan Al lah'a ait tir. 
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Devedi ke ni bit ki si nin çi çek olu -
şu mun dan to hu mun or ta ya çı kı -
şı na ka dar olan aşa ma la rın da de-
taylı bir düzen vardır.



Ha va da uçan to hum la rın uçuş pren sip le ri ni in ce le yen mü hen dis -

ler Za no nia to hum la rıy la il gi li son de re ce şa şır tı cı bir so nuç el de et miş -

ler dir. Za no nia to hum la rın da ki yerçekimi mer ke zini inceleyen mü hen -

dis ler eğer yerçekimi mer ke zi ge ri ye kay dı rıl mış ol say dı to hum la rın

da ha ya vaş bir şe kil de ha re ket ede ce ği ni tes pit et miş ler dir. An cak Za -

no ni na to hum la rı sa hip ol duk la rı ku sur suz şe kil ve ge nel ya pı sa ye sin -

de uzak la ra ra hat lık la gi de bil mek te dir.25

T O H U M  M U C İ Z E S İ

Uçarak dağılan tohumlardan her
biri fırsatını bulduğu anda yeni bir
karahindiba bitkisi oluşturacaktır. 
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To hum la rın Uç ma la rı nı Ko lay laş tı ran Özel Yapılar

Rüz gar la ta şı nan bit ki to hum la rı nın ha re ket ka bi li ye ti sa de ce to hu -

mun bü yük lü ğü ne, ye re olan me sa fe si ne ya da rüz ga ra bağ lı de ğil dir. En

önem li et ken ler den bi ri, kuş ku suz ki to hum la rın sa hip ol duk la rı özel şe -

kil ler ve ek ya pı lar dır. Uçan to hum la rı ge nel ola rak ka nat lı, pa ra şü tüm sü,

toz to hum lar ve tüy le re sa hip olan to hum lar ola rak grup lan dır mak müm -

kün dür.

Per va ne Ka nat lı To hum lar

Ha va yo lu nu kul la na rak üre yen bit ki ler den Av ru pa ak ça ağaç la rı nın

to hum la rı he li kop ter per va ne si ne ben zer çok il ginç bir yapıya sa hip tir. Bu

to hum la rın sa de ce tek ta raf tan çı kan ka nat la rı var dır. Bu ka nat la rı sa ye -

sin de uy gun şid det te bir rüz gar ol du ğun da ken di et raf la rın da dö ne rek

ha re ket ede bi lir ler. Ol gun la şan her ka nat zar gi bi bir gö rün tü ye sa hip tir

ve üze rin de bu lu nan da mar lar la tıp kı bir bö cek ka na dı na ben zer. Ken di

et raf la rın da dö ne cek şe kil de ha re ket et me le ri ni sağ la yan bir di zay na sa -

hip ol ma la rı ak ça ağaç to hum la rı nın dü şüş hı zı nı ya vaş la tır. Eğer rüz gar

yok sa to hum lar ya vaş ya vaş ve he lis şek lin de bir ha re ket le (ken di et raf la -

rın da dö ne rek) ye re dü şer ler. Ak ça ağaç lar ya şa dık la rı böl ge ye sey rek ola -

Ak ça ağaç la rın
he li kop ter per -
va ne si ne ben -
ze yen to hum la rı
ken di et raf la rın -
da dö ne cek şe -
kil de ha re ket et -
me le ri ni sağ la -
yan bir yapıya
sa hip tir. Bu sa -
ye de ki lo met re -
ler ce uzağa ta -
şı na bilir ler.



rak da ğıl dık la rı için, döl len me iş lem le rin de en bü yük yar dım cı la rı rüz -

gar lar dır. Ufak bir rüz gar esin ti sin de da hi ken di et raf la rın da dön me ha -

re ke ti ya pa cak bir şekle sa hip olan he li kop ter to hum lar, bu özel lik le ri sa -

ye sin de ki mi za man ki lo met re ler ce sü ren uzun me sa fe le ri bi le aşa bi lir -

ler.26

Ter mi na lia ca la man sa nai ad lı bit ki ise "V" şek lin de ka nat la ra sa hip tir.

Bu özel lik sa ye sin de sa kin bir ha va akı mın da tıp kı ka ğıt tan bir uçak gi bi

ra hat lık la ha va da ka ya rak uça bi lir.27

Pa ra şüt To hum lar

İn san la rın yük sek ten at la mak için kul lan dık la rı pa ra şüt ler özel ola -

rak ta sar lan mış bir şek le sa hip tir. Rüz ga rı iç le ri ne al ma la rı nı sağ la yan ya -

pı la rı ile, ken di le ri ni kul la nan ki şi ye ha va da ha re ket et me im ka nı ve rir ler.

Ba zı to hum lar da da pa ra şüt le re ben zer bir ya pı var dır.

Pa ra şüt to hum lar ol gun laş tık la rın da he men ağaç tan ye re düş mez ler.

T O H U M  M U C İ Z E S İ

İn sa noğ lu uçak la rı icad eder ken kuş lar dan
il ham al mış tır. He li kop ter ko nu sun da ise
ken di si ne fi kir ve ren şey, yu suf çuk bö cek -
le ri nin ya nı sı ra bit ki ler dün ya sı nın, bir mer -
kez et ra fın da dö nen ka nat la ra sa hip to hum -
la rı ol muş tur. Re sim ler de to hum la rı nı ha va -
ya uçu ra rak da ğı tan bit ki to hum la rın dan ör -
nek ler görül mek tedir.

Terminalia bitkisi V
şeklinde kanatlara
sahiptir.

Ak ça ağa cın to hum la rı bir çift ka nat gi bi ağaç ta
ası lı durur .
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On la rı da ha uza ğa gö tü re cek kuv vet li rüz gar la rın çık ma sı nı bek ler ler.

Eğer böy le ol ma say dı ana bit ki nin çok ya kı nı na dü şe cek le rin den bü yü me

imkanları da ha az olur du. 

Pa ra şüt to hum la rın hı zı, to hu mun bü yük lü ğü ne ve ya pı sı nın gö ze -

nek li olup ol ma ma sı na bağ lı dır. To hu mun sa hip ol du ğu pa ra şüt ben ze ri

bö lüm ne ka dar bü yük se hı zı o ka dar ya vaş tır. Ay rı ca ne ka dar az gö ze -

nek liy se ha va nın ha re ket le ri ne o ka dar has sas olur. To hum la rın bu gö ze -

nek li ya pı sı da Sily bum ma ri anum bit ki sin de ol du ğu gi bi ba sit ipek li ol ma -

sı na, de ve di ke nin de (Cir si um oc ci den ta le) ol du ğu gi bi tüy lü ol ma sı na ve -

ya kum otun da ki (Sca bi osa stel la ta) gi bi zar lı ya -

pı da ol ma sı na bağ lı ola rak de ği şir.28

Bu bir kaç ör nek te de

gö rül dü ğü gi bi, pa ra -

şüt to hum lar son

de re ce de tay lı

özel  lik  le re

s a  h i p  t i r .

Alttaki resimde görülen ke -
di otu (Cet rant hus Ru ber)
ve yanda resmi görülen
Silybum Marianum gibi
küçük tohumlu bit ki ler de
genellikle pa ra şüt to hum -
la ra rast la nır.
(Gra ins de Vie, s.56)

Kum otu (Sca bi osa Stel la ta) zar lı yapıya sahip olan
uçan to hum la ra bir ör nek tir.

Deve di ke ni bit ki si nin tüy lü to -
hum la rını Allah, rüz gar la ta şın ma -
ya en uy gun yapıya sa hip ola rak
yaratmıştır.



To hu mun hı zı nın art ma sı ve da ha ko lay ha re ket et me si için ge rek li olan

her de tay bu yapıda mev cut tur. 

Bu yapının te sa dü fen mey da na ge le me ye ce ği ni açık la mak için şöy le

bir ör nek ve re lim. İn san la rın kul lan dık la rı pa ra şüt le ri dü şü nün. Kuş ku -

suz bun la rın özel bir yapıya sa hip ol duk la rı ko nu sun da hiç kim se nin bir

te red dü tü ya da iti ra zı yok tur. Bir pa ra şü tün ken di ken di ne or ta ya çı ka -

ma ya ca ğı nı her kes bi lir. Pa ra şü tü ilk ola rak dü şü nüp ta sar la yan bir ki şi

var dır. Pa ra şü tü yap mak için kul la nı la cak ku ma şın ip li ği ni üre ten, bu ip -

li ği do ku ya rak ku maş ha li ne ge ti ren bir fab ri ka, son ra bu ku maş la rı bir -

leş ti ren in san lar var dır. Pa ra şü tün ha va day ken açıl ma sı nı sağ la yan me -

ka niz ma özel ola rak ta sar la nıp ya pıl mış tır. Du rup du rur ken bir ku ma şın

pa ra şüt şek lin de bi ra ra ya ge le me ye ce ği ve ha va da uça bi le cek bir sis tem

ka za na ma ya ca ğı çok açık tır.

Pe ki o hal de pa ra şüt gi bi ya pı la rı olan -hat ta bir pa ra şüt ten çok da -

ha komp leks me ka niz ma la ra sa hip- to hum lar na sıl or ta ya çık mış lar dır?

Gö ze nek li ya pı la rı nın az ya da çok ol ma sı gi bi de tay lar kim ta ra fın dan

dü şü nül müş tür? Bu so ru ya ce vap ola rak "bun lar to hum lar da ki bil gi ler de

kod lu dur" di yen ler ola bi lir. Bu du rum da söz konusu ki şi ler, ilk to hu mun

ne re den çık tı ğı nı, na sıl mey da na gel di ği ni, bu bil gi le rin to hu mun içi ne

na sıl yer leş ti ği ni açık la ma lı dır lar. Bu ilk to hum ken di ken di ne, te sa düf -

ler le böy le bir bil gi ye sa hip ol muş ola maz. To hu mun ya pı sı nı mey da na

ge ti ren kör ve şu ur suz atom lar bir gün ka rar alıp "Biz to hum de nen bir ci -

sim oluş tu ra lım, içi ne dev ağaç la rın, bir bi rin den il ginç bit ki le rin, ren ga -

renk çi çek le rin, son de re ce lez zet li mey ve le rin bil gi le ri ni kod la ya lım, da -

ha son ra bu to hu mu yer yü zü ne ya yıp tüm dün ya da mil yon lar ca çe şit bit -

ki oluş tu ra lım" de miş ola maz lar. 

Böy le bir id di ada bu lun mak el bet te akıl ve man tık sa hi bi bir in sa nın

ya pa bi le ce ği birşey de ğil dir. Na sıl ki bir pa ra şüt ken di ken di ne or ta ya çı -

ka maz sa pa ra şüt ben ze ri to hum la rın da ken di li ğin den or ta ya çı ka ma ya -

cak la rı, bu ka dar de tay lı yapılara te sa dü fen sa hip ola ma ya cak la rı açık tır. 

Ni te kim ev rim ci ler ne ka dar ça ba la sa lar da to hum la rın or ta ya çı kış -

la rı na te sa düf ler le açık la ma ge ti re me mek te dir ler. Ev rim ci bir ya yın olan

Gra ins de Vie ad lı eser de, pa ra şüt ya pı lı to hum la rın sa hip ol duk la rı yapı
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"an la şı la ma mış bir ko nu" ola rak ifa de edil mek te dir: 

Ev ri min na sıl olup da uç ma ya böy le si ne in ce lik li ola rak adap te ol muş  uy -

gu la ma nok ta la rı or ta ya çı ka ra bil miş ol ma sı ha la an la şı la bil miş bir ko nu

de ğil dir. 29

Yu ka rı da ki alın tı da gö rül dü ğü gi bi ev rim ci ler, kendi hayal

dünyalarında ürettikleri "evrim" gibi soyut, hayali bir kavramı ade ta

müs ta kil bir güç ola rak ni te len dir mek te, ev ri min bir şey ler yap ma, dü zen -

le me, ta sar la ma, mey da na ge tir me gü cü var mış ça sı na ifa de ler kul lan -

mak ta dır lar. Oy sa "ev rim" bir gü ce sa hip de ğil dir. Ev ri min te mel yön len -

di ri ci si ola rak ka bul edi len te sa düf ise ba şı boş bir sü reç tir; ku sur suz sis -

tem ler oluş tu ra bi le cek bir gü ce sa hip de ğil dir.

To hum lar, iç le ri ne ge rek li bil gi le ri yer leş ti ren, na sıl bir or tam da ya -

şa dık la rın dan ne gi bi sis tem le re ih ti yaç la rı ola ca ğın dan ha ber dar olan bir

güç ta ra fın dan bu özel lik le riy le bir lik te var edil miş ler dir. Bu, el bet te ki

hiç bir ben ze ri ol ma yan bir güç tür ve tüm alem le ri ya rat mış olan Al lah'a

ait tir. Al lah ev re ni ya rat mış, ku sur suz bir dü zen için de her şe yi bi çim len -

dir miş tir. Akıl sa hi bi her in sa na dü şen ev ren de ki dü ze ni göz lem le ye rek

Al lah'ın ya rat tık la rı üze rin de dü şün mek tir. Al lah ayet le rin de Ken di -

si'nden baş ka ilah ol ma dı ğı nı ve kur tu lu şun yal nız ca Ken di si'ne iba det et -

mek te ol du ğu nu şöy le bu yur mak ta dır:

"Bi zim, si zi boş bir amaç uğ ru na ya rat tı ğı mı zı ve ger çek ten Bi ze dön dü -

rü lüp ge ti ril me ye ce ği ni zi mi san mış tı nız?" Hak me lik olan Al lah pek Yü -

ce dir, On dan baş ka İlah yok tur; Ke rim olan Arş'ın Rab bi dir. Kim Al lah

ile be ra ber ona iliş kin ge çer li ke sin bir ka nıt (bur han)ı ol mak sı zın baş ka

bir ila ha ta par sa, ar tık onun he sa bı Rab bi nin Ka tın da dır. Şüp he siz in kar

eden ler kur tu lu şa ere mez ler. (Mü'mi nun Su re si, 115-117)

Toz Gö rü nüm lü To hum lar

Haş haş la rın ve as la na ğız la rı nın meyveleri rüz gar la sal lan dık la rı za -

man et ra fa bin ler ce in ce cik to hum ser per ler. Bu to hum lar öy le kü çük tür

ki, ha va da uçan toz ta ne cik le ri ne ben zer. Bu bit ki ler de to hum la rın bu lun -

du ğu kap sül le rin üst kı sım la rın da gö ze nek ler var dır. Gö ze nek le ri tuz lu -
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ğun üst kı sım la rın da ki de lik le re ben zet mek müm kün dür.

Öy le ki geç ti ği miz yüz yı lın ba şın da tuz lu ğu icad eden R.H.

Fran ce da bu bit ki ler de ki us ta lık la ya pıl mış sis tem den

esin len miş tir.30

Or ki de le rin se üç to hum ka bı olan kap sül le ri var dır.

Bu kap sül ler ol gun laş tık la rı za man et ra fa in ce cik, kü -

çük to hum la rı nı toz bu lut la rı ha lin de sa ça rak pat lar -

lar. To hum la rın hiç bir ağır lık la rı yok tur. Hiç bir be -

sin de po la rı yok tur. Hat ta emb ri yo he nüz tam

ola rak oluş ma mış tır bi le. Ye şe re bil mek için

or ki de to hum la rı nın çok özel şart lar bul -

ma la rı ge rek mek te dir. Bu, bir de za van taj

de ğil dir. Çün kü or ki de to hum la rı nın sa -

yı sı ina nıl maz de re ce de çok tur.31

Tüy Gö rü nüm lü To hum lar

Tıp kı pa ra şüt lü to hum lar gi bi tüy lü olan lar da doğ ru dan ye re düş -

mez ler. Ana bit ki den ay rıl mak için rüz ga rın on la rı sal la ma sı nı bek ler ler.

Bu to hum la ra ör nek ola rak fil ba ha rı nı (Cle ma ti te) ve re bi li riz. Pam pa otu

(Per be de la pam pa) gi bi uzun tüy lü olan bit ki ler de, bay rak gi bi rüz gar da

dal ga la nır lar. Bu tü yüm sü ya pı la rı ile to hum lar rüz gar la bir lik te uzak la -

ra ta şı na bi lir ler.32

Üst te ki re sim de gö rü len as la n-
ağ zı ve to hum ke si ti gö rü len
haş haş gi bi bit ki le rin mey ve le -
ri rüz gar la sar sıl dık la rı za man
et ra fa bin ler ce in ce cik to hum
bı ra kır lar. Yan da ki re sim de ise
haş haş bit ki si nin çi çe ği gö rül -
mek tedir.
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To hum la rı nı Suy la Da ğı tan Bit ki ler
De niz ya da ır mak ke na rın da ye ti şen bit ki ler, to hum la rı nı su yu kul -

la na rak da ğı tır lar. Bu tür bit ki ler su ya da ya nık lı ol ma la rı nı sağ la yan çok

özel ya pı la ra sa hip tir. Su ge çir me yen ve su da bat ma yan, uzun bir de niz

yol cu lu ğun dan son ra bi le ye şer me özel li ği ni kay bet me ye cek ka dar da ya -

nık lı ol ma la rı nı sağ la yan bir yapıları var dır. 

To hum la rı nı suy la da ğı tan bit ki le rin to hum la rın da ki su ge çir mez lik

özel li ği ka lın ve ci la lı dış ta ba ka ile sağ lan mış tır. Su da bat maz lık özel li ği

ise ba zen bir ha va oda sı ile ba zen ha va dar sün ge rim si bir ya pı ile, ba zen

de kü çük to hum lar da ki gi bi yü zey ge ri li mi nin kul la nıl ma sı ile sağ la nır.

Hin dis tan ce vi zi, to hum la rı nı suy la ya yan

bit ki ler den bi ri dir. To hum, ta şı ma nın gü ven li

ol ma sı için sert bir ka bu ğun içi ne yer leş ti ril miş -

tir. Bu sert ka bu ğun için de uzun bir yol cu luk

için -su da da hil ol mak üze re- ih ti yaç du yu lan

herşey ha zır dır. Dış ta ra fı ise to hu mun su dan

za rar gör me me si için ol duk ça sert bir do ku may -

la kap lan mış tır. Hin dis tan ce vi zi to hum la rı nın

en dik kat çe ki ci özel lik le rin den bi ri ise su da yü -

ze bil me le ri ni ve bat ma ma la rı nı sağ la yan ha va

boş luk la rı na sa hip ol ma la rı dır. Bü tün bu özel -

lik le riy le hin dis tan ce vi zi to hum la rı yüz ler ce ki -

lo met re lik ge niş bir alan için de ok ya nus akın tı -

la rıy la ta şı na bil me im ka nı na sa hip tir. To hum kı -

yı ya ulaş tı ğın da fi liz len me ye baş lar ve bir hin -

dis tan ce vi zi ağa cı ola rak ye ti şir.33

Kumsala ulaştığı için çimlenmeye
başlayan hindistan cevizi bitkisi.

Filbaharı (Cle ma ti te) bit ki sin de (en soldaki resim) döl len me den son ra
her mey ve ile bir lik te bu tü re öz gü bir stil de şık tüy ler or ta ya çı kar.
Üstteki iki resimde ise pamuk bitkisinin tohumları görülmektedir.



Hindistan cevizleri, de niz akın tı la rı ile ya yıl ma ko nu sun da en ba şa -

rı lı bit ki ler den dir. Bu bü yük oval çe kir dek dün ya nın bü tün tro pi kal kı yı -

la rın da bu lu nur. Hindistan cevizinin bat ma ma sı nı sağ la yan asıl ne den lif -

li bir mey ve ol ma sı dır. Çün kü ha va, bit ki nin lif le ri ara sı na hap sol muş tur.

Hindistan cevizinin dış ka bu ğu düz, ci la lı ve su ge çir mez dir. Bu özel lik -

le ri ile bit ki, de niz üze rin de ay lar ca yü ze bi lir.34

Tro pi kal en lem ler de se ya hat eden to hum lar dan baş ka bi ri de bü yük

bak la gil to hum la rın dan olan de niz fa sul ye le ri dir. Çok ka lın ve su ge çir -

mez olan dış kı lıf la rı ve çok uzun ya şa ya bil me özel lik le ri sa ye sin de bu to -

hum lar se ya hat eden bit ki ler ara sın da en iyi le ri dir. To hum la rın da ya da

to hum la rı içe ren mey ve le rin için de bu lu nan ha va oda la rı sa ye sin de de -

niz de bat maz lar. De niz fa sul ye le ri nin to hum la rı hin dis tan ce vi zi nin ki ler

ka dar bü yük de ğil dir ve ta şı ma iş le min de sa de ce ne hir le ri kul la nır.35
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Hin dis tan ce vi zi ağa cı ol duk ça bü yük olan to hum la rı nı su
va sı ta sı ile da ğı tır. To hum la rın bü yük lü ğü yol cu luk  sı ra sın -
da ge rek li olan ye dek besin deposunun mik tarını belir ler.
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Ba zı bit ki le rin to hum la rı ol duk ça bü yük tür ve üre ye bil mek için su ya ih ti yaç
du yar lar. Bu tür bit ki le rin to hum la rın da ih ti yaç la rı olan her şey var dır. Ör ne -
ğin yol cu luk la rın da ye te cek mik tar da be sin de po su, yüz me le ri ni sağ la ya cak
ha va yas tık la rı, yağ lı yü zey bu to hum lar da ki de tay la r dan bir kaç ta ne si dir. 
Bir tür pal mi ye ağa cı olan Co co de mer (Co co de fes se ola rak da bi li nir) bit -
ki si 20 kg ağır lı ğa ka dar to hum üre te bil mek te dir. Bu ağır to hum su da bir ne -
vi ha va ka pa nı sa ye sin de yü zer. To hum da bu lu nan su yu iten yağ lar ve kim -
ya sal lar, su geçirmeme özelliğini ar tı rır. (or tadaki resim)

Bun dan baş ka Ca esal pi nia bon duc ad lı bit ki nin to hum la rı da

de niz akın tı la rı sa ye sin de çok uzak la ra ka dar gi de bi lir. Yu var -

lak ve gri renk te ki bu kü çük to hum, ka lın kı lı fı nın al tın da bu lu -

nan ha va oda sı sa ye sin de su da bat maz. Yıl lar ca de niz de ka la bi -

lir ve bu sü re bo yun ca ye şer me özel li ği ni kay bet mek si zin da ya -

na bi lir.

Tro pi kal bir Af ri ka bit ki si olan En ta da gi gas to hum la rı

ise kalp şek lin de çok il ginç bir ya pı ya sa hip tir. To hum -

lar çok bü yük bo yut lar da ki et li kıs mın içe ri sin de ye -

ti şir. Su ke nar la rı bo yun ca ye ti şen bu bit ki şid det li

yağ mur lar la ta şı na rak At lan tik Ok ya nu su'na ka dar

ula şır. Bu şe kil de yıl lar sü ren yol cu luk la rı na çı kan

to hum lar, Av ru pa'ya, Mek si ka Kör fe zi'ne ve Flo ri -

da'ya ka dar gi der ler. Ve ulaş tık la rı yer de ye ni bir bit ki

ola rak ye ti şir ler. 

To hum la rı nı suy la ya yan baş ka bir bit ki tü rü de Panc ra -

ti um ma ri ti mum ya ni de niz zam ba ğı dır. Ak de niz'in ve At lan -

tik'in kum lu sa hil le rin de gö rü len bit ki nin ya yıl ma sı, kö şem -

si ya pı da ki si yah ve ola ğa nüs tü ha fif to hum la rı ile olur. To -

hum la rın dış kı lı fı yo sun gi bi bir ya pı ya sa hip tir.36

Nas tur ti um (te re) ben ze ri bit ki le rin to hum la rı hid ro fob

(su ge çir me yen) bir ci la ile kap lı dır. Bu ci la, on la rın su yun

yü zey ge ri li mi ni kul lan ma la rı nı ve do la yı sıy la bat ma ma -

la rı nı sağ la mak ta dır. Bu sa ye de bit ki le rin to hum la rı ır -

mak la rı yü ze rek ge çe bil mek te dir.37

Ca esal pi nia
bon duc

Co co de fes se

En ta da gi gas



Su yu kul la na rak to hum la rı nı da ğı tan bit ki ler ken di ağır lık la rı nı azal -

tı cı ve yü zey alan la rı nı ar tı rı cı bir ya pı ya sa hip tir. Ha vay la do lu, su üze -

rin de yü zen bu ya pı ge nel lik le mey ve ler de ve to hum lar da bu lu nur. Yü -

zen do ku nun bir kaç de ği şik şek li ola bi lir. Ha vay la do lu olan hüc re ler de

içi boş luk lu sün ge rim si bir ya pı ola bildiği gibi hüc re ara la rın da ki boş luk -

la rı yok ede cek şe kil de to hu mun içi ne ha va hap sol muş  bir yapı da ola bi -

lir. Tohumlar işte bu yapılar sa yesinde yüzerler. Bun dan baş ka yü zen do -

ku nun hüc re du var la rı, su yun içe ri ye gir me si ni en gel le ye cek bir ya pı ya

sahip ol ma lı dır. Ay rı ca bit ki nin bil gi le ri nin sak lan dı ğı emb ri yo yu ko ru -

mak için de bir iç kat man var dır.38 To hum lar da ki bu açık düzen Al lah'ın

yer yü zün de ya rat tı ğı sa yı sız ya ra tı lış de li lin den bir ta ne si dir. 

Bu bö lüm de ve ri len ör nek ler de de gö rül dü ğü gi bi, su yo luy la üre -

yen bit ki ler de ki en önem li özel lik, to hum la rın tam ka ra ya ulaş tık la rı za -

man açıl ma la rı dır. As lın da bu son de re ce il ginç ve is tis nai bir du rum dur

çün kü bi lin di ği gi bi bit ki to hum la rı ge nel lik le su ya değ dik le ri an da çim -

len me ye baş lar lar. Ama bu du rum söz ko nu su bit ki ler için ge çer li de ğil -

dir. To hum la rı nı suy la ta şı yan bit ki ler özel to hum ya pı la rı sa ye sin de bu

ko nu da ay rı ca lık lı dır lar. Eğer bu bit ki ler de di ğer le ri gi bi su yu gö rür gör -

mez he men çim len me ye baş la sa lar dı, soy la rı çok tan tü ken miş olur du.

Oy sa ya şa dık la rı şart la ra uy gun me ka niz ma la rı sa ye sin de bu bit ki ler var -

lık la rı nı ra hat lık la sür dü re bil mek te dir.

Yer yü zün de ki tüm bit ki ler ken di le ri için en uy gun ya pı la ra sa hip tir.

Her tü re öz gü is tis nai özel lik ler ak la, "na sıl olup da her tür bit ki nin ih ti -

yaç la rıy la ya şa dık la rı or ta mın özel lik le ri bi re bir uyum lu dur ve bu özel -

lik ler na sıl or ta ya çık mış tır?" so ru la rı nı ge ti re cek tir. 

To hum la rı nı suy la da ğı tan bit ki le ri ör nek ala rak dü şü ne cek olur sak,

bu bit ki le rin te sa dü fen or ta ya çık mış ola ma ya cak la rı nı bir ke re da ha bü -

tün açık lı ğı ile gö rü rüz.  Bu bit ki le rin to hum la rı nın su da uzun sü re ka la -

bil mek için nor mal den da ha da ya nık lı bir ya pı ya ih ti yaç la rı var dır; bu

yüz den ka buk la rı ol duk ça ka lın dır ve emb ri yo yu su dan ko ru ya cak özel

bir ya pı la rı var dır. Böy le bir ya pı nın te sa düf ler le, bit ki nin ken di müs ta kil

ça ba la rıy la var ola ma ya ca ğı açık tır. Ay rı ca to hum la rın uzun yol cu luk la rı

sı ra sın da nor mal den da ha faz la be si ne ih ti yaç la rı ola cak tır ve tam ge rek -
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Mang rov or man la rı hem bit ki hem de hay van çe şit li li ği açı sın dan dün -
ya da ki en ve rim li böl ge lerden biridir. Ge nel lik le sa kız ağaç la rı nın bi ra -
ra ya gel me siy le olu şur lar. Bu böl ge ler de ye ti şen Rhi zop ho ra ve Ce ri -
ops gi bi bit ki le rin son de re ce il ginç bir üre me şek li var dır. Bu bit ki le -
rin ha va da ge li şen kök le ri, yay gi bi eği le rek alüv yon la rın ve bal çı ğın
içe ri si ne sap la nır. To hum la rıy sa da ha an ne bit ki den ay rıl ma dan ye şer me ye baş lar ve fi liz ha li -
ne ge lir. Bel li bir sü re son ra bu fi liz ler de bal çı ğın içi ne dü şer ler. Fi liz ler dü şer düş mez çok hız -
lı bir şe kil de kök len me ye baş lar lar. Böy le ce çev re şart la rıy la sü rük len me ve kay bo lup git me ris -
ki de baş tan yok edil miş olur. (Gra ins de Vie, s. 40) 

Yan da res mi gö rü len Cype rus gi bi
bit ki le rin to hum la rın da tüy ve -
ya uzan tı yok tur.  Bu
bit ki de di ğer pek çok
bit ki gi bi to hum la rı nı
su yo lu ile da ğı tır. To -
hum la rı kap la yan ci la
su da bat ma dan iler -
le me le ri ni sağ lar.
(Gra ins de Vie,
s.41)
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ti ği ka dar be sin, bu to hum la rın içi ne yer leş ti ril miş tir. El bet te ki bu da te -

sa dü fen or ta ya çı ka ma ya cak bir özel lik tir. Bir bit ki nin yol cu luk sü re si ni

ve be sin ih ti ya cı nı he sap la yıp, ge re ken mik ta rı to hu mu nun içi ne yer leş ti -

re me ye ce ği apa çık bir ger çek tir. Bu bit ki le rin to hum la rı tüm di ğer bit ki le -

rin ak si ne su da bu lun duk la rı sü re için de çim len mez an cak tam ka ra ya

gel dik le ri an da çim len me ye baş lar lar. Böy le bir za man la ma nın da te sa dü -

fen ger çek leş me si ola nak sız dır.

Bu has sas he sap ve öl çü le rin tü mü, to hum la rı ya ra tan, on la rın her

tür lü ih ti yaç la rı nı ve özel lik le ri ni bi len, son suz akıl ve bil gi sa hi bi olan

Al lah ta ra fın dan ku sur suz ca yaratılmıştır. Al lah her şe yi öl çü ile ya rat tı ğı -

nı bir ayette şöy le bil dir mek te dir:

Ye re (ge lin ce,) onu dö şe yip-yay dık, on da sar sıl maz-dağ lar bı rak tık ve on -

da herşey den öl çü sü be lir len miş ürün ler bi tir dik. (Hicr Su re si, 19)

To hum la rı nı Baş ka la rı na Ta şı ta rak Da ğı tan Bit ki ler

Ot la rın için de yü rü dü ğü nüz de giy si ni ze ta kı lan, kö pe ği ni zin tüy le -

ri ne ya pı şan to hum lar bu ta şın ma iş le mi için gereken özel ya pı la ra sa hip -

tir. İğ ne ler, çen gel ler, ol ta ve di ken ler bu bit ki le rin ha re ket eden ci sim le re

ya pış ma sı nı sağ la yan ya pı lar dan bir ka çı dır. Ba zı tür ler de ise bun la rın ye -

ri ne dik kat çe ki ci ko ku, renk ya da lez ze te sa hip mey ve ler var dır. Bu mey -

ve ler hay van la rı cez be de bil mek, to hum la rı ta şı ma la rı nı sağ la mak için

süs le ne rek di zayn edil miş gi bi dir ler. Renk, ko ku, şe kil ve su nuş ba kı mın -

dan ku sur suz dur lar. Şe ker , su, ener ji ve mi ne ral tuz lar ba kı mın dan zen -

gin olan mey ve ler hay van lar için her yön den ca zip tir. Bu mey ve le ri yi yen

hay van lar to hum la rın açı ğa çık ma sı nı sağ la ya rak bit ki le rin ço ğal ma sı na

bü yük yar dım da bu lun muş olur lar. Bu sa ye de söz konusu bit ki ler ta şı yı -

cı lar va sı ta sıy la çok ge niş alan la ra da ğı la bi lir ler.

Ka rın ca lar ve To hum lar Ara sın da ki Uyum lu İliş ki

Bi raz ön ce de be lirt ti ği miz gi bi, ba zı bit ki le rin üre me le ri hay van la ra

bağ lı dır çün kü to hum la rı hay van lar ta ra fın dan ta şı nır. Bu da ğı tım şek li

hay van lar ve bit ki ler ara sın da dik kat çe ki ci bir bir lik te li ğin ve uyumun
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6 ve ya 7 cm bo yut la rın da olan Ibi cel la lu tea (Marty -
nia lu tea)'nın mey ve si nin yandaki resimde
görüldüğü gibi iki ta ne cay dı rı cı gö rün tü ye sa hip
çen ge li var dır. Bu, bit ki için iyi bir ko run ma sağ lar
çün kü çen gel ler sa ye sin de hiç bir hay van bu mey -
ve yi ye me ye ce sa ret ede mez. Mek si ka ça lı lık la rın -
da ye ti şen bu to hum lar, çen gel le ri ni kul la na rak ya -
kın la rın dan ge çen hay van la rın ayak la rı na takılır ve
bu şekilde yer de ğiş ti rir ler. (Gra ins de Vie, s.45)

var ol du ğu nu gös te rir. Ör nek ola rak çev re si yağ lı, ye ni le bi lir bir do kuy la

kap lı olan bir to hu mu ele ala lım. İlk ba kış ta ale la de ge le bi le cek bu yağ lı

do ku, ger çek te bit ki nin nes li nin de vam lı lı ğı açı sın dan çok önem li bir de -

tay dır. Çün kü bu özel lik ka rın ca la rın söz ko nu su bit ki ye il gi duy ma sı na

se bep ol mak ta dır. Bu bit ki le rin üre me si pek çok bit ki den fark lı ola rak ka -

rın ca lar va sı ta sıy la ger çek le şir. 

He men her bit ki de ol du ğu gi bi bu tü rün to hu mu nun da fi liz le ne bil -

me si için top ra ğın al tı na gir me si ge rek mek te dir. Ay rı ca to hu mun iç kıs -

mın da bu lu nan ve fi liz len me yi ger çek leş ti re cek olan bö lü mün de açı ğa

çık ma sı ge rek mek te dir. Bit ki bu ih ti yaç la rı nı ken di si kar şı la ya maz ama

bun la rı onun için ya pan ka rın ca lar var dır. Bu bit ki le rin to hum la rın da ki

yağ lı do ku, ta şı yı cı ka rın ca lar için çok ca zip bir yi ye cek tir. Ka rın ca lar

bun la rı bü yük bir is tek le top la yıp yu va la rı na ta şır lar. Böy le ce ilk aşa ma -

da hiç bil me den to hu mu top ra ğın al tı na göm müş olur lar. 

Bun dan son ra bit ki için önem li olan ikin ci bö lüm baş la mak ta dır. Ka -

rın ca lar bin bir zah met le to hum la rı yu va la rı na ta şı ma la rı na rağ men sa de -

ce ka bu ğu nu yer, et li iç kıs mı nı bı ra kır lar. Bu sa ye de hem ka rın ca be sin

el de et miş, hem de bit ki nin üre me si ni sağ la ya cak bö lüm top rak al tı na in -

miş olur.40 

Pe ki ka rın ca ve to hum ara sın da ki bu uyum na sıl or ta ya çık mış tır? 

Ka rın ca nın bu nu bi linç li ola rak yap tı ğı ya ni bit ki nin üre me si için ne -

yin ge rek li ol du ğu nu bil di ği ve bu na gö re ha re ket et ti ği gi bi bir dü şün ce

el bet te  ki mantıken ka bul edi le mez. Ya da ka rın ca nın bir gün te sa dü fen

to hu mu keş fet ti ği, bu nu top ra ğın al tı na gö tü rüp ye di ği, son ra da bu ra dan

bir bit ki nin çık tı ğı nı gö rüp bu iş le mi de vam et tir di ği, çev re sin de ki ka rın -

ca la ra bu nu öğ ret ti ği, ken din den son ra ki ne sil le re de bir şe kil de bu nu

yap ma la rı ge rek ti ği ni ha ber ver di ği gi bi bir tez öne sür mek de el bet te ki
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Buğ day gil ler den olan ya ba ni ar pa (Hor de um mu ri num) kıl -
çık lar la kap lı dır ve özel bir tu tun ma sis te mi var dır. Bu sis -
tem o ka dar et ki li dir ki ya pı lan her ha re ket te to hum tu tun -
muş ol du ğu ye re da ha da sağ lam la şa rak ya pı şır. Bu ara da
di ken le ri nin ucun da ki mik ro-ka buk lar sa ye sin de de dip ler -
de ki to hum la rı ge le bi le cek her tür lü teh li ke ye kar şı ko rur.

(Gra ins de Vie, s.45)

Tri fo li um hir tum adın da ki bu
bit ki nin baş kıs mın da ser -

best hal de tüy cük ler var dır.
Eğer bir hay van bu bö lü me

çar pa rak ge çe cek olur sa
mey ve nin et ra fın da ki bu ya pı

par ça la nır. Ar dın dan rüz gar
da to hum la rı et ra fa sa çar.

(Gra ins de Vie, s.46)

Me me li hay van la rın sin di rim
sis te mleri kuş la ra gö re çok da -
ha ya vaş iş le mek te dir. Bu da
hay va nın ye miş ol du ğu to hum -
la rın çok da ha uzak me sa fe le re
ka dar gi de bil me si ni sağ lar. Ör -
ne ğin Af ri ka'da fil ler gi bi bü -
yük oto bur lar çok önem li bi rer
to hum yay ma gö rev li le ri dirler.
Hat ta ba zı tür le rin ye şer me si
sa de ce fil le re bağ lı dır. Ör ne ğin
Ba tı Af ri ka'da ya şa yan Ba il lo -
nel la to xis per ma bit ki si nin to -
hum la rı yal nız ca fil ler ta ra fın -
dan do ğa ya ser piş tiril mek te dir.
(Gra ins de Vie, s.49)
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Gui (Vis cum al bum) ya ni ök se otu bü tün di ğer
ağaç la rın yap rak la rı nı dök tü ğü kış ay la rı bo yun ca
ye şil ka lan tek bit ki dir. Kış se zo nu bo yun ca mi nik
to hum lar üre tir. Ök se otu to hum la rı nın özel li ği top -
rak ta de ğil de ağa cın ken di göv de si üze rin de ye şe -
re bil me le ri dir. Pe ki bu iş lem na sıl ger çek le şir?
Ar dıç kuş la rı ök se otu  to hum la rı nı çok se ver . Bu,
ök se otu açı sın dan son de re ce önem li dir, çün kü bit -
ki üre ye bil mek için Ar dıç kuş la rı nın sindirim sis-
temlerinden geç mek zo run da dır. Nor mal şart lar al -
tın da top gi bi bir şek le sa hip olan to hum lar, yu var -
la na rak doğ ru dan top ra ğa dü şer ler ve ken di le ri ne
ev  sa hi bi ola bi le cek baş ka bir da lın üze ri ne tu tu na -
maz lar. Oy sa to hum la rın ye şer mek için mut la ka bir
da la tu tun ma sı ve ye re düş me me si ge rek li dir. Bu
so run to hum la rın Ar dıç kuş la rı ta ra fın dan ye nil me -
si ile çö zül müş tür. Ar dıç ku şu nun kar nın da ki to -
hum lar, "vi sin" de ni len çok et ki li bir mad de ile çev -
ri li ola rak vü cut tan atı lır. Ku şun sin di rim sis te min -
den ge çe rek bı ra kı lan to hum ye re düş mez ve ku -
şun üze rin de bu lun du ğu da la ya pı şır. İş te bu sa ye -
de ye ni bir pa ra zit bit ki dal da ye şer me ye baş lar.
(Gra ins de Vie, s.47) Gö rül dü ğü gi bi, ök se otu bit ki -
si nin üre me si Ar dıç ku şu nun bu bit ki nin to hum la rı -
nı sev me si ne bağ lı dır. Bit ki nin böy le bir yön tem le
üre me si el bet te ki dü şün dü rü cü dür. Bu bir lik te li ğin
te sa dü fen oluşmasının müm kün ola ma ya ca ğı açık -
tır. Ök se ot la rı ilk or ta ya çık tık la rı an dan iti ba ren bu
yön te mi kul la na rak üre mek te dir ler. Çün kü bu şe kil -
de ya ra tıl mış lar dır. Bu bir lik te li ği ya ra tan, iki can lı yı
bir bi rin den ha ber dar eden Al lah'tır.
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Çam ağaç la rı to hum la rı nı pek
çok yön tem kul la na rak da ğı -
tır lar. Çam ko za la ğı, uça bi len
to hum la rı nı ay rı ay rı oda cık -
la rın da ba rın dı ran bir apart -
man gi bi dir. To hum lar yıl lar
bo yun ca sım sı kı bir şe kil de
ka pa lı ka lır lar. To hum la rın or -
ta ya çı kı şın dan yak la şık üç
se ne son ra yaz dö ne min de,
gü ne şin ısıt ma sıy la bir lik te
to hum lar açıl ma ya baş lar ve
et ra fa sa çı lıp uçar lar. 
Çam ko za lak la rı nın ikin ci da -
ğıl ma yön te mi ise sin cap lar
ta ra fın dan ta şın ma sı dır. Sin -
cap lar da ha yaz mev si min de

üze rin de bir kaç ta ne sım sı kı ka pa lı ko za lak ta şı yan kı sa da lı ko par tır ve yu va la rı na gö tü rür ler.
Ko za lak la rın ka buk la rı nı aşa ğı dan yu ka rı ya doğ ru ayı ra rak tek tek soy ma ya baş lar lar. Bu iş lem
es na sın da, son de re ce me tod lu ve hız lı ça lı şır lar. Da ha son ra to hum la rı ya nak la rı na dol du rur -
lar. Ve sa de ce üst ka buk la ra hiç do kun ma dan bı ra kır lar. Çün kü bun la rı nın iç le ri nin boş ol du -
ğu nu bi lir ler. Bu nun ar dın dan, hız la bir çu kur açar ve ağız la rın da ki to hum la rın tü mü nü bu ra ya
dol du rur lar. Eğer çam ko za la ğı nın ka bu ğu nu ayık la ma ya za ma nla rı yok sa bu du rum da ol du ğu
gi bi de li ğe bı ra kır lar. İş te bu sa ye de to hum lar ba ha ra ka dar bo zul ma dan du rur. Ve ba har gel -
di ğin de çam ko za lak la rı ye şer me ye baş lar. (Gra ins de Vie, s.65)

Bitki tohumları sincap benzeri canlılar
için önemli bir besin kaynağıdır. Bitkiler
ve hayvanlar arasındaki bu uyumlu
ilişkiyi yaratan, herşeyden haberdar olan
Allah'tır.
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Bor neo'da ye ti şen bo ğaz la yan tü rü in cir
ağa cı, bir tür ya ba na rı sı ile or tak bir ya -
şam sür dü rür. İn cir, ya ba na rı la rı nın yu -
mur ta la rı için gü ven li bir ba rı nak tır. Bu na
kar şı lık ya ba na rı la rı da po len le ri ni ta şı ya -
rak in ci rin döl len me si ne yar dım cı olur lar. 
İn ci rin ol gun laş ma sı ile bir lik te in ci rin
için e bı ra kıl mış olan ya ba na rı sı lar va la rı
da ol gun la şır. Haf ta lar son ra yu mur ta lar -
dan ka nat sız ve kör olan er kek ya ba na rı -
la rı çı kar. Er kek arı lar çi çe ğin di şi or ga nı -
nın du var la rı nı aça rak içe ri ye gi rer ve bu -
ra da bu lu nan di şi ya ba na rı sı ile çift le şir -
ler. Er kek ya ba na rı sı nın kı sa ha ya tın da ki
son gö re vi eş i için bir çı kış tü ne li aç mak -
tır. Er kek ler ge nel lik le yü ze ye çı kar çık -
maz ölür . Ha mi le di şi ya ba na rı sı yu mur -
ta la rı nı bı rak tı ğı in ci rin için de bu lu nan
er kek çi çek ten al dı ğı po len le ri ta şı ya rak
zin ci re baş lar. Bu lun du ğu ağaç tan baş ka
bir ta ne si ne doğ ru uça rak, ol gun laş ma -
mış in ci rin alt kıs mın da ki di şi or ga nın
bu lun du ğu ye re gi rer. İn ci rin için de ki la -
bi rent ler bo yun ca iler ler. Yu mur ta lı ğı nın
ulaş tı ğı her çi çe ğin di şi or ga nı na bir yu -
mur ta sı nı bı ra kır ve çi çe ğin po len le ri ni
her ye re sü rer. Di şi ya ba na rı sı da er kek
gi bi gö re vi ni ta mam la dı ğın da ölür. Bir
sü re son ra di şi ya ba na rı sı nın bı rak tı ğı
yu mur ta lar dan ye ni ya ba na rı la rı çı kar.
Bun lar da po len ler le kap lı ola rak da ha
ön ce er kek ya ba na rı sı ta ra fın dan açı lan
tü nel den dı şa rı çı kar lar. Ve üre me zi n ci ri -
ne de vam et mek için baş ka bir in ci re ge -
çer ler. (Na ti onal Ge og rap hic, Ni san1
1997 s.41)
Ya ba na rı sı nın böy le bir yön te mi ken di
ken di ne bul ma sı, ken di ira de siy le bu zin -
ci ri oluş tur ma ya ka rar ver me si ve bu nu
di ğer le ri ne öğ ret me si im kan sız dır. İn ci rin
üre me sis te mi nin ya ba na rı sı ile or tak ya -
şa ya cak şe kil de özel ola rak var edildiği
son de re ce açık tır.
Bu da sis te min Al lah ta ra fın dan ya ra tıl dı -
ğı nı ve arı la rın Al lah'ın il ha mı ile ha re ket
et tik le ri ni bir kez daha gös te rir. 
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Mey vey le bes le nen kuş lar, sa de ce bu tü -
re öz gü ola rak, taş lı ğa sa hip de ğil ler dir.
Do la yı sıy la to hum la rı öğüt mez ler. Bu
son de re ce önem li bir özelliktir. Çün kü
to hum lar kuş la rın mi de sin de öğü tül sey -
di bu durumda, bit ki nin tü rü nün yok ol -
ma sı söz ko nu su ola bi lir di. An cak kuş la -
rın taş lı ğa sa hip ol ma ma la rı, mey ve le rin

kuş lar ta ra fın dan ta şın ma sı nı ve ço ğal ma sı nı sağ la mak ta dır. Gö rül dü ğü gi bi kuş ile bit ki
ara sın da or tak bir iliş ki söz ko nu su dur. Kuş, be de nin de bit ki nin tohumlarının ta şın ma sı -
na olanak tanımaktadır. Bu na kar şı lık bit ki ise ken di si ni ser piş ti ren ku şun bes len me si ni
sağ la mak ta dır. (Gra ins de Vie, s.49 )

Bit ki le rin to hum la rı kuş lar için ki mi
za man yu va ya pı mın da kul lan dık la rı
bir eş ya ni te li ğin de olur ken kimi za-
man da be sin mad de si olur. Mey ve le -
rin et li kıs mı nı yi yen kuş lar to hum lar -
da sak lan mış olan emb ri yo nun fi liz -
len me si ni ko lay laş tı ra cak pek çok iş -
lem ya par lar. Ba zı bit ki le rin to hum
ka buk la rı nın so yul ma sı nı sağ la mak,
ba zı bit ki ler de ise sert olan to hum ka -
buk la rı nı sin di rim sis tem le rin de in -
celt mek kuş la rın, bit ki le rin üremesin -
deki kat kıların dan bir kaç tanesidir.
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Aril le, ba zı bit ki to hum la rı nın çev re sin de ki in ce ko ru yu cu ka bu ğa

ve ri len isim dir. Hay van lar ge nel lik le to hu mu de ğil de bu ko ru yu cu ya -

rım ka bu ğu yu tar lar. Aril le, bit ki ka bu ğun da et li gö rü nü me sa hip ve to -

hu mu ge nel ola rak tam çev re le me yen kü çük bir ura ben zer. To hum la -

rı nı aril le ile ko ru yan to hum lar dan ba zı la rı şun lar dır:

Por suk ağa cı (Ta xus bac ca ta) son -

ba har da, ko yu ye şil renk te ki di ken gö -

rü nüm lü yap rak la rıy la mü kem mel bir

kont rast ya pan can lı kır mı zı renk li çok

gü zel aril ler çı kar tır. Bun lar çok lez -

zet li olan şe ker li tat la rıy la özel lik le ka -

ra ta vuk lar için son de re ce ca zip tir ler.

An cak ka ra ta vuk lar por suk ağa cı nın

aril le ri ni yer ken acı bir ta dı olan to hu -

mun mut la ka çı kar tıp atar lar. Bu son

de re ce önem li bir iş lem dir. Çün kü to -

hu mun ye şe re bil me si için mut la ka ga -

ga dar be le ri ile de lin me si ge rek mek te -

dir. To hum lar ka ra ta vuk lar ta ra fın dan

yu tul sa lar da sin di rim yol la rı içe ri sin -

de hiç bir za ra ra uğ ra maz lar çün kü ka -

buk la rı çok da ya nık lı dır. Por su k a ğa cı

to hum la rı ay nı za man da çok güç lü bir

ze hir de içer mek te dir. Bu mad de ok la -

rın ucu na öl dü rü cü ze hir ola rak sü rül -

dü ğü gi bi, ze hir li ilaç da ya pıl mak ta -

dır. Ze hi ri alan can lı nın kal bi nin dur -

ma sı na se bep olan içe ri sin de ki al ka lo -

id ler dir. Bun lar te da vi de de çok kul la -

nı lır. Bun lar dan en önem li le ri: mor fin,

strik nin, at ro pin'dir.

Özel Korumalı Tohumlar
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Fü zen (iğ ağa cı ya da eu ony mus sp.) il ginç gö rü nüm lü

mey ve ler üre tir. Bu mey ve ler açıl dık la rın da kuş lar için çok

çe ki ci ve üç renk ten oluş muş bir gö rü nüm su nar lar: İç

kı sım be yaz, to hum lar ise si yah tır. Mey ve yi çev re -

le yen aril le (ko ru yu cu ya rım ka buk) ise can lı

bir por ta kal ren gi ne sa hip tir. Fü zen bit ki -

si bu renk çe şit li li ği ile çok de ği şik hay -

van tür le ri ni ken di ne çe ker.

Avust ral ya'da ye ti şen Akas ya to -

hum la rı, ya yıl ma la rı nı be sin ba kı mın -

dan zen gin olan aril le ri sa ye sin de ger -

çek leş tir mek te dir ler. Bun lar tür le ri ne gö -

re kır mı zı, kah ve ren gi ve ya be yaz ola bil -

dik le ri gi bi uzun ve ya kı sa ola bi lir ler. Kı sa,

be yaz ve ya kah ve ren gin de olan la rı, ka rın ca la rın be sin mad de -

si dir. Bes le yi ci aril ler ka rın ca lar ta ra fın dan yu va ya ta şı nır lar.

Si yah renk te ki to hum lar ise ba zen aril den ay rı lır ve yol da un-

u tu lur lar. Böy le ce yu va ya ulaş tı rı la ma dan dı şa rı da kal mış olur lar. An -

cak pek çok to hum ye rin al tın da ki yu va ya dol du ru lur. Bu ra da ko nul -

duk la rı yer ise ye şer me le ri için en uy gun  de rin lik tir. 

Kır mı zı renk te ki da ha uzun olan aril ler ise kuş lar ta ra fın dan ye -

ni lir. Bak la ya ben ze yen mey ve le ri açıl dı ğı za man, to hum lar aril le ri

ile ası lı du rum da ka lır lar ve so lu can tak li di ya pa rak kuş la rı ken -

di le ri ne çe ker ler. 39

Akas ya ağa cı nın to -
hum la rı  arille adı ve -
ri len bir tür bes le yi ci

kı lıf ile kap lı dır. Bu
kı lıf hay van lar ta ra -
fın dan ye ni lir ve to -
hum lar ye şer me im -

ka nı bu lur.
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akıl cı lık tan ve bi lim sel lik ten ta ma men uzak ola cak tır. Bit ki nin de üre mek

için bu ka rın ca tü rü nün ho şu na gi de cek özel lik le ri bir şe kil de öğ ren di ği

ve to hu mu nu bu özel lik le re uy gun ha le ge tir di ği, ka rın cay la ay nı or tam -

da bu lun ma yı ayar la dı ğı gi bi bir id dia da bi lim sel açı dan hiç bir ge çer li li -

ği ol ma yan bir saf sa ta ol mak tan öte ye gi de me ye cek tir.  

Bu uyu mun özel ola rak ayar lan mış ol ma sı şart tır. Çün kü yer yü zün -

de ki bu bit ki ye ait ilk to hum, üre ye bil mek için baş ka bir me ka niz ma ya sa -

hip de ğil di. Ve eğer ka rın ca la rın il gi si ni çe ke me sey di şu an bir var lı ğının

olması da söz ko nu su ola ma ya cak tı. (Üs te lik karıncalar var olmasa hiçbir

şekilde yaşama ihtimalleri olmayacaktı.) Ama bu bit ki var dır ve bu du ru -

mun bi ze gös ter di ği ger çek de açık ça or ta da dır. Bu ku sur suz uyu mu sağ -

la yan şu ur ne ka rın ca ya ne de bit ki ye ait tir. Bu şu urun kay na ğı, her iki

can lı nın sa hip ol duk la rı özel lik ler den ha ber dar olan, bu can lı la rı bir bir le -

ri ne uyum lu şe kil de ya ra tan üs tün bir sahibi olan Allah'tır. Al lah her can -

lı nın Ken di si'ne bo yun eğ miş ol du ğu nu bir aye tin de şöy le bil dir mek te dir: 

Gök ler de ve yer de bu lu nan lar O'nun dur; hep si O'na 'gö nül den bo yun eğ -

miş' bu lu nu yor lar. (Rum Su re si, 26)

A gou ti ile Bert hol le tia'nın Uyum lu İliş ki si 

Gü ney Ame ri ka'da ye ti şen Bert hol le tia ağaç la rı nın kap sül için de ki

to hum la rı, or man ze mi ni ne düş tük ten son ra bir sü re bu lun duk la rı yer de

ka lır. Bu nun se be bi hay van la rın il gi si ni çe ke cek hiç bir özel lik le ri nin ol -

ma ma sı dır. Bu to hum la rın ko ku la rı yok tur, dış gö rü nüş ola rak da dik kat

çe ki ci de ğil dir ler, ay rı ca kı rıl ma la rı da çok zor dur. An cak bu ağa cın üre -

ye bil me si için de bir şe kil de to hum ola rak oluş tur du ğu kap sül le rin için -

de ki fın dık la rın çı ka rı lıp top ra ğın al tı na gö mül me le ri ge rek li dir.

Bu olum suz gi bi gö rü nen özel lik ler den hiç bi ri Bert hol le tia için so run

teş kil et mez. Çün kü bu olum suz luk la rı aşa cak özel lik le re sa hip olan bir

can lı var dır ve bu can lı ken di siy le ay nı or tam da ya şa mak ta dır.

Gü ney Ame ri ka'da ya şa yan bir tür ke mi ri ci olan Ago uti, bu ka lın ve

ko ku suz ka bu ğun al tın da ken di si için bir yi ye cek ol du ğu nu bil mek te dir.

Ago uti le rin diş le ri ke si ci ve siv ri dir. Özel diş ya pı la rı sa ye sin de  to hum -
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la rın sert kap sül le ri ni ko lay ca kı rar lar. Tek bir kap sül için de yak la şık 20

ci va rın da fın dık bu lu nur. Bu da Ago uti le rin bir se fer de yi ye ce ğin den çok

faz la dır. Ago uti, çe ne si ne al dı ğı fın dık la rı ta şır ve on la rı aç tı ğı kü çük de -

lik le re yer leş tir dik ten son ra üs tü nü ör ter. Ago uti ler bu iş le mi fın dık la rı

da ha son ra ye mek için yap mış ol ma la rı na rağ men, göm dük le ri fın dık la -

rın ço ğu nu da ha son ra bu la maz lar. Ve bu du rum da Bert hol le tia ağa cı nın

işi ne ya rar. Bu sa ye de ağa cın fi liz le rin den pek ço ğu top ra ğın içi ne fi liz len -

mek üze re gö mül müş olur.41

Gö rül dü ğü gi bi Ago uti'nin bes len me şek li ile Bert hol le tia ağaç la rı nın

üre me şek li, bir bir le ri ne son de re ce uyum lu dur. Bu uyum te sa dü fen or ta -

ya çık mış bir uyum de ğil dir. Bu can lı lar bir bir le ri ni te sa dü fen keş fet me -

miş ler dir. Bert hol le tia ağa cı nın böy le şu ur suz bir te sa dü fün ger çek leş me -

si ni bek le ye cek za ma nı yok tur; böy le bir lük se sa hip de ğil dir. Çün kü bu

ağa cın, var ol du ğu ilk gün den iti ba ren üre ye bil me si Ago uti'nin var lı ğı na

bağ lı dır. Bu du rum da bu iki can lı bir bir le ri ne uyum lu şe kil de ya ra tıl mış -

lar dır.

Çok sa yı da lez zet li
mey ve üre ten bir
bit ki, hay van lar için
bes le yi ci ve ca zip
bir be sin mad de si -
dir. Bu sa ye de to -
hum la rı nı da ha ge -
niş bir ala na yay ma -
yı da ba şa ra bi lir.
Ka rın ca lar la re sim -
de ki to hum ara sın -
da ki iliş ki bu na bir
ör nek tir. Bu uyum lu
be ra ber li ği ya ra tan,
her işi evi rip çe vi -
ren Al lah'tır.
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Bu du ru mu şöy le bir ör nek le net leş ti re bi li riz: Bir eve gir di ği ni zi dü -

şü nün. Evin için de bir te le viz yon ol sun ve ya nın da ki seh pa da da bir te le -

viz yon ku man da sı du ru yor ol sun. Ku man da yı eli ni ze al dı ğı nı zı ve bu -

nun la te le viz yo nu aç tı ğı nı zı, ka nal lar ara sın da do laş tı ğı nı zı dü şü nün. Bu

du rum da ne dü şü nür sü nüz? Muh te me len, "bu ku man da bu te le viz yo nu

yö ne te cek şe kil de ta sar la nıp üre til miş tir" der si niz. Pe ki baş ka bir ki şi oda -

ya gir se ve şöy le de se: "Bu ku man da da te le viz yon da za man için de te sa -

düf ler so nu cun da var ol muş, üs te lik yi ne te sa düf ler so nu cun da bir bir le ri -

ne uyum lu ha le gel miş ler dir." Bu ki şi hak kın da ne dü şü nür sü nüz? Muh -

te me len bu in sa nın akıl sağ lı ğı hak kın da cid di şüp he ler du yar sı nız.

Oy sa bu ra da ör nek ver di ği miz Bert hol le tia ağa cı ile Ago uti isim li

can lı ara sın da ki uyum bir te le viz yon ve ku man da sı ara sın da ki uyum dan

çok da ha kar ma şık tır. Her iki can lı nın da tüm sis tem le ri bir bir le ri ne fay -

da ve re cek şe kil de dü zen len miş tir. Ve el bet te bir dü zen le me var sa bir dü -

zen le yi ci de var dır.

Do ğa da sa yı sız ör nek le ri olan bu uyum hiç kuş ku suz ki çok üs tün

bir ak lın ürü nü dür. Son suz akıl sa hi bi olan Al lah, her iki can lı yı bu özel -

lik le riy le bir lik te ya rat mış tır:

Yer yü zün de hiçbir can lı yok tur ki, rız kı Al lah'a ait ol ma sın. Onun ka rar

(yer le şik) ye ri ni de ve ge çi ci bu lun du ğu ye ri de bi lir. (Bun la rın) Tü mü

apa çık bir ki tap ta (ya zı lı)dır. (Hud Su re si, 6)
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5.BÖLÜM

Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp-
düşünmez misiniz? Eğer Allah'ın nimetini saymaya

kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak
bile sayamazsınız. Gerçekten Allah,

bağışlayandır, esirgeyendir.
(Nahl Suresi, 17-18)
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H
er bit ki ya şa dı ğı böl ge de ki ik lim ko şul la rı na uy gun bir yapıya

ve özel lik le re sa hip tir. Ör ne ğin; ku rak böl ge ler de ki bit ki ler de

var olan özel lik ler di ğer tür ler de yok tur. Bu ne den le çöl ler den

alı nan bir bit ki nin ku tup lar da ya da tro pi kal or man lar da, tro pi kal or man -

lar dan alı nan bir bit ki nin se ku tup lar da ya da çöl ler de ya şa ma sı bek le ne -

mez. Çün kü tro pi kal böl ge ler de ki bit ki le rin bü tün ya pı la rı -yap rak la rı nın

bü yük lük le ri, to hum la rı nın da ya nık lı lık özel lik le ri vs.- bu böl ge şart la rı -

na uy gun dur. Ku tup böl ge le rin de ye ti şen bit ki le rin özel lik le ri ise ku tup

şart la rı na uy gun dur. 

An cak ba zı bit ki ler, bek len me dik şe kil de or ta ya çı kan zor lu şart la ra

kar şı da son de re ce da ya nık lı lık gös te rir ler. Aşı rı sı cak ha va, ku rak lık ya

da ak si ne şid det li yağ mur ve so ğuk bit ki le rin da ya nık lı ol ma la rı nı ge rek -

ti ren şart lar dan dır. Bu gi bi bek len me dik du rum lar la kar şı kar şı ya ka lan

ba zı bit ki ler ise bir çe şit uy ku du ru mu na ge çe rek da ya nık lı lık gös te rir ler.

Suda ya şa yan bir bit ki nin çöl de, ku rak ik lim de ya şa yan bir bit ki nin tro pik ler de ya -
şa ma sı im kan sız dır. Re sim ler de gö rü len bit ki le rin her bi ri fark lı ik lim ko şul la rın da
yaşayacak ları yapı lara sahip tir. 
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To hum lar da ki Uy ku Du ru mu

Bit ki le rin faz la bi lin me yen özel lik le rin den bir ta ne si yu ka rı da söz et -

ti ği miz gi bi ba zı bit ki tür le ri ne ait to hum la rın çok zor ko şul la ra da ya nık -

lı ol ma la rı dır. Söz ko nu su to hum lar zor şart la rın oluş tu ğu dö nem ler de bi -

linç li bir şe kil de me ta bo liz ma fa ali yet le ri ni azal ta rak ya ni bir an lam da

uy ku ya ge çe rek da ha da ya nık lı olur lar. 

Uy ku ola yı ilk etap olan ku rut ma aşa ma sı ile baş lar. To hum, sa hip

ol du ğu su yu do ku la rın dan kay be de rek uy ku ya da lar. Can lı bit ki do ku la -

rı % 90 ila % 95 ara sın da su içe rir ken, uy ku da ki to hum la rın do ku la rı % 5

ve ya en faz la % 15 gi bi su içe rir. Bu iş lem be lir li bir sı ra la ma ile ge ne tik

kont rol al tın da ge çek leş ti ri lir. Bu iş le min ger çek leş ti ril me sin de baş lı ca et -

ken ab si sik asit ad lı bir hor mon dur.42 Bu hor mon bit ki bü yü me si ni en gel -

le yen hor mon lar dan bi ri dir. Bu hor mo nun var lı ğı sa ye sin de to hum için -

de fonk si yon lar ya vaş lar. Uy ku du ru mun da ki bir to hu mun hüc re le rin de,

so lu num çok aza lır, ne bes len me ne de bü yü me ol maz.43

On yıl lar ca hat ta yüz yıl lar ca uy ku du ru mun da ka lan ve son ra fi liz -

le nen to hum lar var dır. Bu uy ku du ru mu bit ki le rin soy la rı nı sür dür me le -

ri açı sın dan son de re ce önem li dir. Bit ki ler hep ay nı yer de bu lun duk la rı

için zor ko şul lar da ya şam la rı nı sür dü re bil me le ri ni sağ la yan böy le bir me -

ka niz ma nın var lı ğı  zo run lu dur.44

Pe ki bu de re ce önem li olan bu özel lik na sıl or ta ya çık mış tır? Şart lar

kö tü ye git ti ğin de bit ki to hum la rı na sıl olup da bu lun duk la rı yer de ya ni

top ra ğın al tın da bun dan ha ber dar ol mak ta ve ön lem al mak ta dır lar? Bir

to hu mun ne göz le ri, ne sa ati, ne de si nir sis te mi mev cut tur. Bu du rum da

bit ki uyan ma vak ti nin gel di ği ni na sıl he sap la mak ta dır?

Ev rim ci ler ba zı bit ki le rin zor ko şul lar da ya şa ma la rı nı sağ la yan bu

özel lik le re sa hip ol ma la rı na "Bit ki ler is te nil me yen dö nem ler de ya şam la rı -

nı ga ran ti ye al mak için me ka niz ma lar ge liş tir miş ler dir" gi bi cüm le ler le

açık la ma ge tir me ye ça lı şır lar. 

An cak bu, dü şü nül dü ğün de hiç bir an lam ifa de et me yen bir cüm le -

dir. Çün kü tah ta bir göv de den, ye şil yap rak lar dan, çi çek ler den, kök ler -

den olu şan bir ağa cın ya da bir çi çe ğin ken di si adı na böy le bir ih ti yaç his -
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set me si ve dü şün me si, to hu mu nun uy ku ya geç me si ni sağ la ya cak bir sis -

te mi keş fet me si, bu mekanizmayı kendi içinde kurması, son ra da bu nun

için ge rek li olan ge ne tik bil gi yi kodlayarak bu nu hüc re le ri ne yer leş tir me -

si ve bu bilgiyi gelecek nesillere aktarması el bet te ki müm kün de ğil dir.

Böy le bir id dia bi lim sel lik ten ol du ğu ka dar akıl cı lık tan da uzak tır.

Ev rim ci le rin bu ko nu da an lat tık la rı bir baş ka hi ka ye ise şöy le dir:

"Ev rim sü re sin ce, her bir bit ki tü rü çev re ko şul la rı na ait ve ri le ri us ta lık -

la el de et ti ve zih ni ne yer leş tir di. Bu bil gi ler kon sant re edi le rek ge ne -

tik ma ter ya li nin içe ri si ne kod lan dı. To hum lar, mev sim le rin ar dar da gel -

di ği ni, top ra ğın cin si ni ve ka li te si ni, bir akar su yun ya kın olup ol ma dı ğı -

nı, et ra fın da ra kip tür le rin var olup ol ma dı ğı nı, or ta ya çı kan boş bir ala -

nın var lı ğı nı 'ta nı ma' ye te ne ği ne sa hip ol du lar."45

Yu ka rı da ki ifa de ler bi raz dü şü nül dü ğün de bun la rın da son de re ce

man tık sız var sa yım lar ol du ğu ra hat ça an la şı la cak tır. Bir bit ki nin zih ni

yok tur ki, çev re sin de ki ve ri le ri "zih ni ne yer leş tir sin"! Ve ya bir bit ki, sa hip

ol du ğu ge ne tik ma ter yal den ha ber dar de ğil dir ki, bu na ye ni bil gi ler ek le -

sin. Ay nı şe kil de bit ki akıl ve şu ur sa hi bi bir var lık de ğil dir ki, çev re si ni

"ta nı ma ye te ne ği ne" sa hip ol sun! Bun la rın tü mü bit ki le rin Al lah ta ra fın -

dan ya ra tıl mış ol du ğu nu ka bul et mek is te me yen ev rim ci le rin ger çek dı şı

ma sal la rın dan iba ret tir.

Ev rim ci le rin id di ala rı nın tu tar sız lı ğı nın baş ka bir yö nü da ha var dır.

Ev rim ci ler, bit ki le rin, özel lik le ri ni za man için de ge li şen te sa dü fi de ği şim -

ler le ka zan dık la rı nı id dia eder ler. Bu id di aya gö re, bit ki le rin uzun yıl lar

sü ren uyu ya bil me özel li ği ni ka za na bil me le ri için de ara dan yüz bin ler ce,

mil yon lar ca hat ta yüz ler ce mil yon yıl geç miş ol ma sı, bit ki le rin olum suz

ko şul la ra da ya na rak bu ka dar uzun yıl lar bo yun ca bek le miş ol ma la rı ge -

rek mek te dir. An cak bit ki ler böy le bir zor lu ğa da ya na maz lar. To hum çim -

len me ye baş la dık tan son ra şart lar olum suz sa ya şa mı nı sür dü re mez ve bu

da o bit ki nin so yu nun tü ken me si de mek tir. 

Böy le bir du rum da kö tü şart lar la kar şı la şan ilk to hu ma, uyu ma ye -

te ne ği ni ka zan dı ra cak ola ğa nüs tü bir te sa dü fün (bu na mu ci ze de mek da -

ha doğ ru olur) mey da na gel miş ol ma sı ge re kir. Bu nun hiç bir şe kil de

müm kün ol ma ya ca ğı, ev rim ci le rin tek al ter na tif ola rak öne sür dük le ri te -
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sa düf le rin de ğil yüz mil yon lar ca, tril yon ke re tril yon yıl bek len se de bir

bit ki nin ge ne tik şif re sin e yeni bir bilgi ekleyemeyeceği, to hum la ra uyu ma

özel li ği ni ya da baş ka her han gi bir özel li ği ka zan dı ra ma ya cak la rı sağ du -

yu sa hi bi her in san için açık tır. 

Bit ki ler ve on la rı mey da na ge ti ren to hum lar, Al lah ta ra fın dan bu -

gün kü özel lik le riy le bir lik te ku sur suz bir şe kil de ya ra tıl mış lar dır.

Ya ra tan, hiç ya rat ma yan gi bi mi dir? Ar tık öğüt alıp-dü şün mez mi si niz?

Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya kal kı şa cak olur sa nız, onu bir ge nel le me

ya pa rak bi le sa ya maz sı nız. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir.

(Nahl Su re si, 17-18)

Su ge çir mez man to su na bü rün müş hal de ki emb ri yon ba zen ana bit ki den çok uzak la ra
ka dar gi de bi lir. Bü tün bu se ya ha ti sü re sin ce to hum uy ku ha lin de ka lır. At kes ta ne le ri ni
ve so ya fa sul ye le ri ni bu na ör nek ola rak ve re bi li riz. To hum ula şa ca ğı ye re var dı ğın da bi -
le uy ku du ru mu ay lar bo yun ca sü re bi lir. An cak bu an lam sız bir bek le yiş de ğil dir. "Uy ku
ha li" de ni len bu olay çok te mel bir ih ti yaç tır ve komp leks işlemlerle ger çek leş mek te dir.
Bu din len me, ye şer me nin en el ve riş li za man da ve doğ ru yer de baş la tıl ma sı için uy gu la -
ma ya so ku lan bir stra te ji dir. Çün kü fi liz len me ola yı bir de fa baş la dı ğın da ar tık ge ri ye dö -
nüş müm kün de ğil dir. Eğer dış şart lar olum suz sa  genç ve na rin fi liz ler bun lar dan çok
faz la et ki le ne cek ve var lık la rı nı sür dü re me ye cek ler dir. To hum lar da ki uy ku durumu bu
ris ki or tadan kal dır mak tadır.
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Lu pin Bit ki si nin Tah min Ye te ne ği

Bir in sa nın gök yü zü ne ba ka rak ya da baş ka

yön tem ler kul la na rak ha va tah mi ni yap ma sı

müm kün dür. Pe ki bir bit ki nin tah min ye te ne ği ne

sa hip ol ma sı müm kün  mü dür? 

Ark tik tund ra lar da ki Lu pin bit ki si ha va tah -

mi ni ya par ve bu tah min doğ rul tu sun da eğer

şart lar olum suz sa çim len mez ve top rak al tın da

bir ne vi uy ku ya ge çe rek ha va la rın dü zel me si ni

bek ler.

Bu bit ki nin to hum la rı, bü yü mek için yı lın

bel li za man la rın da sı cak ha va ya ih ti yaç du yar.

To hum lar sı cak lı ğın ye ter li ol ma dı ğı nı fark et tik -

le rin de bir mu ci ze ger çek le şir, or tam di ğer şart lar

açı sın dan uy gun ol sa da to hum lar çat la maz ve

don muş top rak lar da sı cak lı ğın art ma sı nı bek ler -

ler. Uy gun or tam tam ola rak sağ lan dı ğın da da

ara dan ge çen za ma nın uzun lu ğu na bak mak sı zın

Lu pin to hum la rı kal dık la rı yer den ge liş me ye de -

vam eder ler. Öy le ki ka ya ya rık la rı ara sın da yüz -

ler ce yıl bo zul ma dan, çim len me den ka lan bit ki

to hum la rı bu lun muş tur.46

Lupin bit ki si
don muş top rak -

lar da yıl lar ca bo -
zul ma dan ka la bi -
len da ya nık lı to -

hum lar (alttaki
resim) üre tir.
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Gö rül dü ğü gi bi, to hum dış or tam da ki olay lar dan ha ber dar mış ça sı na

ba zı de ği şik lik ler ya şa mak ta dır. Ko nu nun öne mi açı sın dan şu so ru la rı

tek rar so ra lım: Dış or tam hak kın da ki bil gi ler ye rin al tın da ki to hu ma na -

sıl ulaş mak ta dır? To hu mun ken di ken di ne dış or tam dan ha ber dar ol ma -

sı, ya ni ha va tah mi ni yap ma sı müm kün mü dür? To hu mun için de bu lu -

nan bir me ka niz ma ona du ru mu ha ber ver mek te dir. To hum da bu ha ber

üze ri ne bir yer den emir gel miş gi bi ge li şi mi ni ani den dur dur mak ta dır.

Pe ki öy ley se bu ha ber leş me sis te mi na sıl or ta ya çık mış tır? Bu sis te mi bit -

ki nin ken di si mi dü şü ne rek bul muş tur? Bu sis tem le il gi li ge re ken tek nik

do na nı mı ken di sin de na sıl oluş tur muş tur?

Bu sis te mi ta bii ki bit ki nin ken di si bul ma mış tır. Böy le bir ye te ne ği

bit ki nin ken di si nin ka za na ma ya ca ğı açık tır. Bitki ilk ortaya çıktığı andan

itibaren to hu mun da sak lı du ran ge ne tik bil gi de, za ten bu ye te -

nek kod lu dur. Lu pin bit ki si, so ğuk ha va ile kar şı laş tı ğın da

ge liş me si ni don du ra bi le ce ği bir sis te me bu ge ne tik

kod sa ye sin de sa hip tir. Böy le bir bil gi

kod la ma sı nın ise bir bit ki hüc re -

sin de ken di ken di ne

T O H U M  M U C İ Z E S İ100



Harun  Yahya  (Adnan  Ok ta r )

oluş ma sı im kan sız dır. Ev rim ci le rin öne sür dük le ri ha ya li

ge li şim sü re ci ne ka dar uzun olur sa ol sun, bu sı ra da ne tür

olay lar ger çek le şir se ger çek leş sin, bit ki to hum la rı nı ha va

du ru mun dan ha ber dar eden böy le bir sis te min ken di ken di -

ne oluş ma sı müm kün de ğil dir.

Di ğer Bit ki ler den Ör nek ler

Mic hi gan Üni ver si te si ta ra fın dan 1879'da baş la tı lan bir bi lim sel

ça lış ma da fark lı tür ler de to hum lar ka va noz la rın içe ri si ne kon muş ve sak -

lan mış tı. Pe ri yo dik ola rak ka va noz lar da ki to hum la rı fi liz len dir mek için

de ne me ler ya pıl mış tı. 1980'ler de ya ni bu de ne ye baş lan dık tan 101 yıl son -

ra to hum la rın ba zı la rı fi liz len miş tir. Da ni mar ka'da 1978'de yü rü tü len ay -

rı bir ça lış ma da, top ra ğın içe ri sin de ya pı lan ka zı da 850 yıl lık ha re ket siz

to hum la rın fi liz len di ği gö rül müş tür.47

Tes bih ağa cı nın to hum la rı kü çük, sert, kay gan ve me ta lik bir gö rü nü -
me sa hip tir . Tesbihe benzeyen to hum la rın özel li ği al tı yüz yıl top ra ğın
al tın da kal dık tan son ra fi liz le ne bil me le ri dir. (Gra ins de Vie, s.68)
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Yi ne ay nı şe kil de Mi mo sa glo me ra ta'nın to hum la rı, ku ru tul muş bit ki

ko lek si yon la rı nın tu tul du ğu bir kap ta 220 yıl sak lan mış ve to hum lar suy -

la ıs la tı lır ıs la tıl maz fi liz len miş tir. Da ya nık lı to hum la ra baş ka bir ör nek

ola rak da, 1942 yı lın da, 2. Dün ya Sa va şı sı ra sın da 147 yıl lık Al bi zia ju lib -

ris sin ad lı bit ki yi ve re bi li riz. Lond ra'da ki Bri tish Mu se um'da sak la nan bu

to hum yan gın sön dür me ça lış ma la rı sı ra sın da ıs la nın ca ara dan ge çen za -

ma na rağ men fi liz len miş tir.48

Tund ra böl ge le rin de ha va sı cak lık la rı dü şük ol du ğu için bo zul ma

da ha ya vaş olur. Öy le ki ba zı to hum lar, 10.000 ya şın da ki bu zul ta ba ka la -

rın dan çı ka rı lıp, la bo ra tu va ra alın dı ğın da ge rek li mik tar da ısı ve ne min

sağ lan ma sıy la bir lik te tek rar ha ya ta dö ne bil mek te dir ler.49

To hum, he pi mi zin bil di ği gi bi için de bel li mik tar da be sin bu lu nan ve

dış ka bu ğu tah ta yı an dı ran bir ci sim dir. İçin de sı cak lı ğı al gı la yan bir sis -

te min bu lun ma sı, dış dün ya dan bil gi alış-ve ri şi ya pa bil me si ve so nu cun -

da el de et ti ği ve ri le ri de ğer len dir me ye ala rak bu bil gi ler doğ rul tu sun da

ha re ket et me si kuş ku suz mu ci ze vi olay lar dır.  

An cak ev rim ci le re gö re, to hum lar bu sis te min olu şu mu nu te sa düf le -

rin yar dı mı ve ken di ira de le riy le sağ la mış lar dır. Hat ta ev rim ci id di ala ra

gö re, to hum lar son de re ce şu ur lu bir şe kil de olum suz ko şul la rın çim len -

dik ten son ra bü yü me le ri ne en gel ola ca ğı nın far kın da dır lar. Bu şart la rı

gör dük le ri an da ge li şim le ri ni dur dur mak için ne ler yap ma la rı ge rek ti ği -

ni bi lir ve sı cak lık ye ter li ha le gel di ğin de kal dık la rı yer den ge liş me le ri ne

de vam ederler. 

El bet te bu id di alar ta ma men akıl dı şı dır. Bun la rı ya pan to hum la rın

ken di le ri de ğil dir. Bir tah ta par ça sı nın ze ka ve bi lin ce sa hip ol ma sı, tah -

min ye te ne ği ni kul lan ma sı ve böy le plan lar yap ma sı müm kün de ğil dir.

İş te bu yüz den to hum lar da ki bu ola ğa nüs tü me ka niz ma nın, ev rim te ori -

si nin id dia et ti ği gi bi rast lan tı lar la açık lan ma sı im kan sız dır. To hum lar,

zor lu ko şul la ra da ya nık lı ola cak şe kil de, Al lah ta ra fın dan bu özel lik ler le

bir lik te ya ra tıl mış lar dır.

Hiç kuş ku suz ki alem le rin Rab bi olan Al lah kü çü cük to hum lar da bi -

ze Ken di var lı ğı nın ve üs tün ya ra tı şı nın de lil le ri ni ser gi le mek te dir. Al lah
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di le di ği an da di le di ği ni ben zer siz ola rak ya ra tan dır. O'nun ya rat ma da

hiç bir or ta ğı yok tur. 

İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan başka İlah yoktur. Herşeyin

Yaratıcısı'dır, öyleyse O'na kulluk edin. O, herşeyin üstünde bir vekildir.

Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, latif

olandır, haberdar olandır. (En'am Suresi, 102-103)

Çev re niz de  ya da re sim ler de
gör dü ğü nüz bit ki le re ba kar -
ken pek ço ğu nun kü çük tah -
ta par ça la rı na ben zer to hum -
lar dan üre di ği ni ve bu nun
çok bü yük bir iman ha ki ka ti
ol du ğu nu sa kın unut mayın.
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6.BÖLÜM

Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır;
üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar

da vardır ki, bunlar aynı su ile sulanır; ama ürün-
lerinde (ki verimde ve lezzette) bazısını bazısına

üstün kılıyoruz. Şüphesiz, bunlarda aklını kullanan
bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.

(Rad Suresi, 4)
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D
öl len me nin ar dın dan olu şan to hu mun bir bit ki ye dö nüş me sin -

de ki ilk aşa ma ön ce ki bö lüm de in ce le di ği miz gi bi ta şın ma dır.

Ta şın ma nın ar dın dan da fi liz len me saf ha sı baş lar. Bir to hum ol -

gun laş tı ğın da ge nel lik le ha re ket siz dir, he men fi liz len mez. Çün kü to hu -

mun fi liz len me si için pek çok fak tö rün bi ra ra da ol ma sı ge rek mek te dir.

Bir to hu mun fi liz le ne bil me si için uy gun sı cak lık, nem ve ok si jen ge rek li -

dir. Bu şart lar bi ra ra ya gel di ğin de, uy ku ha lin de ki to hum lar can lan ma ya

baş lar. Bu şart lar dan her han gi bi ri nin ek sik ol ma sı fi liz len me yi dur du rur.

Bir to hu mun fi liz len me si için ön ce lik le su ya ih ti ya cı var dır. Çün kü

ol gun to hum lar da ki emb ri yo la rın su yu bu lun maz, me ta bo liz ma nın tek -

rar ak tif ha le gel me si için ya ni bü yü me iş le mi nin baş la ya bil me si için hüc -

re ler de su lu bir or ta ma ih ti yaç var dır. Ay rı ca bü yü me için ge rek li en zim -

le rin et kin li ği nin art ma sı da su ya bağ lı dır. Bu ih ti yaç to hum la rın ıs lan ma -

sı ile kar şı la nır. To hum la rın uyan ma sı ya ni me ta bo liz ma la rı nın ha re ke te

geç me si ile bir lik te kök ve fi liz de bü yür ve bu aşa ma da hüc re bö lün me si

baş lar. Bir yan dan da be lir li fonk si yon la rın özel do ku lar ta ra fın dan ger -

çek leş ti ri le bil me si için hüc re fark lı laş ma sı olur.50

Bu aşa ma da ok si je ne mut la ka ih ti yaç var dır. To hum, için de ki be sin -

ler den ok si jen li so lu num la ener ji ve ısı üre ti mi ne baş lar. Çün kü çim le nen

to hum lar da ye ni olu şan bit ki nin kı sım la rı nın olu şa bil me si için ener ji ye

ih ti yaç var dır. Uy gun sı cak lık da, en zim le rin mak si mum hız lar da ça lış -

ma sı nı sağ lar.51

Gö rül dü ğü gi bi, to hu mun bü yü mek için ener ji ye ya ni be si ne ih ti ya -

cı var dır. Fa kat to hu mun, top rak ta ki mi ne ral le ri kök le riy le ala cak ha le ge -

le ne ka dar bes le ne bi le ce ği bir kay na ğı yok tur. Öy ley se to hum, bü yü me si

için ge rek li olan be si ni na sıl bul mak ta dır?

Bu so ru nun ce va bı to hu mun ya pı sın da giz li dir. Da ha ön ce ki bö lüm -

ler de de de tay lı ola rak ele alın dı ğı gi bi, döl len me sı ra sın da to hum la bir -

lik te olu şan be sin de po su, bit ki fi liz ve rip top rak dı şı na çı ka na ka dar to -

hum lar ta ra fın dan kul la nı lır. To hum lar bir bit ki ola rak ken di be sin le ri ni

üre tir ha le ge lin ce ye ka dar, bün ye le rin de ki bu ye dek be sin le re ih ti yaç du -

yar lar.
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Uy ku dan Uya nan To hum lar

Yu ka rı da söz et ti ği miz şart lar bi ra ra ya gel di ğin de to hum için de kim -

yasal ba zı iş lem ler ger çek le şir. Bi raz ön ce de be lirt ti ği miz gi bi to hum fi -

liz len me den ön ce uy ku ha lin de dir. Emb ri yo nun uy ku ha lin de kal ma sı nı

sağ la yan ise ba zı bit ki hor mon la rı dır. Bun la rın en önem li si ab si sik asit tir.

Ay rı ca to hum la rın ka bu ğu gaz alış ve ri şi ni en gel le ye cek ka dar sık ve sert

do ku lu ol du ğun dan emb ri yo nun fa ali ye ti ni en gel ler ve uy ku ha lin de kal -

ma sı na ne den olur. To hum ıs la tıl dı ğın da ise, to hum ör tü sü şi şer ve emb -

ri yo hüc re le rin de bu lu nan en zim ler fa ali ye te ge çe rek "gi be rel lin" isim li

ye ni bir hor mon sal gı la ma ya baş lar lar. Bu hor mon uy ku du ru mun da kal -

ma yı sağ la yan ab si sik asi tin et ki si ni or ta dan kal dı rır. Bu asi tin et ki si nin

or ta dan kalk ma sı ile de sindirim en zim le ri (al fa-ami laz) fa ali ye te ge çer.

Bu en zim ler be sin de po su için de ki ni şas ta nın par ça la na rak şe ke re dö nüş -

me si ni sağ lar. Or ta ya çı kan şe ker ler emb ri yo hüc re le ri ta ra fın dan so lu -

num da kul la nı lır ve böy le ce hüc re le rin bö lün me si için ge rek li ener ji sağ -

lan mış olur.52 

T O H U M  M U C İ Z E S İ

Ta ze bir to hum da ki ye dek be sin, nem li, zen -
gin bir jel dir ve emb ri yo nun et ra fın da bu lu -
nur. To hum ku ru duk ça ken di ni uzun sü re
sak la ya cak bir şe kil al mak için sert le şir. Bu
sı ra da be sin de po su da sert le şir. To hum ye -
ni den nem len di ğin de be sin mad de si yi ne
su lu bir je le dö nü şür, kö kü ve göv de yi ken di
be sin le ri ni sağ la ya cak ha le ge le ne ka dar
bes ler. Bu du ru mu mı sır da çok ko lay göz -
lem le mek müm kün dür. Ta zey ken mı sır to hu -
mu yu mu şak tır, ku ru du ğun da ise sert le şir.
Ta zey ken tat lı olan mı sırın içindeki şeker,
ku ru du ğun da ni şas ta ya dö nü şür. Ye ni den
su ile nem len di ğin de ni şas ta yi ne şe ke re dö -
nü şür. To hum bu kim ya sal de ği şik li ği ge çir -
mek için su ya ih ti yaç du yar. 
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İn san lar bir to hu mu top ra ğa at tık la rın da ge nel lik le bu iş lem ler den

hiç ha ber dar ol maz lar. Bir kaç gün son ra o to hu mun fi liz len me si ne ve ya -

vaş ya vaş bir bit ki ha li ne dö nüş me si ne ise do ğal bir sü reç ola rak ba kar lar.

Oy sa yu ka rı da sı ra la dı ğı mız iş lem ler, gö rül dü ğü gi bi son de re ce komp -

leks tir. Ön ce son de re ce uy gun şart lar oluş mak ta, ar dın dan bir bi ri pe şi sı -

ra kim ya sal iş lem ler ger çek leş mek te, bir en zim di ğe ri ne et ki ede rek to hu -

mun bit ki ha li ne dö nüş me si ni sağ la mak ta dır. İn san lar bu ku sur suz sis -

tem ler üze rin de bi raz de rin le me si ne dü şün dü ğün de, bü yük bir ya ra tı lış

ger çe ği ile kar şı kar şı ya ol du ğu nu an la ya cak tır. Çün kü böy le içi çe, bi ri ol -

maz sa di ğe ri ak tif ha le geç me yen sis tem le rin kör te sa düf ler so nu cu or ta -

ya çı ka ma ya ca ğı son de re ce açık tır. Üs te lik bu komp leks sis tem fi liz len me

ile de son bul ma mak ta, da ha da mu ci ze vi iş lem ler le de vam et mek te dir. 

Ge re ken ko şul lar sağ la nıp da çim len me baş la dı ğın da to hum top rak -

Tohu mun nem len me siy le bir lik te ba zı hor mon lar ve sin di rim en zim le ri sal gı lan ma ya baş -
lar. (a) En zim ler en dos perm de bu lu nan ni şas ta ve di ğer be sin le rin sin di ril me si ni sağ lar.
(b) Bu aşa ma dan son ra fi liz ve kök ge liş me ye baş lar. (c) Çim len me nin son aşa ma sın da
ye dek be sin de po su bit miş tir. Or ta ya çı kan ilk yap rak lar fo to sen tez yap ma ya baş lar. (d)
(Mu sa Özet, Os man Ar pa cı, Ali Us lu, Bi yo lo ji 3, Sü rat Ya yın la rı, s.46)
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tan su yu çe ker ve emb ri yo hüc re le ri bö lün me ye baş lar, da ha son ra to hum

ka bu ğu açı lır. Fi liz len me sü re sin ce bit ki nin to hum dan çı kan ilk bö lü mü

kök çük ler dir. Bit ki ler de ki kök sis te mi nin ilk aşa ma sı olan bu kök çük ler

sü rek li sür gün ve rir ve top rak ta aşa ğı doğ ru bü yür ler. Kök ler bü yü dük -

çe top ra ğı zor la ma ya baş lar ve yük sek de re ce de bir sür tün mey le kar şı la -

şır lar an cak hiç bir za rar gör mez ler. Çün kü ye ni olu şan bit ki nin kök le ri nin

uç kıs mın da ki hüc re ler da ima ak tif hal de dir ler. Ve en uç ta ki hüc re ler, kö -

kün sert top rak par ça la rı ara sın da ha re ket eder ken ko run ma sı nı sağ lar lar.

Bu ko ru yu cu ta ba ka nın (ka lipt ra) ar ka sın da ki hüc re ler ise çok hız lı bö -

lün me (mi toz bö lün me) özel li ği ne sa hip olup, kö kün gün de yak la şık 11

cm. ka dar uza ma sı nı sağ lar lar. Kök çük ler ge li şe rek dal lan dık ça, top rak -

tan ge rek li be si ni eme bi le cek le ri yü ze yi ar tır ma nın ya nın da, bit ki nin top -

ra ğa da ha sağ lam tu tun ma sı nı da sağ lar lar. Bu na ila ve ola rak kök çük ler -

de olu şan emi ci tüy ler de bit ki nin top rak tan ge rek li mad de le ri eme rek al -

ma ka pa si te si ni ar tır ma da bü yük rol oy na mak ta dır.53

T O H U M  M U C İ Z E S İ

Bitkilerin kök leri yer çe ki mi nin et ki -
siy le, top ra ğın alt ta ba ka la rı na doğ -
ru hız lı bir bü yü me gös te rir ler. Kök
uç la rı çok hız lı bö lün me ye te ne ği ne
sa hip bir bü yü me böl ge sin den (me -
ris tem do ku) olu şur. Bu do ku, pa -
ren ki ma hüc re le rin den olu şan bir ta -
ba ka (ka lipt ra) ta ra fın dan ko ru nur.
Bu ra da ki hüc re ler "mü si laj" adı ve ri -
len bir mad de üre tir ler. Bu mad de,
kök le rin top rak için de ha re ke ti ni ko -
lay laş tı rır ken ay nı za man da top rak -
tan ba zı mad de le rin (iyon lar) emi li -
mi ni hız lan dı rır. Kök ler de ki me ris -
tem do ku bö lün dük çe olu şan ye ni
hüc re ler, kök le rin uza ma sı nı sağ lar -
lar. Bu nun ya nı sı ra ol gun la şa rak
fark lı la şan bu hüc re ler bu lun duk la rı
ko nu ma gö re ta şı ma, de po la ma ve -
ya epi der mis hüc re si ola rak gö rev
alır lar.
(Bi yo lo ji 3, sf.48 şe kil 2.7)
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Kök çük le rin ge liş me si ni, sap ve yap rak la rı üre te cek olan to mur cuk -

la rın ge li şi mi iz ler. To hum top rak üs tü ne, ışı ğa doğ ru yö ne lir ve sü rek li

güç le nir. Top ra ğın üs tü ne çı kan fi li zin ilk ger çek yap rak la rı açıl dı ğın day -

sa bit ki, fo to sen tez yo luy la ken di be si ni ni üret me ye baş lar. 

Bu ra ya ka dar an la tı lan lar, as lın da her ke sin çok iyi bil di ği, hat ta sık

sık göz lem le di ği ko nu lar dır. To hum la rın top ra ğı ya ra rak için den

çık ma la rı  her kes için çok alı şıl mış bir gö rün tü dür. Ama to hu mun

bü yü me si sı ra sın da ger çek te bir mu ci ze ger çek leş mek te dir. Ağır -

lı ğı an cak "gram"lar la ifa de edi le bi le cek olan to hum, üze rin de ki

ki lo lar ca ağır lık ta ki top ra ğı de le rek yu ka rı çı kar ken hiç zor lan -

maz. To hu mun tek ama cı top ra ğın üs tü ne çı kıp ışı ğa ulaş mak tır.

Çim len me ye baş la yan bit ki ler in ce cik göv de le riy le san ki boş bir

alan da ha re ket edi yor muş ve üzer le rin de on ca ağır lık yok muş ça -

sı na, ol duk ça ra hat bir şe kil de, ya vaş ya vaş gün ışı ğı na doğ ru yol

alır lar.  

Top ra ğın al tın da ki to hu mun yü ze ye çı kış yo lu çe şit li

yön tem ler le ka pa tı la rak, gün ışı ğı na ulaş ma sı nı en gel -

le mek için de ney ler ya pıl mış tır. De ney ler so nu cun da

or ta ya çı kan so nuç lar çok şa şır tı cı ol muş tur. To hum,

önü ne çı kan her en ge lin et ra fın dan do la şa cak ka dar

Fi liz len me sı ra sın da hüc re ler hız lı ve şid det li bir şe kil de bö -
lün me ye baş lar. Bü yü me su yun emil me si ni hız lan dı rır ve ar -
tı rır. Fi liz len me sı ra sın da or ta ya çı kan ener ji çok kuv vet li dir,
o ka dar ki normal hava basıncının tam tersine olacak şekilde
ve yaklaşık 100 katına eşit bir kuv vet uygulayarak or ta ya çı -
kar. Bu sa ye de genç fi liz ler ka ya la rı ya ra bi le cek, be ton dan
ev le ri çat la ta bi le cek kuv vet te olur lar. (Gra ins de Vie, s.82 )
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uzun fi liz ler çı kar ta rak ya da bü yü dü ğü yer de bas kı ya ra ta rak so nuç ta yi -

ne gün ışı ğı na ulaş ma yı ba şar mış tır. To hum la rın fi liz len me iş le mi hız lan -

dı rıl mış gö rün tü şek lin de iz len di ğin de fi li zin ka rar lı lı ğı ve yö nü nü şa şır -

ma dan gü ne şe doğ ru ha re ket et me si çok da ha iyi an la şıl mak ta dır. 

Çim len me ye baş la yan to hum la rın amaç la rı gü neş ışı ğı na ulaş mak

ol du ğu için fi liz ler her za man top ra ğın üs tü ne çı ka cak şe kil de ha re ket ed-

er ler. An cak çim le ne n bir to hum da iki yön de bü yü me ger çek le şir. Fi liz

yu ka rı ya doğ ru ya ni yer çe ki mi ne ters yön de ha re ket ede rek bü yü mek te -

dir. Kök ler ise yer çe ki mi ne uy gun ha re ket ede rek top ra ğın iç le ri ne doğ ru

iler le mek te dir.

Bir bit ki nin iki ay rı or ga nı nın bir bi ri ne ta ma men zıt yön le re doğ ru

bü yü me le ri el bet te ki dü şün dü rü cü dür. Na sıl olup da hem kök ler hem de

fi liz han gi yö ne gi de ceklerini bil mek te dir? 

Bit ki ler de bü yü me yi yön len di ren uya rı lar, ışık ve yer çe ki mi dir. To -

hum dan çı kan ilk kök ve fi liz bu iki çe şit uya rı ya kar şı ol duk ça du yar lı

sis tem ler le do na tıl mış tır. Fi liz le nen bit ki nin kök le rin de yer çe ki mi sin yal -

le ri ni al gı la yan hüc re ler bu lu nur. Yu ka rı ya doğ ru yük se len göv de kıs -

T O H U M  M U C İ Z E S İ

Bit ki ler bü yü me sü reç le rin de, geliştikleri yer de bü yük bir
bas kı ya ra ta bi lir ler. Me se la ye ni ya pıl mış bir yol da ya rık la -
rın için de ye ti şen ba zı fi de ler ya rık la rın da ha da ge niş le me -
si ne yol aça bi lir ler. Kı sa ca sı to hum lar gün ışı ğı na çı kar ken
en gel ta nı maz lar. 
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mın da ise ışı ğa du yar lı olan hüc re ler bu lu nur. İş te bu

hüc re le rin ışı ğa ve yer çe ki mi ne du yar lı ol ma sı da bit -

ki nin par ça la rı nı ge re ken yer le re doğ ru yön len di rir.

Bu iki uya rı tü rü, kök le rin ve fi li zin bü yü me yö nü

eğer di key de ğil de fark lı bir yö ne doğ ru iler li yor lar -

sa, yön le ri ni dü zelt me le ri ni de sağ lar.54

Fi liz len me ye baş la yan to hum la il gi li dik kat çe -

ken bir yön da ha var dır. Bi lin di ği gi bi, top ra ğın ge nel

ola rak çü rü tü cü, par ça la yı cı özel li ği var dır. An cak

top ra ğın için de ki to hum ve mi li met re nin ya rı sı in ce li -

ğin de ki kök ler hiç bir za rar gör mez ler. Ak si ne top ra ğı

kul la na rak sü rek li ge li şir ve bü yür ler. 

Bu ra ya ka dar ve ril miş olan bil gi ler tek rar göz -

den ge çi ril di ğin de çok ola ğa nüs tü bir du rum la kar şı

kar şı ya olun du ğu he men gö rü le cek tir. To hu mu oluş -

tu ran hüc re ler bir den bi re baş ka laş ma ya baş la mak ta

ve de ği şik şe kil ler ala rak bit ki nin de ği şik bö lüm le ri ni

oluş tur mak ta dır. Üs te lik kök ler de ve göv de de gö rül -

dü ğü gi bi fark lı yön ler de ha re ket et mek te dir ler. 

Ge lin, kö kün yer çe ki miy le ha re ket ede rek top ra -

ğın de rin lik le ri ne git me si ni, göv de nin de top ra ğın üs -

tü ne doğ ru ha re ket et me si ni bi raz da ha de rin le me si -

ne dü şü ne lim. Dış tan ba kıl dı ğın da son de re ce güç süz

bir gö rü nü me sa hip olan bu ya pı la rın fark lı iki yö ne

doğ ru top ra ğı ya ra rak yap tık la rı ha re ket ler ak la pek

çok so ru ge tir mek te dir. Ön ce lik le bu nok ta da göz

önün de bu lun du rul ma sı ge re ken çok önem li bir ka rar

anı var dır. Bu ka rar anı nı, ya ni hüc re le rin baş ka laş -

ma ya baş la dı ğı za ma nı be lir le yen, on la ra gi de cek le ri

yö nü gös te ren kim dir ya da ne dir? Na sıl olup da her

hüc re han gi bö lüm de yer ala ca ğı nı bi le rek ha re ket et -

mek te dir? Na sıl olup da bir ka rı şık lık çık ma mak ta ör -

ne ğin kök hüc re le ri sa de ce top ra ğın içi ne doğ ru uza -
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Resim ler de süm bül çi çe ği -
nin fi liz len me aşa ma la rı gö -

rül mek te dir. Bu bö lüm de
sa yıl mış olan tüm iş lem ler,

fi liz le nen bit ki le rin tü mün de
ek sik siz ola rak ger çek le şir.
Bü tün hor mon lar ve en zim -

ler ek sik siz ola rak sal gı la -
nır. Ak si du rum da fi liz len -

me ger çek leş mez. Bu, dün -
ya da ki bü tün bit ki ler için

ge çer li dir. Bu du rum da fi liz -
len me iş le mi nin te sa dü fen

ger çek leş ti ği ni id dia et mek
mümkün değildir. Fi liz len -

me nin her aşa ma sı Al lah'ın
bil gi si ve kont ro lü al tın da

ger çek le şir.
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mak ta, top ra ğın üs tü ne çık ma ya ça lış ma mak ta dır? 

Bun la ra ben zer bü tün so ru la rın as lın da tek ce va bı var dır. Bu ka ra rı

alan ve uy gu la yan, ka rı şık lık çık ma ma sı için ge rek li olan sis tem le ri be lir -

le yen ve bün ye sin de bun la rı oluş tu ran el bet te ki bit ki nin ken di si de ğil dir.

Bit ki yi oluş tu ran hüc re ler de bun la rı ya pa maz lar. Bir hüc re nin tah min ve

ka rar ye te ne ği, şu uru, ışı ğı ve ya yer çe ki mi ni ayırt ede bi le cek bir bi lin ci,

ze ka sı ola maz. Baş ka bir can lı nın mü da ha le siy le de bu sis tem le rin oluş -

ma sı müm kün de ğil dir. Ör ne ğin, bir in sa na (bit ki ler ko nu sun da dün ya -

nın en bil gi li uz ma nı da ol sa) yer çe ki mi ne du yar lı bir bit ki hüc re si mey -

da na ge tir de se niz, bu nu ba şar ma sı müm kün de ğil dir.

Bü tün bun lar bi ze bit ki le rin üs tün ilim sahibi bir güç ta ra fın dan ya -

ra tıl dık la rı nı ve yön len di ril dik le ri ni gös te rir. Ya ni bu ka ra rı hüc re le re al -

dır tan, on la ra gö rev le ri ne gö re ne yö ne git me le ri ge rek ti ği ni gös te ren ve

sa hip ol duk la rı tüm ya pı la rı ya ra tan üs tün bir akıl sa hi bi var dır. Ben ze ri

ol ma yan bu son suz ak lın sa hi bi tüm alem le rin Rab bi olan Al lah'tır. Al lah

ku ru tah ta ben ze ri to hum lar dan mu ci ze vi iş lem ler le çe şit çe şit bit ki ler ya -

rat mak ta ve bu bit ki ler sa ye sin de de yer yü zü ne ha yat ver mek te dir: 

Biz gök ten bel li bir mik tar da su in dir dik ve onu yer yü zün de yer leş tir dik;

şüp he siz Biz onu (ku ru tup) gi der me gü cü ne de sa hi biz. Böy le lik le, bu -

nun la si ze hur ma lık lar dan, üzüm lük ler den bah çe ler-bağ lar ge liş tir dik,

iç le rin de çok sa yı da ye miş ler var dır; siz ler on lar dan ye mek te si niz.

Bit ki le rin fi liz len me si sı ra sın -
da kök ler yer çe ki mi ne uy gun
ola rak top ra ğın de rin lik le ri ne
doğ ru iler ler ken, fi liz de top -
ra ğın üs tü ne gü neş ışı ğına
doğ ru ulaş mak için hareket
eder.
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(Müminun Suresi, 18-19)

Fi liz le rin Ka rar lı lı ğı

To hu mun ya rı lıp için den fi li zin çı ka -

bil me si için çok yük sek mik tar da kuv vet ge -

rek mek te dir. Bu kuv ve tin bü yük lü ğü, fi liz -

le rin as falt kal dı rım la rın ke nar la rı nı çat la ta -

rak çık tık la rı dü şü nül dü ğün de çok da ha iyi

an la şıl mak ta dır. 

Bu et ki li gü cün kay na ğı her bit ki yi

oluş tu ran hüc re le rin için de bu lu nan hid ro -

lik ba sınç tır. Bit ki nin bü yü me si için mut la ka

ge rek li olan bu ba sınç hüc re du va rı nı es ne -

tip, ge niş let me özel li ği ne sa hip tir. Eğer bu

özel lik ol ma say dı bit ki ler de ki hüc re bü yü -

me si ger çek le şe mez di, ya ni to hum fi liz le ne -

mez di.55

Bü yük bir güç kul la na rak top rak tan

çık ma ya ça lı şan fi liz, da ha ön ce de be lirt ti ği -

miz gi bi her za man uy gun bir or ta ma ula şa -

Resim ler de me şe
pa la mu du nun bü -
yü me sin de ki çe şit li
aşa ma lar gö rül -
mek te dir. Sol üst te -
ki to hum lar top ra ğa
ulaş tık tan bir sü re
son ra fi liz len me ye
baş la r. Sol da ki kü -
çük re sim de gö rü -
len fi liz ler za man
için de, dev bo yut -
lar da ki me şe ağaç -
larına dönüş ür.
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ma ya bi lir. Gü neş ışı ğı nı en gel le ye cek bir cis min al tın da kal ma sı du ru -

mun da bit ki nin fo to sen tez yap ma sı zor la şa cak tır. Bu da bit ki nin bü yü ye -

me mesi de mek tir. Bu ne den le top ra ğın al tın dan çı kan her fi liz, yer yü zü -

ne ulaş tı ğın da he men ışık kay na ğı na doğ ru bü yü me yö nü nü de ğiş ti rir.

Bu iş lem fo tot ro pizm ola rak ad lan dı rı lır. Fo tot ro pizm, bit ki ler de bu lu nan

ışı ğa du yar lı yön ta yin sis te mi nin bir gös ter ge si dir.56

Evi niz de ki bit ki le ri da ha ka ran lık ya da gü ne şi doğ ru dan al ma yan

bir ye re koy du ğu nuz da bir sü re son ra gü ne şin gel di ği yö ne doğ ru dön -

dük le ri ni gö rür sü nüz. Bu nun için ki mi za man yap rak la rı nın boy la rı nı

uzat tık la rı na ve yap rak la rı nın yön le ri ni de ğiş tir dik le ri ne hat ta kıv rıl dık -

la rı na şa hit olur su nuz. Bir fi li zin, top ra ğın al tın dan çı kar çık maz ya da ka -

ran lık bir ye re ko nul du ğun da he men gü ne şin gel di ği yö nü tes bit ede bil -

me si ve bi linç li bir şe kil de o yö ne yö ne le bil me si üze rin de dü şü nül me si

ge re ken bir ko nu dur. Bit ki ler sa hip ol duk la rı ışı ğa ve yer çe ki mi ne da ya lı

ku sur suz yön ta yin ye te nek le ri sa ye sin de ko lay lık la bu ba şa rı yı el de et -

mek te dir ler. Hay van lar la ve in san lar la kar şı laş tır dı ğı mız da bit ki ler, ışı ğı

al gı la ma ko nu sun da da ha avan taj lı du rum da dır lar. Çün kü hay van lar ve

in san lar sa de ce göz le riy le ışı ğı al gı la ya bi lir ler. Bit ki ler de ki yön ta yin sis -

tem le ri ise son de re ce kes kin dir. Bu yüz den hiç bir za man yön le ri ni şa şır -

maz lar.  

T O H U M  M U C İ Z E S İ

Ay çi çek le ri bit ki le rin gü neş ışı ğı na yö nel me si ne en gü zel ör nek ler den dir. Yukarıda
gü ne şin ha re ke ti ne gö re bir ay çi çe ği nin gün için deki dönüşü res medil miş tir.
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Çim len me kü çü cük bir ci sim den met re ler ce uzun luk ta ki ve ton lar ca

ağır lık ta ki bir bit ki nin oluş ma sı nın ilk aşa ma sı dır. Ya vaş ya vaş bü yü yen

bit ki nin kök le ri ye re, dal la rı yu ka rı ya doğ ru uza nır ken, için de ki sis tem ler

de (be sin ta şı ya cak sis tem ler, döl len me si ni sağ la ya cak sis tem ler, bit ki nin

uza ma sı nı, ge niş le me si ni ve bun la rın dur ma sı nı kont rol eden hor mon lar)

hep bir lik te or ta ya çı kar ve hiç bi ri nin olu şu mun da bir ak sa ma ya da ge -

cik me ol maz. Bit ki için ge rek li olan herşey ay nı an da ge li şir. Bu, son de -

re ce önem li bir de tay dır. Ör ne ğin; bir yan dan çi çe ğin döl len me me ka niz -

ma sı ge li şir ken, di ğer yan dan da ta şı ma bo ru la rı (be sin ve su ta şı ma bo -

ru la rı) oluş mak ta dır. Ak si tak dir de, me se la çi çek döl len me me ka niz ma sı

oluş ma yan bir bit ki de, su ve be sin le ri ta şı ma ya ya ra yan soy muk ya da

odun bo ru la rı nın var ol ma sı nın hiç bir öne mi ol ma ya cak tır. Bu du rum da

kök le rin oluş ma sı nın da bir an la mı yok tur. Çün kü böy le bir bit ki nes li ni

de vam et ti re me ye ce ği için ek me ka niz ma lar bir işe ya ra ma ya cak tır. 

To hu mun ka bu ğu nu ya ra rak çı kan fi liz as lın da son de re ce zor bir işi ba şar mak ta dır. Ki ra -
zın ya da fın dı ğın ka bu ğu nu dü şü nün. Sert bir ci sim le vu ra rak kı ra bil di ği niz bu sağ lam
mad de le ri kü çük yu mu şak bir çı kın tı olan fi liz ko lay lık la de lip ge çe bil mek te dir. Bu iş le mi
ko lay laş tı ran, to hu mun su al ma sıy la bir lik te ka bu ğu nun yu mu şa ma sı ve ka bu ğun için de ki
iç ba sın cın yük sel me si  gi bi et ken ler dir. Fi liz le ri bu özel lik le ri ile bir lik te ya ra tan Al lah'tır. 
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An cak bit ki le rin ge li şi min de bu yön de bir ak sak lık gö rün mez. Her -

şey tam ol ma sı ge rek ti ği şe kil de ve ol ma sı ge rek ti ği za man da ger çek le şir.

Bu ra ya ka dar an la tı lan lar dan an la şı la ca ğı gi bi bit ki ler de ki bir bi ri ne

bağ lı ve tam uyum lu olan bu mü kem mel sistemlerde ke sin lik le te sa dü fen

olu şa ma ya cak bir plan var dır. Ev rim ci bi li ma dam la rı nın id dia et tik le ri gi -

bi ka de me li bir olu şum, di ğer can lı lar gi bi bit ki ler için de hiç bir şe kil de

söz ko nu su de ğil dir. 

Bu ki tap bo yun ca in ce le di ği miz tohumdaki ku sur suz yapılar herşeyi

en in ce ay rın tı sıy la bi len ve mey da na ge ti ren bir Ya ra tı cı'nın var lı ğı nın

de li li dir. Bit ki le rin ya şa mın da ki yal nız ca ilk aşa ma ya ni to hu mun olu şu -

mu bi le bi ze üs tün güç sa hi bi olan Al lah'ın ya rat ma sın da ki ben zer siz li ği

açık ça gös ter meye yeterlidir. 

T O H U M  M U C İ Z E S İ

Sol da gö rü len çam ko za lak la rı nı n için de ko run mak ta olan to hum lar top ra ğa ulaş tık -
tan son ra bir plan da hi lin de ger çek le şen iş lem ler le fi liz len me ye baş lar. Bu kü çük
to hum lar dan bir sü re son ra gör kem li çam ağaç la rı olu şa cak tır.
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Ko za lak
Dö nem: Se no zo ik za man, Pa le ojen dö ne mi
Yaş: 65 - 23 mil yon yıl

Ko za lak la rın ya pı sı nı in ce le yen bi lim adam la rı, ko za lak lar da ki üre me ya pı sı nın komp leks li ği
kar şı sın da hay re te düş müş ler dir. Ko za lak lar, rüz gar la po len leş me sis te mi ni kul la nır, do la yı sıy -
la ae ro di na mik kuv vet ler den fay da la nır lar. Ya pı lan araş tır ma lar bu can lı la rın, rüz ga rın doğ ru sal
ha re ket le ri ni üç şe kil de de ğiş ti re bil dik le ri ni or ta ya koy muş tur. Kuş ku suz ak lı ve şu uru ol ma -
yan bu ağaç  par ça sı nın, rüz ga rın ha re ket le ri ni kul lan mak gi bi akıl ge rek ti ren bir iş le mi ger çek -
leş ti ri yor ol ma sı ev rim ci le rin id dia et ti ği gi bi te sa düf ler le açık la na maz. Te sa düf ler, bir bit ki ye
rüz ga rı na sıl kul la na ca ğı nı öğ ret mek ten aciz ol duk la rı gi bi, böy le komp leks bir sis te min tek bir
par ça sı nı bi le mey da na ge tir me gü cü ne sa hip de ğil dir ler. Ko za lak lar da ki bu mü kem mel ya pı,
üs tün güç ve akıl sa hi bi Rab bi miz'in ese ri dir.
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Resim ler de çe şit li bit ki le rin fi liz
hal le rin den ör nek ler gö rül mek te dir.
Cı lız fi liz ler gün geç tik çe bü yü ye -
rek dev ağaç la rı oluş tu ra cak tır. Bu
ina nıl ma sı güç de ği şim to hum la ra
Al lah ta ra fın dan yer leş ti ril miş olan
bil gi sa ye sin de ger çek leş mek tedir.
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Allah... O'ndan başka İlah
yoktur. Diridir, kaimdir.
O'nu uyuklama ve uyku

tutmaz. Göklerde ve
yerde ne varsa hepsi

O'nundur. İzni olmaksızın
O'nun Katında şefaatte

bulunacak kimdir? O, ön-
lerindekini ve arkaların-
dakini bilir. (Onlar ise)

Dilediği kadarının dışın-
da, O'nun ilminden
hiçbirşeyi kavrayıp-
kuşatamazlar. O'nun

kürsüsü, bütün gökleri ve
yeri kaplayıp-kuşatmıştır.
Onların korunması O'na

güç gelmez. O, pek
Yücedir, pek büyüktür. 

(Bakara Suresi, 255)

Top ra ğı ya ra rak çı kan
kü çük fi liz le rin yan da

gö rü len ağaç la ra dö nüş -
me sin de ak lı nı kul la na -
bi len in san lar için pek
çok ib ret var dır. Dü şü -
nen her in san Al lah'ın

ih ti şam lı sa na tı nı bak tı ğı
her yer de gö rebilir.
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7.BÖLÜM

Görmedin mi, Allah, gökten su indirdi, böylece
yeryüzü yemyeşil donatıldı. Şüphesiz Allah,

lütfedicidir, herşeyden haberdardır.
(Hac Suresi, 63)             
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B
u ra ya ka dar bit ki le rin önem li bir par ça sı olan to hum la rın ge nel

özel lik le rin den, to hum lu bit ki le rin na sıl üre dik le rin den ya ni to -

hum la rın na sıl da ğı tıl dı ğın dan bah se de rek, de ği şik to hum tür le -

rin den ör nek ler ver dik. To hum lar da sak lı olan bil gi sa ye sin de mil yon lar -

ca yıl dır ay nı şe kil de bit ki le rin top rak tan çı kı yor ol ma sı nın ta şı dı ğı öne -

me dik kat çe ke rek yer yü zün de ki bit ki çe şit li li ği nin to hum lar da ka yıt lı

olan bil gi ler sa ye sin de ger çek leş ti ği ni an lat tık. 

Bu bil gi ler ışı ğın da or ta ya çı kan so nuç to hum lar da ku sur suz bir

yapının var ol du ğu dur. Pe ki üs tün sistemlere sa hip olan to hum lar na sıl

or ta ya çık mış lar dır? 

Yer yü zün de ki can lı ve can sız var lık la rın, ev ren de ki ku sur suz dü ze -

nin te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia eden ev rim te ori si ne gö re bit ki le rin, do -

la yı sıy la to hum la rın or ta ya çı kış la rı da te sa dü fen ger çek leş miş tir.  An cak

ev rim ci kay nak la rı in ce le di ği miz de to hum la rın ev rim leş me si ile il gi li net

bir bil gi ve re me dik le ri ni gö rü rüz. Bu ko nu da ki han gi ev rim ci ki ta bı in ce -

le sek, kar şı mı za hep birtakım var sa yım lar, bu var sa yım lar üze ri ne ku rul -

muş ha ya li se nar yo lar, ke sin bir ka ra ra bağ la na ma yan so nuç suz te ori ler

ve bu asıl sız id di alar gö zö nün de bu lun du ru la rak ya pıl mış ger çek dı şı çi -

zim ler le kar şı la şı rız.

Ni te kim gü nü müz de bu lun muş olan to hum fo sil le ri ne bak tı ğı mız da

ev rim ci ler açı sın dan du ru mun hiç de iç açı cı ol ma dı ğı na şa hit olu ruz.

Çün kü to hum fo sil le rin de yaratılışın çok açık de lil le ri var dır. Gü nü müz -

den yak la şık 350 mil yon yıl ön ce (De vo ni an Dö ne mi ola rak ad lan dı rı lan

dö nem de) bu lun muş to hum fo sil le rin de de bu gün kü ile ay nı ko ru yu cu

dış ör tü, emb ri yo ve be sin de po su mev cut tur.57 Bu da to hum la rın özel ya -

pı la rı nın şim di ki özel lik le riy le ay nı ola cak şe kil de mil yon lar ca yıl ön ce de

var ol duk la rı nın ve bu gü ne ka dar hiç de ği şi me uğ ra ma dık la rı nın, di ğer

bir ifa dey le "ev rim" gi bi ha ya li bir sü reç ge çir me dik le ri nin çok açık bir

gös ter ge si dir. 

Ni te kim ev rim ci ya yın lar da to hum la rın olu şu mu ile il gi li çık maz la -

rın za man za man iti raf edil di ği ne rast la mak müm kün dür. Bu iti raf lar dan

bi ri şöy le dir:

To hum la rın na sıl ge liş ti ği bil gi si hak kın da birçok boş luk var dır. … po len

oda sı nın uza nı mı hak kın da, po len dam la sı nın ro lü hak kın da, to hum tas la -
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ğı nın bü yü me si nin er te len me si hak kın da, …hüc re za rı nın ya pı sı hak kın da

da ha öğ re nil me si ge re ken birçok şey var.58

Yu ka rı da ki ifa de nin bi ze gös ter di ği so nuç ise açık tır. Dün ya üze rin -

de ki can lı lı ğın di ğer de tay la rın da ol du ğu gi bi bit ki le rin ve to hum la rın or -

ta ya çı kı şı ko nu sun da da ev rim te ori si bü yük bir çık maz için de dir. Bu da

bi ze, bu can lı la rın  Al lah ta ra fın dan ya ra tıl dık la rı nı gös ter mek te dir. Ge -

rek to hum la rın ge rek se bun lar dan ge li şen bit ki le rin ilk or ta ya çık tık la rı

an dan iti ba ren bü tün me ka niz ma la rı, komp leks sis tem le ri ve şa şır tı cı

özel lik le ri ek sik siz ola rak var dır. Ev rim ci le rin kul lan dık la rı "za man la ge -

li şim, te sa düf le re bağ lı de ği şim ler, ih ti yaç lar so nu cun da or ta ya çı kan

adap tas yon lar" gibi terim ler, hiç bir geçer liliğe sahip ol mayan ve bilim sel

açıdan da an lam taşımayan id dialar dır.

T O H U M  M U C İ Z E S İ

Eğ rel ti Otu
Dö nem: Pa le ozo ik za man, Kar bo ni fer dö ne mi
Yaş: 300 mil yon yıl
Yak la şık 150 yıl dır ya pı lan ka zı lar da el de edi -
len fo sil bul gu la rın da ya rı ge liş miş, söz de il -
kel, iki fark lı tü rün özel lik le ri ni ta şı yan (ör ne -
ğin ya rı eğ rel ti otu ya rı ça lı) bir ta ne bi le bit ki
fo si li ne rast lan ma mış ol ma sı, bit ki le rin ev ri mi
id di ası nı yık mış tır. Bu id di ayı yı kan bir di ğer
bul gu da sa yı sız ya şa yan bit ki fo si li dir. 300
mil yon ya şın da ki eğ rel ti otu fo si li de ev rimin
büyük bir yalan ol duğunu göz ler önüne ser -
mek tedir.
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Ame ri kan Çı na rı Tohumu
Dö nem: Se no zo ik za man,
Oli go sen dö ne mi
Yaş: 37 - 23 mil yon yıl
Bit ki le rin or tak bir ata dan tü re -
dik le ri ni id dia eden ev rim ci ler,
bu id di ala rı nı de lil len di re bi le -
cek tek bir bi lim sel bul gu or ta -
ya ko ya ma mış lar dır. Öte yan -
dan bit ki le rin ken di le ri ne has
özel lik ler le, ay rı ay rı ya ra tıl dık -
la rı ve ev rim ge çir me dik le ri ni
gös te ren sa yı sız bul gu var dır.
Bun lar dan bi ri de re sim de gö -
rü len 37 - 23 mil yon yıl ya şın -
da ki to hum la rıy la bir lik te fo sil -
leş miş bir Ame ri kan çı na rı da -
lı dır. Gü nü müz de ki Ame ri kan
çı nar la rı nın to hum la rın dan
hiç bir far kı ol ma yan bu fo sil,
ev ri min ge çer siz li ği nin is pat -
ların dan dır.

Gür gen Yap ra ğı
Dö nem: Se no zo ik za man, Eo sen dö ne mi
Yaş: 54 - 37 mil yon yıl
Bi li nen 30 – 40 tü rü olan gür gen ağa cı,
ge nel lik le ku zey ik lim le rinin ha kim ol du -
ğu böl ge ler de ye tiş mek te dir. Ço ğun luk la
Do ğu As ya ve Çin'in bel li böl ge le rin de
bu lu nan gür gen ağa cı nın bir iki tü rü ne
Av ru pa ve Ku zey Ame ri ka'da da rast la -
nır. Fo sil bul gu la rı gü nü müz de ya şa yan
gür gen ler le, bun dan on mil yon lar ca yıl
ön ce ya şa mış olan lar ara sın da hiç bir

fark ol ma dı ğı nı or ta ya koy -
muş tur. Mil yon lar ca yıl dır de -
ğiş me den var lık la rı nı de vam
et ti ren gür gen ağaç ları, Dar -
winist lerin id dialarına mey -
dan okumak ta, Yaratılış'ın
açık bir ger çek ol duğunu
söy lemek tedir.
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Ölü toprak kendileri için bir ayettir; Biz onu dirilttik, on-
dan taneler çıkarttık, böylelikle ondan yemektedirler.

Biz, orada hurmalıklardan ve üzüm-bağlarından bahçeler
kıldık ve içlerinde pınarlar fışkırttık:

Onun ürünlerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından
yemeleri için. Yine de şükretmiyorlar mı?

Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha
bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan

(Allah çok) Yücedir. (Yasin Suresi, 33-36)
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E
v rim cilerin canlıların oluşumunda yer verdikleri tesadüf id diası

ak lını kul lanabilen ve düşünebilen her in sanın man tık sız lığını

kolay lık la görebileceği bir id diadır. Gün lük yaşam dan bir ör nek

vererek bunu görelim:

Bil gisayar da bir çiçek res mi oluş tur mak is tediğiniz de kul lan dığınız

bel li prog ram lar var dır. Bu prog ram lar, konusun da eğitim al mış, uz man

kişiler tarafın dan üretil miş tir. Ay rıca bil gisayarınız da bu prog ram ları

kul lanarak çiçeğe ren gini, üzerin deki desen leri verebileceğiniz şekil de

tasar lan mış tır. An cak çiçeğin or taya çık ması için en geliş miş bil gisayarın

ve piyasadaki en iyi prog ram ların ol ması yeter li değil dir. En başın dan

düşünecek olur sak; bu bil gisayarı açacak, prog ramı çalış tırıp, gerek li ko-

mut ları vererek çiçeği şekil len direcek bir kişinin mut laka ol ması gerek -

mek tedir.Dolayısıy la bil gisayar ek ranın daki res mi gören kişi hiç bir za-

man bunun ken di ken dine or taya çık mış olabileceğini düşün mez. Res mi

yapan birinin ol duğun dan emin dir. Bil gisayarın bir fab rikada üretil diğin -

den, bütün par çalarını tek tek üreten birilerinin ol duğun dan da emin dir. 

Ay nı şe kil de sak sı nız da ye tiş tir di ği niz çi çek le rin, so kak ta ki çi men le -

rin, bah çe ler de ki gül le rin ve ağaç la rın da ken di lik le rin den, te sa dü fen or -

ta ya çık ma la rı müm kün de ğil dir. Üs te lik bu bit ki le rin, to hum la rı na ken -

di le ri ile il gi li ge rek li tüm bil gi le ri yer leş ti rip, bu to hum lar dan üre me ye

baş la ma la rı da im kan sız dır. Çün kü to hum lar da yer alan bil gi, mut lak bir

ak lı ve bi lin ci ge rek ti rir. 

Son derece kusur suz bir yapıya ve çeşit liliğe sahip olan tohum lara

bit kiler le il gili bil gileri yük leyen, onlara şekil veren, kabuklarını, koruyu-

cu zarlarını yer leş tiren, içlerinden her yön den kusur suz bit kilerin çık -

masını sağ layan çok üs tün bir güç tür. Bu güç, tüm alem lerin Rab bi olan,

her şey den haber dar olan Al lah'a ait tir. Al lah tüm bit kileri yaratan, on ları

şekil len diren, kokularını, tad larını, renk lerini veren dir. Al lah bu ger çeği

ayetlerde şöy le bil dir miş tir:

Ve birbiri üstüne dizilmiş tomurcuk yüklü yüksek hurma ağaçları da.

Kullara rızık olmak üzere. Ve onunla (o suyla) ölü bir şehri dirilttik. İşte

(ölümden sonra) diriliş de böyledir. (Kaf Suresi, 10-11)
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EK BÖLÜM

Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır.
O'nun nasıl bir çocuğu olabilir? O'nun bir eşi (zevcesi)

yoktur. O, herşeyi yaratmıştır. O, herşeyi bilendir.
İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan başka İlah
yoktur. Herşeyin Yaratıcısı'dır, öyleyse O'na kulluk

edin. O, herşeyin üstünde bir vekildir.
(En'am Suresi, 101-102)

EVRİM YANILGISI
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D
arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek

amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir

safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddeler-

den tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok

açık bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evri-

min hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 300 milyonu aşkın fosilin

bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yarat-

mış olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teo-

risini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece

bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görün-

tüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin

bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim dünya-

sında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'ler-

den sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlış ol-

duğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından di-

le getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi

farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçersizli-

ğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok ça-

lışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyo-

ruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da özetle-

mekte yarar vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğreti ol-

makla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim

dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859

yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dün-

ya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine

kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak
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bir atadan geliyorlardı ve zaman içinde kü-

çük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi -

lim sel bul gu ya da yan mı yor du; ken di -

si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir

"man tık yü rüt me" idi. Hat ta Dar -

win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk -

la rı" baş lık lı uzun bö lüm de iti raf et ti ği

gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı -

sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk -

la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan aşı la ca ğı nı, ye ni

bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni

umu yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak

ge li şen bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te -

ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le -

ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la açık -

la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev rim -

leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab lo

or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 

Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl ön-

ce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden

geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca

kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim

T O H U M  M U C İ Z E S İ

Charles Darwin
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gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı,

teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia

edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen

o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiçbir

plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin ürü-

nü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız madde

tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu,

bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti.

Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya -

pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne

je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip,

can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le -

rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü -

şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa -

çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon -

muş ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı -

şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın

can sız mad de ler den tü re ye bil di ği ne

bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra

an la şı la cak tı ki, et le rin üze rin de ki

kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor -

lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı göz -

le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar -

dı. Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki -

ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak te ri -

le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri

inan cı, bi lim dün ya sın da yay gın bir

Harun  Yahya  (Adnan  Ok ta r )

Lou is Pas te ur, ev rim te ori si nin da ya na ğı olan
"can sız mad de can lı lık oluş tu ra bi lir" id di ası nı
yap tı ğı deney ler le geçer siz kıl dı.
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ka bul gö rü yor du. Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl

son ra, ün lü Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu

inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so -

nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: "Can sız mad de le rin ha yat

oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak ta ri he gö mül müş tür." 59

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun sü -

re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya pı sı nı or -

ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di ası nın ge çer siz li -

ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk

ev rim ci, ün lü Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du.

Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le,

can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce ği ni is -

pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la

so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka -

la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin

tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta -

dır." 60

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö -

ke ni ko nu su nu çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap -

ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en ün lü sü, Ame ri ka lı

kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen -

len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir

de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in -

le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge -

çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın -

dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı.61

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at -

mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti.62

T O H U M  M U C İ Z E S İ

Ale xan der Opa rin'in
ha ya tın kö ke ni ne ev -
rim ci bir açık la ma ge -
tir mek için yü rüt tü ğü
ça ba lar bü yük bir fi -
yas koy la  so nuç lan dı. 
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Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20.

yüz yıl bo yun ca yü rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar

hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego Scripps

Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev -

rim ci Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir

ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la

gir di ği miz de sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş

prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl

baş la dı?63

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu

denli büyük bir açmaza girmelerinin başlıca ne-

deni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı yapıların bile olağanüstü

derecede kompleks özelliklere sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlu-

nun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha   komplekstir. Öyle ki, bu-

gün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler bira-

raya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir protein bile üreti-

lememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılar-

la açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya

bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza gi-

rerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir ta-

nesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak

"0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka pro-

teinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen oluşma ih-

timalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile

evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir.

Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

En son ev rim ci kay nak la rın
da ka bul et ti ği gi bi, ha ya tın

kö ke ni, ha la ev rim te ori si
için son derece bü yük bir

aç maz dır. 
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1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer pro-

teindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100’e yakın proteinin hazır bu-

lunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı için protein-

ler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan prote-

in sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için DNA da

gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önemli gö-

revleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve tam iş-

leyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerekmektedir.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA

mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği bil -

T O H U M  M U C İ Z E S İ

Ev rim ci le rin en bü yük ya nıl gı la rın dan bir ta ne si de yukarıda tem si li res mi gö -
rü len ve “il kel dün ya” ola rak ni te len dir dik le ri or tam da can lı lı ğın ken di li ğin den
olu şa bi le ce ği ni dü şün me le ri dir. Mil ler De ne yi gi bi ça lış ma lar la bu id di ala rı nı
ka nıt la ma ya ça lış mış lar dır. An cak bi lim sel bul gu lar kar şı sın da yi ne ye nil gi ye
uğ ra mış lar dır. Çün kü 1970'li yıl lar da el de edi len so nuç lar, o dö nem de ki at mos -
fe rin ya şa mın oluş ma sı için hiç bir şe kil de uy gun ol ma dı ğı nı ka nıt la mış tır.
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gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye

kal kıl sa, 500'er say fa dan olu şan

900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu -

ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir

iki lem da ha var dır: DNA, yal -

nız bir ta kım özel leş miş pro te in -

le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş -

le ne bi lir. Ama bu en zim le rin

sen te zi de an cak DNA'da ki bil -

gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir.

Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın -

dan, eş le me nin mey da na ge le -

bil me si için iki si nin de ay nı an -

da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise,

ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu

se nar yo su nu çık ma za sok mak -

ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni -

ver si te si'nden ün lü ev rim ci

Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger -
çek ler den bir ta ne si, can lı lı ğın ina nıl -
maz de re ce de ki komp leks ya pı sı dır.
Can lı hüc re le ri nin çe kir de ğin de yer
alan DNA mo le kü lü, bu nun bir ör ne -
ği dir. DNA, dört ay rı mo le kü lün fark -
lı di zi li min den olu şan bir tür bil gi
ban ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da can -
lıy la il gi li bü tün fi zik sel özel lik le rin
şif re le ri yer alır. İn san DNA'sı ka ğı da
dö kül dü ğün de, or ta ya yak la şık 900
cilt lik bir an sik lo pe di çı ka ca ğı he -
sap lan mak ta dır. El bet te böy le si ne
ola ğa nüs tü bir bil gi, te sa düf kav ra -
mı nı ke sin bi çim de ge çer siz kıl mak -
ta dır.
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Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın -

da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik asit le rin

(RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola rak oluş ma la rı

aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et -

mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or -

ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak -

ta dır.64

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine ortaya

çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek gerekir.

Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça

geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı
Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev rim

me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir ev -

rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon"

me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is -

min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de le -

si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün -

ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik

sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik

sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma,

ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö -

nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce

sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad lı

ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon

hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı.66

T O H U M  M U C İ Z E S İ136



La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di dö -

ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak ce -

vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo log La -

marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik -

le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu -

cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar

cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça -

ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta -

bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra

dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti.67

Harun  Yahya  (Adnan  Ok ta r )

Doğal se lek si yo na gö re, güç lü olan ve ya şa dı ğı çev re ye uyum sağ la ya bi len can lı -
lar ha yat ta ka lır lar, di ğer le ri ise yok olur lar. Ev rim ci ler ise do ğal se lek si yo nun can -
lı la rı ev rim leş tir di ği ni, ye ni tür ler mey da na ge tir di ği ni öne sü rer ler. Oy sa do ğal se -
lek si yo nun böy le bir so nu cu yok tur ve bu id di ayı doğ ru la yan tek bir de lil de bu -
lun ma mak tadır.
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Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20. yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le

ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak -

ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı -

na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor -

du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın

son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-

Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na

"fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de

rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo -

zul ma la rı ek le di. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilme-

lerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir.

Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, ku-

lak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonla-

ra", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu id-

dia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek var-

dır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlıla-

ra zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir.

Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey da na ge -

lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas yon la rın ev rim sel

bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir. Za ten yük sek de re ce de

özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya

et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir

de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek

ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona

yı kım ge ti rir.68
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Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren

mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol du ğu gö -

rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak gös ter -

di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge -

ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser -

dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz.

Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey

ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı -

ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de -

nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan 

Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en

açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerin-

den türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine

dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu

dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve

kademe kademe ilerlemiştir. 

anten

gözler

ağız

bacak Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın dan be -
ri si nek le ri mu tas yo na uğ ra ta -
rak, fay da lı mu tas yon ör ne ği
oluş tur ma ya ça lış tı lar. An cak on
yıl lar ca sü ren bu ça ba la rın so -
nu cun da el de edi len tek so nuç,
sa kat, has ta lık lı ve ku sur lu si -
nek ler ol du. En solda, nor mal
bir mey ve si ne ği nin ka fa sı ve
sağ da mu tas yo na uğ ra mış di ğer
bir mey ve si ne ği.
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Fosil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin önün de  çok bü yük bir en gel dir. Çün kü bu ka -
yıt lar, can lı tür le ri nin, ara la rın da hiç bir ev rim sel ge çiş for mu bu lun ma dan, bir
an da ve ek sik siz ya pı la rıy la or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Bu ger çek, tür -
le rin ay rı ay rı ya ra tıl dık la rı nın is pa tı dır. 

54-37 mil yon yıll lık
sas saf ras yap ra ğı fosili 

110 milyon yıllık tarpun balığı fosili 

54-37 milyon yıllık
buğday biti fosili 

45 mil yon yıl lık zeb ra ka fa ta sı fo si li
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Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara

türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yan-

dan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen

canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yan-

dan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış ol-

malıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusur-

lu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkla-

rı bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayıla-

rının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu

garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe şit le ri

mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın ka nıt la rı da sa -

de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir.69

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir tür-

lü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir açmaz

oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin

Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden

sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa

halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş

formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında

gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle

bağlantılarla dolu değil? (Ek dipnot: Charles Darwin, The Origin of Species, s.

172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da

hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast la -

na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul gu -
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lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re,

ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci ol -

ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de, tür ler ya

da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı la şı rız; ka de -

me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup lar gö rü rüz.70

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş for -

mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu, Dar -

win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la -

rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den

ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık -

ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev -

rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek ye ga ne

iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem mel ve ek sik -

siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma -

dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı

tür le rin den ev rim le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz

ve mü kem mel bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir

akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir.72

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim -

de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar win'in

san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, in-

sanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde

maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl ön-

ce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı

"ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu se-

naryoda dört temel "kategori" sayılır:
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1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may -

mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar ger -

çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir şey de ğil dir. Lord

Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün -

ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı

çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir

may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık -

la rı nı gös ter miş tir.73

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni in -

san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar, Aust ra -

lo pit he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı la ra ait fo -

sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma

ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki

ol du ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li

sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger -

çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder.74

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo sa -

pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin ata sı

ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son bul gu la rı,

Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le -

rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir.75

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok mo -

dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve Ho mo

sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır.76

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın

ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to -

log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın,

Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:
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Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa nım sı) çiz -

gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki, bun la rın bi ri di -

ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel

bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler.77

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta kım

"ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa gan da

yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su, hiç bir bi lim -

sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le -

yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn -

gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man,

T O H U M  M U C İ Z E S İ

İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil ka lın tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla -
rı in san lar ile may mun lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu gös ter me kte dir. Bu
ger çek kar şı sın da ev rim ci ler, ger çek dı şı bir ta kım çi zim ve ma ket le re umut bağ la mış -
lar dır. Fo sil ka lın tı la rı nın üze ri ne di le dik le ri mas ke le ri ge çi rir ve ha ya li ya rı may mun
ya rı in san yüz ler oluş turur lar. 

S A
H T E
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bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza -

nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola rak

ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rı na

ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en "bi -

lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel -

pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir.

Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker -

man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve

bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le

açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa yı lan bu

alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri hi nin yo rum lan -

ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir kim se için her şe yin müm -

kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin

çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm kün dür.78

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir ta -

kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum la ma -

la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter se niz

ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço cuk la rın bi -

le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Do la -

yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya ge le rek

ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di ğer

can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya -

pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di -

ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril -

sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya -
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Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha yır.
Bu nu da ha iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Üsttekine ben zer bir va ri le
can lı la rın olu şu mu için ge rek li olan bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in -
le ri kı sa ca sı ev rim ci le rin is te dik le ri, ge rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım.
Ola bi le cek her tür lü kim ya sal ve fi zik sel yön te mi kul la na rak bu ele ment le ri ka rış tı -
ra lım ve is te dik le ri ka dar bek le ye lim. Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ne ka dar bek le nir se bek -
len sin bu va ril den can lı tek bir var lık bi le çı ka ra ma ya cak lar dır. 
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lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me -

dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu lu -

nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment ler den

bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan an cak bu

ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril -

le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar  ami no asit, is te dik le ri

ka dar da pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve

nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril -

le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz -

man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca,

hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. 

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı -

lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o

va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı,

ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri,

zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma -

tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus

kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı

tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu

can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra maz lar.

Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art ar da baş ka

ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı

bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak

Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir

saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün -

mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.
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Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko nu

ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa -

ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak

dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö -

nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük

bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de -

ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne -

lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu -

lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka ran lık,

ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir

yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret -

mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek no -

lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin şu

an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal -

dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik ve ka li te de ki bu gö -

rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze

dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon

ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça -

lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar

ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na

ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net -

lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut -

lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le -

mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya, gö zün

gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu bir te le viz -

yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç bo yut lu gör -
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mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu -

la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü -

ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da

da mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz ma -

nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda nız da

du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di ve

bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di de se ne dü şü nür sü nüz? Bin -

ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet te -

sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te sa dü fen

olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer li dir. Dış ku lak,

çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta

ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu

tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen gör -

me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de ger çek -

le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se de

ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de ol sa bey -

nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de al gı la nır. Ses

ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık

bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la

bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim

ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı yor -

sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt ci -

haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis tem -

le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de

ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net -

lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin

üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se -

sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik
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se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız.

An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net ve

ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı -

zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al gı -

lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı, göz

ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. An cak gör me

ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir ger çek da ha var -

dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve 

Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri, kuş la -

rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar, elekt -

rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya ki tap la rın -

da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de tay okur su nuz.

An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı -

nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı -

la yan kim dir? 

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al -

gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc re le -

ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du ğu nu zan -

ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek te dir -

ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey -

ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte -

sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç

san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li, göl -

ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı -

ğın ma sı ge re kir. 
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Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar la

açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın kö ke -

ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la -

rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara

form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim

te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni -

te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce,

bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün -

de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li -

me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin den

as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler, ma ter -

ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri -

le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden ün lü

Gözü ve kulağı, ka-
mera ve ses kayıt
cihazları ile kıyasla-
dığımızda bu organ-
larımızın söz konu-
su teknoloji ürünle-
rinden çok daha
kompleks, çok daha
başarılı, çok  daha
kusursuz yapılara
sahip olduklarını gö-
rürüz.
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bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le -

won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et -

mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil miş,

doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge -

tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma ter -

ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık -

la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya -

lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me -

si ne izin ve re me yiz.79

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşa-

tılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka

hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz madde-

nin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin

kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçek-

lerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle,

yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştu-

ğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabul-

dür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul

etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam et-

mektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar

ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sa-

hip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden,

en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren

Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin

et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san, bi -

lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si -

nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir va-
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rilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların

karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profesörle-

rin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının,

Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylan-

ların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üstelik,

bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler, kültürlü, eğitim-

li insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve

en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya ta-

rihinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve mantıkla dü-

şünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip

çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka inanç veya iddia

daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının

Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları

putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yap-

tıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlük-

tür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır.

Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmek-

ten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetler-

den bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için fark et mez;

inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri -

nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azap on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır bu nun la

gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir,

hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah, Hicr Suresi’nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le inan -

ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı yük sel se ler

de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz"

di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in san -

la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü yü nün

bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci bir du -

rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık
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ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya -

nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka -

rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur

gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun olan her

tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le

do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka

bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı

kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa (as) ve

Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa (as),

Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di "bil gin bü -

yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz.

Mu sa (as), bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet -

le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le ri ni bü yü le yi -

ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol -

du lar. (Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -

Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebil-
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mişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koy-

duğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını

yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı ve rin ce) bir de

bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce

hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da

ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re -

si, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etki-

leyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile,

söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün

etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve

bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeç-

mezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozulduğun-

da" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evri-

mi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören

Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu

şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da, ge le ce ğin

ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den bi ri ola ca ğı na ik na

ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz

bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la ya cak tır.80

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san lar

"te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si dün ya

ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta nım la na -

cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya nın da in san -

la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı

öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık -

la dü şün mek te dir.
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Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka
bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi

bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın." 
(Bakara Suresi, 32)
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