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GİRİŞ

Oturdu¤unuz yerden flöyle bir etraf›n›za bak›n. Bulundu¤unuz odadaki her
fleyin 'yap›lm›fl' oldu¤unu göreceksiniz. Duvarlar, döflemeler, tavan, oturdu-
¤unuz sandalye, elinizde tuttu¤unuz kitap, masan›n üstünde duran bir bar-
dak; say›lamayacak kadar çok detay... Tek bir tanesinin dahi kendi bafl›na
oluflup odan›za gelmedi¤inden eminsinizdir. Örne¤in, en basit görünen bir
hal› saça¤›n› bile u¤rafl›p yapan biri vard›r; o saçak oraya kendi karar›yla, te-
sadüfen gelip yerleflmemifltir.

Eline bir kitap alan insan da, onun bir yazar taraf›ndan belli bir amaç çerçe-
vesinde yaz›ld›¤›n› bilir. Bu kitab›n tesadüfen ortaya ç›kt›¤› akl›n›n ucundan
dahi geçmez. Ayn› flekilde, bir heykele bakan insan, onun bir sanatç› taraf›n-
dan yap›ld›¤›ndan hiçbir flüphe duymaz. B›rak›n say›s›z sanat eserinin kendi
kendine olufltu¤unu düflünmek, üst üste duran iki-üç tu¤lay› bile mutlaka
planl› bir hareketle bu flekle getiren biri oldu¤unu kimse inkar etmez. Dola-
y›s›yla küçük ya da büyük, bir düzenin oldu¤u her yerde, mutlaka bu düze-
nin bir kurucusunun ve koruyucusunun olmas› gerekir. 

Bu gerçe¤i ak›lda tutarak etraf›m›z› inceledi¤imizde ise çok önemli bir ger-
çekle karfl›lafl›r›z. Gördü¤ümüz evren, onun içindeki dünya ve üzerindeki
canl›lar›n her biri son derece düzenlidirler. Hepsi en az bir heykel ya da re-
sim kadar detayl› ve en az onlar kadar "yap›lm›fl"lard›r.

O halde bedenimizden bafllay›p, ak›l almaz büyüklükteki evrenin en uç nok-
talar›na kadar var olan tüm bu yap›lm›fl varl›klar›n ve dengelerin de bir kuru-
cusu ve yarat›c›s› olmal›d›r. Peki kimdir bu herfleyi ince ince düzenleyip mey-
dana getiren Yarat›c›?

O, evrenin içindeki herhangi bir maddesel varl›k olamaz. Çünkü O, tüm ev-
renden önce var olan ve tüm evreni sonradan yaratm›fl bir irade olmal›d›r.
Yani herfleyin kendisinden varl›k buldu¤u, ama kendi varl›¤› ezeli ve ebedi
olan bir Yarat›c›....

Varl›¤›n› ak›l yoluyla buldu¤umuz bu Yarat›c›, kendi kimli¤ini de bizlere din
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yoluyla ö¤retir. O'nun bize ulaflt›rd›¤› bilgiye göre, Yarat›c›, gökleri ve yeri
yoktan var eden Allah't›r.

‹nsanlar›n önemli bir bölümü ise bu gerçekten habersiz yaflarlar. Oysa bu
gerçe¤i kavrayabilecek mant›¤a sahiptirler. Bir manzara resmini gördüklerin-
de, ilk önce onun kimin taraf›ndan yap›ld›¤›n› ö¤renmek isterler. Daha sonra
da, sanatç›y› ortaya ç›kard›¤› eserden dolay› uzun uzun takdir ederler. Fakat
bafllar›n› çevirdikleri her yerde o resmin say›s›z gerçe¤iyle karfl›laflt›klar› hal-
de, tüm bu yarat›l›fl örneklerinin tek sahibi olan Allah'›n varl›¤›n› gözard›
ederler. 

‹nsan› bu cahilli¤e iten en büyük neden ise, düflünce tembelli¤idir. Etraf›nda-
ki yarat›l›fl delillerine kay›ts›z kalmas›n›n nedeni, bunlara bakarken akl›n›
kullanmamas›d›r; yani yarat›lm›fllara bakarak Yarat›c›'n›n varl›¤›n› kavrayama-
mas›d›r.

Bu nedenle bu kitapç›kta Kuran'›n dikkat çekti¤i yarat›l›fl delillerinin çok kü-
çük bir k›sm›n› inceleyecek ve bunlar› Kuran'›n gösterdi¤i ak›l ile yorumlaya-
ca¤›z. (Bu kitapta özet halinde anlat›lm›fl konular hakk›nda detayl› bilgi edin-
mek isteyenler, Evrim Aldatmacas›, Hücredeki Mucize ve Düflünen ‹nsanlar
‹çin adl› kitaplar›m›za baflvurabilirler.) 

Bu çal›flmay› okuyanlar yarat›l›fl gerçe¤inin tart›flmas›z delillerini bir kere da-
ha görecek ve flahit olacaklard›r ki; tüm canl›lar yarat›lm›fllard›r ve kendileri-
ni yaratan Allah'›n varl›¤›n›n delilleridirler.
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YARATILIŞ GERÇEĞİ
VE EVRİMİN SONU

Allah'›n varl›¤› ve tüm canl›lar›n O'nun taraf›ndan yarat›ld›¤› gerçe¤i, 19. yüz-
y›la kadar insanl›¤›n ezici bir ço¤unlu¤u taraf›ndan kabul ediliyordu. Ancak
yüzy›l›n ortas›nda gelifltirilen evrim teorisi, çok farkl› bir iddia ile ortaya ç›kt›.
Charles Darwin adl› amatör bir biyolog taraf›ndan ortaya at›lan bu teoriye gö-
re hayat tek bir hücrenin tesadüfen oluflmas›yla bafllam›fl, bu hücrenin zaman
içinde yine tesadüfler sayesinde geliflmesiyle bugünkü canl›lar alemi olufl-
mufltu. Bu iddial› teori, ortaya at›l›r at›lmaz baz› ideolojik çevrelerin ilgi oda¤›
oldu; çünkü ateizme sözde bilimsel bir temel sa¤lam›flt›.

Ancak geliflen teknoloji, modern t›p ve biyoloji insan vücudundaki s›rlar›
çözdükçe evrim içinden ç›k›lmas› imkans›z bir safsataya dönüfltü. Darwin'in
iddialar›ndan ortaya att›¤›ndan bu yana 130 y›l geçti. O tarihte genetik, bi-
omatematik, mikrobiyoloji gibi bilim dallar› yoktu. Dahas› Darwin canl› hüc-
relerindeki DNA'dan bile habersizdi. Ortaya att›¤› varsay›mlar sözkonusu bi-
lim dallar› gelifltikçe büyük açmazlarla karfl›laflt›.

Evrim teorisinin, her geçen gün yenileriyle karfl›laflt›¤› bu açmazlar› çözeme-
mesinin temel nedeni fludur: Canl›l›k, hayat›n yap›tafl› olan proteinden, onun
en üst düzeyi olan insan bedenine kadar, say›s› sonsuza yak›n hassas denge
üzerine kuruludur. Bilinçli bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› kabul etmeyen evrim teo-
risi ise, tüm bu dengelerin bir bilinç olmadan nas›l kuruldu¤u ve korundu¤u
sorusuna, "tesadüf"ten baflka bir aç›klama getirememektedir.

Oysa sözünü etti¤imiz dengeler o denli hassas ve say› olarak da o kadar çok-
turlar ki, bunlar›n "tesadüfen" olufltuklar›n› ileri sürmek, hiçbir flekilde ak›l ve
sa¤duyu ile ba¤daflmamaktad›r. Canl›l›¤› oluflturan milyonlarca faktörden yal-
n›zca birisinin, örne¤in canl› hücrelerinin temel malzemesi olan proteinin "te-
sadüfen" oluflma ihtimali, kesinlikle s›f›rd›r.

Bir Protein Nas›l Oluflur?

Proteinler, evrim teorisini daha ilk aflamas›nda çökerten ve yarat›l›fl› ispatla-
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yan büyük delillerden biridir.

Önce proteinin ne oldu¤unu k›saca aç›klayal›m. Protein, genellikle düflündü-
¤ümüzden çok daha fazla bir anlam ifade eder. Bedenimizi oluflturan madde-
nin çok büyük bölümü proteindir. Ancak birbirlerinden çok farkl› proteinler
vard›r. Örne¤in yedi¤imiz flekeri vücudun kullanabilece¤i türde enerjiye dön-
düren fley, "hexokinase" isimli bir proteindir. Deri, "kollajen" ismi verilen çok
miktardaki proteinden oluflur. Bir ›fl›k hüzmesi gözünüzdeki retina tabakas›-
na çarpt›¤› zaman ilk olarak "rhodopsin" isimli bir proteinle tepkimeye girer.
Gördü¤ümüz gibi proteinlerin vücutta çok de¤iflik ifllevleri vard›r ve bunlar
sadece kendi ifllerini görebilirler. Örne¤in rhodopsin deriyi oluflturamaz veya
kollajen ›fl›¤a duyarl› de¤ildir. Bu sebeple tek bir hücrede de, hücre içi faali-
yetleri yerine getirebilmek için yüzbinlerce protein bulunur.

Peki acaba bir protein neye benzer? Protein, moleküler bir yap›d›r. Amino
asit ismi verilen çok daha küçük yap›daki moleküllerin kendi aralar›nda bir
zincir oluflturacak flekilde birleflmelerinden oluflur. Proteinlerin en az 50 ami-
no asit içeren türlerinden, binlerce amino asit içeren türlerine kadar pek çok
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çeflidi vard›r. Dahas›, bu amino asitler, 20 ayr› tür amino asitin aras›ndan seçi-
lirler. 

Ancak burada çok önemli bir nokta vard›r: Amino asitler proteinleri olufltu-
rurken rastgele dizilmezler. Aksine, her proteinin belirli bir amino asit dizili-
mi vard›r ve bu dizilimde tek bir amino asitin bile yeri de¤iflse, protein ifle ya-
ramaz bir y›¤›n haline gelir. 

Proteinleri yaz›ya benzetebiliriz. E¤er amino asitleri harflere benzetirsek, bir
proteini de birkaç yüz harften oluflmufl bir paragraf sayabiliriz. Bizler 29 harfi
yan yana dizerek anlaml› cümleler olufltururuz, ayn› flekilde 20 çeflit amino
asit de¤iflik s›ralarda birleflerek de¤iflik proteinleri olufltururlar. Ancak dikkat
edilirse buradaki dizilim mutlaka ve mutlaka bilinçli bir "dizici" gerektirmek-
tedir. Çünkü anlaml› bir yaz›n›n ortaya ç›kmas› için, mutlaka yaz›y› oluflturan
harflerin bilinçli bir flekilde seçilmeleri ve ardarda dizilmeleri gerekir. 

‹sterseniz bu konuda basit bir deney yapabilirsiniz. Önünüze bir bilgisayar
al›n ve gözlerinizi kapat›p klavyedeki tufllara tam 500 kez rastgele bas›n. Gö-
zünüzü açt›¤›n›zda mutlaka anlams›z bir harf karmaflas› ile karfl›laflacaks›n›z.
Örne¤in muhtemelen flu tip bir sonuca varacaks›n›z:

...y¤tmkçczçüakmtazibeyüyzgckühgfh¤›taçaöiylzeküp¤tgçalmcyizitf¤mgh
teçbilthçimenaçgieaçmet1mkekketkak¤ektk›n¤hpzpkannm¤ncmaeneyky
elghp›tazlmilaklsm¤atmkatküküzemaelmvzüemehaütççzesölth¤taüçmelhl
nescçcttziöijöbvzcçcçatikihgp¤hrütcçeilinyesüçaüzmkctçüzazdçmvmel¤h¤
ratüçzil¤hpüpglybiölbjypghlugmekvsvzczkümcszcçiafhn¤›hpodüzvsbjöyri
kcdolsslypphkgtiöaü¤zcögi¤üzlhdaüi›otogfiükhpxynglhkktçcveöiffieüdtzk
rtoeükmhr›eatmlmteeaütkml¤›odrnhszçci¤›odrnme›odrnhlmkçöce¤rnhmç
kmkçaüotkmnmro¤tmndüdkhnhdvhüa¤pncb›dbnvh...

Bu yöntemle asla anlaml› bir yaz›, hatta anlaml› ve uzun bir kelime dahi olufl-
turamazs›n›z. Bu deneyi isterseniz bir milyon kere tekrarlay›n, sonuç de¤ifl-
mez. ‹sterseniz milyarlarca y›l boyunca tufllara basmaya devam edin, sadece
triyonlarca sayfa anlams›z harf y›¤›n› elde etmifl olursunuz. Hiç bir zaman an-
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laml› bir paragraf elde edemezsiniz.

Ve bu flekilde nas›l anlaml› bir yaz› oluflamazsa, amino asitler de rastgele dizi-
lerek protein oluflturamazlar. 

Peki madem proteinler bu kadar karmafl›k yap›lard›r, o halde nas›l oluflurlar? 

Canl› bedenlerinde proteinler, hücrenin içinde yer alan DNA'da yaz›l› duran
flifrelere göre yap›l›rlar. Ama as›l sorun, bu mekanizma oluflmadan önce, ilk
proteinlerin nas›l olufltu¤udur. (Tabii DNA'daki bu flifrenin kim taraf›ndan ya-
z›ld›¤› da ayr› bir konudur.) Proteinlerin üstte belirtti¤imiz inan›lmaz derece-
deki kompleks yap›lar›, elbette, bunlar›n bilinçli bir irade taraf›ndan olufltu-
rulduklar›n› ispatlar. Bu irade hiçbir canl› olamayaca¤›na göre, tüm canl›lar›
yaratm›fl üstün bir Yarat›c›, yani Allah't›r. Bu kesin ve inkar edilemez bir ger-
çektir. 

Evrimi savunan bilim adamlar› bu durum karfl›s›nda çok ilginç aç›klamalarda
ve itiraflarda bulunurlar. Türkiye'nin evrim konusundaki en önde gelen otori-
telerinden birisi olan Prof. Ali Demirsoy, canl›l›k için en gerekli proteinlerden
sadece biri olan Sitokrom-C'nin tesadüfen oluflma olas›l›¤›n› flöyle itiraf et-
mektedir:

Özünde bir Sitokrom-C'nin diziliflini oluflturmak için olas›l›k s›f›r dene-
cek kadar azd›r. Yani canl›l›k e¤er belli bir dizilimi gerektiriyorsa, bu
tüm evrende bir defa oluflacak kadar az bir olas›l›¤a sahiptir denilebilir.
Ya da oluflumunda bizim tan›mlayamayaca¤›m›z do¤aüstü güçler görev
yapm›flt›r. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun de¤il-
dir. O zaman birinci varsay›m› irdelemek gerekir.

1

Demirsoy, üstteki sat›rlar›n›n ard›ndan, "bilimsel amaca daha uygun" oldu¤u
için kabul etti¤i bu olas›l›¤›n ne denli gerçek d›fl› oldu¤unu flöyle itiraf eder:

... Sitokrom-C'nin belirli amino asit dizilimini sa¤lamak, bir maymunun
daktiloda hiç yanl›fl yapmadan insanl›k tarihini yazma olas›l›¤› kadar
azd›r—maymunun rastgele tufllara bast›¤›n› kabul ederek.

2

Bu sat›rlarda aç›kça görüldü¤ü gibi, sadece proteinlerin ya da enzimlerin na-
s›l olufltuklar› sorusu, tesadüfle kesinlikle aç›klanamayan ve Allah'›n var ol-
du¤unu ve canl›l›¤› yarat›p düzenledi¤ini gösteren bir delildir. Ancak evrimi
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bir inanç haline getirmifl olanlar, bu gerçe¤i kabul etmeyi kendi aç›lar›ndan
"amaca uygun" bulmamaktad›rlar. Bu nedenle "bir maymunun daktiloda hiç
yanl›fl yapmadan insanl›k tarihini yazma olas›l›¤›" kadar saçma bir alternatifi
kabul etmeyi tercih etmektedirler.

Asl›nda protein oluflumu bundan çok daha zor bir ifltir. Çünkü flimdiye kadar
ele ald›¤›m›z örnekler, hep iki boyut üzerinde düflünülmüfl örneklerdir. Oysa
amino asit dizilimi üç boyutlu bir uzayda oluflur. Bu birleflim kelimelerdeki
gibi "dümdüz" bir flekilde olmaz, amino asitler birbirlerine de¤iflik ba¤lant›
yerlerinden ba¤land›klar›ndan dolay›, tüm yap› katlanm›fl bir üç boyutlu yap›
haline gelir. Bu ise zaten imkans›z olan tesadüfi dizilim iddias›n› daha da im-
kans›z hale getirmektedir.

K›sacas› yarat›l›fl apaç›k ortadad›r. Canl›l›¤› sa¤duyu ve vicdanla inceleyen
herkes bunu kolayl›kla görebilir. Buna ra¤men çok say›da ateist bilim adam›-
n›n hala var olmas›n›n nedeni ise, bu kiflilerin ateizme bir din gibi ba¤l› ol-
malar›d›r. Bunlar kendilerini her ne delili görürlerse görsünler yine de Yarat›-
c›'n›n varl›¤›na inanmamaya flartland›rm›fllard›r.
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YARATILIŞIN AÇIK DELİLLERİ

Evrimcilerin hiçbir flekilde aç›klayamad›klar› ve bu nedenle de gözard› ettik-
leri binlerce yarat›l›fl mucizesi vard›r. Canl›lar›n vücutlar›ndaki her sistem ev-
rim için bir açmazd›r. Çünkü solunum, sindirim, dolafl›m gibi sistemlerin nas›l
var olduklar›n› aç›klamak, evrime göre hiçbir flekilde mümkün de¤ildir.

Bunun mant›¤›n› biraz inceleyelim. Önceki sayfalarda da vurgulad›¤›m›z gibi
evrimin en temel iddias›, canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤udur. Ancak karmafl›k
bir sistemi tesadüfle aç›klamak mant›¤a ayk›r›d›r. Örnek olarak mekanik bir
saati düflünelim. Bir saati inceledi¤imizde onun onlarca küçük parçadan,
çarklardan, yaylardan, kadranlardan olufltu¤unu görürüz. Bu parçalar birbir-
lerine son derece uyumlu bir biçimde yerlefltirilmifllerdir. E¤er tek bir parça-
da bir bozukluk olursa saat de bozulur. ‹flte bu denli karmafl›k bir sistem, as-
la ve asla tesadüfen oluflamaz. Yani siz saati oluflturan tüm çarklar›, kadranla-
r›, yaylar› ve saatin d›fl kaplamas›n› bir torbaya koyup çalkalasan›z, ortaya bir
saat ç›kmaz. Tek bir anlaml› birleflim bile olmaz. Torbay› milyarlarca y›l da
sallasan›z, yine bir fley de¤iflmez. Parçalar, bilinçli bir biçimde yerlefltirilmez-
lerse, hep da¤›n›k kal›rlar. 

‹flte canl›lar›n vücutlar› da bu flekildedir. Dahas› kompleks bir canl›n›n vücu-
dundaki tek bir sistem bile bir saatten çok daha karmafl›kt›r. Tek hücreliler
d›fl›ndaki tüm canl›lar›n en temel sistemi olan kalp ve dolafl›m sistemini ele
alal›m. Kalp kendi içinde çok kompleks bir yap›d›r ve bir mühendislik örne-
¤idir. Dahas› kalbin ifllev görebilmesi için kan› vücuda tafl›yacak bir atarda-
mar sisteminin var olmas› flartt›r. Da¤›t›lan kan› toplayacak bir toplardamar
sistemi de flartt›r. Öte yandan karbondioksitle kirlenen bu kan› temizlemek
için akci¤er ya da solungaçlar›n var olmas›, bunlarla kalp aras›ndaki ba¤lant›-
n›n kurulmas› gerekmektedir. Kan› di¤er at›klardan temizlemek için böbrek-
lerin var olmas› da flartt›r...

Bu liste uzar gider. Bir canl›n›n yaflam›n› sürdürmesi için çok say›da organ›n,
tam ve eksiksiz biçimde ve ayn› anda var olmas› gerekmektedir. Bunlar›n te-
kinin bile çal›flmamas› o canl›y› birkaç dakikada ya da en fazla birkaç günde
öldürür.
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Peki bu denli karmafl›k bir sistem nas›l var olmufltur? Tesadüf cevab› yine çok
saçmad›r. Çünkü tesadüfler ortaya bir anda mükemmel bir beden ç›karamaz-
lar. Canl›n›n birbirini izleyen küçük ve faydal› tesadüflerin oluflmas›n› bekle-
yecek zaman› da yoktur; tek bir organ› olmasa hemen ölecektir. Kald› ki hiç-
bir tesadüf tek bir böbrek ya da akci¤er oluflturamaz.

Evrimciler bu gerçek karfl›s›nda flafl›lacak bir kay›ts›zl›k gösterirler ve "madem
var›z, o halde bu imkans›z gibi gözüken tesadüfler olmufl demek ki" gibi bir
mant›k yürütürler. Canl›lar›n kanat, kulak, el gibi harika organlar›na ise za-
man zaman "evrim mucizesi" demektedirler. Bu terimin mant›ks›zl›¤› ise orta-
dad›r. 

Bir bilgisayarla karfl›laflan insan, "bu bilgisayar› oluflturan parçalar, en küçük
vidalar›na kadar ayr›yd›, sonra bir deprem oldu ve parçalar›n hepsi tesadüfen
uygun yere gelip bu bilgisayar› meydana getirdiler" diyen bir kifliye kuflkusuz
deli gözüyle bakacakt›r. Canl›lar›n "evrim mucizesi" ile olufltuklar›n› söyle-
mek ise, bundan bile daha ak›l d›fl› bir iddiad›r. 

‹lerleyen sayfalarda baz› yarat›l›fl delillerini inceleyecek ve bunlar› evrimle
aç›klamaya çal›flman›n ne denli ak›ld›fl› oldu¤unu gösterece¤iz.

YARATILIfi MUC‹ZES‹: GÖZ

Yarat›l›fla ilk örnek olarak gözü ele alabiliriz.

Göz son derece ola¤anüstü bir organd›r ve "tesadüf" ile aç›klanmas› ke-
sinlikle imkans›zd›r. Çünkü göz, örne¤in insan gözü, 30'un üstünde ayr›
organelden oluflmaktad›r: retina tabakas›, mercek, d›fl kaslar, gözyafl› bez-
leri, beyine giden sinirler gibi. Ve bir gözün çal›flabilmesi için, bu farkl›
parçalar›n hepsinin ayn› anda var ve çal›fl›r olmas› gerekir. 

fiimdi böylesine karmafl›k bir organ olan gözün "tesadüfen" ortaya ç›km›fl
olup-olamayaca¤›n› düflünelim: Evrime göre göz oluflumundan önceki
canl›lar, do¤al olarak "gözsüz", yani göremeyen, görme kavram›na sahip
olmayan canl›lard›. Böyle bir canl› nas›l bir "Evrim" sonucu göze kavufl-
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mufl olabilir? Bu canl›, "görmek" diye bir kavram› bile tan›mamaktad›r ki,
kendi kendine bir göz oluflturmay› denesin? (Siz, flu anda alt›nc› bir duyu
tasarlay›p, onu alg›layacak bir organ düflünebiliyor musunuz?) Bu canl›-
n›n böyle bir "talebi" olsa bile, kendi vücudunda bir göz oluflturamayaca-
¤› ortadad›r.

Gözün oluflumuyla ilgili olarak bir de klasik "tesadüf" aç›klamas›n› düflü-
nelim. Acaba gözü olmayan bir canl›da nas›l olur da "tesadüfen" bir göz
oluflabilir? Önce "tesadüfen" kafatas›n›n içinde göze uygun iki boflluk
oluflmufl olabilir mi? Sonra yine "tesadüfen" bu boflluklar›n içinde içi ›fl›¤›
geçiren bir s›v›yla dolu iki küre oluflmufl olabilir mi? Daha sonra, bu s›v›-
lar›n ön taraf›nda yine "tesadüfen" ›fl›¤›n k›r›lmas›n› sa¤layan ve ›fl›¤› gö-

YARATILIfi GERÇE⁄‹10

‹nsan gözü, en geliflmifl foto¤raf makinesinden bile çok daha yeteneklidir. Bunun
gösterdi¤i sonuç ise aç›kt›r: Bir foto¤raf makinesi bilinçli bir tasar›m›n ürünü oldu-
¤una göre, insan gözü de bilinçli bir yarat›l›fl›n ürünü olmal›d›r.



zün arka duvar›nda odaklayan iki mercek oluflmufl olabilir mi? Daha son-
ra yine "tesadüfen", gözün etrafa bakabilmesi için göz kaslar› "kendi ken-
dine" oluflmufl olabilir mi? Daha sonra, yine "tesadüfen" gözün arka duva-
r›nda, ›fl›¤› alg›layabilecek retina tabakas› oluflmufl olabilir mi? Daha son-
ra yine "tesadüfen", gözü beyne ba¤layacak sinirler kendi kendilerine,
durup dururken var olmufl olabilirler mi? Daha sonra yine "tesadüfen",
gözün kurumamas›n› sa¤layacak gözyafl› bezleri oluflmufl olabilir mi? Da-
ha sonra yine "tesadüfen", gözü toz ve benzeri yabanc› maddelerden ko-
ruyacak iki göz kapa¤› ve kirpik oluflmufl olabilir mi?

Düflünün, bunlar›n hepsi tesadüfen oluflmufl olabilir mi? Üstelik sayd›¤›-
m›z organlar›n hepsinin ayn› canl›da oluflmufl olmas› gerekir. Evrimcilerin
kabulüne göre, vücut içinde çal›flmayan organlar körelirler. Buna göre,
e¤er gözün herhangi bir parças› "tesadüfen" oluflmufl olsa bile—ki bu
pratikte imkans›zd›r—bu parça bir ifle yaramad›¤› için körelirdi. Çünkü
gözün görebilmesi için, bütün parçalar›n tam olarak var ve çal›fl›r olmas›
gerekir. Ayr›ca yaln›z gözyafl› bezleri dahi olmasa, bir göz befl-on dakika
içinde kurur ve ifllevini yitirir. 

Tüm bunlar, gözün asla tesadüfle aç›klanamayacak kadar karmafl›k bir ta-
sar›m›n ürünü oldu¤unun göstergeleridirler. Var olan ilk göz, tam ve ek-
siksiz biçimde var olmufl, yani yarat›lm›flt›r.

Bu yarat›lm›fll›k sadece ilk göz için geçerli de¤ildir. Aksine, bu kompleks
organ, her canl› için ayr› ayr›, bir kez daha yarat›l›r. Anne karn›nda büyü-
mekte olan bir bebe¤in gözünün nas›l olufltu¤una bakmak, bu gerçe¤i
görebilmek için yeterlidir. 

Et Parças›ndaki Siyah Lekeler

Bu yaz›y› okuman›z› sa¤layan ve yeryüzündeki en büyük mucizelerden
biri olan gözleriniz k›sa bir süre önce yoktu. Sizin, 'ben' diye nitelendirdi-
¤iniz varl›k, yani kendiniz ise, gözle görülemeyecek kadar küçük tek bir
hücreden olufluyordu. Derken bölündünüz iki hücre oldunuz, yine bö-
lündünüz dört yeni hücre oldunuz. Bu bölünme milyonlarca kere tekrar-

HARUN YAHYA 11



land› ve parmak büyüklü¤ünde bir et parças› oldunuz. Derken bu etin
üzerinde iki küçük siyah leke belirdi. Günler geçtikçe bu lekeler bir çu-
kur oldu ve içinde eflsiz bir organ kendi kendine oluflmaya bafllad›. Bu
çukurun içinde göz bebe¤iniz, merce¤iniz, kornean›z, retinan›z, göz ak›-
n›z, irisiniz, üzerinde göz kapaklar›n›z, alt›nda göz p›narlar›n›z, içinde be-
sin tafl›yan bir s›v›, bu s›v›y› üreten p›narlar, gerekli her noktaya kan gö-
türen milyarlarca k›lcal damar›n›z bir uyum içinde yoktan var oldu. Bir
süre sonra bu yaz›y› okuman›z› sa¤layan gözlerinizin yarat›lmas› tamam-
land› ve do¤um sonras›nda dünyaya gözlerinizi açt›n›z. 

Gözün oluflumunu ö¤renmek için önce insan vücudunun geliflimini ince-
leyelim. Bilindi¤i gibi insan, tek bir hücrenin anne karn›nda bölünerek
büyümesi sonucunda var olmufltur. Tek bir hücreden tam teflekküllü bir
insan›n ortaya ç›kmas›n›n s›rr› hücrelerin çekirde¤inde bulunan DNA adl›
molekülde gizlidir.

YARATILIfi GERÇE⁄‹12

Gözün çal›flabilmesi için yukar›da görülen bütün organellerin, sinir ve damar ba¤-
lant›lar›n›n ayn› anda var olmalar› gerekir.Yukarda numaralarla gösterilmifl olan her
yap›n›n farkl› bir görevi vard›r. Bu kadar kompleks bir yap›n›n, bilinçsiz tesadüfler
sonucunda, aflama aflama ortaya ç›kt›¤›n› öne sürmek ise safsatadan baflka bir fley
de¤ildir. Aç›kt›r ki göz, bir bütün olarak ve kusursuz biçimde yarat›lm›flt›r.



Hayat›n fiifreleri

DNA'n›n sahip oldu¤u milyonlarca basamakl›k flifrelere, insana ait bütün
bilgiler kaydedilmifltir. fiifreler yaln›zca hücrenin anlayabilece¤i bir dilde
yaz›lm›flt›r. Bu bilgiler organlar›n yap›lar›ndan, kiflinin fiziksel özellikleri-
ne kadar vücudun bütün ayr›nt›lar›n› içerir. Anne karn›ndaki tek hücre-
den, bir insan oluflana kadarki bütün aflamalar DNA'daki bu bilgilere sa-
d›k kalmak suretiyle geliflir.

Normal flartlarda tek bir hücrenin bölünmesi sonucunda yine ayn› tip bir
hücre oluflmal›d›r. Bu yüzden anne karn›ndaki tek bir hücrenin bölünme-
si sonucunda da milyonlarca benzer hücrenin oluflturdu¤u bir et topu
meydana gelmelidir. Fakat böyle olmaz. Bölünme s›ras›nda birden hücre-
ler aras›nda farkl›laflma bafllar. Baz› hücreler kemik hücrelerini, baz› hüc-
reler göz hücrelerini, baz›lar› beyin hücrelerini oluflturur. 

Peki ama nas›l olur da ayn› atadan gelen iki hücre, üstelik DNA'lar› bir-
birlerinin ayn›s›yken iki farkl› hücre olurlar? 

Hücrenin nas›l böyle bir karar ald›¤› bilimsel olarak aç›klanam›yor. Zaten
teknik olarak aç›klanabilmesine de imkan yok. Bilinen tek fley göz hücre-
si olmak isteyen hücrenin milyonlarca basamak bilgi aras›ndan yaln›zca
göze ait olanlar› kullanmaya bafllad›¤›, bu sayede göz hücresi olabildi¤i-
dir. Burada çeflitli sorular akla geliyor: Bir hücre neden göz hücresi ol-
mak ister? Göze ait bilgileri milyonlarca farkl› bilgi aras›ndan nas›l bulur?

Yukar›da, hücrelerin nas›l birbirlerinden farkl›laflt›klar›na k›saca de¤indik.
Bu farkl›laflma sonras›nda ak›l almaz bir olayla daha karfl›lafl›yoruz. Bu da
de¤iflik hücrelerin kendi aralar›nda organize olup karmafl›k organlar›
meydana getirmeleridir. Peki bu organizasyon nas›l sa¤lan›r? 

Bilinçli Hücreler

Konumuz olan gözü ele alal›m. Göz içiçe bir çok farkl› katman ve orga-
nelden meydana gelir. Bu organel ve katmanlar›n mutlaka bir düzen ve
uyum içinde oluflmalar› gerekir. Her hücre ne zaman ne yapaca¤›n› bil-
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melidir. ‹ris, kornea, göz bebe¤i, göz merce¤i ve retinan›n her birini olufl-
turan hücreler birbirlerinden farkl›d›r. Buna karfl›n tabakalar aras›nda bir
kar›flma olmaz. Bu noktada bir çok soru ile karfl› karfl›ya kal›r›z: Bu hüc-
reler kendi aralar›nda nas›l anlaflm›fllard›r? Bir tabakaya ait hücre nas›l
olur da öteki tabakaya kar›flmaz. Hücreler nereye kadar bölünüp, ne za-
man duracaklar›n› nereden bilirler?

Hücreler aras›nda hayret verici bir zaman plan› vard›r. Farkl› tabakalar bir
uyum içinde oluflurlar. Bir organel oluflurken, ayn› zamanda beraber çal›-
flaca¤› di¤er organel ve her ikisini birden besleyecek kan damarlar› da
oluflur. Ba¤›ms›z organeller birbirlerinin ne önüne geçerler ne de geri ka-
l›rlar.

Çok k›saca tarif edilen bu geliflme sonucunda tek bir hücreden farkl› or-
ganlar, bunlar› oluflturan farkl› organeller oluflurlar. ‹nsan›n bu oluflumda
hiçbir kontrolü yoktur. Bir zamanlar bir "hiç" iken kendisini kusursuz bir
vücut ile do¤mufl bulur. 

Unutmaman›z gerekir ki aynan›n karfl›s›na geçti¤inizde gördü¤ünüz vü-
cudun oluflumunda sizin hiçbir rolünüz olmad›. Hiçbir özelli¤inizi kendi-
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Hamileli¤in ilk ay›nda gözlerin geliflimi bafllar. Beflinci haftada siyah iki nokta belirir.
fieffaf gözkapaklar› ikinci ay›n sonunda oluflur. Beflinci ayda gözkapaklar› tamamen
kapal› ve koruyucu ya¤l› bir maddeyle kaplan›r. Bu evreler sonucunda göz kapa¤›
geliflimini tamamlar. Yeryüzünün en büyük mucizelerinden biri anne karn›nda yok-
tan var olur.
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Yeryüzü tabakalar› ve fosil kay›tlar› incelendi¤inde, yeryüzündeki canl› hayat›n›n birdenbire
ortaya ç›kt›¤› görülür. Canl› fosillerine rastlan›lan en derin yeryüzü tabakas›, 500 milyon y›l ya-
fl›nda oldu¤u söylenen "kambriyen" tabakad›r. Bu tabakada bulunan canl›lar, hiçbir atalar› ol-
maks›z›n birdenbire fosil kay›tlar›nda belirirler. Kambriyen kayal›klar›nda bulunan fosiller, sal-
yangozlar, trilobitler, süngerler, solucanlar, denizanalar›, deniz kirpileri, yüzücü kabuklular, de-
niz zambaklar›, ve di¤er kompleks omurgas›zlara aittir. Kompleks yarat›klardan meydana ge-
len bu genifl canl› mozai¤i flafl›rt›c› bir biçimde aniden ortaya ç›km›flt›r. Bu yüzden jeolojik lite-
ratürde bu mucizevi olay, "Kambriyen Patlamas›" olarak an›l›r.

Bu bilimsel gerçek canl›lar›n evrimle de¤il, bilinçli bir yarat›l›fl sonucunda ortaya ç›kt›klar›-
n›n çok somut ve çarp›c› bir kan›t›d›r.

Bu tabakadaki canl›lar›n ço¤unda da, göz gibi son derece geliflmifl organlar ya da solungaç
sistemi, kan dolafl›m› gibi yüksek organizasyona sahip organizmalarda görülen sistemler bulu-
nur. Fosil kay›tlar›nda bu canl›lar›n atalar›n›n oldu¤una dair herhangi bir iflarete rastlan›lmaz.
Earth Sciences dergisinin editörü Richard Monestarsky, canl› yarat›klar›n birdenbire ortaya ç›-
k›fllar›n› flöyle anlat›r:

Bugün görmekte oldu¤umuz oldukça kompleks hayvan formlar› aniden ortaya ç›km›fllard›r.
Bu an, Kambriyen Devrin tam bafl›na rastlar ki denizlerin ve yeryüzünün ilk kompleks yara-
t›klarla dolmas› bu evrimsel patlamayla bafllam›flt›r. Günümüzde dünyan›n her yan›na ya-
y›lm›fl olan hayvan filumlar› (tak›mlar›) erken Kambriyen Devir'de zaten vard›rlar ve yine
bugün oldu¤u gibi birbirlerinden çok farkl›d›rlar. (Richard Monestarsky, "Mysteries of the
Orient", Discover, Nisan 1993, s. 40.)
Canl›l›¤›n nas›l olup da böyle birdenbire binlerce hayvan çeflidiyle dolup taflt›¤› ve hiçbir or-

tak ataya sahip olmayan ayr› türlerdeki canl›lar›n nas›l ortaya ç›kt›¤›, evrimcilerin asla cevapla-
yamad›klar› bir sorudur. Bu sebeple evrimci kaynaklar, Kambriyen Devri'nin öncesine, içinde
hayat›n bafllang›c›n›n olufltu¤u ve "bilinmeyenin gerçekleflti¤i" 20 milyon y›ll›k hayali bir dönem
koyarlar. Bu dönem "evrimsel boflluk" olarak adland›r›l›r. Ancak bugüne kadar hiç kimse, bu ev-
rimsel bofllu¤un ne oldu¤unu aç›klayamam›flt›r.

‹natç› bir evrimci olan ‹ngiliz biyolog Richard Dawkins de böyle aç›k bir gerçekle yüzleflme-
nin s›k›nt›s›n› flöyle dile getirmektedir:

"... 600 milyon y›ll›k Kambrian katmanlar›, bafll›ca omurgas›z gruplar›n› buldu¤umuz en es-
ki katmanlard›r. Bunlar, ilk olarak ortaya ç›kt›klar› halleriyle, oldukça evrimleflmifl bir flekil-
deler. Sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan, o halde, orada meydana gelmifl gibiler. Ta-
bii ki, bu ani ortaya ç›k›fl, yarad›l›flç›lar› oldukça memnun etti." (Richard Dawkins, The Blind
Watchmaker, London: W. W. Norton, 1986, s. 229)
‹sveçli evrimci paleontolojist Stefan Bengtson, bu durumu flöyle aç›kl›yor:
"E¤er canl›l›k tarihinde herhangi bir olay, insan›n yarat›l›fl› mitine benzetilecekse, o da çok
hücreli organizmalar›n ekolojide ve evrimde bafl aktör haline geldikleri okyanus yaflam›n-
daki ani farkl›laflma dönemidir. Darwin'i flafl›rtan (ve utand›ran) bu olay bizi hala flafl›rtmak-
tad›r."(Stefan Bengtson, Nature 345:765, 1990)
Evet, gerçekten de bu kompleks canl›lar›n hiçbir ataya veya geçifl formuna sahip olmadan

aniden ortaya ç›k›fllar› bugün de evrimciler için oldukça flafl›rt›c› ve can s›k›c›d›r, t›pk› 135 y›l
önce Darwin'e oldu¤u gibi. Çünkü evrimciler Darwin'den 135 y›l sonra bile bu esrara bir çözüm
bulabilmekte Darwin'den daha öteye gidebilmifl de¤illerdir.

Görüldü¤ü gibi fosil kay›tlar›, canl›lar›n evrimin iddia etti¤i gibi ilkelden geliflmifle do¤ru bir
süreç izledi¤ini de¤il, bir anda ve en mükemmel halde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. K›sa-
ca canl›lar evrimle oluflmam›fl, yarat›lm›fllard›r.

FOS‹L KAYITLARI CANLILARIN 
YARATILIfi SONUCU VAROLDUKLARINI DO⁄RULUYOR



niz yaratmad›n›z. Kendinizi, gözleriniz, kulaklar›n›z, di¤er organlar›n›z ve
ruhunuzla birlikte yarat›lm›fl buldunuz. 

Gözün Oluflumu Evrimle Aç›klanabilir mi?

Ço¤u insan evrim teorisini bilimsel olarak kesin kabul görmüfl, do¤rulu-
¤u tart›fl›lmaz bir gerçek zanneder. Bunun nedeni evrimin belirli çevreler
taraf›ndan özellikle gündemde tutulmaya çal›fl›lmas› ve dünya çap›nda
evrim lehinde etkin bir propaganda yürütülmesidir.

Oysa zannedildi¤i gibi evrim, bilimsel olarak kan›tlanm›fl bir gerçek de-
¤il, hile, sahtekarl›k ve göz boyamalarla benimsetilmeye çal›fl›lan bir
inançt›r. Evrimin temel mant›¤›, dünya üzerinde varolan mükemmel siste-
min bir Yarat›c› taraf›ndan varedildi¤ini inkar etmektir. ‹flte bu yüzden ev-
rim teorisi canl›lar›n tamamen tesadüflere dayanan bir süreç sonucunda
kendi kendilerine olufltuklar›n› iddia etmektedir. 

Darwin'in bu teoriyi öne sürmesinden sonraki y›llarda teknolojinin ilerle-
mesi ile fikirlerinin kabul edilemez oldu¤u bilimsel olarak ispatland›.
Çünkü ortam flartlar›n›n de¤iflmesi ile vücut hücrelerinin yeni özellikler
kazanamayacaklar›, bir flekilde kazand›klar› varsay›lsa bile -ki bu olanak-
s›zd›r- bu özellikleri bir sonraki nesile aktaramayacaklar› anlafl›ld›. Böyle-
ce evrim teorisi daha en bafl›ndan çöktü. 

Çare olarak yeni bir aldatmacaya baflvuruldu: Neo-Darwinizm. Yeni al-
datmacaya göre mikro-mutasyonlar (küçük kal›tsal de¤ifliklikler), bir tü-
rün bir baflka türe dönüflmesini sa¤layacak tek mekanizmayd›. Çünkü, bir
canl›n›n sahip oldu¤u bütün fiziksel özellikler, canl›n›n hücrelerinde bu-
lunan genler taraf›ndan belirlenmekteydi. Bu genlerde olumlu bir de¤i-
flim olmad›¤› sürece türde kal›c› bir de¤iflim beklenemezdi. Evrimin en
çok güvendi¤i mekanizma olan do¤al seleksiyon, mutasyonlar taraf›ndan
desteklenmedikçe hiç bir ifle yaramayacakt›. 

Ancak evrim yine büyük ç›kmazlar içindeydi. 

Bu ç›kmazlardan ilkini mutasyonlar›n genel etkisi oluflturuyordu. Zarars›z

YARATILIfi GERÇE⁄‹16



mutasyonlar ancak binde bir oran›nda görülebiliyordu, yani son derece
nadirdi. Mevcut bir türün bir çok mutasyona maruz kald›¤› düflünüldü-
¤ünde sonuç evrim aç›s›ndan son derece ümitsizdi. Yararl›lardan çok da-
ha fazla olan zararl› mutasyonlar sonucunda birçok hilkat garibesi canl›
oluflacak, var olan canl› türleri yok olacakt›. Evrimciler aç›s›ndan en trajik
olan› da ellerinde yararl› mutasyona delil oluflturacak hiçbir fosil bulun-
mamas›yd›.
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Gözyafl›n›n üretimi ve göz-
den tahliyesini gerçekleflti-
ren sistemlerde üstün bir ta-
sar›m vard›r. fiekilde gözya-
fl›n›n göze ak›t›ld›¤› delikler
ve tahliyesinin yap›ld›¤› ka-
nallar görülmektedir. E¤er
gözyafl› tesadüfen oluflmufl bir s›-
v›ysa niçin üretimi ve boflalt›m› için
insan vücudunda özel kanallar vard›r?
Sözü edilen kanallar gözkapa¤›n›n veya
kemiklerin içine oyulmufltur. Gözyafl› kendi
kendine olufltuktan sonra, yüz kemiklerinin içinde
bu s›v›y› uzaklaflt›racak kanallar nas›l oluflmufltur? Dikkat çe-
kici bir di¤er ayr›nt›, t›pk› su tesisatlar›n›n topra¤›n alt›ndan geçirilmesi gibi
gözyafl› boflalt›m kanallar› derinin alt›nda, kemiklerin içinde bulunmas›d›r. Bu
sayede insan yüzü esteti¤inden hiçbir fley kaybetmez. Özel bir yarat›l›fl›n izleri
bütün ayr›nt›larda görülür.

Gözyafl›n›n göze
ak›lt›ld›¤› delikler

Boflalt›m deli¤i

Boflalt›m
deli¤i

Tahliye kesesi



Mutasyon Ç›kmaz› ve Gözler

Göz de¤iflik görevleri olan bir çok farkl› tabaka ve bölümden oluflur ve
bir bütün olarak çal›fl›r. Tek bir tabakan›n veya bölümün eksik olmas› gö-
zü ifle yaramaz bir et ve ya¤ y›¤›n› haline getirir. Kornea, iris, göz merce-
¤i, retina, gözbebe¤i etraf›ndaki kaslar, göz içinde bulunan pigmentler,
gözyafl› bezleri, gözyafl›n›n içinde bulunan dezenfektan maddeler, retina-
y› oluflturan koni ve çubuk hücreleri, bu hücrelerden ç›kan sinyalleri be-
yine ileten sinir a¤lar›, beyinde bulunan son derece geliflmifl bir görme
merkezi gibi birbirleriyle uyum içinde çal›flan mekanizmalara ayn› anda
ihtiyaç vard›r. Bilim ve Teknik dergisinde yay›mlanan bir yaz›da bu du-
rum flöyle ifade edilmifltir:

Gözlerin ve kanatlar›n ortak özelli¤i ancak bütünüyle geliflmifl bu-
lunduklar› takdirde vazifelerini yerine getirebilmeleridir. Bir baflka
deyiflle eksik gözle görülmez, yar›m kanatla uçulmaz.

3

Gerçekten de insan gözünü inceledi¤imiz zaman görmekteyiz ki, bu or-
gan›n ifllevlerini yerine getirebilmesi için gözyafl› bezlerinin düzenli flekil-
de çal›fl›p gözü temiz tutmalar›, koruyucu bir tabaka olan korneadan ge-
çen ›fl›¤›n pupilla taraf›ndan uygun fliddette ayarlanmas› ve göz merce-
¤inden geçerek ›fl›k ve renge duyarl› 130 milyon civar›ndaki a¤ tabaka
hücresine düflmesi gerekir.

‹flte bu denli kompleks bir organ›n, rastgele de¤ifliklikler anlam›na gelen
mutasyonlarla oluflmas› kesinlikle imkans›zd›r.

Nitekim mevcut fosiller de gözlerin bir de¤iflime u¤ramadan bugünkü ek-
siksiz ve mükemmel yap›lar›nda yarat›ld›klar›n› gösterirler. Çeflitli canl›la-
r›n göz ve kanat yap›lar› incelendi¤inde, kafadanbacakl›lar›n (sefalopod)
dahi milyonlarca y›ld›r ayn› görme organlar›na sahip olduklar›, bir de¤ifli-
min sözkonusu olmad›¤› görülecektir. Örne¤in 1983 y›l›nda Güney Fran-
sa'n›n Ardeche bölgesinde bulunan 155 milyon y›ll›k bir ahtapot fosilinin
günümüzdeki ahtapotlardan hiçbir fark› olmad›¤› gözlemlenmifltir. Bu
durum, canl›n›n karakteristik gözlerinin 155 milyon y›ldan beri ayn› oldu-
¤unu, herhangi bir de¤iflimin sözkonusu olmad›¤›n› göstermektedir.

4
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Sahtekarl›¤›n ‹tiraf›

Evrimci bilim adamlar› da gözü evrim teorisi içinde bir yere oturtamazlar.
Çaresizlik içinde "evrimin mucizesi" gibi komik bir ifadeye baflvururlar.
Türkiye'nin tan›nm›fl evrimci bilim adamlar›ndan Prof. Dr. Ali Demirsoy
flöyle der:

Fakat tam oluflmufl bir gözün meydana gelmesi (memeli gözü gibi)
birkaç yüz milyon y›ldan eskiye uzanmaz. Bu karmafl›k bir organ›n
bu kadar k›sa sürede oluflmas› evrimsel bir mucize kabul edilmek-
tedir.

5

Mucizenin tan›m› ise flu flekildedir:

"Mucize insan akl›n›n ölçülerini aflan tabiat yasalar›n›n d›fl›na ç›kan,
düflünce de¤il de dini inanca dayanan olufltur".

6

Anlafl›ld›¤› gibi bu harika mekanizman›n ancak bir mucize eseri oldu¤u-
nu evrimciler de kabul etmek zorunda kalm›fllard›r. Ancak bu mucizenin
nas›l olup da evrimin bir sonucu oldu¤u bir türlü anlafl›lamamaktad›r.
Öne sürüldü¤üne göre evrim "do¤an›n" bir eseridir. Mucize ise "do¤aüs-
tü" olaylara verilen isimdir. Bu durumda "do¤an›n" kendisinden "do¤aüs-
tü" bir olay beklemek hiç de mant›kl› bir düflünce de¤ildir. ‹nsan vücu-
dunda göz kadar mükemmel yüzlerce mekanizma oldu¤u bilindi¤ine gö-
re bizzat insan›n bir mucize oldu¤u kabul edilmifl olmaktad›r.

Gözün bir bütün olarak ifllevini yapabilmesi ve zamanla geliflemeyecek
kadar birbirine ba¤›ml› k›s›mlardan meydana gelmesi evrimci bilim
adamlar›n› çok zor durumda b›rakm›flt›r. Ali Demirsoy bu durumu ayn›
eserinde flöyle ifade eder:

Üçüncü bir itiraza cevap vermek oldukça zordur... Karmafl›k bir or-
gan yarar sa¤lasa da birden nas›l oluflmufltur. Örne¤in, omurgal›lar-
daki gözün merce¤i, retinas›, optik sinirleri ve görmek için etkili
olan di¤er k›s›mlar› birden nas›l oluflur. Çünkü do¤al seçme, sinirin-
den ayr› olarak retina üzerinde seçici olamaz. Mercek oluflsa dahi
retina olmadan anlam tafl›maz, görme için tüm yap›lar›n beraberce
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Hayvanlar›n da son de-
rece kompleks ve birbir-
lerinden farkl› özellikle-

re sahip gözleri vard›r.
Bir sinek petek gözleri
sayesinde etraf›n› 320

dereceye yak›n bir aç›-
dan görür. Bir kartal, iki
ayr› lense sahiptir ve ay-

n› anda hem genifl bir
araziyi taray›p hem de

orada koflan bir tavflan›
odaklayabilir.

Bal›klar ise su alt›nda net
görüntü elde etmelerini

sa¤layan özel gözlere sa-
hiptirler.



geliflmesi kaç›n›lmazd›r. Ayr› ayr› gelifltirilen k›s›mlar kullan›lmaya-
ca¤› için hem anlams›z olacak hem de belki zamanla ortadan kalka-
cakt›r. Ayn› zamanda hepsini birden gelifltirmekte tahmin edileme-
yecek kadar küçük ihtimallerin bir araya gelmesini gerektirmekte-
dir.

7

Memelilerin gözleri için yap›lan bu bilimsel aç›klamalardan sonra ahta-
potlardaki gözün nas›l ortaya ç›kt›¤›n› ayn› yazar›n kitab›ndan inceleme-
ye devam edelim:

Evrimsel geliflme süreci içerisinde birbirine ba¤›ml› olmadan geliflen
ve özünde aralar›nda evrimsel bir iliflkinin olmad›¤› organlar da var-
d›r. Örne¤in ahtapotun gözleri ve memeli gözü hemen hemen ayn›
yap›da ve ayn› iflleri görmelerine karfl›n meydana geldikleri embri-
yolojik tabakalar farkl› olduklar› için analog organ say›l›r.

8

Yani evrimciler ahtapotun gözleri ile memeli gözünün aras›nda evrimsel
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bir iliflkinin bulunmad›¤›n› ve bunlar›n birbirlerinden tamamen ba¤›ms›z
olarak ayr› ayr› gelifltiklerini öne sürüyorlar. Bu durumda memeli gözü
için meydana gelen mucizenin (yazar›n yukar›da ifade etti¤i gibi) bir
benzeri ahtapotta, bir di¤eri böcek gözlerinde ve bir baflkas› da bal›k
gözlerinde tekrarlanm›fl olmal›d›r.

E¤er evrim modeli geçerli ise (!), üç ayr› gözün (böceklerde, mürekkep
bal›klar›nda, omurgal›larda) birbirinden ba¤›ms›z evrimleflmifl olmalar›
gerekir. Ayn› imkans›z geliflim, farkl› canl›larda, ayn› süreçte gerçeklefl-
mek zorundad›r. Ünlü evrimci Salisbury bu önemli gerçe¤i flöyle dile ge-
tirmifltir:

Benim son flüphem paralel evrim hakk›ndad›r... Göz kadar komp-
leks bir organ bile muhtelif zamanlarda ayr› ayr› ortaya ç›km›flt›r.
Mesela mürekkep bal›¤›nda, omurgal›larda ve antropodlarda. Bun-
lar›n bir defada ortaya ç›kt›klar›n› izah etmek yeteri kadar problem
teflkil ederken modern sentetik teoriye göre, muhtelif defalar ayr›
ayr› meydana geldikleri düflüncesi bafl›m› a¤r›tmaktad›r.

9

Gerçekten de mikro-mutasyonlarla aç›klanmas› imkans›z olan gözler, ka-
natlar, akci¤erler vb. kompleks organlar›n varl›¤›, Darwin'in de itiraf etti¤i
üzere teorisini kesinlikle y›kmaktad›r. Darwin'in itiraf› flu sözlerinde ifade
edilmektedir:

E¤er çok say›da birbirini takip eden küçük de¤iflikliklerle kompleks
bir organ›n meydana gelmesinin imkans›z oldu¤u gösterilseydi te-
orim kesinlikle y›k›lm›fl olacakt›.

10

K›sacas›, Darwin'in teoriyi ilk ortaya att›¤› y›llarda izah edemedi¤i ve can-
l›lar›n sahip oldu¤u "gözleri düflünmek beni bu teoriden so¤uttu "dedi¤i
gözler, aradan geçen 100 y›la ra¤men evrimciler taraf›ndan hala izah edi-
lememekte ve Ali Demirsoy'un tabiriyle "evrimsel bir mucize" olarak es-
rar›n› korumaktad›r.

11

Oysa evrimde "mucize" olmaz. Çünkü mucize, do¤aüstü bir gücün do¤a-
ya müdahalesi ile gerçekleflir. Evrimcilerin bu çeliflkili kavramla gizleme-
ye çal›flt›klar› gerçek ise yarat›l›flt›r. 
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İNSAN VÜCUDUNDAN
YARATILIŞ ÖRNEKLERİ

‹nsan vücudundaki sistemleri ve organlar›, bunlar›n yap›lar›n› ve ifllevlerini
ne kadar kapsaml› ve detayl› incelersek, kusursuz ve mükemmel yarat›l›fl›n
delillerine de o kadar yak›ndan flahit oluruz.

‹lerleyen sayfalarda, insan vücudundaki baz› organ ve sistemlerin çeflitli çar-
p›c› özelliklerini konu edinece¤iz. Kuflkusuz vücudumuzdaki yarat›l›fl muci-
zeleri bunlardan ibaret de¤ildir. Varl›¤›m›z›n ne denli ince hesaplara ve yara-
t›l›fl mucizelerine dayand›¤›n› görmek için bu örnekler ancak bir bafllang›ç
olabilir.

KARAC‹⁄ERDEK‹ AKIL

Kar›n bofllu¤unun sa¤ üst k›sm›nda yeralan karaci¤er vücut için son derece
hayati bir organd›r. Vücudun di¤er pekçok organ› gibi karaci¤erin yoklu¤u
ya da görevlerini yerine getirememesi insan›n kaç›n›lmaz ölümü anlam›na
gelir. Yani bütün organlar› ve sistemleri yerli yerinde olan bir insan›n yaln›zca
karaci¤eri eksik olsa, o insan yaflayamaz.

Bu noktada flu gerçek bir kez daha kendini gösterir: Evrimcilerin iddia etti¤i
gibi insanlar ve hayvanlar kademe kademe evrimleflerek varolmufl olsalar,
bunlar›n hayatta kalabilmeleri için daha en baflta, karaci¤er dahil tüm hayati
organlar›n›n ve sistemlerinin ayn› anda, kusursuz bir biçimde varolmufl olma-
lar› gerekirdi. Hatta bu da yetmez; hepsinin birbirleriyle olan mükemmel
uyum ve ba¤lant›lar›n›n da ayn› anda ortaya ç›km›fl olmas› flartt›r. Böyle bir
sistemin ise tesadüfle, rastlant›yla aç›klanabilecek hiçbir taraf› yoktur. Bu du-
rum ancak bilinçli bir yarat›l›fl sayesinde meydana gelebilir.

fiimdi bu bilinçli yarat›l›fl›n çarp›c› örneklerinden biri olan karaci¤erin baflar-
d›¤› ve herbiri ayr› birer uzmanl›k gerektiren ifllerden baz›lar›na göz atal›m:

• Kan dolafl›m› içinde mükemmel bir filtre görevini üstlenir: Suda çözülebi-
len, vücut art›¤› basit maddeler böbrekte temizlenirken, ilaçlar ve hormonlar
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gibi karmafl›k kimyasal yap›l› at›klar› ancak karaci¤er temizler. Karaci¤er ol-
masayd› ya da sadece bu özelli¤i olmasayd›, sözkonusu kimyasal at›klar vü-
cutta ciddi zehirlenmelere yol açarlard›.

• Vücudun enerji kaynaklar›n› üretir: Karaci¤erin özelliklerinden biri de vü-
cudun en önemli enerji kayna¤› olan glukozu üretmesidir. Normal beslenme
s›ras›nda al›nan glukoz, glikojene çevrilerek karaci¤erde depolan›r. Karaci¤er
kandaki glukoz oran›n› devaml› kontrol eder. Yemek aralar›nda besin al›n-
mad›¤› ve kandaki glukoz miktar› düflmeye bafllad›¤› zaman, karaci¤er depo-
lad›¤› glikojeni tekrar glukoza çevirerek kana verir. Böylece kandaki glukoz
düzeyinin fazlaca düflmesi engellenmifl olur. Karaci¤er ayr›ca ya¤ asitleri ve
amino asitlerden de glukoz üretebildi¤i gibi, enerji üretiminde kullan›lmas›
mümkün olmayan di¤er karbonhidratlar› da glukoza çevirebilir. Vücudun ye-
terli enerjiye sahip olup olmad›¤›n› hassas bir biçimde denetler. Bunun için
özel bir haberleflme sistemine sahiptir. Vücuttaki tüm organlar karaci¤er ile
ba¤lant›l›d›r.

• Savunma sistemini lojistik yönden destekler: Karaci¤er sadece beslenme ve
metabolizma at›klar› için bir filtre olarak kalmamakta, ayr›ca ba¤›fl›kl›k mad-
deleri olan globulinleri ve damar tamir gruplar› olan enzimleri de üretmekte-
dir. Bu maddeler insan vücudu için hayati önem tafl›rlar.

• Kan› depolar: Karaci¤er, geniflleyebilen veya küçülebilen bir yap›ya sahip-
tir. Bu özelli¤i sayesinde kan damarlar›ndaki kan› depolayabilir veya salabilir.

Karaci¤er sa¤l›kl› bir vücutta, toplam kan›n % 10'unu, yani 450 ml. kan› bün-
yesinde tutar. Baz› durumlarda, örne¤in kalp yetmezli¤i sözkonusu oldu¤un-
da vücutta dolaflan kan miktar›, kalbin çal›flma temposuna fazla gelecektir.
Bu durumda karaci¤er kan tutma hacmini iki kat daha artt›rarak, 1 litre kan›
fazladan depolar. Böylece kalbin, kald›rabilece¤i bir tempoda çal›flmas›na f›r-
sat yarat›r.

Vücutta kan ihtiyac› artt›¤›nda ise (örne¤in a¤›r egzersizler s›ras›nda) karaci-
¤er, bünyesinde depolad›¤› kan› dolafl›ma vererek kan ihtiyac›n› giderir. 

• Bakterileri temizler: Karaci¤erde bulunan Kupffer hücreleri, buradan geçen
özellikle de ba¤›rsaklardan gelen kanda bulunan önemli miktardaki bakteri-
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leri yutarlar. Kupffer hücreleri kandaki parçac›klar›n ya da öteki yan ürünle-
rin artmas› durumunda, bunlar› kandan filtre edebilmek için kendi say›lar›n›
da artt›r›rlar.

• Ekonomik çal›fl›r: Kaslarda glukoz harcanmas› s›ras›nda, metabolizma art›¤›
olan laktik asit aç›¤a ç›kar. Laktik asit kasta kald›¤› sürece ac› verir ve çal›fl-
mas›n› engeller. Karaci¤er bu asidi kaslardan toplar ve yeniden glukoza dön-
dürebilir.

• Ölü alyuvarlar›n yenilerini üretir: Karaci¤er ve dalak, ölen alyuvarlar›n yeri-
ne yenilerinin üretildi¤i, proteinin büyük bir k›sm›n›n parçaland›¤› ve amino
asitler olarak tekrardan farkl› amaçlar için kullan›ld›¤› yerlerdir.

• Vücudun en geliflmifl deposudur: Tüm mineralleri, proteinleri, az miktarda
ya¤› ve vitaminleri karaci¤er depolar. Karaci¤er ayr›ca, vücutta önemli ifllev-
leri olan demirin de depoland›¤› organd›r. ‹htiyaç duyuldu¤unda, depolad›¤›
maddeyi en k›sa yoldan gerekli bölgeye verir.

• Kendi kendini onarabilir: Karaci¤erin kendi kendisini tamir etme yetene¤i
vard›r. Bir k›sm› tahrip olsa, kalan di¤er hücreler hemen ço¤alarak eksik k›s-
m› tamamlar. Hatta organ›n 3'te 2'si al›nsa bile, kalan k›s›m karaci¤eri bir bü-
tün olarak yeniden meydana getirebilecek bir yap›ya sahiptir. 

Karaci¤er kendi kendisini onar›rken, ölen ve zedelenen hücrelerini ortamdan
uzaklaflt›r›r ve yerine yenilerini koyar.

Bu sayd›klar›m›z karaci¤erin fonksiyonlar›ndan yaln›zca birkaç›d›r. Normalde
bir karaci¤er hücresi, yaklafl›k 500'den fazla ifllemi yapabilecek yetenektedir.
Bu ifllemleri de, birbiri arkas›ndan de¤il, ço¤u kez ayn› zamanda baflarmakta-
d›r.

Burada çok "ak›ll›" bir organla karfl› karfl›ya oldu¤umuz aç›kt›r. Karaci¤er çok
geliflmifl bir bilgisayar gibi vücut dengelerini sürekli olarak kontrol eder ve
çeflitli müdahalelerle ayakta tutar. Bu denli ak›ll› bir organ›n, daha büyük bir
ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olmas› gerekti¤i de aç›kt›r. Nas›l bir bilgisayar, üstün
bilgi ve yeteneklere sahip bilgisayar mühendisleri taraf›ndan yap›l›yorsa, ka-
raci¤er de "yap›lm›fl" olmal›d›r. Bu organ›n tesadüfler ve rastgele mutasyonlar
sonucunda ortaya ç›kt›¤›n› iddia eden evrim teorisi ise, bir bilgisayar›n, birbi-
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rini izleyen depremler, y›ld›r›mlar gibi etkiler sonucunda plastik, bak›r, alü-
minyum, cam ve benzeri maddelerden tesadüfen olufltu¤unu öne süren in-
san kadar büyük bir safsata savunmufl olur.

Kald› ki, karaci¤er vücudumuzdaki yüzlerce kompleks organ ve sistemden
yaln›zca biridir. 

‹NSAN DER‹S‹ VE ÖZELL‹KLER‹

Ayn› karaci¤er ve di¤er hayati organlar gibi deri de, olmad›¤› takdirde insa-
n›n yaflam›n› sürdüremeyece¤i çok önemli bir organd›r. Derinin bir bölümü-
nün bile tahrip olmas› insan›n hayat›n› yitirmesine neden olabilir. Zira bu du-
rum vücutta önemli bir su kayb›na ve ard›ndan ölüme yolaçar. Buradan da
anlafl›laca¤› gibi tek bafl›na deri bile evrim teorisini çürüten bir organd›r. Çün-
kü herfleye sahip ancak derisi henüz evrimleflmemifl veya k›smen ortaya ç›k-
m›fl bir canl›n›n ne hayatta kalabilmesi ne de soyunu sürdürebilmesi müm-
kün de¤ildir. Sonuçta, insanlar da hayvanlar da tüm parçalar› eksiksiz ve ku-
sursuz oldu¤u ve vücutlar› da bütünüyle deriyle kapl› oldu¤u halde varol-
mufllar, k›saca yarat›lm›fllard›r.

Deri, insan vücudunda tek parçadan oluflan en genifl organd›r. Hem sa¤lam
hem de esnek bir dokudur. Gerekti¤i zaman ›s›nmam›z› gerekti¤i zaman da
serinlememizi sa¤lar. Vücudun hastal›klara karfl› korunmas›n›n birinci ve en
önemli aflamas› olan deri, sürekli olarak kendini yeniler. Hepimiz derinin du-
yu yetisinden yararlanarak hareketlerimizi düzenleriz. 

Deri bu fonksiyonlar›n› özel olarak haz›rlanm›fl yap›s› sayesinde gerçekleflti-
rir. 

Deri birbirinden tamamen farkl› yap›lardan oluflur. Alt k›sm›nda ya¤dan olu-
flan bir katman vard›r. Bu ya¤ katman› yal›t›m görevi görür. Bu tabakan›n üs-
tünde deriye esneklik özelli¤ini veren ve büyük k›sm› proteinden oluflan bö-
lüm vard›r. Ya¤ katman›n›n üstündeki ilk tabakaya alt deri, onun üstündekine
de üst deri ad› verilir. Bu tabakalar› derinin mikroskobik kesitinde görebiliriz:
Üst deri, alt deri ve ya¤... 
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• Vücudun su dengesinin bozulmas›n› engeller: Üst derinin her iki taraf› da

su geçirmez bir yap›ya sahiptir. D›flardan vücuda, vücuttan d›flar› su geçmez.

Derinin bu özelli¤i sayesinde vücudumuza d›flar›dan girebilecek nem nede-

niyle vücuttaki su miktar›n›n gerekti¤inden fazla artmas›, dolay›s›yla da vücut

dengesinin bozulmas› engellenmifl olur.

• Dayan›kl› ve esnektir: Üst deri yüzeyindeki hücrelerin önemli bir k›sm›

ölüdür. Alt deriyle temas halinde olan kan damarlar›na yak›n k›s›mlar canl›

hücrelerden oluflan tabakad›r. Bu hücreler bölünerek ço¤al›r. Ve yeni hücre-
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Deri birçok tabakadan oluflan, içinde alg›lay›c› sinirler, dolafl›m kanallar›, havalan-
d›rma sistemleri, ›s› ve nem ayarlay›c›lar›, bulunan, gerekti¤inde günefle karfl› kal-
kan üretebilen oldukça karmafl›k bir organd›r. 
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ler eskileri yukar› iterek alt deriden uzaklaflt›r›rlar. Üst deri hücreleri yass›la-
flarak hücre niteliklerini kaybetmeye bafllar ve keratin ad›n› verdi¤imiz sert
bir maddeye dönüflürler. Kan›n besleyicili¤inden uzak kal›p ölen bu hücrele-
ri keratin birarada tutar ve vücut suyunu d›flar› b›rakmayan d›flar›dan da içeri
bir cisim almayan bir z›rh haline gelir.

‹lk bak›flta çok yumuflak görünse de, deri d›flardan gelebilecek darbe ve
olumsuz etkilerden bizi koruyacak kadar dayan›kl›d›r. Daha sert ve kal›n ol-
mas› halinde koruyucu özelli¤inin artaca¤› düflünülebilir. Ancak bu yan›lt›c›-
d›r. E¤er bir filin ya da gergedan›nki kadar sert ve kal›n deriye sahip olsay-
d›k, oldukça hareketli bedenimiz bu yetene¤ini yitirecek ve hantal bir yap›ya
bürünecekti. 

• Kendi kendini yenileyebilir: Üst derinin kesitine bak›nca sa¤laml›¤›n›n ne-
reden kaynakland›¤›n› anlar›z. Bedenin içine girmifl karmafl›k bir yap›s› var-
d›r. Her bir katman bir di¤erine s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. Ama birinin zarar görme-
si di¤erlerini etkilemez. Zaten derimizin bir k›sm› dökülür. Özellikle derimizi
sert sat›hlara sürdü¤ümüzde bu dökülme daha da artar. Bu flekilde kaybolan
parçalar›n yerini almak için üst derinin en alt kat›nda kalan hücreler durma-
dan yeni hücreler üretirler. 

• Tabakalar›n›n bir arada durmas›n› sa¤layacak yap›dad›r: Derinin yandan
kesitine bak›nca üst deri ile alt deri aras›ndaki s›n›r›n girintili ç›k›nt›l› bir gö-
rüntüsü vard›r. Bu engebeler iki katman›n birbiri üzerinden kaymas›n› ve ay-
r›lmas›n› engeller.

• Vücudu zararl› ›fl›nlardan korur: Üst derinin en alt›nda yaflayan bir hücre
'melanin' ad› verilen bir renk maddesi üretir. Deriye rengini veren bu madde,
deriyi güneflten gelen ultraviyole ›fl›nlar›n›n zararl› etkilerinden korur. 

• Vücudun d›fl dünya ile olan ba¤lant›s›n› sa¤lar: Alt derideki sinirler vücut-
tan d›fl dünyaya aç›lan pencereler gibidir. Deri yaflad›¤›m›z ortam›n flartlar›n›
sürekli olarak yoklayan, vücudumuzun en genifl ve en önemli organ›d›r. Ku-
laktan, burundan hatta gözden bile önemlidir. Di¤er duyu organlar›m›z olma-
dan yaflayabiliriz. Ama deri olmadan insan›n hayat›n› sürdürmesi mümkün
de¤ildir. Çünkü insan vücudunun en hayati s›v›s› olan suyun deri olmadan
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vücutta tutulmas› mümkün de¤ildir. Vücuttan çok düflük miktarlardaki su
kayb› dahi an›nda ölümle sonuçlan›r. ‹leri derecedeki yanma vakalar›n›n
ölümle sonuçlanmas›n›n nedeni de derinin önemli bir k›sm›n›n yokolmas›
yüzünden vücudun su kaybetmesidir.

• S›cak havalarda vücudun serinlemesini sa¤layan mekanizmalar› içerir: De-
rinin bir baflka fonksiyonu da vücut s›cakl›¤›n› dengede tutmas›d›r. ‹nsanlar
s›cakta terlerler ve derilerine kan dolar. Bu mekanizma vücudun serinlemesi-
ne yol açar. 

Alt deriyi çok ufak k›lcal damarlar sarm›flt›r. Bunlar sadece derinin beslenme-
si için de¤ildir. Ayn› zamanda derideki kan miktar›n› da kontrol ederler. Vü-
cut ›s›s› artt›¤›nda damarlar geniflleyerek gere¤inden fazla s›cak olan kan›n
vücudun nispeten serin olan d›fl k›sm›ndan geçmesini ve ›s›s›n› d›flar› verme-
sini sa¤lar. Vücudu serinleten bir baflka mekanizma da terdir. ‹nsan derisi
"gözenek" ad› verilen birçok delikle doludur. Gözenekler ter bezlerinin bu-
lundu¤u alt deriye kadar uzan›rlar. Bu bezler kandan ald›klar› suyu gözenek-
lerden geçirerek vücudun d›fl›na atarlar. D›flar› at›lan s›v› (yani ter) buharlafl-
mak için vücudun ›s›s›n› kullan›r. Böylece buharlaflma an›nda ciltteki ›s› kul-
lan›ld›¤›ndan bu bölgede bir serinleme görülür.

• So¤uk havalarda vücut s›cakl›¤›n› korur: Deri so¤uk havada da bu kez vü-
cudun s›cakl›¤›n› korur. So¤uk havalarda ter bezleri çal›flmalar›n› yavafllat›r,
kan damarlar› daral›r. Böylece deri alt›nda kan dolafl›m› azalt›l›r. Bu sayede
vücut ›s›s›n›n d›flar› kaçmas› mümkün oldu¤unca engellenir.

Tüm bunlar›n bize gösterdi¤i sonuç, insan›n derisinin, onun hayat›n› kolay-
laflt›rmak için özel olarak tasarlanm›fl mükemmel bir organ oldu¤udur. Deri
hem korur, hem "klima" görevi görür, hem de esnekli¤i sayesinde hareket
serbestisi sa¤lar. Dahas›, son derece estetiktir.

Bu tür bir derinin yerine sert, kal›n ve kaba bir derimiz olabilirdi. Esnek ol-
mayan, bu nedenle biraz kilo ald›¤›m›zda çatlay›p yar›lacak bir derimiz de
olabilirdi. Ya da yaz›n s›caktan bayg›nl›k geçirmemize, k›fl›n kolayca donma-
m›za neden olacak bir deriye de sahip olabilirdik. Bakmaktan i¤renece¤imiz
derecede çirkin bir deriyle de kapl› olabilirdik. Ancak bizi yaratan Allah, en
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"konforlu", en kullan›fll› ve en estetik deriyle bedenimizi kaplam›flt›r. Çünkü
O "yaratand›r, kusursuzca var edendir, 'flekil ve suret' verendir". (Haflr, 24)

ELDEK‹ TASARIM

Çay barda¤› kar›flt›rmak, kitab›n sayfalar›n› çevirmek gibi en s›radan gördü-
¤ümüz ifllemleri yürüten elimiz, gerçekte büyük bir tasar›m harikas›d›r.

Elin en önemli özelli¤i, tamamen standart bir yap›s› olmas›na karfl›, birbirin-
den çok farkl› kullan›m alanlar›nda büyük bir verimle iflleyebilmesidir. ‹nsan
eli, s›k›lmam›fl haldeyken bile herhangi bir nesnenin üzerine 45 kilo a¤›rl›¤›n-
da bir güçle darbe indirebilir. Biraz antremanla bu gücü kolayl›kla 60 kiloya
ç›karmak mümkündür. Di¤er taraftan elimiz, baflparma¤› ve iflaret parma¤›
aras›na ald›¤› milimetrenin onda biri inceli¤indeki bir ka¤›t parças›n› hissede-
bilir. 

‹flte bu güç ve inceli¤e ek olarak sahip oldu¤u büyük manevra yetene¤i, in-
san elini rakipsiz k›lar. 27 kemik ve bunlara yön veren mükemmel bir kas ve
sinir sistemiyle elimizin tüm canl›lar dünyas›nda bir efli daha yoktur. Tüm
bunlar, bu organ›m›z›n son derece fonksiyonel olarak kullan›labilecek flekil-
de yarat›lm›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Elimizi avuç içinden afla¤›ya ve yukar›ya do¤ru 180 derece oynatabiliyoruz.
Hayvanlar aleminde sadece y›rt›c› kufllar›n bafllar› bu kadar mükemmel bir
dönüm aç›s›na sahiptir. Elin özelliklerden bir di¤eri, baflparma¤›n›n öbür par-
maklardan herbirine de¤ebilecek kadar oynak olmas›d›r. Tabii baflparma¤›n
di¤er parmaklar›n karfl›s›na gelebilmesi için sadece oynak olmas› yeterli de-
¤ildir. Ayn› zamanda uygun uzunlukta ve uygun yerde olmas› da gerekmek-
tedir. 

Bafl parmak, di¤er parmaklar› idare eden bir görev yüklenir ve tutufllarda
"kuvvet ayarlay›c›s›" olma özelli¤ini kazan›r: Bu kitab›n bir sayfas›n› çevirdi-
¤iniz zaman, elinizin birçok ifli ayn› anda yapt›¤›n› biliyor muydunuz? Sayfa-
n›n sa¤ üst köflesinden tutunuz. Bir sayfay› tespit edip çevirirken, iflaret ve
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orta parma¤›n›z, bafl parma¤›n›za bas›nç uygulayacakt›r. Böylece fark›nda ol-
madan sayfay› çevirir ve b›rak›rs›n›z. 

Bafl parmaks›z bir el, normal bir elin yapabilece¤i ifllerin önemli bir k›sm›n›
yapamaz. Yapt›klar›n›n verimi ise normal ele
göre daha düflüktür.

Elin özelliklerinden bir di¤eri, güçlü oldu¤u
kadar büyük hassasiyete sahip olmas›d›r. Çok
say›da kas ve sinirlere sahip olan kollar›m›z,
flartlara göre elimizin kuvvetli veya yumuflak kav-
ramas›n› sa¤larlar. Elimiz kas ve sinirlerin yan›nda
baz› küçük yap›lar› da bar›nd›r›r. Parmaklar›m›z›n ucun-
daki t›rnaklar, gereksiz bir aksesuar de¤ildir. Yere düfl-
müfl bir i¤neyi al›rken, parmaklar›m›z kadar t›rnaklar›m›-
z›n da yard›m›na baflvururuz. Cildimizde parmak izlerimi-
zi oluflturan pürüzler ve t›rnaklar sayesinde, küçük fleyleri
rahatl›kla kavrayabiliriz. Hepsinden önemlisi t›rnaklar, par-
maklar›n, tuttuklar› cisme uygulamalar› gereken hassas bas›n-
c›n ayarlanmas›nda büyük rol oynarlar. 

Elimizle nesnelere dokunur, onlar›n yerini ve biçimini de¤ifltirir,
a¤›rl›klar›n› tartar›z, ›s›s›n›, dayan›kl›l›¤›n› ölçeriz, nesnelerin sert
mi yumuflak m› oldu¤unu hissederiz. 

Elimizi di¤er organlar›m›zdan ay›ran bir baflka özelli¤i de yorulmamas›d›r.
Yap›lan araflt›rmalarda normal bir insan›n hayat› boyunca elini en az 25 mil-
yon kez aç›p kapad›¤› tespit edilmifltir. Bu, herhangi bir aletin k›ramayaca¤›
kadar büyük bir rekordur. 

T›p ve bilim dünyas›n›n büyük çabalar›ndan birini, elin bir benzerini yapay
olarak meydana getirmek oluflturur. Bunun için yap›lan tüm robot ellerin or-
tak özelli¤i, bunlar›n güç aç›s›ndan insan eliyle ayn› performansa sahip olma-
lar›d›r. Ancak dokunmadaki hassasiyet, mükemmel manevra yetene¤i ve de-
¤iflik ifller yapabilme konusunda ayn› fleyi söylemek mümkün de¤ildir.

Nitekim birçok bilim adam›, insan elinin tüm fonksiyonlar›na sahip robot bir
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elin gerçeklefltirilemeyece¤ini düflünmektedir. Bunlardan biri de "Karlsruhe
Eli" olarak adland›r›lan robot eli yapan mühendis Hans J. Schneebeli'dir.
Schneebeli, bu konuda flunlar› söylüyor: 

Robot eller üzerinde ne kadar çok çal›fl›rsam, insanlar›n sahip olduklar›
ellere de o kadar çok hayran oluyorum. ‹nsan elinin yapt›¤› iflin bir k›s-
m›na bile ulaflabilmemiz için daha çok zaman›n geçmesi gerekiyor.

El genelde gözün ortakl›¤›yla iflleyen bir organd›r. Gözün alg›lad›klar› beyne
ulaflt›r›l›r ve beyinden gelen yeni bir
komutla, el, yapaca¤› ifle uygun ola-
rak harekete geçer. Tabii ki bunlar
çok k›sa sürede ve bizim bu ifl için
özel bir çaba sarfetmemize gerek kal-
madan gerçekleflir. Dokunma s›ras›n-
da bir ola¤anüstülük varsa parmak
ucundaki sinirler, beyne yeniden sin-
yal yollarlar. Bu yeni sinyale göre de-
¤erlendirme yap›l›r ve elin hareketi
yeniden düzenlenerek, uygulamaya
konulur. 

Robotlar ise ancak ya görme ya da
dokunma özelli¤ini esas alarak hare-
ket edebiliyorlar. Ayr›ca robot eller
farkl› fonksiyonlar› yerine getiremi-
yor. Örne¤in piyano çalabilen bir ro-
bot el, çekiç tutam›yor. Çekiç tutan
robot ise bu kez yumurtay› k›rmadan
kavrayam›yor.
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Eldeki tasar›m o denli kusursuzdur ki,
modern teknoloji ile üretilen robotlar

asla insan elini taklit edememekte-
dirler. Hiç bir robot el, insan elinin

yapt›¤› ifllerin hepsini birden yapamaz. 



Tüm bunlar›n üstüne insanda iki elin beraber çal›flt›¤›, hareketlerin beyin yö-
netiminde yap›ld›¤› ve bu yönetimin de sinir sistemi arac›l›¤›yla gerçeklefltiril-
di¤i de eklenirse, elin sadece iflleyiflini anlaman›n bile ne derece büyük bir
çabay› gerektirdi¤i daha iyi anlafl›l›r.

Anlafl›lan bir di¤er önemli gerçek ise, bu denli üstün bir tasar›ma sahip olan
elin, mutlaka bir "tasar›mc›"n›n elinden ç›km›fl olmas› gerekti¤idir. Modern
teknoloji taraf›ndan tam anlam›yla taklit bile edilemeyen bir tasar›m, kuflku-
suz evrim teorisinin öne sürdü¤ü gibi tesadüflerle ortaya ç›km›fl olamaz. 
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El, önkolda bulunan çok say›daki kas›n uyumlu çal›flmas› sayesinde iflleyen ku-
sursuz bir makinad›r.
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APAÇIK OLAN YARATILIfi

Önceki sayfalarda vücuttaki birkaç organ›n çal›flmas›n› inceledik. Dikkat edilirse,
vücudun sahip oldu¤u bu mükemmel mekanizmalar, ço¤u kez biz fark›nda olma-
dan çal›fl›rlar. Kalbimizin atmas›, karaci¤erin fonksiyonlar›, derinin kendini yeni-
lemesi ve bunun gibi binlerce, hatta hücre seviyesine indi¤imizde milyonlarca ifl-
lem bizim bilgimiz d›fl›ndad›r. Böbreklerin kan›m›z› süzdü¤ünün, ba¤›rsaklar›n
yedi¤imiz besinleri emdi¤inin, akci¤erlerin kandaki karbondioksiti temizledi¤i-
nin, pankreas›n üretti¤i salg›lar›n fark›na bile varmay›z. Hücrelerimizde saniyede
milyonlarcas› gerçekleflen protein sentezlerinden, hücrelerin ço¤almalar›ndan,
DNA'lar›n kopyalanmas›ndan, ba¤›fl›kl›k sisteminin her saniye bütün vücudumu-
zu taray›p yabanc› organizmalar› yoketti¤inden haberimiz bile olmaz. 

‹nsan, kendine verilmifl olan bu vücut adl› mükemmel mekanizman›n de¤erini,
ancak hastaland›¤›nda, bir organ› ifllevini yerine getiremez hale geldi¤inde anla-
maktad›r.

Peki içinde yaflad›¤›m›z bu mükemmel mekanizma nas›l var olmufltur? Ak›l ve
vicdan sahibi bir insan için, bu vücudun "yarat›lm›fl" oldu¤unu anlay›p hissetmek
zor de¤ildir.

Çünkü, evrimciler, tesadüflerin birbiri üzerine eklenerek bir organizma var etti¤i-
ni öne sürerler. Oysa insan vücudu, ancak baflta da belirtti¤imiz gibi, tüm organ-
lar› ayn› anda var oldu¤unda çal›flabilir. Böbre¤i, akci¤eri, karaci¤eri, kalbi, ba¤›r-
sa¤› ya da sinir sistemi olmayan bir insan yaflayamaz. Bu organlar var olsa da,
e¤er görevlerini tam yerine getirmiyorlarsa yine insan yaflam› sürmez. 

Dolay›s›yla, insan vücudu, yaflayabilmek ve neslini sürdürebilmek için, bir bütün
olarak eksiksiz bir biçimde varolmufl olmal›d›r. ‹nsan vücudunun, "bir anda, tü-
müyle eksiksiz bir biçimde var olmas›"n›n di¤er bir söylenifl tarz› da "yarat›lm›fl
olmas›"d›r. Kuran bu gerçe¤i flöyle vurgular:

Sizleri Biz yaratt›k, yine de tasdik etmeyecek misiniz? fiimdi dökmekte ol-
du¤unuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yarat›yorsunuz, yoksa yarat›-
c› Biz miyiz? Sizin aran›zda ölümü takdir eden Biziz ve Bizim önümüze ge-
çilmifl de¤ildir; benzerlerinizi getirip-de¤ifltirme ve sizi flimdi bilemeyece¤i-
niz bir flekilde-infla etme konusunda. (Vak›a, 57-61)



CANLILARDAN
BAZI SİSTEMLER

Canl›l›¤› konu edinen programlara ya da yaz›lara bakt›¤›n›zda, ilginç bir üs-
lupla s›k s›k karfl›lafl›rs›n›z. "Do¤a canl›l›¤› yaratt›", "do¤a insan› ortaya ç›kar-
d›", "tabiat ana hayat›n kanununu koydu" gibi ve buna benzer kal›plarla ifade
edilen bu üslubun alt›nda çok önemli bir amaç ve bir aldatmaca vard›r.
Amaç, Allah'›n varl›¤›n› gözard› etmek, aldatmaca ise do¤an›n kendisini biz-
zat bir yarat›c› gibi göstermektir. 

Oysa do¤ay› bir bak›ma üstün yetenekli bir makine olarak görüp "do¤a icat
etti", "do¤a harikas›", "tabiat ana" vs. gibi yorumlara yönelenler de gayet iyi
bilirler ki "do¤a" olarak adland›rd›klar› fley, hava, su, toprak, a¤aç, çiçek, bö-
cek k›saca dünyay› ve dünyan›n içinde bulundu¤u günefl sistemini ifade et-
mektedir. ‹nsanlara tüm canl›lar›, tüm güzellikleri "dünya yapt›" veya bunlar
"topra¤›n eseri" denmifl olsa herhalde gülüp geçerlerdi. Ama "tabiat-do¤a" gi-
bi kelimelerle yap›lan genifl çapl› propagandalar, kiflilerin do¤ay› neredeyse
bilinçli bir güç olarak görmeye bafllamas›na sebep olabilmektedir. Oysa
unutmamak gerekir ki do¤a, gördü¤ümüz ola¤anüstü düzenli ve mükemmel
sistemin ad›d›r, bu sistemi kuran ve ona sürekli olarak hayat verenin de¤il.
Dünya üzerinde hayat›n› sürdüren her canl› Allah taraf›ndan yarat›lm›flt›r ve
Allah kendilerini hangi özelliklerle yaratt›ysa, onlarla varl›klar›n› sürdürmek-
tedirler. 

‹lerleyen sayfalarda, do¤adaki baz› canl›lar›n sahip olduklar› ilginç özellikleri
inceleyece¤iz. Öncelikle de baz› canl›lar›n avlanma ve savunma yöntemleri-
ne bakaca¤›z. Bunu yaparken ak›lda tutmam›z gereken en önemli nokta, do-
¤an›n canl›lar aras›nda sürekli devam eden bir avlama-avlanma iliflkisi üzeri-
ne kurulu oldu¤udur. Bu iliflki öyle hassas bir dengeye oturmufltur ki, mil-
yonlarca y›ld›r, milyonlarca tür canl› bir di¤erini yiyerek beslenmekte, ama
bu canl›lar yok olmamaktad›r. E¤er avlama-avlanma zinciri içindeki önemli
türlerden birinin soyu tükense, büyük bir dengesizlik ortaya ç›kar. Örne¤in
dünyadaki kar›ncayiyenlerin soyu tükense, kar›ncalar k›sa sürede büyük top-
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raklar› istila edebilirler. 

Canl›lar aras›ndaki bu avlama-avlanma iliflkisi, insano¤lunun zararl› müdaha-
leleri olmad›¤› sürece, büyük bir uyum içinde devam etmektedir. Bu denge-
nin sürmesini sa¤layan en önemli sistem ise, canl›lar›n sahip olduklar› avla-
ma ya da savunma sistemleridir. 

Her canl›, kendisini savunmak için farkl› yeteneklerle birlikte var edilmifltir.
Kimisi çok h›zl› ve çeviktir; kendini kaçarak kurtar›r. Kimisi yerinden k›m›l-
dayamaz, ama sa¤lam z›rhlarla kapl›d›r. Kimisi, ola¤anüstü "korkutma" bece-
rilerine sahiptir. Baz›lar›, zehirli, yak›c›, ya da kötü kokulu gazlar püskürtür.
Daha baflkalar›, ölü taklidi yapabilecek yetenekte yarat›lm›flt›r. Vücutlar› ka-
muflaj için ola¤anüstü derecede uygun olarak varedilenler de bulunur.

‹lerleyen sayfalarda, bu avlanma ve savunma sistemlerinin en çarp›c› ve en
flafl›rt›c› olanlar›ndan baz› örnekler görece¤iz. Ama unutmamak gerekir ki,
bunlar yaln›zca birer örnektir ve canl›lar burada de¤inemedi¤imiz ve hatta
insano¤lunun henüz keflfedemedi¤i daha binlerce ilginç sistemle donat›lm›fl-
lard›r. Ve tüm bu sistemler, Allah'›n yarat›fl›n›n üstünlü¤ünün birer kan›t›d›r-
lar.

ÇINGIRAKLI YILANIN ZEH‹R‹

Sesi ve görünümü ile oldukça korkutucu bir canl› olan ç›ng›rakl› y›lan, çok il-
ginç bir avlanma tekni¤ine sahiptir. Y›lan›n bafl›n›n ön k›sm›ndaki yüz çukur-
lar›nda bulunan ›s› alg›lay›c›lar, çevresindeki av›n vücut s›cakl›¤›n›n neden
oldu¤u infrared ›fl›n›n› saptar. Bu saptama ortam s›cakl›¤›ndaki 1/300'lük bir
derece art›fl›n› tespit edebilecek kadar hassast›r. Y›lan, bir yandan da koku al-
ma organ› olan çatal diliyle sürekli etraf›n› tarar. Bu iki özelli¤i sayesinde, ko-
yu karanl›kta yar›m metre ilerisinde yere çömelmifl hareketsiz bir sincab› far-
kedebilir. 

Av›n›n yerini hatas›z tesbit eden y›lan önce ona sessizce sokulur ve sald›r›
mesafesine girer, ard›ndan boynunu yay gibi gerer ve av›n›n üzerine büyük
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bir h›zla at›l›r. Bu s›rada 180 derece aç›labilen güçlü çenesindeki difllerini av›-
na geçirmifltir bile. Tüm bunlar, bir otomobilin yar›m saniye içinde s›f›rdan 90
km/saat h›za eriflmesine eflde¤er bir süratte olup biter. 

Y›lan›n, av›n› etkisiz hale getirmek için kulland›¤› en büyük silah› olan 'zehir
diflleri'nin uzunlu¤u 4 cm kadard›r. Bu difllerin içi oyuktur ve zehir bezlerine
ba¤l›d›r. Bez kaslar›, y›lan ›s›rd›¤› anda büzülür ve zehiri önce difl kanal›na,
oradan da av›n cilt alt›na bas›nçla püskürtürler. Y›lan zehiri, ya merkezi sinir
sistemini felce u¤rat›r ya da kan› p›ht›laflt›rarak ölüme neden olur. Baz› y›lan-
lar›n 0.28 graml›k zehiri, 125.000 fareyi öldürecek kadar güçlüdür. Zehir, av›n
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y›lana bir zarar vermesini engelleyecek kadar çabuk etki eder. Art›k y›lan›n
yapaca¤› ifl, felç geçiren av›n› son derece esnek olan a¤z›yla yutmakt›r. 

Y›lan›n zehirli oluflu herkesçe bilinen bir konu oldu¤undan, hemen hiç kim-
se bunun nas›l olabildi¤i üzerinde düflünmez. Oysa, bir hayvan›n bir baflka
hayvan› zehirleyerek öldürme gibi bir "teknoloji"ye sahip olmas›, gerçekten
de flafl›rt›c› ve ola¤anüstüdür.

Yarat›c›'y› inkar etmekte diretenler, yani evrimciler, y›lan›n nas›l böylesine
ola¤and›fl› bir yetene¤e sahip oldu¤unu aç›klayamazlar elbette. Çünkü y›la-
n›n a¤z›nda yer alan zehir sistemi, son derece karmafl›k ve hesapl› bir sistem-
dir. Bu sistemin ifllemesi için hayvan›n içleri oyuk özel "zehir diflleri" olmas›,
bu difllere ba¤l› zehir bezleri olmas›, bu bezlerin içinde düflmanlar›n› an›nda
felç edecek kadar güçlü bir zehrin oluflmas› ve hayvan av›n› soktu¤u anda bu
sistemi çal›flt›racak bir refleksin ortaya ç›kmas› gerekir. Bu çok parçal› siste-
min tek bir parças› dahi olmasa, sistem çal›flmaz. Bu da y›lan›n avlamak için
seçti¤i hayvanlara yem olmas›yla sonuçlanacakt›r. Hayvan›n ›s› de¤ifliklikleri-
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ni ve kokular› alg›lamadaki ola¤anüstü yetenekleri de karfl› karfl›ya oldu¤u-
muz "dizayn"›n ne denli detayl› oldu¤unu gösterirler. 

Tüm bunlar, yeryüzündeki ilk ç›ng›rakl› y›lan›n, hiçbir evrim geçirmeden, bu-
günkü mükemmel haliyle ortaya ç›km›fl olmas› gerekti¤ini göstermektedir.
Yani y›lan yarat›lm›flt›r. Bunun d›fl›nda kalan her aç›klama, bilimsel bulgulara
ve mant›¤a ayk›r›d›r. Nitekim fosil kay›tlar›nda rastlad›¤›m›z durum da budur;
fosiller canl›lar›n dünya üzerinde hiçbir ortak ata ve ara form olmadan ortaya
ç›kt›klar›n›, yani yarat›ld›klar›n› göstermektedir.

Canl›lar› incelemeye devam etti¤imizde, sürekli olarak bu gerçekle karfl›lafl-
maya devam ederiz.

SONDAJCI ARI

‹lginç avlanma tekniklerinden birisi de, "son-
dajc› ar›" olarak bilinen canl›ya aittir. Bu ar›
cinsi yavrular›n› sireks ad› verilen baflka bir
ar›n›n larvas› ile besler. Ama karfl›laflt›¤› bir
sorun vard›r: Sireks larva dönemini, a¤aç ka-
bu¤unun 4 cm. kadar alt›nda geçirir. Bu ne-
denle, sondajc› anne göremedi¤i sireks larva-
lar›n›n önce yerini tespit etmelidir.

Ar›, sireks larvas›n›n yerini tesbit için vücudu-
na yerlefltirilmifl olan çok hassas al›c›lar› kul-
lan›r ve ilk sorun, yani yer tespiti böyle-
ce çözümlenmifl olur. Peki ya
ikincisi?... Bunu da a¤aç kabu¤unu delerek
yapar.

Ar›n›n a¤aç kabu¤unu delmek için sahip oldu-
¤u organa 'Ovipositor' ad› verilmifltir. Bu özel
organ, ar›n›n tüm vücudundan daha fazla bir
uzunlu¤a sahiptir. Bu organ kuyruktan ç›kan

HARUN YAHYA 39



iki uzant›n›n birleflmesiyle oluflur ve ucu keskin bir b›çak gibidir. B›ça¤›n a¤-
z› kullan›m amac›na uygun olarak t›rt›kl› olarak yarat›lm›flt›r.

Sondajc› ar›, kabuk alt›ndaki sireksin yerini bulur bulmaz delme uzant›lar›n›
en kestirme yolu izleyecek biçimde hedefine yöneltir. ‹ki uzant›, bir testere
gibi ileri geri hareket ederek kabu¤u deler. Ar› sirekse isabet eder etmez,
kendi yumurtas›n› borusu arac›l›¤›yla larvan›n içine b›rak›r.

Ve yavru yaban ar›s›, annesinin bulup kendisine hem yem, hem s›¤›nak ola-
rak b›rakt›¤› kurtçu¤un içinde büyüyerek hayata bafllar.

Elbette ki sondajc› ar›n›n sahip oldu¤u tüm bu sistem, sadece çok bilinçli ve
üstün bir yarat›l›fl›n ürünü olabilir. Hayvan›n sistemlerinin evrimle aç›klanma-
s› ise mümkün de¤ildir. Çünkü hayvan›n sahip oldu¤u "sondaj" yetene¤inin
ifllemesi için, hem a¤aç kabu¤u alt›ndaki larvalar› tespit edecek bir al›c› siste-
mine, hem de çok özelleflmifl bir delici kuyru¤a sahip olmas› gerekir. Bu iki
ayr› özellik tesadüfi de¤iflimlerle ortaya ç›kamayacak kadar komplekstirler.
Dahas›, iki ayr› özelli¤in ayn› anda ortaya ç›km›fl olmas› zorunludur. (Aksi
halde hayvan larvalar›n› besleyemeyecek ve soyunu devam ettiremeyecek-
tir.) Aç›kt›r ki hayvan›n bu özelliklerinin kayna¤› evrim de¤il, yarat›l›flt›r.

ET Y‹YEN B‹TK‹

fiafl›rt›c› yöntemlerle "avlanan" bitkiler de vard›r. Örne¤in "venüs" isimli bitki
üzerinde dolaflan böcekleri yakalar ve bunlarla beslenir. 

Bu bitkinin avlanma sistemi son derece komplekstir. Çeflitli bitkiler etraf›nda
gezinerek kendine yiyecek arayan bir sinek, birdenbire oldukça cazip bir bit-
ki ile, yani venüsle karfl›lafl›r. Bir çana¤› kavram›fl ellere benzeyen bitkiyi ca-
zip k›lan fley, yapraklar›n›n dikkat çekici k›rm›z› rengi ve daha da önemlisi,
bu yapraklar›n çevresindeki bezlerden salg›lanan fleker kokulu salg›d›r. Ko-
kunun dayan›lmaz cazibesine kap›lan sinek fazla tereddüt etmeden bu ilginç
bitkinin üzerine konar. Yiyecek kayna¤›na do¤ru ilerlerken bitki üzerindeki
zarars›z görünümlü tüylere de ister istemez dokunur. ‹flte bunun üzerine bit-
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ki aniden kapan›verir. Sinek, ans›z›n üzerine s›ms›k› kapanan bir çift yapra-
¤›n aras›nda s›k›fl›p kal›r. Venüs bitkisi biraz sonra "et eritici" s›v›s›n› salg›la-
maya bafllayacak ve k›sa bir süre içinde sine¤i bir tür pelteye dönüfltürecek,
sonra da emerek tüketecektir.

Bitkinin sine¤i yakalamaktaki h›z› son derece etkileyicidir. Bitkinin kapanma
h›z›, insan elinin maksimum kapanma h›z›ndan daha fazlad›r (eliniz aç›kken
ortas›na konan bir sine¤i yakalamay› denerseniz, büyük olas›l›kla baflaramaz-
s›n›z, ama bitki bu ifli baflarabilmektedir). Peki kaslar›, kemikleri olmayan bir
bitki nas›l olup da böyle ani bir hareket yapabilmektedir?

Araflt›rmalar venüs bitkisinin içinde elektriksel bir sistem oldu¤unu ortaya
koymufltur. Sistem flöyle çal›fl›r: Bitkinin tüycüklerinde sine¤in çarpmas›yla
oluflan mekanik etki, tüycüklerin alt›ndaki al›c›lara iletilir. E¤er mekanik itme
yeterince güçlüyse, al›c›lardan t›pk› bir havuzdaki dalgalar gibi tüm yaprak
boyunca elektriksel sinyaller yollanacakt›r. Sinyaller yapraklar› ani bir biçim-
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de hareket ettiren motor
hücrelere ulafl›r ve sine¤i
yutacak mekanizma hare-
kete geçer.

Bitkinin uyar› sisteminin ya-
n›nda, yapraklar›n›n kapan-
mas›n› sa¤layan mekanik
sistem de son derece mü-
kemmel bir yarat›l›fltad›r.
Bitki içindeki hücreler
elektriksel uyar› al›r almaz
bünyelerindeki su dengele-
rini de¤ifltirirler. Yapraklar›n
oluflturdu¤u kapan›n iç ta-
raf›ndaki hücreler bünyele-
rindeki suyu b›rak›p çöker-
ler. Bu olay havas› al›nm›fl
bir balonun sönmesine
benzer. Kapan›n hemen d›-
fl›ndaki hücreler ise afl›r› su
alarak flifler. Böylece insan›n
kolunu hareket ettirmesi
için bir kas›n gevflerken
ötekinin kas›lmas›na benzer
flekilde, kapan kapan›r.
‹çerde hapsolan sinek ise her ç›rp›nmas›nda tüylere tekrar tekrar de¤erek,
elektriksel itmenin tekrar oluflumuna ve dolay›s›yla da yapra¤›n daha s›k› ka-
panmas›na neden olmaktad›r. 

Bu arada kapan›n yüzeyindeki haz›m bezleri de uyar›lmaktad›r. Uyar› sonu-
cunda bezler sine¤i yavaflça eritecek s›v›y› salg›lamaya bafllarlar. Böylece bit-
ki, protein bak›m›ndan hayli zengin bir çorba haline gelen sine¤in peltesini
kullanarak beslenir. Sindirimin sonunda ise, tuza¤›n› kapanmas›n› sa¤layan
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Yarat›c›'n›n eseri oldu¤u ise elbette çok aç›kt›r. 



mekanizma tersine iflleyerek kapan›n aç›lmas›

sa¤lan›r.

Ayr›ca sistemin bir ilginç özelli¤i daha vard›r:

Tuza¤›n harekete geçmesi için tüylere üst üste

iki kez dokunulmas› flartt›r. ‹lk dokunma elekt-

rik potansiyelini oluflturmakta fakat tuzak ka-

panmamaktad›r. Tuzak ancak ikinci bir dokun-

mayla elektrik potansiyelinin belirli bir boflal-

ma düzeyine ulaflmas› sonucu kapanmaktad›r.

Sinek tuza¤› bu çift hareketli mekanizma saye-

sinde gereksiz yere kapanmaz. Örne¤in bitki-

nin içine bir ya¤mur damlas›n›n düflmesi duru-

munda kapan harekete geçmez. 

fiimdi bu etkileyici avlanma sistemi üzerinde

düflünelim. Bitkinin av›n› yakalayabilmesi ve

sindirilebilmesi için tüm sistemin varolmas› ge-

reklidir. Birinin bile eksikli¤i bitki için ölüm de-

mektir. Örne¤in; yaprak içindeki tüyler olmasa

böcek içerde gezmesine ra¤men reaksiyon hiç-

bir zaman bafllayamayaca¤›ndan bitki kapana-

mayacakt›r. Veya kapanma sistemi olsa ancak

böce¤i sindirecek salg›lar olmasa, tüm sistem

bofla gidecektir. K›saca sistemin eksik olmas›

demek bitkinin beslenememesi ve sonuçta yok

olmas› demektir.

Ortada öyle büyük bir tasar›m ve kusursuz bir

planlama vard›r ki, bunun sahibinin hem venüs

bitkisini, hem de tüm do¤ay› yaratm›fl olan Al-

lah oldu¤u apaç›kt›r. 
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YABAN ARISI "PEPS‹S"‹N TARANTULA ‹LE SAVAfiI

Pepsis ad› verilen dev bir yaban ar›s› türü, üreme mevsimi boyunca di¤er bir-
çok hayvan›n aksine yuva yapmak, kuluçkaya yatmak gibi ifllerle u¤raflmaz.
Çünkü yarat›l›fl›nda ona verilen üreme mekanizmas› çok farkl›d›r. Yaban ar›-
s›, dünyan›n en iri ve en zehirli örümce¤i olan tarantulay› kullanarak yumur-
talar›n› besleyip-koruyacakt›r.

Tarantulalar genellikle toprak alt›nda kazd›klar› tünellerde saklan›rlar. Ancak
yaban ar›s›, tarantulan›n kokusuna hassas özel alg›lay›c›larla donat›lm›flt›r ve
bu nedenle av›n› bulmas› pek de zor olmaz. Ancak tarantula s›k rastlanacak
türden bir hayvan de¤ildir. Bu yüzden yaban ar›s›n›n tek bir tarantula bulmak
için saatlerce toprak üzerinde yürüdü¤ü olur. Bu yolculuk s›ras›nda duyarga-
lar›n›n hassasiyetlerini kaybetmemesi için onlar› s›k s›k temizlemeyi de ihmal
etmez.

Tarantula bulundu¤unda ise büyük bir savafl bafllar. Tarantulan›n en büyük
silah› öldürücü zehiridir. Mücadelenin ilk bafl›nda da tarantula hemen ar›y›
sokar. Ama bu yaban ar›lar› (pepsis) tarantulan›n zehirine karfl› özel bir pan-
zehirle korunmufltur. Vücutlar›ndaki özel bir salg› sayesinde örümce¤in kuv-
vetli zehirinden etkilenmezler. 

Bu durumda örümce¤in ar›ya karfl› yapabilece¤i pek bir fley yoktur. Sokma
s›ras› ar›ya gelmifltir. Örümce¤i karn›n›n sol üst taraf›ndan sokan ar› zehirini
buraya boflalt›r. Örümce¤in vücudunun bu k›sm›n›n seçilmesi son derece il-
ginçtir; çünkü örümce¤in en hassas yeri bu bölgedir. Olay›n en ilgi çekici ya-
n› bu aflamadan sonra bafllar: Ar›n›n zehiri, tarantulay› öldürmek için de¤il
onu felç etmek için vücuduna konulmufltur. 

Hareketsiz kalan tarantulay› sürükleyerek uygun bir yere tafl›yan yaban ar›s›,
burada bir çukur kazar ve tarantulay› çukurun içine tafl›r. Bundan sonra ta-
rantulan›n karn›nda bir delik açan yaban ar›s› buraya tek bir yumurta b›rak›r

Birkaç gün içinde yumurtadan pepsisin yavrusu ç›kar. Yavru de¤iflim geçire-
ce¤i koza dönemine kadar tarantulan›n etini yiyerek beslenecek ve onun vü-
cudu içinde korunacakt›r. Anne pepsis ise, üreme mevsimi boyunca b›raka-
ca¤› 20 yumurtan›n her biri için ayr› bir tarantula bulmak zorundad›r.
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Bu inan›lmaz yönteme bakt›¤›m›zda görünen, ar›n›n üreme sisteminin özel
olarak tarantulaya ayarlanm›fl oldu¤udur. Aksi halde, ar›n›n vücudunda ta-
rantula zehrine karfl› panzehir bulunmas›, ya da hayvan›n tarantulay› felç
edecek nitelikte bir s›v› salg›lamas› hiçbir flekilde aç›klanamaz. Hayvanlar
aras›nda "birebir" uyum vard›r ve bu da bilinçli bir tasar›m›n ispat›d›r. Aç›kt›r
ki, her iki canl› da ayn› Yarat›c› taraf›ndan yarat›lm›fllard›r.
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BARAJ YAPAN KUNDUZLAR

Baz› hayvanlar›n özelli¤i, flafl›rt›c› derecede iyi birer mimar olmalar›d›r. Bir
mühendis kadar ince hesaplar ve ak›lc› tasar›mlar gerçeklefltirirler. Asl›nda,
ba¤›ms›z bir bilince sahip olmad›klar› için, kendilerine Allah taraf›ndan ilham
edilen yetenekleri sergilemifl olurlar. Nitekim Kuran, Allah'›n balar›s›na "da¤-
larda, a¤açlarda ve onlar›n kurduklar› çardaklarda kendine evler edin. Sonra
meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaflt›rd›¤› yollarda yü-
rü-uçuver" diye ilham etti¤ini haber vermekle, canl›lar›n yeteneklerinin Al-
lah'tan gelen özel ve metafizik bir emrin sonucu oldu¤unu haber vermekte-
dir. (Nahl, 68-69)

Allah taraf›ndan verilen mühendislik yetene¤iyle kendisine evler edinen hay-
vanlar›n biri kunduzdur. Kunduzlar, yuvalar›n› durgun bir göletin içinde ya-
parlar. Ancak bu göletin özelli¤i, kunduzlar›n dere üzerinde infla ettikleri bir
"baraj" ile suni olarak oluflturulmufl olmas›d›r.

Kunduz, suyun önünü kesmek ve kendisine yuva yapabilece¤i durgun bir
gölet oluflturabilmek için bir baraj infla etmeye koyulur. Bunun için, ilk ola-
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rak kal›n dallar› dere yata¤›n›n içine iter. Ard›ndan daha ince dallar›, daha
a¤›r olanlar›n üzerine y›¤ar. Ama karfl›s›na ç›kan en büyük sorun akan suyun
bu kitleyi al›p götürme tehlikesidir. E¤er baraj dere yata¤›na sa¤lam bir flekil-
de kenetlenemezse akan su k›sa sürede onu tahrip edecektir. Baraj›n su tara-
f›ndan da¤›t›lmamas› için yap›lacak en güzel fley, önce dere yata¤›na kaz›klar
çakmak ve bu kaz›klar üzerine baraj› infla etmektir. Bu nedenle kunduzlar,
barajlar›n› yaparken ana tafl›y›c› olarak büyük kaz›klar kullan›rlar. Ama bu

Kunduz yuvas›, ayn› zamanda oldukça genifl bir barajd›r. 



kaz›klar› dere yata¤›na çakmakla u¤raflmazlar, onlar›n yapt›¤› kaz›k olarak
kullanacaklar› parçalar› tafllarla a¤›rlaflt›rarak su içinde sabitlemektir. Kunduz-
lar, en son olarak y›¤d›klar› dallar›, kil ve ölü yapraklardan yapt›klar› özel bir
harçla birbirlerine yap›flt›r›rlar. Bu harç su geçirmedi¤i gibi, suyun afl›nd›r›c›
gücüne karfl› da çok dayan›kl›d›r. 
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Kunduzlar nehir yataklar›nda
dev barajlar infla ederler. Bu hay-
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m›flt›r. Ayaklar› yüzmelerini ko-
laylaflt›racak biçimde perdelidir.
Palete benzeyen büyük bir kuyruklar› vard›r. Da-
has›, kunduzlar›n ön diflleri yaflamlar› boyun-
ca sürekli uzar. Bu amaçs›z bir özellik de-
¤ildir; çünkü hayvanlar›n diflleri sürekli
kemirdikleri a¤aç parçalar› nedeniyle
y›pran›r ve s›k s›k da k›r›l›r. 



Kunduzun infla etti¤i baraj, suyun önünü tam 45 derecelik bir aç›yla keser.
Yani hayvan baraj›n›, dallar› suyun önüne rastgele atarak de¤il tamamen
planl› bir flekilde infla etmektedir. Burada ilginç olan günümüz hidroelektrik
santrallerinin tümünün bu aç›yla infla edilmesidir. Kunduzlar, bunun yan›s›ra,
suyun önünü tamamen kesmek gibi bir hata da yapmazlar. Baraj› istedikleri
yükseklikte su tutabilecek flekilde infla eder, fazla suyun akmas› için özel ka-
nallar b›rak›rlar. 

Kunduzun yarat›l›fl›, yapaca¤› inflaatç›l›k ifli için özel tasar›mlarla doludur. 

Bu ifl için kunduzun en önemli aleti, diflleridir. Yapt›¤› baraj›, diflleriyle kemi-
rip-kesti¤i a¤aç dallar›yla infla eder. Do¤al olarak da, diflleri sürekli y›pran›r,
afl›n›r, s›k s›k da k›r›l›r. E¤er bu ifl için özel bir sistemle donat›lm›fl olarak ya-
rat›lmasayd›, hayvan k›sa sürede difllerini yitirebilir ve aç kalarak ölebilirdi.

Ancak, dedi¤imiz gibi, hayvan›n bu problemi, en bafltan çözülmüfltür. Çünkü
a¤açlar› kemirmek için kulland›¤› dört tane ön difli, ayn› bizim t›rnaklar›m›z
gibi, hayvan›n hayat› boyunca sürekli uzar.

Acaba difller nas›l olmufltur da böyle bir özelli¤e sahip olmufllard›r? Kunduz,
difllerinin k›r›ld›¤›n› görünce, onlar› uzatmaya m› karar vermifltir? Yoksa, tesa-
düfen, ilk baraj› yapan kunduzun diflleri uzamaya m› bafllam›flt›r? Aç›kt›r ki,
hayvan, böyle bir özellikle yarat›lm›flt›r. Bunun özel bir yarat›l›fl oldu¤u, arka
difllerin boyunun sabit kalmas›ndan da anlafl›lmaktad›r. Çünkü e¤er hayvan›n
bütün diflleri sürekli olarak uzasayd›, afl›nmayla karfl›laflmayan arka difller,
afl›r› büyüyecek, hayvan›n çenesini zorlayacak, a¤z› kullan›lmaz hale gele-
cekti. Ama yaln›zca öndeki dört difl uzamaktad›r: Yani a¤aç kemirirken kul-
land›¤› difller...

Kunduzun difllerinden baflka pek çok organ› özel olarak yapt›¤› ifle uygun fle-
kilde yarat›lm›flt›r. Su alt›nda çal›fl›rken gözün zarar görmesini engelleyen flef-
faf perdeler, burnuna ve kulak içlerine su kaçmas›n› engelleyen özel kapak-
ç›klar, su içinde bir bal›k gibi hareket etmesini sa¤layan tarakl› arka ayaklar,
ayr›ca yass›, genifl ve sert bir kuyruk hayvan›n yarat›l›fltan sahip oldu¤u ayr›-
cal›klard›r. Tüm bunlar aç›k bir tasar›m›n, daha do¤ru bir ifadeyle aç›k bir ya-
rat›l›fl›n iflaretleridir.
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TERM‹T GÖKDELENLER‹

Do¤adaki mimarlar aras›nda termitlerin yeri tart›fl›lmazd›r. Görünüfl olarak
kar›ncalara çok benzeyen bir böcek türü olan termitler, topraktan yapt›klar›
görkemli yuvalarda yaflarlar. Bu yuvalar›n yüksekli¤i 6 metreyi, geniflli¤i ise
12 metreyi bulur. ‹flin en ilginç yan› ise, bu hayvanlar›n kör olmalar›d›r.

Yuvan›n yap› malzemesi iflçilerin salyalar›n› toprakla kar›flt›rarak yapt›klar›,
sert ve dayan›kl› bir harçt›r. Termitlerin yap› sanat›n›n en ola¤anüstü özelli¤i
ise, koloniye düzenli hava ve flafl›lacak bir sabitlikte ›s› ve nem sa¤lamas›d›r.
Topraktan yapt›klar› gökdelenlerin kal›n ve sert duvarlar›, yuvan›n iç k›sm›-
n›n d›flar›daki s›caktan uzak tutulmas›n› sa¤lar. Hava çevirimi için yuvan›n iç
duvarlar› boyunca uzanan özel koridorlar vard›r. Di¤er taraftan gözenekler
havay› sürekli filtre eder. 

Orta boydaki bir yuvan›n sakinlerinin ihtiyaç duydu¤u oksijen için, hergün
1500 litre hava gereklidir. E¤er bu hava do¤rudan do¤ruya içeri al›n›rsa, yu-
vada oluflan ›s› termitler için son derece tehlikeli boyutlara ç›kacakt›r. Ancak
termitler bafllar›na gelece¤i biliyormuflças›na bunun tedbirini alm›fllard›r. 

YARATILIfi GERÇE⁄‹50



Afl›r› ›s›nmaya karfl› yuvan›n alt›na nemli mahzenler yaparlar. Büyük Sahra'da
yaflayan türler ise çöl zemininin 40 metre kadar afla¤›s›na bir su cetveli kaz›p,
yukar›daki yuvaya suyun buharlaflarak ulaflmas›n› sa¤lar. Gökdelenin kal›n
duvarlar› ise içerdeki nemin korunmas›na yard›mc› olur.

S›cakl›k kontrolü de nem gibi büyük hassasiyetle yap›l›r. D›fltaki hava, yuva-
n›n yüzeyine yap›lm›fl ince kanallardan geçerek nemli mahzenlere girer ve
buradan yuvan›n en üstünde bulunan bir hole uzan›r; orada hava, böceklerin
bedenleriyle temas edip ›s›narak yükselir. Böylece basit bir fiziksel ilke yo-
luyla, koloni iflçilerinin sürekli olarak denetledi¤i bir hava dolafl›m› sistemi
sa¤lanm›fl olur.

Ayr›ca yuva d›fl›nda, su bask›nlar›na karfl› e¤imli bir dam ve oluklar göze çar-
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Boylar› birkaç santimi geçmeyen termitler hiçbir
araç-gereç kullanmadan yüksekli¤i 6 metreye ulaflan
gökdelenler yapabilirler. Bu görkemli yuva, içinde
yaflayan ve say›lar› bir milyonu aflan termit kolonisi-
ni düflmanlar›ndan ve d›flar›daki elveriflsiz yaflam ko-
flullar›ndan mükemmel bir biçimde korur. Peki bu
kör canl›lara bu mimarl›k bilgisini veren akl›n kay-
na¤› nedir?...



par. 

Görme yetene¤inden yoksun, bir
milimetreküpten bile küçük bir
beyine sahip olan bu canl›lar, bu
kadar karmafl›k bir inflaat› nas›l
baflarmaktad›rlar? 

Termitlerin yapt›¤› bu ifl, aç›kt›r
ki, hayvanlar aras›ndaki kollektif
bir çal›flman›n sonucudur. Çünkü
"hayvanlar birbirlerinden ba¤›m-
s›z tüneller kaz›yorlar da, bunlar
tesadüfen birbirine uygun ç›k›-
yor" demek yaln›zca bir safsata-
d›r. Ama bu noktada flöyle bir so-
ruyla karfl›lafl›yoruz: Hayvanlar
bu karmafl›k ifli yaparken birbir-
leriyle nas›l uyum içinde çal›fla-
bilmektedirler? Bu tür bir inflaat
insanlar taraf›ndan yap›ld›¤›nda,
inflaat›n bir mimar taraf›ndan ön-
ceden çizildi¤ini, sonra planlar›-
n›n iflçilere da¤›t›ld›¤›n› ve tüm inflaat›n bir flantiyede organize edilip düzen-
lendi¤ini biliyoruz. Ama aralar›nda bu tür bir iletiflim olmayan, üstelik bir de
kör olan termitler, nas›l böyle dev bir inflaat› uyum içinde baflarm›fllard›r?

Akl›n Kayna¤›

Konuyla ilgili yap›lm›fl olan bir deney, yukar›da sordu¤umuz soruya cevap
bulunmas›n› kolaylaflt›rm›flt›r. 

Deneyde, inflas›na bafllanan bir termit evi, daha ilk aflamada ikiye ayr›lm›flt›r.
‹nflaat boyunca iki grup termitin birbirleriyle temaslar› engellenmifltir. Sonuç
oldukça flafl›rt›c›d›r. Ortaya iki ayr› yuva de¤il, bir yuvan›n iki parças› ç›km›fl-
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Termitler infla etti¤i
dev kulelerin iç kesiti.



t›r. Parçalar bir araya getirildi¤inde, yap›lan tüm kanal ve yollar›n birbirini tut-
tu¤u görülmüfltür.

Bu olay nas›l aç›klanabilir?...

Aç›kt›r ki, tüm termitleri yönlendiren ayr› bir irade vard›r. Kald› ki bu örnek
tek de¤ildir. Örne¤in çekirgeler, topluca uçtuklar› zaman ço¤unlukla belirlen-
mifl bir yöne uçarlar. fiimdi bu topluluktan bir çekirgeyi ay›r›p kapal› bir ku-
tuya koysak, hareket yönünü o anda kaybeder ve panik içinde her tarafa uç-
maya çal›fl›r. E¤er bu kutuyu uçan grubun ortas›na koysak kutunun içindeki
çekirge birdenbire do¤ru olan istikameti bulur ve flimdi ancak bir yöne, yani
grubun uçtu¤u yöne süratle uçma¤a bafllar!

K›sacas›, bireylerin toplu olarak meydana getirdikleri eserlere ve organizas-
yona ait bilgi, ancak topluluk düzeyinde ortaya ç›kmaktad›r. Bireylerde ayr›
ayr› mevcut de¤ildir. Bir baflka deyiflle, termit ve ar› gibi kollektif "inflaat"lar
yapan hayvanlar, bireysel olarak ne yapt›klar›n›n fark›nda de¤illerdir. Ancak
tüm bunlar›n ötesinde, hepsini kontrol eden ve hepsinin yapt›¤› ifli biraraya
getirerek mükemmel sonucu var eden bir baflka ak›l vard›r.

Kuran'da bu konuyu aç›klayabilecek çok önemli bir bilgi vard›r. Önceki say-
falarda da de¤indi¤imiz gibi, Nahl Suresi'nde bal yap›m›n›n ar›lara Allah tara-
f›ndan "vahyedildi¤i" haber verilir. Yani ar›lar›n yapt›klar› ifl, Allah'›n onlara
verdi¤i özel bir ilhamla gerçekleflmektedir.

Anlafl›lan ayn› fley termitler ve di¤er bütün hayvanlar için de sözkonusudur.
Aç›kt›r ki, bu hayvanlar›n yapt›klar› mükemmel ifller, hayvanlara "ö¤retilmifl",
hayvanlar bu ifli yapacak flekilde programlanm›fllard›r. Çünkü yapt›klar› ina-
n›lmaz inflaat›, insanlar ancak y›llarca mimarl›k e¤itimi gördükten sonra ve
pek çok teknik alet kullanarak gerçeklefltirebilirler. ‹nsan gibi ak›l ve bilinç
sahibi olmayan bu canl›lar›n, bu ifli yapacak flekilde özel olarak yarat›ld›klar›
ve böylece kendilerini Yaratan'›n sonsuz bilgi ve gücünü göstermeye arac›
olduklar› apaç›k ortadad›r.

Yapt›klar› büyük mimari harikalar›n sonucunda övülmeye ve hayran olunma-
ya lay›k olan ise, kuflkusuz bu küçük yarat›klar de¤il, onlar› bu yetenekle var
edip-yaratan Allah't›r.
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ÜREME
fiu anda dünya üzerinde yaflamakta olan yüzbinlerce farkl› türe ait trilyonlar-
ca canl› vard›r. Ancak bu canl›lar›n hepsi de çok k›sa bir süre içinde ölecek
ve yeryüzünden silineceklerdir. Canl›lar›n ölmesine ra¤men canl›l›¤›n devam
etmesini sa¤layan hayati sistem ise, üremedir. 

E¤er canl›lar›n üreme sistemleri olmasayd›, canl›l›k bir nesil içinde yok olur-
du. Bu sistemlerin, örne¤in erkek ve difli üreme organlar›n›n varl›¤› ise, yine
tesadüfle aç›klanmas› mümkün olmayan ve yarat›l›fl› ispatlayan delillerdir. Er-
kek ve kad›ndaki üreme organlar›n›n birbirlerine ne kadar uyumlu oldu¤u
düflünülürse, buradaki tasar›m›n mükemmelli¤i çok kolayl›kla görülür. 

Ancak insan ve hayvanlarda üreme organlar›n›n varolmas› yeterli de¤ildir;
üremeyi cazip görmeleri için özel bir dürtü de (cinsellik dürtü) gereklidir. Ak-
si halde, üreme flanslar› olmas›na ra¤men, ço¤u bu ifle kalk›flamayacakt›r.  

Tek bafl›na cinsel istek de yetmez. Canl›lar çiftleflip dünyaya yeni bir canl› ge-
tirseler bile, e¤er ona bakma, onu koruma iste¤ine sahip olarak yarat›lmaz-
larsa türleri sona erebilir. E¤er, canl› türlerinin ço¤unun sahip oldu¤u anne-
baba flefkati olmasayd› türler yok olacakt›. Burada evrimci mant›ktaki kimse-
ler "nesilleri devam ettirme bilinci"nden bahsederler. Onlara göre nas›l her
fert, kendini savunmak için ola¤anüstü çaba gösteriyorsa neslinin devam›
için de çaba harcamaktad›r. Oysa bir hayvan›n "benden sonra soyum devam
etmeli, onun için de yapmam gerekenleri yapmal›y›m" diye düflünemeyece¤i
ortad›r. Hayvan bir fleyler umarak veya gelecekle ilgili menfaat beklentileriy-
le de¤il, o içgüdüyle yarat›ld›¤› için yavrusunu kollay›p-gözetir.

Buna karfl›n baz› canl›larda bu flefkat yoktur ve dünyaya getirdikleri yavrula-
r›n› b›rak›p giderler. Fakat bu canl›lar bir kerede çok fazla yavru dünyaya ge-
tirmekte ve hiçbir koruma olmaks›z›n da bunlar›n baz›lar› sa¤ kalabilmekte-
dir. E¤er bu canl›lar yavrular›n› korumaya çal›flacak flekilde yarat›lm›fl olsalar,
bu kez türlerinde büyük bir nüfus patlamas› yaflan›r ve do¤an›n dengesi bo-
zulurdu.

K›sacas› canl›l›¤›n sürmesinin birinci flart› olan üreme, çok kompleks bir sis-
temdir ve her aflamas›nda bilinçli bir yarat›fl›n izlerini görmek mümkündür. 

YARATILIfi GERÇE⁄‹54



PENGUENLER VE YAVRULARI

Penguenlerin yaflad›¤› kutup dairesinde hava s›cakl›¤› -40°C'ye kadar düfler.
Penguenlerin bu denli so¤uk bir ortamda hayatlar›n› sürdürebilmeleri için
vücutlar› kal›n bir ya¤ tabakas›yla kaplanm›flt›r. Bunun d›fl›nda besinleri çok
h›zl› parçalayan bir sindirim sistemine sahiptirler. Bu iki unsur bir araya gel-
di¤inde ortalama +400C'lik bir vücut ›s›s›na kavuflan penguenler için so¤u¤un
pek önemi kalmaz. Ama penguen yavrular› için flartlar çok daha zordur ve
bu nedenle iyi bak›lmalar› gerekir.

Penguenlerin kuluçkaya yatt›klar› dönem kutup k›fl›na rastlar. Üstelik kuluç-
kaya yatan difli de¤il, erkek penguendir. Penguen çiftini bu zamanda -
40°C'ye kadar düflen so¤u¤un yan›nda bir de buzul da¤lar› zorlayacakt›r. K›fl
boyunca buzullar gittikçe büyüyecek, kuluçka yeri ile en yak›n besin kay-
naklar›n›n bulundu¤u deniz k›y›s› aras›ndaki mesafe fazlas›yla artacakt›r. Bu
mesafe bazen 100 km'yi geçebilmektedir.

Difli penguenler sadece bir yumurta yumurtlar ve kuluçka görevini erkekleri-
ne devredip denize dönerler. Erkek kuluçkaya yatt›¤› dört ay boyunca h›z›
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zaman zaman 120 km'yi bulan kutup f›rt›nalar›na karfl› koymak zorundad›r.
Bu süre içinde sürekli yumurtalar›n bafl›ndad›r, bu yüzden avlanma imkan›
da bulamaz. Zaten en yak›n yiyecek kayna¤› birkaç günlük mesafededir.
Dört ay boyunca hiçbir fley yemeden yatan erkek bu süre zarf›nda yar› yar›ya
kilo kaybeder. Ama asla yumurtay› terk etmez. Aylarca aç kalmas›na ra¤men
kendisi için av bulmaya ç›kmaz, açl›¤a katlan›r.

Dört ay sonunda yumurtalar k›r›lmaya bafllad›¤›nda birden difli belirir. Bu
dört ay boyunca bofl durmam›flt›r, sürekli yavrusu için çal›flm›fl, kursa¤›nda
yemek biriktirmifltir.

Anne yüzlerce penguenin aras›ndan efli ve yavrusunu güçlük çekmeden bu-
lur. Geçen zaman içerisinde sürekli olarak avland›¤›ndan son derece dolu bir
kursakla gelmifltir. Kursa¤›ndakileri boflaltarak yavrunun bak›m iflini üstlenir. 
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Penguenler yavrular›n› so¤uktan korumak için onlar› ayaklar›n›n üzerine oturtup haf-
talarca ›st›rlar. Bir yandan da yavruya yemek tafl›rlar. Bu büyük fedakarl›k,
Darwinizm'in tüm temel önkabullerini y›kan bir davran›flt›r. 



Bahar geldi¤inde buzul erimeye bafl-
lam›fl ve buz tabakas› üzerinde deni-
zin ortaya ç›kt›¤› delikler belirmifltir.
Art›k anne ve baba bu deliklerden
bal›k avlayarak beslenecek, yavrula-
r›n› da ayn› yiyecekle besleyecekler-
dir.

Yavruya bakmak oldukça zahmetli
bir ifltir; onun beslenmesi için ebe-
veynler bazen uzun süre hiçbir fley
yemezler. Ayr›ca her yerin buzlarla
kapl› oldu¤u ortamda yuva yapma
olana¤› da yoktur. Anne ile baban›n,
yavruyu buzun so¤u¤undan koru-
mak için yapabilecekleri tek fley,
yavruyu ayaklar›n›n üstüne koyup,
kar›nlar›yla ›s›tmakt›r.

Peki neden? Darwin'in evrim teorisi,
tüm canl›lar›n bencil olduklar›n› ve
sadece kendi yaflamlar›n›n devam›
için mücadele ettiklerini öngörmek-
tedir. Penguenlerin davran›fl›n›n bunu yalanlad›¤› ise aç›kt›r. Aç›k olan bir
ikinci nokta, hayvan›n sahip oldu¤u bu inan›lmaz fedakarl›¤›n ona "ilham"
edilmifl bir içgüdü oldu¤udur. Allah, penguen türünün devam›n›, hayvana
yarat›l›fl›ndan verdi¤i bu fedakarl›k ile sa¤lam›flt›r.

Bir baflka bilinçli tasar›m örne¤i ise, penguenlerin yumurtlamak için seçtikle-
ri zamand›r. Acaba niçin penguenler yaz›n de¤il de k›fl›n yumurtlarlar? Bunun
tek sebebi vard›r: e¤er yaz›n yumurtlanm›fl olsa, yavrunun büyümesi k›fla
rastlayacak o zaman da etraftaki denizler donmufl olacakt›. Bu durumda hem
hava flartlar› çok a¤›r oldu¤undan, hem de besin kayna¤› olan deniz çok
uzaklarda kald›¤›ndan ebeveynler yavruyu besleyecek besini zor bulacaklar-
d›. 
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MEGAPOD KUfiU ve KULUÇKA MAK‹NES‹

Pasifik adalar›nda yaflayan megapod isimli kufl, yavrular› için ilginç bir "ku-
luçka makinesi" haz›rlar. 

Difli megapod, yaz mevsimi boyunca her 6 günde bir tane yumurta yumurt-
lar. Ancak megapodun yumurtalar› kendi boyutuna göre oldukça büyük, ne-
redeyse devekuflu yumurtas› kadard›r. Bu nedenle de anne megapod, ancak
birinin üzerinde kuluçkaya oturabilir. Bu durumda, ilerleyen her alt› günde
bir annenin yumurtlayaca¤› yeni yumurtalar, aç›kta kalma, dolay›s›yla da ›s›
yetersizli¤inden ölme tehlikesiyle karfl› karfl›ya kal›r. Oysa megapod için bu
bir sorun de¤ildir. Çünkü az önce de belirtti¤imiz gibi, bu sorun, bir tür ku-
luçka makinesi sayesinde çözülür. Baba megapod, do¤ada en kolay bulunan
materyalleri yani kum ve topra¤› kullanarak, kuluçka makinesi üretecek yete-
nekte yarat›lm›flt›r.

Bunun için baba megapod, daha yumurtlama devresi bafllamadan 6 ay önce,
dev pençeleriyle 5 metre çap›nda ve 1 metre derinli¤inde bir çukur kazmaya
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bafllar. Ard›ndan çukuru yafl otlar ve yapraklarla doldurur. Bundaki amaç, çü-
rüyen bitkilerdeki bakterilerin üretti¤i s›cakl›¤›, yumurtalar için kullanmakt›r. 

Ancak bu ifllemin gerçekleflmesi için ek düzenlemeler de gerekmektedir.
Çünkü bitkilerin çürümelerinin ve ›s› aç›¤a ç›karmalar›n›n as›l nedeni, mega-
podun bitki y›¤›n› içine yapt›¤› huni biçimindeki deliktir. Bu delik k›fl boyun-
ca ya¤murun içeri s›zmas›n› ve organik maddelerin nemli tutulmas›n› sa¤lar.
Böylece nem nedeniyle üzeri kumla örtülmüfl olan bitkilerde çürüme bafllar
ve ›s› aç›¤a ç›kar. ‹lkbahar›n, yani Avusturalya için kurak mevsimin bafllama-
s›ndan az önce erkek, çürümüfl bitki tabakas›n› havaland›rmaya bafllar. Bu,
›s› dengesinin korunmas› içindir. Difli kufl da aras›ra çukurun yan›na gelerek
erke¤in çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol eder. Sonunda difli, çürüyen bitkilerin
üzerindeki kuma yumurtlar.

"Kuluçka makinesi"nin üstündeki yavrular›n geliflebilmesi için, ›s›n›n +
33oC'de sabit tutulmas› gerekmektedir. Erkek, bunu sa¤layabilmek için, bir
termometre kadar hassas gagas› ile s›k s›k kumlar›n ›s›s›n› ölçer. Gerekirse
yükselen ›s›y› düflürmek için havaland›rma delikleri açar. Öyle ki d›flar›dan
kum öbe¤inin üzerine 1-2 avuç toprak at›lacak olsa, erkek megapod hemen
fazla kumu ayaklar›yla d›flar› atarak, ›s›daki en küçük bir de¤iflimi bile engel-
ler. Bu koruma alt›nda yavrular dünyaya gelir. Dünyaya yeni gelen yavrular o
kadar geliflmifltir ki, yumurtadan ç›kt›ktan birkaç saat sonra uçabilirler.
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Pasifik adalar›nda
yaflayan megapod
kufllar›, inan›lmaz bir
kimyasal düzenek
kurarak yavrular›
için bir tür kuluçka
makinas› üretirler.
Hayvan›n bu bilgiye
özel bir "ilham" ol-
madan ulaflmas› ise
mümkün de¤ildir.



‹nsano¤lunun bile yapmakta zorlanaca¤› böyle bir ifli, bu hayvanlar milyon-
larca y›ld›r nas›l baflarmaktad›r? Hayvanlarda, insan gibi bir bilinç olmad›¤›n›
bildi¤imize göre, bu olay›n tek aç›klamas›, hayvan›n bu ifl için "programlan-
m›fl", önceden bu ifli yapacak flekilde yarat›lm›fl oldu¤udur. Aksi halde, ne bu
ifl için alt› ay önceden haz›rl›k yapmas›n›n, ne de karmafl›k kimyasal ifllemle-
ri bilmesinin aç›klanmas› mümkün de¤ildir. Neden yumurtalar› korumak için
böyle bir zahmete giriflti¤i ise bafll› bafl›na bir sorudur. Tek cevab› ise, Al-
lah'›n canl›lara verdi¤i ço¤alma ve yavrular› koruma iste¤inde gizlidir.

GÖÇMEN KUfiLAR

Kufllar›n nas›l ve neden göç etmeye bafllad›klar›, "göç karar›"n› neye dayana-
rak ald›klar› yüzy›llard›r merak ediliyor. Önceleri hayvanlar›n mevsim de¤i-
flikli¤inin bir sonucu olarak göçe bafllad›¤› düflünülmüfltü. Yani, "y›llar önce
göç diye birfley yoktu. Ama flartlar de¤iflince göçler bafllad›" diyordu baz›lar›.
Oysa göç olay› yön bulma, g›da depolama, uzun süre uçabilme gibi flartlar
gerektirmektedir. Bu flekilde yarat›lmam›fl bir hayvan›n birdenbire göç eden
bir hayvana dönüflmesi mümkün de¤ildir. Zaten yap›lan deneyler göç olay›-
n›n mevsim de¤ifliklikleri ile alakal› olmay›p yeryüzünde kurulmufl bulunan
ekolojik dengenin bir parças› oldu¤unu ortaya ç›kartm›flt›r. 

Konuyla ilgili bir çal›flmada, bahçe bülbülleri ›s› ve ›fl›k gibi iç koflullar› de¤ifl-
tirilebilen bir laboratuarda deneylere tabi tutuldu. ‹çerideki koflullar d›flarda-
kinden farkl› olarak düzenlendi. Örne¤in d›flar›da k›fl mevsimi yaflan›rken, la-
boratuarda bahar ortam› sa¤land›. Kufllar içerdeki flartlara göre vücutlar›ndaki
düzenlemeleri yapt›lar. Ayn› göç vaktinin yaklaflt›¤› zamanlarda yapt›klar› gi-
bi, yak›t için ya¤ depolad›lar. Fakat görüldü ki, kufllar, yapay mevsime göre
kendilerini ayarlay›p, erkenden göç edecekmifl gibi haz›rlansalar da, göç ha-
reketine vaktinden önce giriflmediler. D›flardaki mevsime uydular. Bu da kufl-
lar›n göçe bafllama karar›n› mevsim flartlar›n› gözlemleyerek almad›klar›n›n
ispat›yd›. 

Peki kufllar göç vaktini neye dayanarak belirliyorlard›? Bilim adamlar› bu so-
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runun cevab›n› bulabilmifl de¤iller. Bu nedenle, canl›larda, kapal› bir ortam-
da zamanlama yapabilmelerini ve mevsim de¤iflikliklerini ay›rdedebilmeleri-
ni sa¤layan bir "iç saat"in varoldu¤unu düflünüyorlar. Ama, "kufllar›n bir iç sa-
ati var, bu sayede göç vaktini anl›yorlar" demenin bilim d›fl›, kaçamak bir ce-
vap oldu¤u aç›kt›r. Bu nas›l bir saattir, vücudun hangi organ›na ba¤l› olarak
çal›flmaktad›r ve nas›l oluflmufltur?

Ayn› sistemin sadece tek bir göçmen kufl için de¤il, bütün göç eden canl›lar
için geçerli oldu¤unu düflünürsek bu sorunun cevab› daha da önem kazan›r. 

Dahas›, bilindi¤i gibi göçmen kufllar ayn› yerden göçe bafllamazlar, çünkü
hepsi ayn› yerde bulunmamaktad›r. Ço¤u tür, önce belirli bir yerde toplan›r,
sonra hep birlikte göçe bafllarlar. Ama bu zamanlamay› nas›l yapmaktad›rlar?
Acaba nas›l olup da, bu kufllar›n sahip olduklar› kabul edilen "saat"ler, birbi-
riyle bu denli uyumludur? Bu denli düzenli bir sistemin bilinçli bir yarat›l›fl ol-
madan ortaya ç›kmas› elbette mümkün de¤ildir.
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Enerji Kullan›m›

Kufllar uçmak için büyük bir enerji sarfederler. Harcanan bu enerjiyi karfl›la-
yabilmek için, kara ve denizdeki tüm canl›lardan daha çok yak›ta ihtiyaç du-
yarlar.

Mesela 3.000 km.'lik Hawaii-Alaska mesafesini katedebilmek için birkaç
graml›k, minik "sar›salk›m kuflu" yolculu¤u boyunca 2.5 milyon kez kanat

ç›rpmak zorundad›r. Buna ra¤-
men 36 saat gibi uzun bir süre
havada kalabilmektedir. Bu yol-
culu¤u s›ras›ndaki sürati ise sa-
atte ortalama 80 km.dir. Bu ka-
dar yorucu bir uçufl s›ras›nda,
kufllar›n kan›ndaki asit miktar›
afl›r› derecede artar ve yükselen
vücut ›s›s› nedeniyle de kufl ba-
y›lma tehlikesiyle karfl› karfl›ya
kal›r. Baz› kufllar bu tehlikeyi
karaya inerek engellerler. Peki
engin denizlerin üzerinde göç
etmekte olanlar nas›l kurtula-
cakt›r? Onun denizin üzerindey-
ken inebilece¤i bir kara parças›
bulmas› imkans›z gibidir. Ünlü
bilimadam› Wöerner Nachtiyall,
bu durumda kuflun kanatlar›n›
mümkün oldu¤u kadar aç›p
kendini b›rakarak serinledi¤ini
gözlemifltir.

Göçmen kufllar›n metabolizmalar› da, bu ifli kald›racak kadar güçlüdür. Ör-
ne¤in göçeden en küçük kufl olan "kolibri"nin vücudundaki metabolizma ha-
reketi, bir filinkinden 20 kat daha fazlad›r. Bu sebeple kuflun vücut s›cakl›¤›
62°C'ye ulafl›r.
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Yüksek ‹rtifada Uçufl

Göçmen kufllar›n bir bölümü çok yüksek irtifada uçarlar. Örne¤in kazlar
8.000 metre yükseklerde uçabilirler. Atmosferin, 5.000 metrede bile deniz se-
viyesine k›yasla % 63 oran›nda daha az yo¤un oldu¤u hat›rland›¤›nda kazla-
r›n uçtu¤u yüksekli¤in ne denli ak›lalmaz oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Çünkü, at-
mosferin bu denli seyrek oldu¤u bir yükseklikte uçan kufl, daha h›zl› kanat
ç›rpmak ve dolay›s›yla daha fazla oksijen bulmak zorundad›r.

Ancak bu hayvanlar›n ci¤erleri, yükseklerdeki oksijenden maksimum oranda
faydalanabilecek flekilde yarat›lm›flt›r. Memeli hayvanlar›nkinden farkl› bir fle-
kilde çal›flan akci¤erler, kufllar›n seyrek havada normalden fazla enerji alma-
lar›n› sa¤lar. 

Mükemmel Duyma Yetene¤i

Kufllar göçleri s›ras›nda hava olaylar›na da dikkat ederler. Örne¤in yaklaflan
bir f›rt›nan›n oda¤›na girmemek için yollar›n› de¤ifltirirler. Kufllar›n bu özelli-
¤ini araflt›ranlardan ornitolog Melvin L. Kreithen baz› kufllar›n atmosferde
çok uzak mesafelere yay›lan son derece küçük frekansl› sesleri iflittiklerini
saptam›flt›r. Bu sayede göçmen kufl, bulundu¤u yerden çok uzaktaki bir da-
¤›n üzerinde patlayan f›rt›nay› veya yüzlerce kilometre ileride, denizin üze-
rindeki gök gürültüsünü iflitebilmektedir. Ayr›ca, kufllar›n göç yollar›n›, hava
flartlar›n›n genelde tehlikeli oldu¤u bölgelerden uzak tuttuklar› da bilinmek-
tedir. 

Yön Alg›lama

Kufllar, binlerce kilometrelik uçufllar› s›ras›nda, pusula, harita ya da benzeri
yön belirleyicilerden yoksun olarak, nas›l do¤ru yönü bulmaktad›rlar?...

Bununla ilgili olarak ilk öne sürülen teori, kufllar›n yer flekillerini ezberledik-
leri ve böylece yolu flafl›rmadan katedebildikleri fleklindeydi. Ama yap›lan
deneyler, bu teorinin yanl›fl oldu¤unu göstermifltir. 

Konuyla ilgili olarak güvercinler üzerinde yap›lan bir deneyde, hayvanlar›n
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Yukar›daki illustrasyon, kufllar›n uçarken faydaland›klar› 12 unsuru göstermektedir.
1- Günefl, 2- Zamanlama hissi, 3- Y›ld›zlar›n konumlar›, 

4- Ultraviyole ›fl›nlar›, 5- Polarize ›fl›k, 6- Çok düflük frekansl› sesler,
7- Çok uzaklardan gelen dalga, gökgürültüsü gibi sesler,

8- Dünyan›n manyetik alan›, 9- Yerçekimi, 10- Meteorolojik de¤erlendirme,
11- Uygun rüzgarlar, 12- Yeryüzü flekilleri.



gözlerine etraf› görmelerine
engelleyen donuk lensler ta-
k›lm›flt›r. Ancak, böylece yer-
yüzü flekillerini görmeleri en-
gellenmifl güvercinler, sürüle-
rinden birkaç kilometre öte-
de b›rak›lsalar bile, yine gide-
cekleri yolu bulabilmifllerdir. 

Daha sonra yap›lan araflt›r-
malarda, dünyan›n manyetik
alan›n›n özellikle kufl türleri
üzerinde etkili oldu¤u anla-
fl›lm›flt›r. Yap›lan çeflitli çal›fl-
malarla, kufllar›n yerin man-
yetik alan›ndan yararlanarak
yönlerini bulmalar›n› sa¤la-
yan oldukça geliflmifl bir
"manyereseptör" (manyetik
alan alg›lay›c›s›) sistemine sa-
hip olduklar› ortaya konmufl-
tur. Bu sistem sayesinde, kufllar, göç s›ras›nda dünyan›n de¤iflen manyetik
alan›n› hissederek, yönlerini belirlemektedirler. Deneyler, göçmen kufllar›n,
manyetik alandaki % 2'lik bir de¤iflimi bile alg›lad›klar›n› göstermifltir.

Baz›lar›, kufllar›n vücudunda bir tür pusula oldu¤unu söyleyerek, konuyu
aç›klad›klar›n› zannetmektedirler. Ancak, as›l büyük soru bu noktadan do¤-
maktad›r.

Soru fludur: Kufllar nas›l olmufl da birer "do¤al pusula" ile donat›lm›fllard›r?
Pusulan›n, "icad" edilen bir fley oldu¤unu, insan akl› taraf›ndan yap›ld›¤›n› bi-
liyoruz. Peki insan›n bilgi birikimiyle ortaya ç›kard›¤› bir ayg›t olan pusula,
kufllar›n vücudunda nas›l var olmufltur? Acaba y›llar önce, bir kufl türü, yön
bulurken dünyan›n manyetik alan›ndan yararlanman›n faydas›n› düflünmüfl
ve kendi vücudu için bir "manyereseptör" mü icad etmifltir? Yoksa yine y›llar
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önce, bir kufl türü "tesadüfen" böyle bir mekanizma ile mi donanm›flt›r? Kufl-
kusuz hay›r... 

Ne kuflun kendisi, ne de bir tesadüf, vücuda son derece geliflmifl bir pusula
ekleyemez. Kuflun vücut yap›s›, akci¤eri, kanatlar›, sindirim sistemi vb. gibi,
yön bulma yetenekleri de Allah'›n kusursuz yarat›fl›n›n örne¤idir. Kuran,
O'nun yarat›fl›ndan flöyle söz eder:

"O Allah ki, yaratand›r, kusursuzca varedendir, 'flekil ve suret' verendir.
En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar›n tümü O'nu tes-
bih etmektedir. O Azizdir, Hakimdir. (Haflr, 24)

MONARK KELEBEKLER‹N‹N YOLCULU⁄U

Güneydo¤u Kanada'da yaflayan Monark kelebeklerinin göç öyküsü, kufllar›n-
kinden daha da karmafl›kt›r.

Monark kelebekleri, normalde t›rt›ll›ktan kurtulup tam bir kelebek olduktan
sonra ancak 5-6 hafta yaflarlar. Bir y›l içinde dört Monark nesli yaflar. Bu dört
neslin üçü, ilkbahar ve yaz aylar›nda yaflar. 

Sonbahar geldi¤inde durum de¤iflir. Çünkü sonbaharla birlikte, göç bafllaya-
cakt›r ve bu göçü üstlenecek olan Monark nesli, ayn› y›l içinde gelip-geçmifl
olan di¤er nesillerden çok daha uzun yaflayacakt›r. Göç edecek olan Monark-
lar, mevsimin dördüncü kuflak kelebekleridir.

Göç, çok ilginç bir biçimde, tam sonbaharda gecenin gündüze eflitlendi¤i ge-
cede bafllar. Güneye göçen bu kelebekler, önceki di¤er üç kuflaktan alt› ay
daha fazla yaflayacaklard›r. Çünkü ç›kt›klar› yolculu¤u tamamlay›p geri döne-
bilmeleri için bu kadar süre yaflamalar› flartt›r. 

Güneye inen kelebekler, Yengeç Dönencesi'ni geçip so¤uklar› geride b›rak-
t›klar›nda da¤›lmazlar. K›tan›n yar›s›n› aflan bir göçten sonra milyonlarca ke-
lebek Meksika'n›n ortas›nda konaklar. Buras› üzeri zengin bitki örtüsü ile
kapl› volkanik da¤lar›n s›rtlar›d›r. 3000 m. yükseklikteki bu yer kelebeklerin
yaflayabilece¤i kadar s›cakt›r. Burada Aral›ktan Mart'a kadar 4 ay boyunca
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hiçbir fley yemezler. Yaflamlar›n› vücutlar›ndaki ya¤ stoklar›yla sürdürürken,
yaln›zca su içerler.

‹lkbaharda açmaya bafllayan çiçekler Monarklar için önemlidir. 4 ayl›k bir
bekleyiflten sonra ilk defa kendilerine bir bal özü ziyafeti çekerler. Art›k Ku-
zey Amerika'ya dönüfl için gerekli enerjiyi depolam›fllard›r. ‹ki ayl›k yaflam
süresini sekiz aya geniflletilmifl olarak yaflayan bu kufla¤›n baflka yönlerden
di¤erlerinden hiçbir fark› yoktur. Mart sonunda yola koyulmadan önce çiftle-
flirler. Tam gece ile gündüz eflitlendi¤i gün koloni kuzeye uçmaya bafllar. Yol-
culuklar›n› tamamlay›p Kanada'ya vard›ktan az sonra da ölürler. Ancak, öl-
meden önce, soylar›n›n devam› için gerekli olan kufla¤› da dünyaya getirirler. 

Yeni do¤an kuflak, y›l›n ilk neslidir ve yaklafl›k bir buçuk ay yaflayacakt›r. Da-
ha sonra ikinci ve üçüncü kuflaklar... Dördüncü kufla¤a gelindi¤inde göç yine
bafllayacak, bu kuflak yine di¤erlerinden alt› ay daha fazla yaflayacakt›r ve
zincir böyle sürüp gidecektir...

Bu ilginç sistem, akla bir çok soru getirmektedir: Nas›l olmaktad›r da, her
dört nesilden biri alt› ay daha uzun yaflayacak flekilde do¤maktad›r? Nas›l ol-
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maktad›r da, bu uzun yaflayan nesil binlerce y›ld›r tam k›fl aylar›na denk gel-
mektedir? Nas›l olmaktad›r da, kelebekler göçe tam gece ile gündüzün eflit
oldu¤u günde bafllamakta, bu ince hesab› tutturabilmektedirler; yoksa takvim
mi kullanmaktad›rlar?

Kuflkusuz bu sorular›n Evrim ya da benzeri teorilerin içinde hiçbir cevab› bu-
lunamaz. Çünkü, kelebekler bu ilginç özellikleri var olduklar› andan beri ta-
fl›maktad›rlar. E¤er dünya üzerindeki ilk dördüncü Monark nesli uzun yafla-
ma özelli¤ine sahip olmasayd›, bütün kelebekler o k›fl içinde ölürdü ve hay-
vanlar›n nesli tükenirdi.

Monarklar, var edildikleri andan itibaren bu ola¤anüstü özelli¤i tafl›yor olma-
l›d›rlar. "Tesadüf"ler ise, hayvan›n neslini göçe göre ayarlama gibi bir yetene-
¤e flüphesiz sahip de¤ildir. Kelebekler, flöyle bir düflünüp, dördüncü nesille-
rini uzun yaflatmaya karar vermifl, sonra da metabolizmalar›n›, DNA'lar›n›,
genlerini buna göre ayarlam›fl da olamazlar.

Aç›kt›r ki, Monarklar, böyle bir özelli¤e sahip olarak yarat›lm›fllard›r. 
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ARI TAKL‹D‹ YAPAN ORK‹DE

Nadir bitkilerden biri olan orkidelerin insanlar› hayrete düflüren bir üreme
sistemi vard›r. Baz› orkide türleri, üremek amac›yla kulland›klar› çiçek tozla-
r›n› karfl› cinsteki bitkiye ulaflt›rmak için "arac›" kullan›rlar. Bu arac›lar da ge-
nellikle bitkideki nektar› emmeye gelen böceklerdir. Do¤adaki birçok bitki
türünün de kulland›¤› bu üreme sistemi genelde söyle ifller:

Bitkideki cazip balözünü emmeye gelen bir böcek, bitkinin çiçek tozu kese-
sinin oldu¤u bölgeye konar. Balözünü al›rken ayaklar› ve antenleri çiçek toz-
lar›na bulafl›r ve di¤er bir çiçe¤e
kondu¤unda ulaflt›rd›¤› bu tozlar sa-
yesinde bitki döllenir. Yani bitki,
karfl› cinsine kendisinin ulaflt›rama-
yaca¤› tohumlar›n›, balözü sayesin-
de cezbetti¤i böcekler kanal›yla yol-
lar. Dolay›s›yla bu yöntemle ço¤alan
orkideler için balözü, türün devam›
için hayati önem tafl›yan bir madde-
dir.

Peki bu yöntemle ço¤alan, ama ba-
lözüne de sahip olmayan bir bitki-
nin durumu ne olabilir?

Ophrys speculum isimli orkidenin
durumu iflte buna örnektir. Bitkinin
böcekleri kendisine çekecek bir ba-
lözü salg›s› yoktur. Ama bitkinin bir
baflka özelli¤i onun da di¤erleri gibi
ço¤alabilmesine olanak tan›r. Bu
özellik, çiçe¤inin biçimidir.

Çiçe¤in alt duda¤› renk, flekil ve
hatta üzerindeki s›k tüylere var›nca-
ya kadar kanatlar› aç›k difli bir yaban
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sadece bir orkidedir. Ar›ya benzeyen, daha do¤rusu renkleri, flekli ve tüyleriyle tam
bir ar› fleklinde olan alt k›s›m, erkek ar›lar› cezbeder. Bu sayede orkide polenlerini
erkek ar›ya bulaflt›racak ve ayn› flekle sahip di¤er orkidelere yollayacakt›r.



ar›s›na benzemektedir. Erkek yaban ar›s› çiftleflmek amac›yla bir difli arad›-
¤›nda, orkideden yay›lan çekici kokunun da etkisiyle çiçe¤e yönelir. Herfle-
yiyle tam bir difli yaban ar›s›na benzeyen çiçe¤in alt dudak k›sm›na konar ve
onunla çiftleflmeye çal›fl›r. Bu s›rada tam kafas›n›n hizas›ndaki çiçek tozlar›-
n›n bulundu¤u bölüme de de¤er ve çiçek tozlar› kafas› ve antenlerine bula-
fl›r. Ar› bir süre sonra bu çiçek tozlar›yla beraber orkidenin üzerinden havala-
nacak, ve kendisini cezbedecek bir baflka orkideyi gördü¤ünde ayn› ifllemi
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ince tasarlanm›fl olmas› gerekmektedir. Evrimle asla aç›klanamayacak olan bu büyük
dizayn, bize yarat›l›fl›n çok çarp›c› delillerinden birini sunar. 



tekrarlayacakt›r. Bu esnada yine tam kafas›n›n hizas›na gelen üreme organ›na
bafl›ndaki ve antenlerindeki tozlar› b›rakacak, ve orkideyi döllemifl olacakt›r. 

fiimdi bu mükemmel mekanizmay› tekrar gözden geçirelim:

1. Orkidenin ço¤alabilmesi için böcekleri kendine çekmesi gerekir, ama bu-
nu sa¤layabilecek balözüne sahip de¤ildir.

2. Bunun yerine orkidenin alt duda¤›, kanatlar› aç›k duran bir difli yaban ar›-
s›na benzemektedir.

3. Orkidenin ç›kard›¤› bir kokudan etkilenen erkek yaban ar›s› ona yönelir.

4. Diflisini gördü¤ünü zanneden ar›, çiftleflmek üzere çiçe¤e kondu¤unda çi-
çek tozlar›n› tafl›yan kese ar›n›n kafas›na ve antenlerine yap›fl›r.

5. Ayn› ifllemi bir baflka orkidede tekrarlayan yaban ar›s›, kafas›na ve antenle-
rine yap›flm›fl olan çiçek tozu kesesini di¤er çiçe¤e getirir ve tam üreme orga-
n›n›n bulundu¤u yere b›rak›r.

Bu befl aflamal› üreme mekanizmas›, ortada çok aç›k bir "tasar›m" oldu¤unu
göstermektedir. Orkidenin difli bir yaban ar›s›na t›pat›p benzemesi, üstelik de
erke¤ini kendisine çekecek bir kokuyu salg›layabilmesi "rastgele" ve "bilinç-
siz" de¤iflimlerle oluflamayacak kadar ince bir dizaynd›r. fiimdi kendimize flu
sorular› soral›m:

• fiuursuz bir bitki bir böce¤in fleklini, özelliklerini ve hatta cinsiyetini nere-
den bilir? 

• Diyelim ki orkide erkek yaban ar›s›n› "tan›yor" (!) ve "biliyor" (!). Kendisi-
ni ona benzetecek iradeye, güce ve tekni¤e nas›l sahip olabilir? Bilinçsiz bir
bitkinin böyle bir gücü olabilece¤ini düflünmek ne kadar ak›lc›d›r?

• Bu benzedi¤i böce¤in karfl› cinsini cezbedecek kokuyu nas›l bilebilir?
Farzedelim ki bildi, bunu kendinde nas›l üretebilir?

• Difli yaban ar›s›na benzeyen fleklin biçimini ve pozisyonunu kendisi mi
belirlemifltir? 

• Bu sorular›n hepsine arka arkaya "tesadüf" diye cevap veren bir evrimci-
nin inan›l›rl›¤›, güvenilirli¤i ne olabilir?

Her aflamas›nda ince bir plan, hesap ve estetik bulunan bu üreme yöntemi,
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elbette ki bilinçsiz bir bitki taraf›ndan gelifltirilemez. Her parças› tam bir
uyum içinde çal›flmad›¤› sürece bitkinin üremesi mümkün de¤ildir. Yani ev-
rim teorisinin iddia etti¤i gibi zaman içinde, yavafl yavafl geliflerek bu sistemi
kazanm›fl olamaz. Bitkinin ilk olufltu¤u anda tüm bu mekanizman›n tam te-
flekküllü biçimde bulunmamas› orkidenin kesin ölümüyle sonuçlanacak ve
türün devam› da söz konusu olmayacakt›.

Bafl›ndan sonuna kadar büyük bir düzen ve intizam içinde çal›flan bu meka-
nizma, Allah'›n yarat›fl›n›n ve canl›lar üzerindeki hakimiyetinin aç›k bir gös-
tergesidir. Mükemmel bir "tasar›m" vard›r, ve bir tasar›m varsa, bunun elbette
ki bir tasar›mc›s› da olacakt›r. Evrimciler bu tasar›mc›y› "flans eseri geliflmeler"
olarak tan›mlamaya çal›fl›rlar. Oysa flans eseri geliflmeler mevcut sistemi bo-
zar, çal›flmaz hale getirir ve yok eder. Bir bitkinin "flans eseri" bir yaban ar›s›-
na benzedi¤ini, yine "flans eseri" benzedi¤i yaban ar›s›n›n karfl› cinsini cezbe-
decek bir kokuyu salg›layabildi¤ini iddia etmek, sadece aç›k gerçeklere yüz
çevirmektir. 

Bu orkide bizlere göstermektedir ki, bu orkideyi yaratan güç onu da, difli ve
erkek yaban ar›s›n› da çok iyi bilmekte ve birbirlerine uygun olarak yarat-
maktad›r. Bu güç, tüm evrenin ve tüm canl›lar›n yarat›c›s› olan Allah't›r. 

HARUN YAHYA 73



HÜCREDEKİ MUCİZE

fiimdiye dek farkl› canl›lardaki yarat›l›fl delillerini inceledik. Tüm bu canl›lar›
mikroskop alt›nda inceledi¤imizde ise, bir baflka çarp›c› yarat›l›fl mucizesi ile
ile karfl›lafl›r›z. Herhangi bir organ›m›z›n derinliklerini mikroskop alt›nda in-
celedi¤imizde, orada o organ› oluflturmak üzere biraraya gelmifl ve her an fa-
aliyet içinde olan milyonlarca minik canl›n›n yaflad›¤›n› görürüz. Yaln›zca in-
san de¤il, bütün canl›lar hücre denilen bu mikroskobik canl›lar›n biraraya
gelmesinden oluflurlar. 

‹nsan vücudunda 100.000.000.000.000 (100 trilyon) civar›nda hücre bulunur.
Bu hücrelerden baz›lar› o kadar küçüktür ki bunlar›n 1 milyon tanesi birara-
ya gelse ancak bir i¤ne ucu kadar yer kaplar. Ancak, bu küçüklü¤üne ra¤-
men hücre, bilim dünyas›n›n ortak görüflüyle, insano¤lunun bugüne kadar
karfl›laflt›¤› en kompleks yap› ünvan›n› korumaktad›r. Halen keflfedilmemifl
pekçok s›rr› içinde bar›nd›rmay› sürdüren hücre, evrim teorisinin de en bü-
yük açmazlar›ndan birini oluflturur. Zira hücre, insan›n "yarat›lm›fl" oldu¤u-
nun en göz kamaflt›r›c› delillerinden birini oluflturmaktad›r.

Çünkü hücrenin yaflam›n› sürdürebilmesi için, çeflitli ifllevlere sahip bütün te-
mel parçalar›n›n birarada bulunmalar› gereklidir. Bu nedenle, e¤er hücre ev-
rim sonucu meydana gelmifl olsayd›, milyonlarca parças›n›n ayn› anda ve ay-
n› yerde varolmufl olmas›, bunlar›n da ayn› anda belli bir düzen ve plan için-
de biraraya gelmifl olmalar› gerekirdi. Böyle bir olay›n tesadüfen gerçeklefle-
bilmesi ise ihtimal s›n›rlar›n›n çok ötesinde oldu¤undan, böyle bir yap›n›n
varl›¤›n›n "yarat›l›fl" d›fl›nda hiçbir aç›klamas› yoktur. 

Hücrenin, evrimin iddia etti¤i gibi rastlant›lar sonucu meydana gelebilmesi,
bas›m evindeki bir patlamayla flans eseri bir ansiklopedinin bas›l›vermifl ol-
mas›ndan daha düflük bir ihtimale sahiptir. Buna benzer bir baflka benzetme-
yi ‹ngiliz matematikçi ve astronom Sir Fred Hoyle, 12 Kas›m 1981'de Nature
dergisine verdi¤i bir demecinde yapm›flt›r. Kendisi de bir evrimci olmas›na
ra¤men Hoyle, tesadüflerle canl› bir hücrenin meydana gelmesiyle, bir hurda
y›¤›n›na isabet eden kas›rgan›n savurdu¤u parçalarla tesadüfen bir Boeing
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747'nin oluflmas› aras›nda bir fark olmad›¤›n› belirtir. Baflka bir deyiflle, canl›-
l›¤›n tesadüfen meydana gelmifl olmas› ihtimal d›fl›d›r.

Buna ra¤men evrimciler, hala, ilkel dünya flartlar› gibi, olabilecek en kontrol-
süz ortamda canl›l›¤›n rastlant›larla ortaya ç›kt›¤›n› iddia edebilmektedirler.
Oysa bu, hiçbir zaman bilimsel verilerle uyuflmayan bir iddiad›r. Ayr›ca en
basit ihtimal hesaplar› bile, de¤il canl› bir hücrenin, o hücredeki milyonlarca
proteinden bir tanesinin bile tesadüfen oluflamayaca¤›n› matematiksel olarak
kan›tlam›flt›r.

Hücrenin içindeki binlerce küçük organel her saniye binlerce karmafl›k ifllem
gerçeklefltirir. Tek bir canl› hücresinde, enerji üretiminden vücutta kullan›lan
proteinlerin ve enzimlerin sentezine, d›flar›dan al›nan kimyasal maddelerin
seçilip ayr›flt›r›lmas›ndan bunlar›n kullan›labilecek hale getirilmesine, hücre
içinde kullan›lacak maddelerin cinslerine göre depolanmas›na kadar pekçok
karmafl›k ifllem ve bu ifllemler için gerekli binlerce ara ifllem ve organizasyon
her an süregider. 

Bu ifllemlerde son derece karmafl›k ve uzmanlaflm›fl olan ve organel ad› veri-
len mikroskobik hücre elemanlar› görev yapar. Her ne kadar mikroskobik ol-
salar da her biri en az bir fabrika ya da laboratuvar kadar kompleks ve özel-
leflmifl olan bu organellerin yapt›klar› ifllemlerin birço¤u, günümüzün tekno-
loji harikas› laboratuvarlar›nda bile gerçeklefltirilemez. Örne¤in hücrede ol-
dukça karmafl›k bir ifllem sonucunda üretilen enzimlerin ve proteinlerin ço¤u
bugün suni yöntemlerle istenen verimde ve baflar›da elde edilememektedir.
Bitki hücrelerinde yap›lan fotosentez ifllemi suni yöntemlerle gerçeklefltirile-
medi¤i gibi, bu ifllemin bitki hücresinde meydana gelen birçok aflamas› bu-
gün hala keflfedilememifltir.

Hücrenin ak›llara durgunluk veren yap›s› hakk›nda küçük bir fikir sahibi ol-
mak için yaln›zca bu hücre organellerini çevreleyen zar›n yap›s›n› ve fonksi-
yonlar›n› incelemek bile yeterli olacakt›r. 

Hücre Zar›

Bafllang›çta bilim çevrelerinde, en küçük canl› birimi olarak hücre kabul edil-
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mekteydi. Ancak daha sonra, hücreyi çevreleyen ve hacim olarak ondan çok
daha küçük olan hücre zar› araflt›rmac›lar›n karfl›s›na adeta yeni bir canl› türü
olarak ç›kt›. Çünkü hücreyi çepeçevre saran bu zar, bir canl›n›n, dahas› bi-
linçli bir canl›n›n, yani insan›n temel özelliklerinden olan karar verme, hat›r-
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lama, de¤erlendirme gibi özellikler göstermekteydi. 

Hücre zar› hücreyi çevreleyen bir örtüdür. Ama görevi sadece hücreyi sar›p
kuflatmak de¤ildir. Bu zar, hem komflu hücrelerle iletiflimi ve ba¤lant›y› sa¤-
lar, hem de en önemlisi, hücreye girifl ç›k›fl› çok s›k› bir flekilde denetler. Sa-
hip oldu¤u bu üstün karar verme yetene¤i, haf›zas› ve gösterdi¤i ak›l yüzün-
den hücre zar› hücrenin beyni olarak kabul edilir.

Hücre zar› o kadar incedir ki, 1 milimetrenin yüzbinde biri kal›nl›¤›yla, s›ra-
dan mikroskopla de¤il ancak elektron mikroskobuyla ay›rt edilebilir. Zar çift
tarafl›, hem içe hem d›fla do¤ru dönük ya¤ moleküllerinden oluflan uçsuz bu-
caks›z bir duvara benzer. Bu duvar üzerinde hücreye girifli ve ç›k›fl› sa¤layan
kap›lar ve zar›n d›fl ortam› tan›mas›n› sa¤layan alg›lay›c›lar vard›r. Bu kap›lar
ve alg›lay›c›lar protein moleküllerinden yap›lm›flt›r. Hücre duvar›n›n üzerinde
yer al›rlar ve hücreye yap›lan tüm girifl ve ç›k›fllar› titiz bir biçimde denetler-
ler.

fiimdi dilerseniz, ya¤ ve protein gibi bilinçsiz moleküllerden oluflan bu ince
örtünün baflard›¤› iflleri, yani kendisine "canl›" ve "ak›ll›" dedirten özellikleri-
ni inceleyelim.

Kontrol Kimde?

Hücre zar›n›n ilk görevi az önce de belirtti¤imiz gibi, hücrenin organellerini
sararak bir arada tutmakt›r. Ancak bundan çok daha karmafl›k bir ifl daha ya-
par. Bu organellerdeki ifllemlerin ve hücrenin yaflam›n›n devam edebilmesi
için gerekli maddeleri d›fl ortamdan sa¤lar. Hücrenin d›fl›ndaki ortamda say›-
s›z kimyasal madde vard›r. O, bunlar›n içinden hücrenin ihtiyaç duyduklar›n›
tan›r ve yaln›zca onlar› içeri al›r. Son derece ekonomiktir; hücrenin ihtiyaç
duydu¤u miktardan fazlas›n› kesinlikle içeri almaz. Bu kadarla da kalmaz; bir
yandan da hücrenin içindeki zararl› art›klar› an›nda tesbit eder ve hiç zaman
kaybetmeden d›flar› atar. Zar›n bir di¤er görevi de, beyinden veya vücudun
çeflitli bölgelerinden hormonlar vas›tas›yla tafl›nan mesajlar› an›nda hücrenin
merkezine ulaflt›rmakt›r. 

Belli ki, bu iflleri yapabilmesi için hücre içindeki bütün faaliyetleri ve gelifl-
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meleri bilmeli, gerekli veya fazla olan maddelerin listesini ç›karmal›, stoklar›
kontrol alt›nda tutup, üstün bir haf›za ve karar verme yetene¤ine sahip olma-
l›d›r. 

Hücre zar› öyle seçicidir ki, d›fl ortamda bafl›bofl dolaflan maddelerden bir ta-
nesi bile onun izni olmadan flans eseri hücre kap›lar›ndan içeri giremez. Hüc-
renin içinde lüzumsuz, amaçs›z tek bir molekül bile bulunmaz. Hücre d›fl›na
ç›k›fllar da ayn› flekilde hassas kontroller, s›k› denetimler sonucunda gerçek-
leflir. Hücre zar›n›n görevi o kadar hayatidir ki en ufak bir hatay› kabul et-
mez. Çünkü içeriye yanl›fl, zararl› bir kimyasal maddenin veya bir maddenin
gerekli olan›ndan fazlas›n›n al›nmas› ya da d›flar› at›lmas› gereken art›k mad-
delerin zaman›nda ve gerekti¤i gibi at›lamamas› gibi hata ve aksakl›klar hüc-
renin ölümü anlam›na gelir.
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Hücre zar›nda bazen bir pompa bazen de bir kap› gibi çal›flan mekanizma-
lar vard›r. Bunlar hücrenin ihtiyac› olan maddeleri tan›y›p seçerek hücre içi-
ne sokarlar. Bu tek cümleyle söylenip geçilebilecek bir fley de¤ildir, çünkü
bu ifllem s›ras›nda bir çok mucize daha gerçekleflir. Bu transferlerdeki bir-
çok olay›n s›rr› halen çözülememifltir. Hücrenin yaflam›n› devam ettirmesi
için zarlardan geçmesi gereken maddeler aras›nda elektron ve hatta foton-
lar, protonlar, iyonlar, su molekülü gibi küçük moleküller, amino asit ve fle-
ker gibi orta boy moleküller, proteinler ve nihayet DNA gibi makromolekü-
ler yap›lar bulunur. Bazen kap›n›n kendisinden çok daha büyük bir mole-
kül yüksek enerjiler harcanarak, birçok enzimin yard›m›yla son derece
özenli bir flekilde hücrenin içine al›n›r. Bazen geçirilecek madde geçece¤i
kap›ya göre o kadar büyüktür ki bu, i¤ne deli¤inden halat›n geçirilmesine
benzer. Geçiflin sa¤lanmas› için delik önce geniflletilir, sonra yine eski ha-
line döndürülür. Bu ifllem esnas›nda, ne kap›ya, ne geçen maddeye, ne de
hücreye hiçbir zarar verilmez.

Zar üzerindeki birbirinden farkl› türde ka-
p›lar, farkl› maddeleri, farkl› enzimler yar-
d›m›yla hücre içine al›rlar. Genel olarak iki
farkl› tip kap› proteini vard›r. Birincisi ener-
ji harcayarak (aktif tafl›ma) geçifl yap›lan ka-
p›lar. Gerekli olan maddeyi seçip içeri alan
veya içerden d›flar› atan tafl›y›c› proteinler-
dir. ‹kinci tip kap›lar gerekli zamanlarda

aç›l›p, belirli maddelerin serbestçe geçebil-
melerine olanak tan›yan kanal proteinleri-
dir. Bu geçifl s›ras›nda enerji harcanmaz .
Baz› küçük maddeler ise hücre zar›ndan
herhangi bir kap›ya gerek kalmadan ser-
bestçe geçebilirler. Buna serbest difüzyon
denir.

H Ü C R E  K A P I L A R I
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Evrimcilerin öne sürdü¤ü gibi ilk canl› hücre tesadüflerle meydana gelmifl ol-
sayd›, varl›¤›n› devam ettirebilmesi için mutlaka bu sayd›¤›m›z mükemmel
yeteneklerle donat›lm›fl bir zarla kaplanm›fl olmas› gerekirdi. Bu zar›n özel-
liklerinden birisi geliflmemifl olsa, hücre çok k›sa bir sürede kesinlikle yoko-
lurdu.

Peki acaba hangi "tesadüf" böyle "ak›ll›" bir ya¤ birikintisini meydana getir-
mifltir?...

Tüm evrim teorisini tek bafl›na bir anda çökerten bu sorunun daha da ötesin-
de bir soru soral›m; Sözünü etti¤imiz ifllemler s›ras›nda ortaya ç›kan "ak›l",
zar›n kendi akl› m›d›r?

Dikkat edin; bu sayd›klar›m›z› yapan bir bilgisayar veya robot de¤il, yaln›zca
hücrenin etraf›n› çeviren, ya¤dan oluflan ve üzerinde yer yer protein bulunan
bir örtüdür. Bu kadar karmafl›k ifli hatas›z yapabilen hücre zar›nda bir düflün-
me merkezi veya beyin de aramaya kalkmay›n. Bulamazs›n›z. Çünkü, ad›
üzerinde kendisi sadece bir 'zar'd›r. 

Zar›n, bir beyni ve akl› olmad›¤› halde bu kadar ak›ll› ifller yapmas› onun yal-
n›zca, bu akl›n kayna¤›ndan ald›¤› emirleri harfiyen yerine getirdi¤ini göste-
rir. Bir ayet bu gerçe¤i flöyle aç›klar:

Allah, yedi gö¤ü ve yerden de onlar›n benzerini yaratt›. Emir, bunlar›n
aras›nda durmadan iner; sizin gerçekten Allah'›n her fleye güç yetirdi¤i-
ni ve gerçekten Allah'›n ilmiyle her fleyi kuflatt›¤›n› bilmeniz, ö¤renme-
niz için. (Talak, 12)

‹flte, hiçbir düflünme kabiliyeti olamayacak böyle basit bir zarda bu kadar üs-
tün özellikler sergileyen Allah'›n, insanlara kendi varl›¤›n› kan›tlayan bu ka-
dar bariz bir delil daha sunmas›, göz göre göre O'nu inkar edenleri bir kez
daha mazeretsiz b›rakmaktad›r.

‹nsan Hücresindeki Dev Ansiklopedi

Teknolojik bir ürünün veya tesisin yap›m›nda ve yönetiminde insano¤lunun
yüzy›llar boyunca elde etti¤i tecrübe ve bilgi birikimi kullan›l›r. Dünyan›n en
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ileri ve karmafl›k tesisi olan insan vücudunun inflas› için gereken bilgi ve tec-
rübe ise DNA'da sakl›d›r. Burada vurgulanmas› gereken önemli nokta, DNA'-
n›n daha ilk insandan itibaren flimdiki mükemmellik ve karmafl›kl›¤›yla bir-
likte varolageldi¤idir. Ak›llara durgunluk veren yap› ve özellikleriyle, böyle
bir molekülün, evrimcilerin öne sürdü¤ü gibi tesadüf ve rastlant›lar sonucu
oluflmas›n›n ne derece mant›k d›fl› oldu¤unu ilerleyen sat›rlar› okudukça siz-
ler de daha net göreceksiniz. 

‹nsan vücudu bir yap›ya benzetilecek olursa, vücudun en ince ayr›nt›s›na ka-
dar eksiksiz bir plan ve projesi, bütün teknik ayr›nt›lar›yla her hücrenin çekir-
de¤indeki DNA'da mevcuttur. 

DNA, hücrenin ortas›nda yer alan çekirdekte titizlikle korunmaktad›r. ‹nsan
vücudunda say›lar› 100 trilyona varan hücrelerin ortalama çap›n›n 10 mikron
(mikron=milimetrenin binde biri) oldu¤u hat›rlanacak olursa, ne kadar kü-
çük bir alandan söz edildi¤i daha iyi anlafl›l›r. Bu mucizevi molekül, Allah'›n
yaratma sanat›ndaki mükemmellik ve ola¤anüstülü¤ün aç›k bir kan›t›d›r. Öy-
le ki yaln›zca bu molekülü incelemek ve halen pek az› gün›fl›¤›na ç›km›fl s›r-
lar›n› araflt›rmak için özel bir bilim dal› bile kurulmufltur: "Genetik"... 

21. yüzy›l›n bilimi olarak kabul edilen genetik, elindeki her türlü teknolojik
olanaklara ra¤men DNA'n›n esrar›n› çözme konusunda henüz emekleme saf-
has›ndad›r.

Daha anne karn›nda yeni döllenmifl bir yumurta hücresi halinde iken, ilerde
sahip olaca¤›m›z bütün özellikler bir kader taraf›ndan belirlenmifl ve "bir dü-
zen içinde" DNA'lar›m›za yerlefltirilmifltir. Otuz yafl›na geldi¤imizde sahip ola-
ca¤›m›z boy, renk, kan grubu, yüz flekli gibi bütün özelliklerimiz otuz y›l do-
kuz ay öncesinden, yani döllendi¤imiz andan itibaren bafllang›ç hücremizin
çekirde¤inde kodlanm›flt›r.

DNA'daki bu bilgiler sadece az önce de¤indi¤imiz fiziksel özellikleri belirle-
mez. Ayn› zamanda hücre ve vücuttaki binlerce farkl› olay› ve sistemi de
kontrol eder. Örne¤in, insan›n kan bas›nc›n›n alçak, yüksek veya normal ol-
mas› bile DNA'daki bilgilere ba¤l›d›r.

DNA'da kay›tl› bulunan bu bilgi pek hafife al›nacak gibi de¤ildir. Öyle ki,
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inanmas› güç fakat insan›n tek bir DNA molekülünde tam bir milyon ansiklo-
pedi sayfas›n› dolduracak miktarda bilgi bulunur. Dikkat edin; tam 1.000.000
ansiklopedi sayfas›... Yani, her bir hücrenin çekirde¤inde, insan vücudunun
ifllevlerini kontrol etmeye yarayan bir milyon sayfal›k bir ansiklopedinin içe-
rebilece¤i miktarda bilgi kodlanm›flt›r. 

Bir benzetme yapmak istersek, dünyan›n en büyük ansiklopedilerinden birisi
olan 23 ciltlik "Encyclopedia Britannica"n›n bile toplam 25 bin sayfas› vard›r.
Bu durumda, karfl›m›za inan›lmaz bir tablo ç›kar. Mikroskobik hücrenin için-
deki, ondan çok daha küçük bir çekirdekte bulunan bir molekülde, milyon-
larca bilgi içeren dünyan›n en büyük ansiklopedisinin 40 kat› büyüklü¤ünde
bir bilgi deposu sakl› durmaktad›r. Bu da 920 ciltlik, dünyada baflka efli, ben-
zeri olmayan dev bir ansiklopedi demektir. Yap›lan tesbitlere göre ise, bu
dev ansiklopedi yaklafl›k 5 milyar farkl› bilgiye sahiptir. 

Bu son iki kelimeyi tekrarlayal›m; "bilgiye sahiptir"...

‹flte burada durup, a¤z›m›zdan kolayca ç›k›veren bu iki kelime üzerinde dü-
flünmemiz gerekir. Bir hücrenin içinde milyarlarca bilgi oldu¤unu söylemek
kolayd›r. Ancak bu, hiç de öyle laf aras›nda söylenip geçilebilecek bir ayr›nt›
de¤ildir. Çünkü, burada sözünü etti¤imiz bir bilgisayar veya kütüphane de¤il,
yaln›zca protein, ya¤ ve su moleküllerinden oluflan, milimetreden 100 kat da-
ha küçük bir küptür. Bu küçücük et parças›n›n içinde, de¤il milyonlarca bil-
gi, tek bir bilginin var olmas› ve onun bu bilgiyi muhafaza etmesi bile son
derece hayret verici bir mucizedir. 

‹nsanlar modern ça¤da bilgiyi saklamak için bilgisayarlar› kullan›yorlar. Bilgi-
sayar teknolojisi ise bugün bütün di¤er teknolojilerin bafl›n› çeken en ileri
teknoloji olarak kabul ediliyor. Bundan 20 y›l önce, oda büyüklü¤ündeki bir
bilgisayar›n sahip olabildi¤i bilgiyi, bugün küçük "mikroçip"ler saklayabil-
mekte... Ancak insan zekas›n›n as›rlard›r edindi¤i bilgi birikimi ve y›llar süren
çabalar› sonucunda gelifltirdi¤i bu son teknoloji bile daha tek bir hücre çekir-
de¤inin bilgi saklama kapasitesine uzaktan yak›ndan ulaflabilmifl de¤il. Böyle
muazzam bir kapasiteye sahip olan DNA'n›n küçüklü¤ünü yans›tmas› aç›s›n-
dan flu karfl›laflt›rma yeterlidir san›r›z:
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Bugüne kadar yaflam›fl, gelmifl geçmifl her canl› türünün bütün özellikleri bil-

gi olarak DNA'ya yüklense toplam DNA hacmi bir çay kafl›¤›n›n ancak küçük

bir k›sm›n› doldururdu. Dahas› geriye flu ana kadar yaz›lm›fl bütün kitaplar›

saklayabilecek kadar boflluk kal›rd›.
12

Gözle göremedi¤imiz, çap› milimetrenin milyarda biri büyüklü¤ünde olan,

basit atomlar›n yanyana dizilmesiyle oluflmufl bir zincir, acaba böyle bir bilgi-

ye ve haf›zaya nas›l sahip olabilir? Bu soruya flunu da ekleyin: Vücudunuzda-

ki 100 trilyon hücreden herbiri bir milyon sayfay› ezbere biliyorken, acaba

siz zeki ve bilinçli bir insan olarak hayat›n›z boyunca kaç ansiklopedi sayfas›

ezberleyebilirsiniz?

Bu durumda flunu kabul etmelisiniz ki midenizdeki ya da kula¤›n›zdaki her-

hangi bir hücre sizden kat kat daha bilgili, bu bilgiyi en do¤ru ve en kusur-

suz flekilde de¤erlendirdi¤i için de sizden çok daha ak›ll›d›r. 
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Peki nas›l olur da vücudunuzdaki 100 trilyon hücrenin herbiri ayr› ayr› böyle-
sine inan›lmaz bir akla sahip olabilir? Bunlar sonuçta birer atom y›¤›n›d›r ve
bilinç sahibi de¤ildirler. Tüm elementlerin atomlar›n› al›n, farkl› biçimlerde
ve say›larda birbirlerine ba¤lay›n, farkl› moleküller oluflturun, yine de ak›l el-
de edemezsiniz. Bu moleküllerin büyük, küçük, basit ya da karmafl›k olmas›
da birfley de¤ifltirmez. Sonuçta, bilinçli olarak bir ifli organize edip baflaracak
bir zihin asla elde edemezsiniz. 

Bunun cevab› çok basittir; ak›l, bu moleküllerde ya da bunlar› içinde bar›nd›-
ran hücrede de¤il, bu molekülleri bu iflleri yapacak flekilde programlanm›fl
olarak var edenin kendisindedir. 

K›saca ak›l eserde de¤il, o eseri yaratanda bulunur. En geliflmifl bilgisayar bi-
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le, onu en ince ayr›nt›s›na dek dizayn eden, tasarlayan, onu çal›flt›racak prog-
ramlar› yaz›p ona yükleyen ve kullanan bir ak›l ve zekan›n ürünüdür. Ayn›
flekilde, hücre de, içindeki DNA ve RNA'lar da, bu hücrelerden meydana ge-
len insan da, kendilerini ve yapt›klar› iflleri yaratan›n eserinden baflka birfley
de¤ildirler. Eser ne kadar mükemmel, kusursuz ve etkileyici olursa olsun,
ak›l her zaman o eserin sahibindedir. 

Bir gün bir bilgisayar laboratuvar›nda, masan›n üstünde çok geliflmifl bir dis-
ket bulsan›z, ve onu bir bilgisayar yard›m›yla okuyup içinde, sizin flahs›n›za
özel milyarlarca bilgi oldu¤unu görseniz, akl›n›za gelecek ilk soru, bu bilgile-
rin kim taraf›ndan ve ne amaçla yaz›ld›¤› olurdu. Bu bilgilerin disketin "ken-
disi" taraf›ndan yaz›ld›¤› gibi saçma bir düflünce de elbette akl›n›za gelmezdi.
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Disket bilinç sahibi de¤ildir çünkü. 

Peki ayn› soruyu neden hücre için sormuyoruz? Disket içindeki bilgiler birile-
ri taraf›ndan oraya yaz›lm›fl ise, bundan çok daha üstün ve ileri bir teknoloji-
ye sahip olan DNA, hangi ak›l taraf›ndan en mükemmel flekilde tasarlan›p,
yarat›l›p, kendisi de ayr› bir mucize olan minicik hücrenin içine özenle yer-
lefltirilmifltir? Hem de binlerce y›l öncesinden günümüze kadar hiçbir özelli¤i-
ni kaybetmeden. (Disketi yapan ve içine bilgileri yazan insan›n beyninin de
bu hücrelerden olufltu¤unu unutmayal›m). Bu sat›rlar› okuman›z, görmeniz,
nefes alman›z, düflünmeniz, k›saca var olman›z ve varl›¤›n›z› sürdürmeniz
için her an görev bafl›nda olan bu hücrelerin kim taraf›ndan ve niçin yap›ld›-
¤›n› sormaktan daha önemli ne olabilir sizin için? 

Hayatta en çok merak etmeniz gereken, bu sorunun cevab› de¤il midir sizce? 

B‹TK‹ HÜCRES‹

Yeryüzünün yaflanabilir bir yer olmas›nda en büyük pay flüphesiz bitkilerin-
dir. Bitkiler soludu¤umuz havay› biz insanlar için temizler, yaflad›¤›m›z geze-
genin ›s›s›n› dengelerler. Soludu¤umuz havadaki oksijen bitkiler taraf›ndan
üretilir. E¤er bu üretim olmasayd›, insanlar›n ve hayvanlar›n yaflam› pek fazla
süremezdi; atmosferdeki oksijen k›sa zamanda tükenir, canl›lar topluca bo¤u-
larak ölürlerdi. 

Besinlerimizin önemli bir bölümü de türlü tatlar tafl›yan bitkilerden oluflur.
Bitkiler bu besinleri haz›rlarken sadece üç temel malzeme kullan›rlar: Top-
rak, günefl ›fl›¤› ve su. Buna karfl›n, hepsinin de kendine özgü ve binlerce y›l-
d›r hiç de¤iflmeyen flekil, renk, koku ve tadlar› vard›r. 

Bitkilerin, "insana besin sa¤lama" özelli¤i, di¤er tüm ifllevleri gibi, hücrelerin-
deki özel yarat›l›fl›n bir sonucudur. ‹nsan ve hayvan hücrelerinden daha fark-
l› bir yap›ya sahip olan bitki hücreleri, hem tüm canl›lar için bir besin kayna-
¤› oluflturacak, hem de atmosferi temizleyecek biçimde tasarlanm›fllard›r. 

Durgun gözüken bitkilerin içinde gerçekte oldukça hareketli bir yaflam var-
d›r. Topraktan her saniye su ve ihtiyaçlar› olan madensel elementleri çeker-
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Bitki hücresinin genellefltirilmifl flemas›.

ler. Bunlar›n yan›na havadan ald›klar› karbondioksiti ve en önemlisi günefl
enerjisini ekleyerek insanlar için temiz hava ve besin üretirler. Her gün a¤aç-
larda gördü¤ümüz, üstüne bas›p geçti¤imiz yapraklardaki milyarlarca küçük
hücre bu üretimi hummal› bir biçimde sürdürürler.

Bitki hücresini insan ve hayvanlar›nkinden ay›ran en önemli özellik, günefl
enerjisini kullanabilmesidir. Bunu fotosentez denen ifllemle baflar›r ve günefl-
ten gelen enerjiyi insanlar ve hayvanlar taraf›ndan besin yoluyla al›nacak
enerjiye çevirir. 



Güneflten Besinlere Giden Enerji
Yeryüzündeki yaflam›n ana enerji kayna¤› günefltir. Ancak insanlar ve hayvan-
lar, günefl enerjisini do¤rudan kullanamazlar. Güneflin enerjisi, bitkiler arac›l›-
¤›yla insanlara ve hayvanlara ulafl›r. Hücrelerimiz taraf›ndan kullan›lan enerji
hammaddelerinin tümü, gerçekte bitkiler arac›l›¤› ile bize tafl›nan günefl ener-
jisidir. Çay›m›z› yudumlarken günefl enerjisi yudumlar›z, ekme¤i yerken diflle-
rimiz aras›nda bir miktar günefl enerjisi vard›r. Kaslar›m›zdaki kuvvet de ger-
çekte günefl enerjisinin farkl› bir formundan baflka bir fley de¤ildir. Bu yaz›y›
okurken harcad›¤›n›z enerji de, yine güneflten gelmifltir. 

Bitkilerin ve hayvanlar›n enerji kayna¤› da ayn›d›r. Yanan odunun yayd›¤›
enerji, dönüflmüfl günefl enerjisidir. Dönüflümün ad› ise, az önce belirtti¤imiz
gibi, "fotosentez"dir. 

Bitki hücresi günefl ›fl›¤›ndan ald›¤› enerjiyi kimyasal enerjiye çevirir ve çok
özel yollarla besinlere depolar. Asl›n-
da bu ifli, tüm hücre de¤il, hücrede
yer alan ve bitkiye yeflil rengini veren
"kloroplast" adl› organel yapar. Bu kü-
çük yeflil köleler, hayatlar›n› insano¤lu
için besin ve oksijen üretmeye ada-
m›fllard›r adeta. Yaln›zca mikroskopla
görebildi¤imiz bu küçük yeflil organ-
c›klar, günefl enerjisini organik mad-
deler içine depolayan dünyadaki ye-
gane laboratuarlard›r. Bitkileri insanlar
ve hayvanlar için vazgeçilmez beslen-
me arac›na dönüfltüren özellik budur. 

Kloroplastlar›n yeryüzünde ürettikleri
madde miktar› y›lda 200 milyar tonu
bulmaktad›r. Yapt›klar› üretim ola¤a-
nüstü karmafl›k bir kimyasal süreçtir
ve bafl döndürücü bir h›zda geliflir.
Kloroplast›n içinde bulunan binlerce
"klorofil"in ›fl›¤a verdi¤i tepki, saniye-
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Bitki hücreleri ve içlerindeki
kloroplastlar.



nin binde biri gibi k›sa bir sürede gerçekleflir. Bu h›z yüzünden klorofilde
olan bir çok olay halen gözlemlenememektedir. Fotosentezin aflamalar› genel
olarak anlafl›lm›flt›r, fakat ayr›nt›lar tamamen bir bilinmeyenler yuma¤›d›r.
Çünkü kimyasal olarak taklit edilemez karmafladaki bir sistem, insan›n kavra-
ma s›n›r›n›n çok ötesinde bir h›zla ifllemektedir. 

Fotosentez iki aflamada meydana gelir. Bu aflamalar "ayd›nl›k evre" ve "karan-
l›k evre" olarak adland›r›l›r. Ayd›nl›k evre kloroplast›n thylakoid denilen ve
disklere benzeyen bölümünde yaflan›r. Buradaki pigment molekülleri, günefl
›fl›¤›ndan ald›klar› enerji sayesinde elektronlar›n› kaybederler. Elektronlar›n
elektron tafl›ma sistemindeki hareketleri sonucunda ortaya bir enerji paketi ve
hammadde olarak ATP ve NADPH ortaya ç›kar. Karanl›k evrede ise, karbondi-
oksit, ayd›nl›k evre sonucunda ortaya ç›kan ATP ve NADPH'›n yard›mlar› ile,
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Yapra¤› oluflturan milyarlarca hücrenin her birinde bulunan onlarca kloroplast›n
içindeki "thylakoid diskler"in zarlar›nda yukar›da gördü¤ünüz sistem vard›r.
fiekilde güneflten gelen fotonlar›n yakalanmas› dalgal› oklarla, elektron trasferi ko-
yu oklarla, proton transferi kesik çizgili oklarla gösterilmifltir.
Bu kadar karmafl›k bir sistemin kendi kendine oluflamayaca¤› ise aç›kt›r.



fleker ve niflasta gibi besin maddelerine dönüfltürülür.
Bu anlat›m, sözkonusu olay›n binlerce kere sadelefltirilmifl halidir, buna karfl›n
yine de insana karmafl›k gelebilmektedir. Gerçekte, fotosentez s›ras›nda mey-
dana gelen tepkimeler, anlat›m› bu sayfalara s›¤mayacak kadar uzundur. Dün-
ya üzerinde hiçbir laboratuar k›saca bahsetti¤imiz bu enerji dönüflümünü yap-
maya güç yetiremez. Üstelik bu ifllemler milimetrenin binde biri büyüklü¤ün-
de bir organelde meydana gelmektedir. Bu organelin milimetrenin yüzmilyon-
da biri kal›nl›¤›nda olan çeperine yerlefltirilmifl bir sistem, günefl ›fl›¤› sayesin-
de gelen elektronlar› kontrolü alt›na al›r. Bu elektronlar› da insanlara besin
üretebilmek için enerji yap›m›nda kullan›r. 

‹flte bu mükemmel sistem, evrim teorisini bir kez daha tümüyle çökertmekte-
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a) Bir ayçiçe¤i yapra¤›n›n, kloroplast içeren hücre-
lerini gösteren kesiti.
b) Kloroplast›n kesiti
c) ‹ki grana. Tikloid disklerden oluflan bu bölge ay-
d›nl›k evrenin meydana geldi¤i bölümdür. 
d) Fotosentez reaksiyonlar›n›n oldu¤u bölge. Günefl
›fl›¤› sayesinde harekete geçirilen elektronlar çeper-
de bulunan elektron tafl›ma sisteminden geçerler.
Elektronun elde edildi¤i su molekülü parçalanarak
oksijen ve hidrojene ayr›l›r. Oksijen d›flar› verilirken
hidrojen iyonlar› içerde tutulur. Dünyadaki oksijen
dengesi hiçbir zaman fark›nda olmad›¤›m›z bu kar-

mafl›k ifllemler sonucunda korunur.
Elektron tafl›ma sisteminden geçen
elektronlar ATP ve NADPH oluflumu-



dir. Çünkü, fotosentezin yürüyebilmesi için bütün enzim ve sistemlerin ayn›
anda hücre içerisinde mevcut olmas› gereklidir. Eksik tek bir basamak bütün
sistemi etkisiz hale getirecektir. Nitekim evrimci bilim adamlar›, fotosentezi
aç›klamada -t›pk› hücredeki di¤er kimyasal mekanizmalarda oldu¤u gibi- ça-
resiz kalm›fllard›r. Bu tür bir "bilim adam›", Prof. Dr. Ali Demirsoy, içine düfl-
tükleri aciz durumu flöyle özetler: "Fotosentez oldukça karmafl›k bir olayd›r ve
bir hücrenin içerisindeki organelde ortaya ç›kmas› olanaks›z görülmektedir.
Çünkü tüm kademelerin birden oluflmas› olanaks›z, tek tek oluflmas› da an-
lams›zd›r." 

13

Günefl enerjisini elektronik ya da kimyasal enerjiye çevirmek, bilindi¤i gibi
modern teknolojinin henüz yak›n zaman önce baflarabildi¤i bir ifllemdir. Bu-
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nu sa¤larlar. Bu aflamada stromada (flekil 10.3-b) meydana gelen karanl›k evreye
geçilir. Karbondioksit, NADPH, ATP halen tam olarak bilinmeyen bir çok karmafl›k
ifllem sonucunda hayat›n devam›n› sa¤layan karbonhidratlar› olufltururlar Milimet-
renin binde biri kadar küçük olan bir kloroplast ve bu kloroplast›n metrenin yüz
milyonda biri kadar küçük olan çeperi bütün hayat› boyunca insanlar için besin ve
oksijen üretir.



nun için yüksek teknoloji ürünü ayg›tlar kullan›lmaktad›r. Oysa gözle görüle-
meyecek kadar küçük olan bitki hücresi, bu ifli tarihin bafl›ndan beri istikrarl›
bir biçimde yapmaktad›r. Bu ifli yapar hale "tesadüfen" gelmifl olmas› ise, üst-
teki evrimci itiraftan da anlafl›ld›¤› gibi, kesinlikle mümkün de¤ildir.

O zaman ard› ard›na sorular gelir. Metrenin yüzmilyonda biri kal›nl›¤›nda bir
zara bir elektronu kontrol alt›na almay›, daha sonra insanlara hizmet etmesi
için elektronu bir baflka tepkimeye sokmay› kim ö¤retmifltir? Tüm kademeler
ayn› anda hücre içine nas›l yerlefltirilmifltir? Nas›l olmufltur da, bitkilerin yeflil
yapraklar›, tüm bir canl› dünyas›n›n enerji deposu haline gelebilmifllerdir?

Cevap aç›kt›r. Allah, bitkilere böyle bir özellik vermifltir ve onlar da kendileri-
ne verilen görevi Allah'a boyun e¤mifl olarak yürütmekten baflka bir fley yap-
mamaktad›rlar. Nitekim Kuran flöyle der: "O, size yeflil a¤açtan bir atefl k›lan-
d›r; siz de ondan yak›yorsunuz." (Yasin, 80)

Yeryüzündeki tüm "yeflil a¤aç"lar, tüm bitkiler, Allah'›n emriyle, topraktaki su,
mineraller ve gökteki karbondioksit insan için besin ve oksijen üretmektedir-
ler. Allah insanlar› "gökten ve yerden r›z›kland›rmak" için bu canl›lar› araç
k›lm›flt›r. Kuran, bu gerçe¤i flöyle vurgular:

Ey insanlar, Allah'›n üzerinizdeki nimetini an›n. Gökten ve yerden sizi
r›z›kland›ran Allah'›n d›fl›nda bir baflka yarat›c› var m›? (Fat›r, 3)
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SONUÇ

fiüphesiz dünya üzerinde bir insan›n yarat›lm›fl olmas›ndan ve Yarat›c›s›'n› ta-
n›mas›ndan daha önemli bir fley olamaz. Kitap boyunca yapt›¤›m›z da, her
insan için hayatta en çok önem teflkil eden bu konuyu anlatmaya çal›flmak
oldu.

Kitap boyunca gördü¤ümüz gibi, Allah'›n varl›¤› tüm delilleriyle ortadad›r.
Çünkü evrende ve canl›larda var olan bilinçli tasar›mlar, ancak yüksek bir bi-
lincin sonucu olarak ortaya ç›kabilirler. Bu son derece aç›k, yal›n ve tart›flma-
s›z bir gerçektir. 

Dahas› bu gerçek, sizin için tüm yaflam›n›zdaki en önemli konudur. Belki bu
konuyu flimdiye kadar bu denli önemli görmemifl, hatta üzerinde çok az dü-
flünmüfl olabilirsiniz. Ancak, emin olun, sizi yaratm›fl olan Allah'› tan›mak,
baflka her fleyden çok daha önemli ve aciliyetlidir. 

O'nun size verdiklerini bir düflünün; Hayat›n›z› sürdürebilmeniz için özel ya-
rat›lm›fl, tüm detaylar›yla ince ince planlanm›fl bir dünyada yafl›yorsunuz.
Dünyaya gelmek için ve bu düzeni sa¤lamak için hiçbir fley yapmad›n›z; si-
zin bu konuda hiçbir katk›n›z olmad›. Sadece bir gün gözünüzü açt›n›z ve
kendinizi say›s›z nimet içerisinde buldunuz. Görebiliyorsunuz, duyabiliyor-
sunuz, hissedebiliyorsunuz...

Tüm bunlar›n nedeni ise, O'nun sizi bu flekilde yaratm›fl olmas›d›r. Bir ayette
flöyle denir:

"Allah, sizi annelerinizin karn›ndan hiçbir fley bilmezken ç›kard› ve
umulur ki flükredersiniz diye iflitme, görme ve gönüller verdi." (Nahl,
78)

Kuran'da belirtildi¤i gibi, sahip oldu¤u herfleyi insana veren ve içinde yaflad›-
¤› tüm evreni yaratan, Allah'tan baflkas› de¤ildir. 

O halde insana düflen de, kendisinin ve her fleyin Yarat›c›'s› olan Allah'›
bilmek ve O'na flükredici olmakt›r.
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