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• Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n

nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve

dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kay-

betmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatma-

ca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm

insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z›

okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ay-

r›lmas› uygun görülmüfltür.

• Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›n-

da imani konular Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤-

renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuya-

n›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

• Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmifle

herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde,

kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme ko-

nusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etki-

lenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

• Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›-

l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup

okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de

birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

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

mas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda

ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en et-

kili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

• Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebep-

leri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve oku-

maktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤u-

nu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin

bulundu¤una flahit olacakt›r.

• Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara

dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat etmeyen üsluplara,

burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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YAZAR ve ESERLER‹

HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Anka-

ra'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Fel-

sefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi

konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekar-

l›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k

ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 say-

fal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygambe-

rin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden

oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün

kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür,

Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-

ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Ku-

ran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› dü-

flünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen

itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük

bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyeti-

nin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›r-

mak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular

üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n

uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan

Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polon-

ya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Ma-

lezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rus-

ya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤e-

niyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹tal-

yanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arna-

vutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca,

Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca,



Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›-

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

çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmekte-

dir. 

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

san›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r.

Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve

samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli et-

ki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›makta-

d›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k mater-

yalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak

savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir

inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm in-

karc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

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

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

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

da ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

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

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

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

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

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

ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek

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

edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r.

Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsiz-

li¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve sa-

mimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

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

tikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulma-

n›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konma-

s› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r.

Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla

ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde

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

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›, Allah'›n iz-

niyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk

ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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nsan hayat›nda çok önemli yeri olan bitkiler, 500

binden fazla çeflidiyle Allah'›n insan›n faydas›na

sundu¤u s›n›rs›z bir hazinedir. Soludu¤umuz

tertemiz havan›n, hayatta kalmak için ihtiyac›-

m›z olan besinlerin, kulland›¤›m›z enerjinin

kayna¤› bitkilerdir. Çarp›c› güzellikteki manzaralar›n,

etkileyici kokular›n ve gözal›c› renklerin kayna¤› da

yine bitkilerdir. 

Bitkiler, ›fl›¤› besine çeviren fotosentez sistemleri,

hiç durmadan enerji ve oksijen üreten, do¤ay› temiz-

leyen, ekolojik dengeyi sa¤layan mekanizmalar›, tat,

koku, renk gibi sadece insana hitap eden estetik özel-

likleriyle kendilerini yaratan Allah'›n sonsuz ilmini,

sanat›n›, insanlara karfl› olan flefkat ve merhametini

gözler önüne seren özel canl›lard›r. Çok özel faydalar

için çok özel sistemlere sahip olan bitkilerin bugüne

kadar sadece 10.000 türü incelenebilmifl, bu araflt›rma-

lar sonucunda her bitkinin insan› hayrete düflürecek

yarat›l›fl özelliklerine sahip oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. 

Allah'› tan›mak, O'nun s›fatlar›n› görmek, O'na

yak›nlaflmak isteyenler için bitkilerdeki, hatta onlar›n

tek bir yapra¤›ndaki yarat›l›fl mucizelerine biraz daha

yak›ndan bakmak, onlar›n harikalarla dolu dünyalar›-

n› tan›mak çok faydal› olacakt›r. Bu sayede, flimdiye

kadar sadece bilim adamlar›na özgü oldu¤unu düflün-

dü¤ümüz çarp›c› gerçeklerin kap›s›n›n, samimi ve dik-

katli bir ilgi ile tüm insanlara aç›labilece¤ini görebiliriz.





‹man edenler, Allah'›n kendilerine verdi¤i ak›l ve anlay›fl ile O'nun

bizim gözlerimizin önüne serdi¤i mucizeleri görebilirler. Bunun için var-

l›klara ak›l ve hikmet gözüyle bakmak gerekir. Çevresine ak›l ve hikmet

gözüyle bakmay› ö¤renen bir insan, bir çiçe¤in renginde, fleklinde ve ko-

kusunda gördü¤ü sanat›n yan›nda çiçe¤i çiçek yapan bütün sistemleri de

ö¤renecek, Allah'›n üstün ilmine ve kudretine daha yak›ndan flahit ola-

cakt›r. Allah, hem insan›n hem de di¤er canl›lar›n  yarat›l›fl›nda ayetler,

yani kendi varl›¤›n›n delilleri oldu¤unu flöyle bildirir: 

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

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

Bu kitapta bitkilerin çok önemli bir özelli¤i olan fotosentezi ve için-

de fotosentezin gerçekleflti¤i yapraklar›n kusursuz tasar›m›n› inceleyerek

Allah'›n bu canl›larda yaratt›¤› mucizelere flahit olaca¤›z.

Bu kitab› okurken zaman zaman karfl›n›za birtak›m yabanc› isimler,

teknik ayr›nt›lar ç›kacakt›r. Bunlar ilk bak›flta zor ve anlafl›lmaz gibi görü-

nebilir. Ancak hepsi, bu konuda hiçbir bilgisi olmayan okuyucular›n dahi

kolayl›kla anlayabilecekleri flekilde aç›klanm›flt›r. Burada as›l önemli olan

nokta, Allah'›n evrendeki herfleyi en küçük ayr›nt›s›na dek üstün bir ilim,

hassas bir ölçü ile yaratt›¤›n› görmektir. Bu sayede, afla¤›daki Kuran ayet-

lerinin canl› örneklerine flahit olmakt›r:

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemifltir. O'na

mülkünde ortak yoktur, herfleyi yaratm›fl, ona bir düzen vermifl,

belli bir ölçüyle takdir etmifltir. (Furkan Suresi, 2)

Allah, yedi gö¤ü ve yerden de onlar›n benzerini yaratt›. Emir, bun-

lar›n aras›nda durmadan iner; sizin gerçekten Allah'›n herfleye güç

yetirdi¤ini ve gerçekten Allah'›n ilmiyle herfleyi kuflatt›¤›n› bilme-

niz, ö¤renmeniz için. (Talak Suresi, 12)
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Yaflam Enerjisini Üreten Fabrika

Günefl'in Dünya'ya gönderdi¤i bir günlük enerji,

tüm insanl›¤›n bir gün boyunca ihtiyaç duyaca¤› enerji-

nin neredeyse on bin kat›d›r. Geliflmifl ülkeler, Günefl'ten

gelen bu bedava enerjiyi depolayabilmek için yap›lan

araflt›rmalara çok yüksek miktarlarda para harcarlar.

Bu amaçla yap›lan araflt›rmalarda, flafl›rt›c› bir ger-

çekle karfl›lafl›lm›fl ve bitkilerin Günefl'ten gelen enerji-

yi depolayan, mükemmel bir sisteme sahip olduklar›

anlafl›lm›flt›r. Bitkilerin sahip oldu¤u bu sisteme foto-

sentez ad› verilir. Bitkiler, fotosentez ifllemini yap›lar›n-

da bulunan günefl hücreleri sayesinde gerçeklefltirirler.

Bu hücreler, günefl enerjisini kimyasal enerjiye dönüfl-

türerek bütün canl›l›¤›n temel besin kayna¤› olan kar-

bonhidrat› üretirler.

Karbonhidratlar, tüm canl›lar›n do¤rudan veya

dolayl› olarak enerji gereksinimini  sa¤layan temel be-

sin kaynaklar›d›r. Bu enerjiyi elde etmek için mutlaka

bitkilerle beslenmek de gerekmez. Hayvanlar da bu

bitkilerle beslendikleri için, ayn› enerji hayvansal g›da-

lar yoluyla da insanlara ulaflabilmektedir. Örne¤in ko-

yunlar otla beslenir. Yeflil otlar, günefl enerjisini kulla-

narak, fotosentez yoluyla karbonhidrat moleküllerini

sentezler. Günefl enerjisi bu flekilde bitkideki karbon-

hidrat moleküllerinin içine depolan›r. Böylece, otlar› yi-

yen koyunlar, bunlar›n içindeki enerji yüklü molekülle-

ri vücutlar›na alm›fl olurlar. Daha sonra, karbonhidrat



Geliflmifl ülkeler, Günefl'ten gelen enerjiyi depolaya-
bilmek için büyük yat›r›mlar yapmakta, dev tesis-

ler kurmaktad›rlar. Bitkiler ise, insanlar›n milyon-
larca dolar yat›r›m yapt›¤› bu sisteme sahip

olarak yarat›lm›fllard›r. 



molekülleri hayvan›n vücudunda ya¤a dönüflür. Dolay›s›yla bu molekül-

lerin içerdi¤i enerji de hayvan›n dokular›na aktar›lm›fl olur. Bu hayvanlar-

la beslenen insan da, Günefl'ten bitkilere, oradan hayvanlara, ard›ndan da

kendisine ulaflan bu enerjiyi al›r ve vücudunda kullan›r. Görüldü¤ü gibi

her ne yolla gelirse gelsin tüm canl›lar, yaflamlar›n› sürdürmek için foto-

sentez  yoluyla günefl ›fl›¤›ndan elde edilen enerjiyi kullan›rlar.

Sadece besinler de¤il, günlük yaflant›m›zda kulland›¤›m›z maddele-

rin büyük bir bölümü de en baflta fotosentez yoluyla elde edilen enerjiyi

bize aktar›rlar. Örne¤in, petrol, kömür, do¤al gaz gibi yak›tlar fotosentez

yoluyla günefl enerjisinin depoland›¤› enerji kaynaklar›d›r. Yakacak ola-

rak kulland›¤›m›z odun için de ayn› durum geçerlidir. Sadece bu madde-

ler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bile fotosentezin ne kadar hayati bir öneme sa-

hip oldu¤u anlafl›l›r. Bilim adamlar› aç›s›ndan fotosentezin s›rlar›n›n kefl-

fedilmesi ve bu ifllemde yer alan mekanizmalar›n gün ›fl›¤›na ç›kar›lmas›

çok önemlidir. E¤er bu süreç anlafl›labilirse; besin üretimini art›rmak, do-

¤ay› en verimli flekilde kullanmak, günefl enerjisinden maksimum düzey-

de faydalanmak, yeni ilaçlar gelifltirmek, günefl enerjisiyle çal›flan çok h›z-

l› ve çok küçük makineler tasarlamak mümkün olacakt›r.

Ancak hemen belirtmek gerekir,  fotosentez hakk›nda bilinenler, onu

taklit ederek günefl enerjisini depolayacak sistemlerin üretilebilmesi için

henüz yeterli de¤ildir. Buna ra¤men, akl› ve fluuru olmayan bir yaprak

için fotosentez çok kolay bir ifllemdir. Ak›l, e¤itim ve ileri teknoloji sahibi

insanlar bu sistemin taklidini dahi yapamazken, milyarlarca y›ld›r yüz

trilyonlarca yapra¤›n tek tek fotosentez ifllemini gerçeklefltirebiliyor ol-

mas› hayranl›k vericidir. Bu kimyasal ifllem, bitkiler taraf›ndan ilk yarat›l-

d›klar› günden beri hiç aksamaya u¤ramadan gerçeklefltirilmektedir. Ye-

flillik olan her yerde, günefl enerjisi kullanarak, karbondioksit ve sudan,

fleker oluflturan bir fabrika çal›fl›yor demektir. Yedi¤iniz ›spanak, salata-

n›zdaki maydanoz, balkonunuzdaki sarmafl›k, siz fark›nda olmadan, si-
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zin için sürekli üretim yapmaktad›rlar. Bu, üstün ilim sahibi Allah'›n insan-

lara olan flefkatinin bir sonucudur. Allah, bitkileri insanlar›n ve tüm canl›-

lar›n yarar›na hizmet edebilecekleri flekilde yaratm›flt›r. ‹nsan›n, bugünkü

teknolojiyle bile kavrayamad›¤› bu kusursuz sistemi yapraklar milyonlar-

ca y›ld›r iflletmektedirler. Allah, Kuran'›n bir ayetinde, insanlar›n bir tek

a¤ac› bile yoktan var etmesinin imkans›z oldu¤unu flöyle bildirir: 

YEfi‹L MUC‹ZE FOTOSENTEZ

Bahçenizde gördü¤ünüz her-
hangi bir çiçekten sofran›za
gelen bir yeflilli¤e kadar gör-
dü¤ünüz tüm bitkilerde, gü-
nefl enerjisi kullanarak, kar-
bondioksit ve sudan fleker
üretebilen bir fabrika aral›k-
s›z olarak çal›flmaktad›r. karbondioksit

atmosferden
al›n›r

su kökler-
den gelir

fotosentez
sonucu üretilen
glikoz tafl›n›r

yapraklarda
günefl ›fl›¤›
so¤rulur

oksijen 
atmosfere
sal›n›r



(Onlar m›) Yoksa, gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren

mi? Ki onunla (o suyla) gönül al›c› bahçeler bitirdik, sizin içinse

bir a¤ac›n› bitirmek (bile) mümkün de¤ildir… (Neml Suresi, 60) 

Allah, tüm evreni üstün bir ilim ve sanatla yaratm›flt›r. Yeryüzünde-

ki canl›l›¤› meydana getiren bütün sistemler de bu eflsiz yarat›l›fl›n bir so-

nucu olarak birbirleriyle büyük bir uyum içindedirler. Uzaydaki y›ld›z-

lardan, tek bir atomun çevresinde dönen elektronlara kadar her sistem,

her yap› bir di¤erine ba¤l› veya bir di¤erinin tamamlay›c›s›d›r. 

Bu üstün tasar›mda fotosentezin çok önemli bir yeri vard›r. fiuursuz

bitki hücreleri, topra¤›, suyu, havay› ve Günefl'i kullanarak, topra¤›n için-

den belirli oranlarda mineralleri ve suyu alarak, insan için besin üretirler.

Günefl ›fl›¤›ndan ald›klar› enerji ile bu malzemeleri parçalar, sonra parça-

lad›klar› malzemeleri besinleri oluflturacak flekilde biraraya getirirler. Bu-

rada k›saca özetlenen bu ifllemin her aflamas›nda ayr› bir ak›l, fluur ve

planlama görülür. Bitkilerdeki bu hayranl›k uyand›ran sistem, ortaya

koydu¤u sonuçlar›yla, çok aç›kt›r ki insan›n faydas› için özel olarak tasar-

lanm›fl bir yaflam kayna¤›d›r. 

Buraya kadar gördü¤ümüz gibi, günefl enerjisinin yeryüzündeki ye-

flil bitkilerle olan mükemmel uyumu, tüm canl›l›¤›n dolay›s›yla da insan-

l›¤›n varl›¤›n› sürdürebilmesi için zorunlu olan temel besin kayna¤›n›

meydana getirmektedir. Bir baflka ifadeyle, insanlar›n ve tüm canl›lar›n

r›zk› göklerden yeryüzüne uzanan zincirleme bir sistemin sonucu olarak

yarat›lmaktad›r. Bu konuya Kuran ayetlerinde flöyle iflaret edilmektedir:

De ki: "Sizi göklerden ve yerden r›z›kland›ran kim?" De ki: "Allah,

gerçekten ya biz, ya da siz her halde bir hidayet üzerindeyiz veya

apaç›k bir sap›kl›kta." (Sebe Suresi, 24)

Ya da halk› sürekli yaratmakta olan, sonra onu iade edecek olan ve

sizi gökten ve yerden r›z›kland›ran m›? Allah ile beraber baflka bir

ilah m›? De ki: "E¤er do¤ru söylüyor iseniz, kesin-kan›t (bur-

han)›n›z› getiriniz." (Neml Suresi, 64)
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Her bitki, insan›n faydas› için özel olarak yarat›lm›fl, kendi kendine

çal›flan, hava, su ve Günefl gibi en bol ve en masrafs›z kaynaklar› kullanan

bir enerji santrali ve bir besin fabrikas›d›r. Yapraklar, bu santralin hem gü-

nefl enerjisini toplayan enerji panelleri hem de besin üreten fabrikalar›d›r.

Bitkiler bu kimyasal ifllemlerin yan›nda tat, koku ve renkleriyle de üstün

bir sanat ve esteti¤in ürünüdürler. Her parças› büyük bir ilimle yarat›lm›fl

olan yapra¤›n ve fotosentezin aflamalar›n› incelemeden önce, yapraklar›n

genel yap›lar›ndaki mükemmel tasar›ma bir bakmak gerekir. Bu sayede

sadece fotosentez iflleminin de¤il, bu ifllemi yapan yap› ve sistemlerin de

üstün bir tasar›m ile yarat›lm›fl oldu¤unu yak›ndan görmek mümkün ola-

cakt›r.

Fabrika Nas›l Çal›fl›yor?

Çok geliflmifl mikroskoplarla bir yapra¤› yak›ndan inceleyecek olur-

san›z, Allah'›n yaratma sanat› bütün ihtiflam›yla bir kez daha karfl›n›za ç›-

kar. Tek bir yapra¤›n içinde kusursuz bir üre-

tim sistemi kurulmufltur. Bu sistemi

daha iyi anlayabilmek için yaprak

içinde görev alan yap›lar› günlük

hayatta kulland›¤›m›z aletlere

benzetebiliriz. Yapra¤›n detay-

lar›n› büyüterek inceledi¤i-

mizde her an faaliyette olan

tüpler, özel ifllemler için infla

edilmifl odalar, dev bir düdüklü

tencere gibi çal›flan subaplar,

binlerce ifllemi kontrol eden say›-

s›z dü¤me ve hiç durmadan ko-

fluflturan iflçilerle dolu otomatik bir

besin fabrikas› ile karfl›lafl›r›z. Daha dik-
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katli bakacak olursak, belirli noktalara yerlefltirilmifl zaman ayarlay›c›la-

r›n›, termostatlar›, nem ölçerleri, geri bildiri sistemlerini ve ›s› kontrol me-

kanizmalar›n› da görebiliriz. 

Her taraf› bir a¤ gibi kaplam›fl olan boru hatt› hammaddenin üretim

birimlerine ulaflt›r›lmas›n› ve üretim birimlerinde elde edilen ürünün bit-

kinin dokular›na da¤›t›lmas›n› sa¤lar. Bu boru hatt› bitkinin ald›¤› besin

suyunu yukar› do¤ru ç›kart›rken, bir taraftan da yapraklarda üretilen flu-

rubu bütün a¤ac›n beslenmesi için iç bölgelere do¤ru gönderir. Bu kanal-

lar›n hepsi yaln›zca hayati s›v›lar› tafl›makla kalmaz, ayn› zamanda a¤aç-

ta ve yaprakta iskelet görevi görürler. Bu harika bir tasar›md›r. Çünkü in-

sanlar taraf›ndan infla edilen yap›larda, binalar›n tafl›y›c› elamanlar› (ko-

lonlar, kirifller vs) ve binan›n su tesisat› ayr› ayr› infla edilirler. Bitkilerde

bu iki ihtiyac›n tek bir kalemde çözüldü¤ü harika bir tasar›m vard›r. Bir

sonraki bölümde bu tasar›m›n detaylar›n› görece¤iz. 
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Bir binan›n su tesisat›n›n ku-
rulmas› için birçok parça ön-
ce ayr› ayr› infla edilir. Daha
sonra bu parçalar, binan›n
her yerine suyun ulaflabilece-
¤i flekilde biraraya getirilir.
Bitkilerde de besin maddeleri-
nin ve suyun yukar› do¤ru
ç›kmas›n› ve bitkinin her kö-
flesine ulaflmas›n› sa¤layan
bir boru hatt› ve pompalama
sistemi vard›r. Bu sistem, yer-
yüzündeki bütün bitkilerde
ayn› kusursuzlukta tasarlan-
m›flt›r. Bitkiler tüm özellikleri
ile, Allah'›n yaratma sanat›n›n
benzersizli¤inin görülmesi
için önemli bir örnektir.

Bizim ‹çin Çal›flan Yeflil Fabrika





apra¤›n hangi parças›n› incelersek inceleye-

lim, sonsuz bir akl›n ve sanat›n izlerini gö-

rürüz. Yapra¤a d›fltan bakt›¤›m›zda gördü-

¤ümüz biçim ve yap›lar, belirli bir amaca

yönelik bir tasar›m içerir. Örne¤in, yapra¤›n maksi-

mum günefl ›fl›n› almas› için düz durmas› gerekir. An-

cak, yaprak böyle durabilmek için özel bir dizayna sa-

hip olmal›d›r. Yapra¤› bir gazete ya da dosya ka¤›d›na

benzetmek yapra¤›n düz durmas› için gerekli olan bu

dizayn hakk›nda daha iyi fikir verecektir. Bir düflü-

nün, gazete ya da dosya ka¤›d›n› düz tutmak istedi¤i-

nizde ne olur? Tabi ki ka¤›t k›vr›larak ikiye katlan›r.

Bu durumda yapman›z gereken ka¤›d›, ona yanlar-

dan belirli bir k›vr›m vererek dik tutmakt›r. ‹flte, yap-

raklar›n dik durmas› için de böyle belli bir k›vr›ma sa-

hip olmalar› gerekir.

Yapraklar›n dik durarak, günefl ›fl›¤›ndan daha

fazla yararlanmalar›n›n bir nedeni de yap›lar›nda bu-

lunan "midrib" ad› verilen ana damard›r. Bu damar,

yapra¤›n ortas›ndan geçerek onu bitkiye ba¤lar. Ayr›-

ca, midribden ç›karak yapra¤›n yüzeyine yay›lan bafl-

ka damarlar da vard›r. Midrib ve bu yan damarlar,

yapra¤›n düz durmas›n› sa¤layan iskelet görevi gö-

rürler.1

Peki, yeryüzünde say›lamayacak çoklukta bulu-

nan yapraklardan her biri ince bir hesap isteyen bir

e¤ime ve düz durmalar› için gerekli olan bir damar



sistemine nas›l sahip olmufllard›r? Elbette, bir yapra¤›n kendi kendine,

günefl ›fl›¤›ndan maksimum oranda faydalanmas›n›n daha iyi olaca¤›n›

akletmesi imkans›zd›r. Ayr›ca, yapraklar›n dik durmak için gerekli olan

e¤imi uç k›s›mlar›na vererek yeflermeleri ya da ortalar›nda iskelet görevi

görecek bir damar sistemi oluflturmaya karar vermeleri de mümkün de-

¤ildir. Tüm bunlar›n tesadüfen kendi kendine oluflmas› da kesinlikle im-

kans›zd›r. Sonuç olarak, yukar›daki sorunun cevab› çok basittir: Yaprak-

lar›n damar sistemini de, uç k›s›mlar›ndaki k›vr›m› da tasarlayan ve yara-

tan Allah't›r. 

Yaprak, mekanik bir destek gibi ifl gören damarlar üzerine serilmifl

bir kumafl parças›na benzer. Bu sistemin etkili olarak kullan›lmas› için

yapra¤›n, dokusunu desteklemekte kullanaca¤› enerjiyi en az seviyede

tutmas› gerekir. Yaprak için bu çok kolayd›r. Çünkü, yapra¤›n ortas›ndan
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Bir ka¤›d›n dik durabilmesi için yanlardan bir k›vr›m verilmesi gerekir. Günefl
enerjisinden maksimum faydalanabilmek için dik durmas› gereken yapraklar›n

da, böyle bir k›vr›ma sahip olmalar› flartt›r. Nitekim yapraklar› inceledi¤imiz-
de bu özel tasar›mla karfl›lafl›r›z.



geçen bir ana destek ve bu destekten yapraklar›n kenarlar›na uzanan ikin-

cil destekler vard›r. Özellikle, ana damar›n bulundu¤u yer yapra¤›n  a¤›r-

l›k da¤›l›m›n› dengelemede çok önemlidir.2 fiöyle ki, ana damar›n kald›r-

ma gücü, ba¤lant› noktas›ndan uzaklafl›ld›kça azal›r, a¤›rl›k ise uzaklafl›l-

d›¤› oranda artar. Örne¤in a¤›r bir kitab› kolunuzu ileri uzatarak tutarsa-

n›z, kolunuzun kitab› kald›rma gücünün azald›¤›n›, kitab›n kolunuza et-

ki eden a¤›rl›¤›n›n ise artt›¤›n› hissedebilirsiniz. Ancak, ana damar yapra-

¤›n tam ortas›ndan geçti¤i için üzerindeki a¤›rl›k eflit miktarda da¤›l›r.3

Bu s›radan bir olay de¤ildir. Dikkat edin! Hiçbir denge kesinlikle te-

sadüfen oluflamaz. Bir düflünün, tu¤lalar tesadüfen biraraya gelerek sa¤a

sola y›k›lmayan bir bina oluflturabilirler mi? Ya da herhangi bir köprü
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Yapraklar›n dik durarak, günefl ›fl›¤›ndan daha fazla yararlanma-
s›n› sa¤layan, yap›lar›nda bulunan "midrib" ad› verilen ana

damard›r. Ayr›ca yapra¤›n yüzeyine yay›lan baflka damar-
lar da iskelet görevi görür. 



a¤›rl›k merkezi hesaplanmadan infla edilirse ayakta durabilir mi? Tabi ki,

bu iki örnek ve daha bunlar›n benzeri binlerce örnekte oldu¤u gibi mad-

de tesadüfen biraraya gelerek belli bir düzen ve denge oluflturamaz. Can-

l› ya da cans›z, her varl›¤› belli bir düzen ile yaratan Allah't›r. Allah, kü-

çücük bir yapra¤› da üzerinde milyarlarca insan›n rahatl›kla yaflayabile-

ce¤i kadar büyük olan Dünya'y› da üstün bir tasar›m ile yaratm›flt›r. Bir

fleyin büyük ya da küçük olmas› önemli de¤ildir, Allah'›n yaratmas›nda

hiçbir eksiklik olmaz. Kuran'›n ayetlerinde, Allah'›n herfleyi mükemmel

bir flekilde yaratt›¤› ve hiç kimsenin O'nun yaratt›¤› evrende bir bozukluk

bulmaya güç yetiremeyece¤i flöyle bildirilir: 

YEfi‹L MUC‹ZE FOTOSENTEZ
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Köprülerin ayakta
durabilmeleri için
a¤›rl›k merkezleri 

büyük bir titizlikle
hesaplan›r. Ayn› titiz

hesap yapraklarda
da bulunmaktad›r.
Yaprakta bulunan

damarlar öyle yerlefl-
tirilmifltir ki, yaprak

üzerindeki a¤›rl›k
eflit olarak da¤›l›r ve

böylece yapra¤›n
dengesi sa¤lan›r. Hiç

kimse bir köprünün
tesadüfen olufltu¤u-
nu iddia edemez. Bu

karfl›laflt›rma canl›-
lardaki dengelerin de
tesadüfen olufltu¤u-
nu söylemenin man-
t›ks›zl›¤›n› aç›kça or-

taya koyar.



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

m›fl oland›r. Rahman'›n yaratmas›nda hiçbir 'çeliflki ve uygunsuz-

luk' göremezsin. ‹flte gözü çevirip gezdir; herhangi bir çatlakl›k

(bozukluk ve çarp›kl›k) görüyor musun? Sonra gözünü iki kere

daha çevirip gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu

kesmifl bir halde bitkin olarak sana dönecektir. (Mülk Suresi, 3-4) 

Tüm bunlar›n yan› s›ra, bir yapra¤›n yap›sal mekanizmas›n›n tasar›-

m›nda daha pek çok ifllevsel mucize vard›r. Yapraklar›n yap›sal mekaniz-

malar›n› araflt›ran, Wisconsin Üniversitesi'nden Tom Givnish, bu konuyla

ilgili flöyle demektedir: 

E¤er bir tek mekanik verimlilik de¤erlendirmeye al›nsayd› bütün

yapraklar›n üçgen olmas› gerekirdi.4

Elbette yapra¤›n tasar›m›nda sadece mekanik yap› de¤il, daha birçok

kompleks yap› da devreye girmektedir. Bunun bir sonucu olarak yaprak-

lar üçgen de¤ildir, baflka özelliklere de sahiptirler. Mesela yapraklar›n s›-

ralanmas›nda ortaya ç›kan matematiksel hesaplar bunlardan biridir. Yap-
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Yapraklar›n dalda s›ralan-
malar›nda özel bir mate-
matiksel hesaplama var-
d›r. Ayr›ca yapraklar alt
k›s›mlar›na do¤ru bir
uçurtmada oldu¤u gibi
incelirler. Bu özel tasa-
r›m sayesinde yaprak-
lar›n birbirlerinin üs-
tünü kapatarak di¤e-
rine gölge yapmalar›
engellenmifltir.



raklar dizilirken biri di¤erine gölge yapmayacak flekilde dizilirler. Giv-

nish bu konuda flunlar› söylemektedir:

Üçgen yapraklar ince dallar boyunca günefl ›fl›¤›n› verimli olarak

toplayacak flekilde dizilemezler, çünkü üçgenler s›k›fl›k olarak bira-

raya gelemezler. Ancak yapra¤›n taban›, uçurtma fleklinde iyice ince-

lirse bir daire veya spiral fleklinde dizilerek birbirlerinin üstünü kap-

lamazlar.5

Yapraklar›n özel tasar›m›, bulunduklar› iklim kofluluna, hayat sürele-

rine ve sald›r›ya u¤rama ihtimallerine göre de de¤iflir. Örnek olarak çoban

püskülünü alal›m: Bu bitki keskin dikenlere sahiptir. Ancak bu dikenler,

daha çok bitkinin alt k›sm›ndaki yapraklarda bulunmaktad›r. Üst taraftaki

yapraklarda genellikle dikenli uca rastlanmaz. Bu tasar›m›n önemli bir ne-

deni vard›r; alt taraftaki dikenler, yapraklar›, yaprak yiyen hayvanlara kar-

fl› korumaktad›r. Hayvanlar bitkinin üst k›s›mlar›na eriflemedikleri için,

üst taraftaki yapraklar için böyle bir

önlem almaya gerek kalmam›flt›r.6

Birçok bitki, sald›r›lara karfl› koymak

için böyle keskin dikenleri kullan›r.

Dikenli yapraklara, her mevsim yeflil

kalan a¤açlarda daha s›k rastlan›r. Bu

yapraklar çok özel bir tasar›ma sahip-

tirler. ‹¤nemsi yap›lar› sayesinde don

olaylar›na karfl› korunurlar. Ayr›ca,
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Çoban püskülünün, hayvanlar›n erifle-
bildi¤i alt k›sm›ndaki yapraklar›nda

bulunan keskin dikenler, bitki için
etkili bir koruma sa¤lar. 
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topraktaki su dondu¤u zaman s›v› kaybetmemeleri için özel olarak kal›n

bir mumsu tabakayla kapl› olarak da yarat›lm›fllard›r. 

Di¤er yandan, boru çiçe¤i veya asma gibi t›rman›c› bitkilerin büyük

bir k›sm›, taban› kalp fleklinde olan yapraklarla kapl›d›r. Bu bitkiler destek

olarak kendi gövdelerini de¤il, baflka bitkilerin gövdelerini kullan›rlar. T›r-

man›c› bitkiler, yapraklar›n› devaml› Günefl'e çevirmek zorundad›r. Ancak,

sar›ld›klar› bitki üstten gelen ›fl›¤› engelleyece¤i için yaprak, ayn› seviyede

kalmak yerine bitki sap›na en uygun aç›ya do¤ru yer de¤ifltirir, böyle bir

durumda yapraklar yüzlerini Günefl'in geldi¤i yöne do¤ru çevirirler.

Yapraklardaki bir di¤er tasar›m mucizesi de rüzgarl› günlerde fark e-

dilir. Bilindi¤i gibi bitkilerin yaprak yüzeyi genellikle genifl olur. Bu onla-

r›n günefl enerjisini daha fazla alabilmeleri içindir. Ancak, fliddetli bir rüz-

gar ya da f›rt›na, bu genifl yüzeyler üzerinde yelken etkisi yaparak bitkinin

savrulmas›na ve parçalanmas›na yol açabilir. Ancak bunlar›n hiçbiri ol-

maz. Çünkü, yapra¤›n yap›sal özellikleri, rüzgar›n etkisini azaltacak flekil-

de yarat›lm›flt›r. Bitkide iskelet görevi gören selüloz ve lif gibi dokular bü-

yük bir esneme yetene¤ine sahiptirler. Ayr›ca yapraklar bitkinin uzama

yönünde geliflirler. Bu özellikler bitkinin rüzgar›n y›k›c› etkisinden korun-

mas›na yard›mc› olur. Çünkü bu sayede yaprak rüzgar yönünde e¤ilebilir.7

Yapraklar› rüzgardan koruyan ikinci bir özellik ise, rüzgar›n fliddeti

artt›kça yapra¤›n içeri do¤ru katlanabilmesidir. Bu sayede yaprak, rüzga-

r›n içinden akt›¤›, koni fleklinde aerodinamik bir yap› oluflturur. Dahas›,

yapraklar bu aerodinamik yap›n›n rüzgara karfl› gücünü art›rmak için

toplu olarak birbirlerinin içine geçebilirler. Yani bir dal boyunca ç›kan

yapraklar rüzgar yönünde e¤ildiklerinde bir sonraki yapra¤› örtecek fle-

kilde kapan›rlar.8

Bitkilerdeki tasar›m mucizesi, karadakilerle s›n›rl› de¤ildir. Karadaki

bitkilerin rüzgara karfl› koyacak flekilde tasarlanmas› gibi sudaki bitkiler

de ak›nt›n›n etkisini en aza indirecek flekilde tasarlanm›fllard›r. Suda ak›n-
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t›n›n rüzgara benzeyen bir etkisi vard›r. Ancak, yosun gibi deniz alt› bit-

kileri, dalgalar›n ve ak›nt›lar›n gücüne, sahip olduklar› özel tasar›m saye-

sinde karfl› koymakta zorlanmazlar. Bu bitkilerin karadakiler gibi kal›n

odunsu gövdeleri yoktur. Ama kayalara yap›flan kökleri çok sa¤lamd›r ve

esnek gövdeleri ile dinamik yapraklar› sayesinde dengelerini ak›nt›n›n

fliddetine göre ayarlayabilirler. E¤er d›fl etki dayan›lmaz bir orana gelirse

bitki ilk önce yafll› yapraklar› feda eder. Bu büyük yapraklar gitti¤inde

rüzgara veya ak›nt›ya olan direnç azal›r ve bitkinin daha fazla dayanma-

s›na imkan tan›r.9

Sonuç olarak, her bitkinin yap›sal özellikleri bir di¤erinkinden fark-

l›d›r. Bitkiler bir yandan fotosentez yaparak oksijen ve besin üretir, di¤er

yandan da sahip olduklar› çeflitli özelliklerle, belirli görevleri yerine geti-

rirler. Bu özel tasar›mlar› sayesinde, baz› bitki yapraklar› su ve besin de-

po ederken, baz›lar› dikensi yap›lar›yla savunma yapabilirler, baflka nes-

nelere sar›l›p tutunabilirler, üreme yapabilirler ya da karmafl›k tuzaklarla

böcek gibi ufak hayvanlar› yakalayarak beslenebilirler. Bu yüzden hangi

bitkiyi incelersek inceleyelim, birçok ola¤anüstü özelli¤e sahip olduklar›-

n› görür, böylece, bitkilerin yarat›l›fl›ndaki  sonsuz ilim ve sanata flahit

oluruz. Hiç flüphesiz, bu ilim ve sanat, canl› cans›z tüm varl›klar› üstün

bir hikmetle yaratm›fl olan Allah'a aittir: 

O, gökten su indirendir. Bununla herfleyin bitkisini bitirdik, on-

dan bir yeflillik ç›kard›k, ondan birbiri üstüne bindirilmifl taneler

türetiyoruz. Ve hurma a¤ac›n›n tomurcu¤undan da yere sarkm›fl

salk›mlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zey-

tinden ve nardan bahçeler (k›l›yoruz.) Meyvesine, ürün verdi¤in-

de ve olgunlu¤a eriflti¤inde bir bak›verin. fiüphesiz inanacak bir

topluluk için bunda gerçekten ayetler vard›r. (En'am Suresi, 99)



Bitkilerin yapraklar› yaflad›klar› ortama bi-
rebir uyumlu yarat›lm›flt›r. Örne¤in kara
bitkilerinde iskelet görevi gören dokular›n
esnekli¤i, yapra¤›n içeri do¤ru katlanabilir
olmas›, rüzgar›n y›k›c› etkisini azalt›r. (üst-
te) Yosun gibi denizalt› bitkilerinin kayalara
yap›flan kökleri çok sa¤lamd›r. (solda) As-
ma gibi t›rman›c› bitkiler (altta) ise yaprak-
lar›n› devaml› Günefl'e çevirmek zorunda-
d›r. Ancak, sar›ld›klar› bitki üstten gelen
›fl›¤› engelleyece¤i için yaprak, ayn› sevi-
yede kalmak yerine bitki sap›na en uygun
aç›ya do¤ru yer de¤ifltirir.



Çöl S›ca¤›ndan Etkilenmeyen Yapraklar

Çöl deyince akl›m›za hiçbir canl›n›n kolay kolay yaflayamayaca¤› bir

ortam gelir. Gerçekten de çölde yaflayan canl›lar›n say›s› oldukça azd›r.

Ancak bu zor koflullara ra¤men çöl ortam›nda da hiç akl›m›za gelmeyecek

mucizelerle karfl›lafl›r›z. Bu kurak ortama daha yak›ndan bakt›¤›m›zda çe-

flitli özelliklere sahip bitkiler dikkatimizi çeker. Bu bitkiler, özel tasar›mla-

r› ve farkl› çeflitleriyle çok zor koflullarda rahatça yaflayabilmektedirler.

Onlar bu iklim koflullar› için özel olarak yarat›lm›fl birer mucizedirler.

Çöl bitkileri, afl›r› s›cakla ve susuzlukla bafla ç›kmak için iki yola bafl-

vururlar. Birincisi, sahip olduklar› dayan›kl› yap›y› kullanmak, ikincisi de

uykuda kalmakt›r. ‹lginç yap›lar› ve özel tasar›mlar› sayesinde kurak ik-

limlerden zarar görmeyen bu bitkilerde yaprak; hem gövde, hem fotosen-

tez organ›, hem bir besin ve su deposu hem de kal›n yap›s›yla bir savun-

ma organ›d›r.10

Baz› depo görevi gören yapraklar ise etrafta bulunan kayalar› taklit

eden yap›lar›yla birer kamuflaj uzman›d›rlar. Çeflitli hayvanlar›n kamuf-

laj yapmas› s›k karfl›laflt›¤›m›z mucizelerden biridir.11 Ancak bir bitkinin

kamuflaj yapmas› fazla al›fl›k olmad›¤›m›z bir durumdur. Çevresindeki

kayalar› taklit edebilen bir bitkinin hangi özelliklere sahip olmas› gerekti-

¤ini düflünürsek, ne kadar hayret verici bir olayla karfl› karfl›ya oldu¤u-

muzu daha iyi anlayabiliriz. Herfleyden önce bu bitkinin, çöl ortam›n› çok

iyi bilmesi, çevre koflullar›ndan haberdar olmas› gerekir. Buna göre etraf-

taki baz› hayvanlardan kurtulmak ve ayn› zamanda afl›r› s›caklara karfl›

koymak için belirli bir flekil ve savunma sistemi planlamal›d›r. Sonuç ola-

rak kayalar›n kendisi için en ideal model oldu¤una karar vermelidir. Ken-

dini kayalara benzetirse göze batmayaca¤›n› ve tafl gibi hacimli bir yap›-

n›n depo görevini rahatça yerine getirebilece¤ini düflünmeli ve bütün

kimyasal yap›s›n› bu karar›na göre de¤ifltirmelidir. Ne bir akla, ne bir flu-

ura, ne bir göze sahip olmayan bitkilerin, kendileri için böyle hayati öne-
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mi olan kararlar alamayacaklar› ve bu kararlar›n› uygulayamayacaklar›

çok aç›kt›r. Peki, bitkileri bulunduklar› ortam için en uygun yap›ya ve

flekle kavuflturan nedir? Tüm canl›lar›n tesadüfler sonucunda meydana

geldi¤ini iddia eden evrimciler, kaya taklidi yapan çöl bitkilerinin de, bu

özelli¤e tesadüfen sahip olduklar›n› iddia ederler. Bu iddialar› yukar›da

anlat›lan senaryodan çok daha mant›ks›zd›r. Tesadüfen meydana gelen

hangi olay, bir bitkiye kusursuz bir taklit yetene¤i ve çöl s›ca¤›nda en çok

ihtiyac› olan su deposunu kazand›rabilir? Bu bitkileri tüm bu özellikleri

ile yaratan›n üstün bir ilim ve ak›l sahibi olan Allah oldu¤u çok aç›kt›r. 

Yapraklardaki su deposu

Çöl bitkilerinin su ve besin maddelerini depo edecek flekilde tasarlan-

m›fl olan depo yapraklar›, dam koru¤u (Sedum) bitkisinde oldu¤u gibi si-

lindir fleklinde veya makas otunda (Carpobrotus) oldu¤u gibi prizma flek-

linde olabilir. Kurak bölgelerde yaflayan bu bitkiler su depolama özellikle-

rinden dolay› taze bir görünüme sahiptirler. Su, gövde ya da yapraklarda

genifl, ince duvarl› hücrelerde korunmaktad›r. Bu yapraklar›n kal›n üst ta-

bakas› su kayb›n› azalt›r. Çöl bitkilerinin kusursuz tasar›mlar›n›n bir bafl-

ka özelli¤i ise küre fleklinde olmalar›d›r. Çünkü küre, en küçük yüzey ala-

n›na sahip olmas› nedeniyle en etkili su depolama fleklidir. Çöl bitkilerinin

kal›n gövdeleri, küre flekilleri ve gündüzleri kapal›, geceleri aç›k olan gö-

zenekleri, buharlaflma ile su kayb›n› azaltan bir yap› meydana getirir.12

Her bitki suyu farkl› bölümlerinde depo eder. Örne¤in, Yüzy›l bitki-

leri yapraklar›nda, gece açan Cereus bitkisi yeralt›ndaki so¤an›nda, kaktüs

ise tombul gövdesinde su depolar. Sab›r otu gibi bitkiler ise nadir olarak

ya¤an ya¤murlar› yakalamak için oluk flekilli yapraklar›n› aç›k tutarlar.

Bunun tam tersine Sarracenia minor gibi ya¤›fll› bölgelerde bulunan bitki-

lerin yapraklar›, afl›r› ya¤murdan korunmak için flemsiye gibidir. Her bit-

kinin bulundu¤u koflullara uygun bir flekle sahip olmas›, Allah'›n kusur-

suz yarat›fl›n›n bir göstergesidir. 
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Birçok çöl bitkisi, kayaya benzeyen yap›-
s›yla çöldeki düflmanlar›ndan korunabil-
mektedir. Yukar›da resmi görülen tafl kak-
tüsler bunun bir örne¤idir. Solda ise çöl
flartlar›na uygun olarak, gövdelerine su
depolayabilen kaktüsler görülmektedir. 



Çöl bitkileri, su ve besin maddelerini depola-
yabilecek flekilde tasarlanm›fl yapraklara sa-

hiptir. Bunlar, dam koru¤u (Sedum) bitkile-
rinde (en üst sol ve alt›ndaki resimler) oldu-
¤u gibi silindir fleklinde veya makas otunda
(Carpobrotus) (sa¤ altta) oldu¤u gibi prizma
fleklinde olabilir. Altta görülen Cereus bitkisi

ise, yeralt›ndaki so¤an›nda su depolar.



Kaktüsün, dikenlerinden üzerindeki beyaz tüylere kadar her parças›nda bir plan, ta-
sar›m ve amaç vard›r. Tüm bunlar kaktüslerin tesadüfen meydana gelmifl olama-

yaca¤›n›, üstün bir ak›l taraf›ndan tasarlanarak yarat›ld›klar›n› gösteren deliller-
den sadece birkaç›d›r.

Kaktüsler ne silindir ne de küre biçimine sahip-

tirler. Yüzeyleri düzdür. Neredeyse hepsinin

uzunlamas›na çizgileri ya da yüzeylerinde çok

say›da dikenimsi ç›k›nt›lar› vard›r. Bu bitkiler,

çizgili yüzeyleri içlerinde depo edilen suyun

miktar›na göre daralma ve gevfleme özel-

li¤ine sahiptir. Kaktüs ›s›y› yayabilen, su

dolu gövdesini hayvanlardan koruyan

ve dikleflen i¤nelere sahiptir. Mumlu üst

tabaka, s›ca¤›n bitkinin içine ifllemesini

azaltarak bitkiyi korur. Ayr›ca bu bitkilerin
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renkleri solgun ve parlakt›r. Böylece üzerlerine düflen ›fl›n›n ço¤unu yan-

s›t›rlar; baz›lar› da günefl ›fl›¤›n› yans›tacak beyaz tüylerle kaplanm›flt›r.

Her insan mutlaka bir kaktüs görmüfltür. Ancak, kaktüse ait özelliklerin

estetik d›fl›nda, birçok amaca yönelik olarak yarat›lm›fl olmas› büyük bir

mucizedir. Kaktüsün dikenlerinden üzerindeki beyaz tüylere kadar her

bir parças›nda bir plan, tasar›m ve amaç vard›r. Tüm bunlar kaktüslerin

tesadüfen meydana gelmifl bitkiler olamayaca¤›n›, üstün bir ak›l taraf›n-

dan tasarlanarak yarat›ld›klar›n› gösteren önemli delillerdir.

Bu bitkilerin baz› türleri, özellikle "pencere yapra¤›" bitkisi tüm göv-

desini topra¤›n alt›na gömer ve sadece yaprak uçlar›n› d›fl yüzeye ç›kar›p

gösterir. Yaprak uçlar› saydamd›r ancak yaprak uçlar›n›n biraz içeri tara-

f›nda yeflil fotosentez yapan hücreler bulunur. ‹nce çizgiler fleklinde dizil-

mifl olan bu hücreler pencere denilen yaprak uçlar›ndan giren ›fl›¤› yaka-

lay›p fotosentez ifllemi için kullan›rlar.13 Bu çok özel tasar›mlar› sonucun-

da su kayb›n› büyük miktarda azaltan ve topra¤›n alt›nda kalarak k›zg›n

güneflten kurtulan bitki, birçok canl›n›n k›sa bir süre bile dayanamad›¤›

çöl s›caklar›nda hiç s›k›nt› duymadan yaflar. Çölde yaflayan bitkilerin

özellikleri bunlarla da s›n›rl› de¤ildir. 

Çöl bitkileri, birçok özelliklerinin yan› s›ra susuzlu¤a da son derece

dayan›kl› flekilde yarat›lm›fllard›r. Örne¤in Amerikan cüce sedir a¤ac› Pe-

ucephyllum ve geceleri biraz nem al›p afl›r› kurak durumlarda bile yeflil ka-

labilen Capparis spinosa bitkisi susuzlu¤a tamamen dayanabilenlerdendir.

Birçok çal› ve a¤aç da kurakl›¤a karfl› dayan›kl›d›r; çünkü dayan›kl› yap-

raklar› çeflitli özelliklere sahiptir. Örne¤in baz›lar› küçük yapraklara sa-

hiptir. Bunlar i¤ne ya da buket fleklindedir; küçük boyutlar› sayesinde

Günefl'in s›cakl›¤›na daha az yüzey alan› maruz kal›r.14

Baz› k›sa ömürlü bitkiler ise, yapraklar›n›n sadece bir kenar›nda, ge-

nellikle üst k›s›mda, gözeneklere sahiptirler. Bu tasar›m, özellikle rüzga-

r›n yo¤un oldu¤u koflullarda buharlaflma ile su kayb›n› önler. Baz› yap-
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Çöl bitkilerinden Amerikan cüce
sedir a¤ac› Peucephyllum (1-2)
ve geceleri biraz nem al›p afl›r›

kurak durumlarda bile yeflil kala-
bilen Capparis spinosa bitkisi (3-

4) susuzlu¤a çok uzun süre da-
yanabilirler. Manzanita (sa¤ altta)
daha az su kaybedece¤i bir yap-

rak flekline sahiptir. Paloverde
ise (en sa¤da) fotosentezi göv-

desi ile yapar. Bu bitkilerin tümü-
nü çöl ortam›na en uygun özel-

liklerde yaratan Yüce Allah't›r.

1

2

3

4



raklar›n her iki k›sm›nda da gözenekler vard›r; özellikle etrafta sis oldu-

¤u zamanlarda bu gözeneklerle havadan nem al›rlar. Baz› bitkilerde özel-

likle Manzanitan›n yapraklar› dik durabilecekleri flekilde desteklenmifller-

dir. Böylelikle yüzey k›s›mlar› Günefl'e daha az maruz kal›r ve daha az su

kayb› olur. Kaktüsler gibi yapraklar› olmayan bitkilerden biri olan Palo-

verde de fotosentezi gövdesi ile yapar. Çünkü çöl ortam›nda fazla say›da

yapra¤a sahip olmak daha fazla suyun buharlaflmas› anlam›na gelmekte-

dir. Görüldü¤ü gibi çöl ortam›na dayan›kl› olan bitkiler, birçok farkl› özel-

liklere sahiptirler. Her birinin çöl s›ca¤›na karfl› ald›¤› benzersiz bir önlem

vard›r. Bitkilerin birbirlerinden farkl› olarak, ayr› ayr› bu önlemleri alama-

yacaklar› aç›kt›r. Çünkü bitkilerin bunun için gerekli olan bilinç, ak›l ve

bilgi gibi özellikleri bulunmamaktad›r. Her bitkiyi, bulundu¤u ortama en

uygun ve benzersiz özelliklerle yaratan Allah't›r.

Çöl bitkilerinin uykuda kalma yöntemi 

Buraya kadar özel yap›lar› ile kurakl›¤a ve susuzlu¤a dayanabilen

bitkilerden örnekler verildi. Ancak çöl ortam›na dayan›kl›l›k konusunda,

bir de en baflta söz edilen ikinci bir yöntem vard›r: "Uykuda kalma"

‹flte bu ikinci yöntemi uygulayarak uykuya yatanlar "efemeral" bitki-

ler olarak bilinmektedir. Genellikle bir sene yaflayan ve kurakl›k durum-

lar›nda tohum halinde uykuda kalarak susuzluktan kurtulan bu bitkiler,

ya¤murdan sonra çok çabuk bir flekilde tohumlar›n› aç›p yeflillenirler. Ve

fideleri çok h›zl› bir flekilde büyür. Çiçeklenme çok k›sa bir sürede oluflur

ve böylece bitki, tohumdan tohum üretme aflamas›na sadece birkaç hafta

içinde geçebilir. 

Çölde ya¤mur dengesizdir, bu yüzden efemerallerin e¤er tüm to-

humlar› tek bir ya¤mur ile yeflillense ve sonra birden gelen bir kurakl›k

ile ölseler, nesilleri tükenebilirdi. Ama bu bitkilerin ço¤u, sadece büyük

miktarda ya¤mur ald›ktan sonra tohumlar›n›n yeflillenmesini sa¤layan
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mekanizmalara sahiptir. Bu bitkiler "tohum polimorfizmi" ad› verilen ve

tohumlar›n›n yeflillenme zaman›n› farkl›laflt›rabilen bir özelli¤e sahiptir-

ler. Ek olarak tohumlarda da yeflillenmeyi engelleyici bir madde vard›r.

Tohuma ilk defa su ulaflt›¤›nda, onun yüzeye ç›kma aflamas› tamamlan›r.

Ancak tohumun yeflillenebilmesi için bu koruyucu maddenin etkisiz hale

gelmesi gerekir. Bu ifllem ise tohumun ikinci defa suyla buluflmas›yla

meydana gelir. E¤er ikinci defa su gelmezse yani ya¤mur ya¤mazsa to-

hum filizlenmez. Bu nedenle tohumlar ›slanmak için iki evreye ihtiyaç

duyar; ilki tohumlar›n yüzeye ç›kmas›na neden olur, ikincisi de yenilen-

meyi engelleyici maddeyi giderir ve ancak bu engelleyici maddenin git-

mesinden sonra yeflillenme meydana gelir. 

Di¤er efemerallerin tohumlar›, örne¤in "ac› kavun" cinsinin tohum-

lar› sadece karanl›kta yeflillenir. Bir seri ›slanma ve kuruman›n ard›ndan

tohumun d›fl yüzeyi de¤iflir ve oksijenin embriyoya serbest bir biçimde

geçiflini sa¤lar. Gerekli olan bu unsurlar›n kombinasyonu, tohumun sade-

ce gömüldükten ve defalarca ya¤mur gördükten sonra yeflillenmesine ne-

den olur.
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Çöl ikliminde ya¤mur ve di¤er
koflullar son derece dengesiz-
dir. Bu nedenle bitkiler, tohum-
lar›n›n yeflillenebilmesi ve ne-
sillerinin devam edebilmesi
için çok farkl› özelliklere sa-
hiptirler. Örne¤in ac› kavun to-
humu, sadece gömüldükten
ve defalarca ya¤mur ald›ktan
sonra yeflillenir. 



Bu bitkilerin oluflumunda kusursuz bir tasar›m, plan ve hesap var-

d›r. Herfley, her aflamas› ile önceden belirlenmifltir. Tohumlar›n ve filizle-

rin yok olmamalar› için olas› tüm flartlara uygun olarak tüm önlemler

al›nm›flt›r. Peki efemeral bitkilerinin oluflabilmesi için bu sistemi önceden

belirleyen ve bu bitkileri içinde bulundu¤u koflullara en uygun flekilde ta-

sarlayan ak›l ve ilim kime aittir? Bitkinin hücrelerine mi? Tohumun ken-

disine mi? Yoksa bu kusursuz ve eksiksiz sistem tesadüfen mi meydana

gelmifltir? Tüm bu sorular›n mant›ks›zl›¤› ortadad›r. Çevre koflullar›na en

uygun özelliklere sahip olan bu bitkiler alemlerin Rabbi olan Allah'›n üs-

tün yarat›fl›n›n eseridir. 

Çöl bitkilerinin bir di¤er grubu da kurakl›kta yapraklar›n› döken bit-

kilerdir. Bu bitkiler su kayna¤› azal›nca hemen küçük yapraklar›n› döker-

ler. Bunlara bir örnek Ocotillo bitkisidir. Bu bitki kurakl›k uykusu haline

girer ve ya¤mur düflene kadar bu halde kal›r. Ya¤mur düfltü¤ünde hemen

bir dizi yeni yaprak yetifltirmeye bafllar. Baz› çal›larda da bu özellik var-

d›r; ama uykuya yatmazlar. Çünkü su deste¤i artana kadar özel dokula-

r›nda depolanm›fl su ve besinlerle yaflayabilecek kadar dayan›rlar. Bu do-

kular "rizom" ad› verilen, toprak alt›nda yatay olarak geliflen ve uzun sü-

re yaflayan gövdelerdir. Süsen, Manisa lalesi, Ayr›k otu gibi bitkilerin bu

tür gövdeleri vard›r.15

Buraya kadar inceledi¤imiz çöl bitkilerine topluca bakt›¤›m›zda or-

taya çok etkileyici bir manzara ç›kmaktad›r. Baz› bitkiler çölde yaflayabil-

meleri için özel sistemler ve yap›larla donat›lm›fllard›r. Çöl bitkileri su de-

polar, kamuflaj yapar ya da uykuya yatarlar. Baz›lar› da çeflitli kimyasal

yöntemlerle tohumlar›n›n yeflillenmesini engeller. Görüldü¤ü gibi çöl gi-

bi her türlü mahrumiyetin ve güçlü¤ün hakim oldu¤u bir ortamda bile

çok say›da bitki çeflidi ve s›ca¤a karfl› korunma yöntemiyle karfl›lafl›r›z.

‹nsanlar›n ›ss›z sand›¤› bir ortamdaki bu bitkiler, üstün tasar›mlar›yla

Allah'›n sonsuz ilmini ve sanat›n› bir kez daha göstermektedir. 
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Ocotillo bitkisi (üstte), su kayna¤› azal›nca he-
men küçük yapraklar›n› döker. Ya¤mur ya¤ana

kadar da uyku halinde kal›r. Baz› çal›lar ise özel
dokular›nda (rizomlar›nda) depolanm›fl su ve be-
sinlerle yaflarlar. Rizom, kök gibi uzayan bir göv-

dedir. (üstte sa¤da) Süsen (altta), Manisa lalesi
(sa¤da) gibi bitkilerin bu tür gövdeleri vard›r.

rizom



Sulu Ortamlardaki Bitkilerin ‹lginç Yapraklar›

Göllerde, deniz kenarlar›nda, tuzlu sularda ve tuz oran› yüksek ba-

takl›klarda yaflayan bitkiler de, çölde karfl›lafl›lan zor koflullar›n benzeriy-

le karfl› karfl›yad›r. Ancak, bu tür bölgelerde yaflayan bitkiler de, tüm can-

l›larda oldu¤u gibi yaflad›klar› ortama uygun özelliklerle yarat›lm›fllard›r.

Büyük bir k›sm› suyun içinde olan bu bitkilerin yaprak ve gövde yap›lar›

bu ortamlarda yaflamalar›na imkan verecek flekilde özel olarak tasarlan-

m›flt›r. Örne¤in, tuzlu sularda yaflayan bitkiler, çöl bitkileri gibi kal›n ve

deriye benzer yapraklara sahiptirler. Bu sayede çok fazla miktarda su de-

polayabilme kapasitesine sahiptirler ve fazla sudan zarar görmezler. 

Samphire ve Seablite gibi bitkiler ise bulunduklar› bölgelerde s›kça su

bask›nlar›na maruz kal›rlar. Bu ise, bitkinin gövdesine fazla miktarda tuz

girmesine neden olur, bu da bitki için zararl›d›r. Ancak bu bitkiler fazla tuz-

dan zarar görmezler çünkü fazla tuzu sürgünlerinden ç›karan tuz bezleri-

ne sahiptirler. Bu tür flartlar alt›nda yaflayan bitkilere "halofitler" denilir.16

Glasswort gibi tuzlu batakl›k bitkileri, düzenli olarak deniz suyu ile

çevrilir. Bu tür bitkiler, su yüzeyinde bulunan yapraklar› sayesinde hayat-

ta kal›rlar. Yapraklar›n su yüzeyinde kalmas›n› ise, yapraklar›n alt›nda

havayla dolu özel yap›lar›n bulunmas› sa¤lar. Dev Amazon nilüferi de, bu

tür yapraklara sahip olan bitkilerdendir. 

Su çevresinde veya ›slak topraklarda bulunan bitki köklerinin tama-

m› su ile kapl›d›r. Bu durumda, bitkinin nas›l hava alabilece¤i sorusu ak-

la gelir. Kökü su içinde yaflayan bitkiler de, di¤erleri gibi içinde bulun-

duklar› koflullara en uygun özelliklere sahiptirler. Örne¤in batakl›k bitki-

lerinin oksijen elde etmelerini sa¤layan, suyun içine batan k›s›mlar›ndaki

"aerenkima" ad› verilen bir dokudur. Bu dokulardaki hava bölmeleri ge-

niflleme özelli¤ine sahiptir. Nilüfer, Elodea gibi su bitkilerinde ise oksijen,

bitkinin suyun d›fl›nda kalan k›sm›ndan, yani gövde ve yapraklar›ndan

suyun içindeki k›s›mlar›na iletilir.17
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Bütün bitkiler bulunduklar› or-
tamda rahatl›kla yaflayabilecek
özelliklere sahiptir. Örne¤in
Samphire (üstte sa¤da) ve Seab-
lite (en üstte) gibi bitkiler s›kça
su bask›nlar›na maruz kal›rlar. Bask›nlar bitkilerde tuz birikmesine
neden olur ve zarar verir. Bitkilerin zarar görmesini engelleyen ise
özel tuz bezleridir. Glasswort gibi tuzlu batakl›k bitkileri ise su yü-
zeyinde bulunan yapraklar› sayesinde hayatta kal›rlar. Nilüfer (yan
sayfada) ve Elodea (altta) gibi su bitkilerinde ise oksijen, bitkinin
suyun d›fl›nda kalan k›sm›ndan, yani gövde ve yapraklar›ndan su-
yun içindeki k›s›mlar›na iletilir.



… fiüphesiz Allah, insanlara karfl›

büyük ihsan (Fazl) sahibidir, 

ancak onlar›n ço¤u flükretmezler.

(Yunus Suresi, 60)



Görüldü¤ü gibi su bitkilerinin köklerindeki hava bölmeleri ve bu

bölmelere d›flar›dan oksijen tafl›yan sistemler olmasa bu bitkiler asla yafla-

yamazlard›. Bununla birlikte hiçbir batakl›k bitkisinin kendi kendine, ha-

va bölmeleri geniflleyen bir doku oluflturmas› mümkün de¤ildir. Böyle bir

yap›n›n zaman içinde tesadüflerle meydana gelmesi de imkans›zd›r. Za-

ten, batakl›kta veya su içinde yaflayan bir bitkinin, tesadüfen geliflen olay-

lar›n, milyonlarca y›l boyunca yavafl yavafl bitki köklerine oksijen tafl›ya-

cak bir sistemin oluflmas›n› bekleyecek vakti de yoktur. Çünkü bu sistem

olmadan yaflam›n› sürdürmesi ve ço¤almas› mümkün de¤ildir. Demek ki

bitkideki bu oksijen tafl›ma ve depolama sisteminin daha bitki ilk yarat›l-

d›¤› anda eksiksiz ve kusursuz bir halde var olmas› gerekir. Bu ise kör te-

sadüflerin de¤il, sadece kusursuzca planlanm›fl ve tasarlanm›fl muhteflem

bir yarat›l›fl›n sonucunda gerçekleflebilir. 
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Batakl›k bitkilerinin oksijen elde etmelerini sa¤layan, suyun içine batan k›s›mla-
r›ndaki "aerenkima" ad› verilen bir dokudur. (üstte küçük resim) Bu dokudaki

hava bölmeleri geniflleme özelli¤ine sahiptir.



Yapraktaki Bir Baflka Mucize: 

Havaland›rma Sistemi

Baz› bitkilerin sadece kökleri de¤il, gövdelerinin de büyük bir k›sm›

su içinde yaflar. Havayla temas edemeyen bu bitkilerin kökleri, kimi za-

man 4 metreden daha derinde olur. Bu mesafeye oksijenin basit bir yolla

ulaflmas› imkans›zd›r. Ancak, Allah bu bitkiler için de en uygun sistemi

kusursuzca yaratm›flt›r. Kökü ve gövdesi suyun alt›nda ve kökü çok de-

rinlerde olan bu bitkilerin havaland›rma sistemini, üç yüz metre uzunlu-

¤unda, yüz katl› bir gökdelenin yap›s› ile k›yaslayabiliriz. Bu tip yüksek

binalarda, mühendislerin çözmeleri gereken en önemli problemlerden bi-

ri binan›n havaland›rmas›d›r. Bu tip binalar›n havaland›rma problemleri-

nin çözülmesi için çok yüksek teknolojiler kullan›l›r. Bina daha proje afla-

mas›ndayken; havaland›rma boflluklar›n›n yerleri ve çaplar›, havaland›r-

ma motorlar›n›n yerlefltirilece¤i bölgeler, katlara temiz havan›n nas›l da-

¤›t›laca¤›, kirli havan›n katlardan nas›l emilece¤i gibi bütün detaylar he-

saplan›r ve proje buna göre çizilir. 

Bina infla edilirken projede belirtilen bölgeler, hava kanallar›n› olufl-

turacak flekilde bofl b›rak›l›r ve bu bölgelere daha sonra havaland›rma bo-

rular› yerlefltirilir. Son olarak da merkezi havaland›rma makineleri ve kat-

lara özel havaland›rma sistemleri monte edilir. 

Bitkilerin yap›lar› yak›ndan incelendi¤i zaman, insano¤lunun mo-

dern gökdelenlerde kulland›¤› havaland›rma sistemlerinin çok daha üs-

tününün bitkilerin içlerinde kullan›ld›¤› görülür. Bu elbette büyük bir

mucizedir. Hiçbir akl› bulunmayan bir bitkinin iç yap›s›nda, mimari ve

mühendislik aç›s›ndan harika olarak kabul edilecek bir havaland›rma sis-

teminin kurulmufl olmas›, o bitkinin çok üstün bir ak›l taraf›ndan yarat›l-

d›¤›n› ispatlamaktad›r. 

Bu havaland›rma sisteminin motorlar› yapraklard›r. Elbette bu hava-

land›rma sisteminde de, baz› motorlar›n temiz havay› içeri çekecek, baz›
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Baz› bitkilerin gövdelerinin büyük bir k›sm› su içinde yaflar.
Köklerinin metrelerce derinde olmas› bitkinin oksijen almas›-
n› imkans›z k›lacak bir durumken, Allah'›n bitkilerde yaratt›¤›
havaland›rma sistemi sayesinde bu sorun hiç yaflanmaz. Bit-
kilerdeki bu sistemi gökdelenlerin yap›s› ile k›yaslayabiliriz.
Gökdelenlerde havaland›rma problemlerinin çözülmesi için
yüksek teknolojilerle üretilen motorlar kullan›l›r. Bitkilerdeki
havaland›rma sisteminin motorlar› ise yapraklard›r. Yaprak-
lardan temiz havay› al›p, gereken yerlere götürecek mikro öl-
çekte havaland›rma kanallar› da bitkinin içine döflenmifltir.
Metrelerce derinlikteki noktalara kadar hava götürecek flekil-
de kurulmufl olan bu sistem Allah'›n yaratmas›ndaki kusur-
suzlu¤un delillerinden yaln›zca biridir. ‹nsana düflen bu bilgi-
ler üzerinde düflünmek ve kat›ks›zca Allah'a yönelmektir.



motorlar›n da kirli havay› d›flar› verecek flekilde çal›flmalar› gerekir ki, bi-

na (bitki) içinde tam bir havaland›rma sa¤lanabilsin. Nitekim gerekli

planlama yine yap›lm›fl ve yapraklar aras›nda mükemmel bir ifl bölümü

yap›lm›flt›r. Genç yapraklar temiz havay› bitkinin içine çeken motorlar

olarak görev yaparken, yafll› yapraklar da bitkinin içindeki kirli havay› d›-

flar› veren motorlar olarak görev yaparlar.

Ancak, motorlar›n bulunmas› tek bafl›na yeterli olmaz. Ayr›ca, bir

plan do¤rultusunda kurulmufl hava kanallar› sistemine de ihtiyaç vard›r.

Çünkü, motor gibi çal›flarak temiz havay› içeri alan yapraklardan temiz

hava al›narak, bitkide ihtiyaç duyulan yerlere götürülmelidir. Bu ayr›nt›

da düflünülmüfl ve bitkinin içine mikro ölçekte havaland›rma kanallar›

döflenmifltir. Üstelik bu kanallar›n planlamas› bitkinin en derin noktalar›-

na dahi hava götürecek flekilde yap›lm›flt›r. 

fiimdi Allah'›n yarat›fl›ndaki kusursuz tasar›ma daha yak›ndan flahit

olmak için, yapraklar›n adeta bir motor gibi çal›flmalar›n› ve bitki içinde-

ki havaland›rma sistemini daha yak›ndan inceleyelim...

Genç yapraklar›n görevi rüzgar esti¤inde havay› emme, yafll› yap-

raklar›nki ise havay› d›flar› b›rakmakt›r. Bu emme ve üfleme iflleminin ça-

l›flma sistemi son derece komplekstir. 

Bu tür yapraklar›n içindeki su buharlaflt›kça, yapraklar›n ›s›s› azal›r.

Rüzgar ise buharlaflmay› artt›r›r ve böylece yapra¤›n ›s›s› daha da düfler.

Bu ifllem güçlü rüzgarlarda daha da etkili bir hale gelir. Ancak bu so¤u-

ma, yapra¤›n içinde her bölümde ayn› oranda hissedilmez. Yapraklar›n

orta k›sm›ndaki bölgeler d›fl yüzeylerinden daha s›cak kal›r. Araflt›rmac›-

lara göre bu s›cakl›k fark› 1 veya 2°C daha fazla oldu¤unda oksijeni em-

me ifllemi de tetiklenmifl olur. 

Oksijeni emme iflleminin tetiklenmesi flöyle gerçekleflir: Yapra¤›n içi-

ne daha yak›ndan bak›ld›¤›nda, genç yapraklar›n fotosentez yapan doku-

lar› ile, onlar›n alt›nda yer alan gevflekçe paketlenmifl dokular›n bitiflti¤i

noktada çok küçük gözenekler bulundu¤u görülür. Bu gözeneklerin aç›k-
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l›¤› 0.7 mikrometreye (1 mikrometre, 1 metrenin milyonda birine eflittir)

ulaflt›¤›nda ve yapra¤›n içindeki ›s› 1 veya 2°C'nin üstüne ç›kt›¤›nda, gaz-

lar yapra¤›n içindeki so¤uk bölgeden s›cak bölgeye do¤ru akmaya bafllar.

Bu sayede oksijen bitkinin içine do¤ru al›nm›fl olur. Bu süreç "termoos-

moz" olarak adland›r›l›r. Is› fark› ne kadar büyük olursa o kadar fazla gaz

yapra¤›n içine akar. Örne¤in, Amazon zamba¤›nda en yüksek oran saatte

30 litre gaz olarak ölçülmüfltür.

Termoosmoz, "Knudsen difüzyonu" olarak an›lan fizik kural›na da-

yan›r. Normal flartlarda iki farkl› bölmede bulunan gazlar gözenekli bir
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Yapraklar dikkatli incelendi¤inde
üzerlerinde çok küçük gözenekler
(yanda) bulundu¤u görülecektir.
Yapra¤›n içindeki ›s› 1 veya
2°C'nin üstüne ç›kt›¤›nda, göze-
nekler de aç›l›r ve gazlar yapra¤›n
içindeki so¤uk bölgeden s›cak
bölgeye do¤ru akmaya bafllar. Bu
sayede oksijen bitkinin içine
do¤ru al›nm›fl olur. Is› fark› ne
kadar büyük olursa o kadar fazla
gaz yapra¤›n içine akar. Örne-
¤in, Amazon zamba¤›nda (altta
solda) en yüksek oran saatte 30
litre gaz olarak ölçülmüfltür.

gözenek
(stoma)



bariyerden geçerek serbestçe dolafl›rlar. Ancak 1 mikrometreden (metre-

nin milyonda biri) küçük gözenekler bu ak›fl› durdurur. Is› aç›s›ndan den-

ge durumunu sa¤lamaya çal›flan gazlar so¤uk bölümden daha s›cak olan

bölüme do¤ru akarlar. 

Termoosmoz motoru, havay› bitki içinde öyle güçlü bir bas›nçla ile-

tir ki, bazen gaz›n köklerden baloncuklar yaparak ç›kt›¤› görülür. Bu em-

me-üfleme devresi, gazlar›n yafll› yapraklardan d›flar› verilmesiyle ta-

mamlan›r. Bu yafll› yapraklar art›k havay› içeriye iletmezler; çünkü göze-

nekleri gere¤inden fazla geniflledi¤i için gazlar› tutamazlar, böylece gaz-

lar bu yolla d›flar› ç›karlar. Görüldü¤ü gibi bitkinin sahip oldu¤u her özel-

lik onun için hayati bir önem tafl›makta ve her birinin önceden hesaplana-

rak tasarland›klar› aç›kça belli olmaktad›r. 

Bu havaland›rma sistemi sadece su alt›ndaki kökleri canl› tutmak

aç›s›ndan de¤il, ekolojik olarak da büyük öneme sahiptir. Derin sular›n

dibinde biriken tortular ço¤u zaman oksijensiz kal›rlar. Bu yüzden demir

hidroksit gibi, bitkilere zarar veren kimyasallar üretirler. Su bitkileri kök-

lerinden s›zd›rd›klar› oksijenle bu maddeleri okside ederek zarars›z hale

getirirler. Bu oksijen s›z›nt›s› sayesinde köklerin etraf›ndaki toprak zen-

ginleflerek canl›lar›n yaflamas›na müsait bir hale gelir ve böylece suyun

dibi temizlenmifl olur. Bu da Dünya'daki tüm eko-sistemi do¤rudan etki-

leyen ve canl›l›¤› ayakta tutan karmafl›k bir sistem oluflturur.

Görüldü¤ü gibi, yarat›l›fl›n en küçük ayr›nt›lar›nda bile iç içe geçmifl

muhteflem ve kusursuz sistemler ifllemektedir. Bu ayr›nt›lar›n her biri de-

rin düflünenlere sonsuz ilim sahibi olan Allah'›n yarat›fl›ndaki ihtiflam›

göstermektedir:

Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beflik k›ld›, onda sizin için

yollar döfledi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitki-

den çiftler ç›kard›k. Yiyin ve hayvanlar›n›z› otlat›n. fiüphesiz, bun-

da sa¤duyu sahipleri için elbette ayetler vard›r. (Taha Suresi, 53-54)
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So¤uktan Etkilenmeyen Yapraklar

Kuzey yar›m kürenin büyük bir k›sm› ormanlarla kapl›d›r. Genelde

kozalakl› a¤açlardan oluflan bu ormanlar daha çok so¤uk iklim koflullar›

alt›ndad›r. Bitkilerin bu so¤uk iklime karfl› dayan›kl› olabilmeleri içinse,

di¤er bitkilerden farkl› baz› özelliklere sahip olmalar› gerekir. Örne¤in,

k›fl mevsiminde, toprak donmufl haldeyken a¤aç kökleri topraktan su ala-

mazlar. Bu flartlar alt›nda yaflayan a¤açlar, k›fl susuzlu¤una dayan›kl› ol-

mal›d›rlar. Bu dayan›kl›l›¤› a¤ac›n yapraklar› sa¤lar. Birçok kozalakl› a¤a-

c›n dökülmeyen yapraklar› sert ve dayan›kl›d›r. Yapraklar›n üzerindeki

mumlu yüzey, suyun buharlaflma yolu ile kayb›n› azalt›r, bu da yaprakla-

r›n dökülmesini ya da su bas›nc› sebebiyle solmas›n› önler. Ayr›ca koza-

lakl› a¤açlar›n yapraklar›n›n ço¤u i¤ne fleklindedir ve dona karfl› çok da-

yanakl›d›r. 

Yukardaki paragrafta yapraklar›n üzerlerinin mum benzeri bir mad-

de ile kapl› oldu¤unu ve bu yüzden yapraklar›n su kaybetmediklerinden

bahsedildi. Yaln›zca bu nokta üzerinde düflünmek dahi bizlere yarat›l›fl›n

delillerini gösterecektir. 

Yaflayan her canl› gibi yaprak da hücrelerden oluflmufltur. Yapra¤›

oluflturan bitki hücreleri bütün di¤er hücreler gibi fluursuz ve ak›ls›z var-

l›klard›r. Yapra¤›n üzerini kaplayan mumsu tabaka da yine fluursuz hüc-

reler taraf›ndan üretilmifltir. Oysa yaprak adeta d›flar›dan f›rça ile boyan-

m›fl ve verniklenmifl gibi pürüzsüz bir mum tabakas›na sahiptir. 

Bu durumda yapra¤› oluflturan milyonlarca hücre biraraya gelip,

yapra¤›n d›fl yüzeyini bu tabaka ile kaplama karar› alm›fl olmal›d›r. Son-

ra hücrelerin müthifl bir uyum içinde yapra¤›n d›fl yüzeyini özenle mum

tabakas› ile kaplamalar› gerekmektedir. Bu durumda düflünen her insan

flu sorular› soracakt›r:

Yapraklar› oluflturan fluursuz hücreler, bu mum tabakas›n› üretmeyi

nas›l akletmifllerdir?
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Kozalakl› a¤açlar k›fl flartlar›na dayan›kl› olmalar›n›
sa¤layacak özelliklere sahiptir. Örne¤in dona karfl›

dayan›kl›, dökülmeyen, i¤ne fleklinde yapraklar› var-
d›r. Ayr›ca yapraklar›n›n üzerindeki mumlu yüzey su-

yun buharlaflma yolu ile kayb›n› azalt›r, bu da yaprak-
lar›n dökülmesini önler. Bu özelliklerin tümünün bir-

den ayn› bitki türünde bulunuyor olmas› elbette tesa-
düflerle aç›klanamaz. Bütün bitkileri ihtiyaçlar› olan

özelliklerde yaratan herfleyin hakimi olan Allah't›r.



Hangi ak›l, bilgi ve yetenek ile yapra¤›n üzerini, hiçbir taflma, pürüz

olmadan veya boflluk kalmadan, mum tabakas› ile özenle kaplam›fllard›r?

Yapraklar bu mum tabakas›n›n kendilerini so¤uktan koruyaca¤›n›

nereden bilmektedirler?

Elbette bu sorular›n tek bir cevab› vard›r. Yaprak ve yapra¤› olufltu-

ran hücreler Allah taraf›ndan yarat›lm›fl ve bu hücrelerin genetik prog-

ramlar›na gerekli bütün bilgiler Allah taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Hücreler de

bu bilgi do¤rultusunda, en ideal formüle sahip mumsu maddeyi üretir ve

bu maddeyi en ideal oranlarda hep birlikte salg›larlar. Böylece yapra¤›n

üzeri pürüzsüz bir flekilde mum tabakas› ile kaplanm›fl olur. K›fl›n yap-

raklar›n› döken a¤açlar›n aksine, yapraklar›n› dökmeyen bu bitkiler her

bahar mevsiminde yeni yapraklar açarak enerjilerini art›r›rlar. Yeteri ka-

dar ›l›k bir hava oldu¤unda da fotosentez yapabilir ve k›sa yaz aylar›nda

enerji kaynaklar›n› üremek için yo¤unlaflt›r›rlar. 

Dikkat edilmesi gereken bir baflka nokta da kozalakl› a¤açlar›n koni

biçimindeki flekilleridir. Bu da -yeryüzündeki her detayda oldu¤u gibi-

özel olarak yarat›lm›fl bir ayr›nt›d›r.

Mimari ve inflaat mühendisli¤i alan›nda, özellikle binalar›n çat› bö-

lümleri yap›l›rken, göz önünde bulundurulmas› gereken en önemli nok-

talardan biri kar yüküdür. Normal flartlarda yaln›zca kendi yüklerini ve

rüzgar yükünü tafl›yan çat›lar, yo¤un ya¤an bir kardan sonra oldukça

yüksek bir kar yükü etkisi alt›nda kal›rlar. Özellikle endüstriyel yap›lar›n

ve köprülerin tasar›mlar›nda bu kar yükü etkisi büyük bir özenle hesaba

kat›lmak zorundad›r. Bu nedenle, çat›lar özel bir e¤im verilerek infla edi-

lir ve tafl›y›c› sistemler kar yükü hesaba kat›larak güçlendirilir. Özellikle

k›fl›n büyük bölümünün kar alt›nda geçti¤i ‹sveç, Danimarka, Norveç gi-

bi kuzey ülkelerinde evlerin tamam›na yak›n›n›n çat›s› koni biçiminde ve

bu mühendislik hesab› gözönünde bulundurularak infla edilir. Yoksa kar

yükü çat›n›n ve binan›n üzerinde ciddi hasarlara neden olur.
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K›fl›n, so¤u¤a dayan›kl› a¤açlar›n koni biçimindeki flekilleri, özel tasarlanm›fl bir yap›d›r.
A¤ac›n  koni fleklinin oluflturdu¤u e¤im, üzerine düflen kar›n kolayl›kla yere dökülmesini
sa¤lar. Böylece a¤ac›n üzerinde afl›r› miktarda kar toplanmaz; a¤aç dallar›n›n k›r›lmas› ön-
lenmifl olur. Özellikle k›fl aylar›nda çok kar ya¤an bölgelerde, endüstriyel ya da mimari ya-
p›larda ve köprülerde kar yükü göz önünde bulundurularak bu tasar›m›n ayn›s› kullan›l›r. 



Kozalakl› a¤açlar›n flekilleri incelendi¤i zaman insano¤lunun mü-

hendislik hesaplar›yla, kar yüküne karfl› ald›¤› önlemin, a¤açlarda zaten

al›nm›fl oldu¤unu görürüz. A¤ac›n koni fleklinin oluflturdu¤u e¤im, üze-

rine düflen kar›n kolayl›kla yere dökülmesini sa¤lar. Böylece a¤ac›n üze-

rinde afl›r› miktarda kar toplanmaz; a¤aç dallar›n›n k›r›lmas› önlenmifl

olur. Bu üzerinde düflünülmesi gereken bir noktad›r. So¤uk iklimlerde,

kar yükünün dallar üzerinde meydana getirece¤i etkiyi hesaplayan, buna

göre a¤aç dallar›n›n en ideal aç› ile büyümelerini sa¤layan, böylece kar

yükünün etkisini en aza indiren ak›l kime aittir? 

◆ A¤aca m›?

◆ A¤ac› oluflturan bitki hücrelerine mi?

◆ Topra¤a m›?

◆ Yoksa fluursuz, kör tesadüflere mi?

Elbette a¤aca bu tasar›m› veren, a¤ac› da, bitki hücrelerini de, topra-

¤› da yoktan var eden Allah't›r.

Bu tasar›m›n bir baflka harika yönü daha vard›r. Söz konusu flekil ya-

¤an kar›n tümünün afla¤› düflmesine izin vermez. A¤ac›n dallar› için teh-

likeye neden olmayacak miktarda kar›n dallar›n üzerinde kalmas›na izin

verir. Bu da baflka bir amaca hizmet eder. A¤ac›n üzerinde az miktarda tu-

tulan kar a¤ac› so¤uktan koruyan bir örtü görevi görür ve yapraklardan

nemin d›flar› ç›kmas›n› azaltarak su kayb›n› önler. 

Buraya kadar verdi¤imiz örneklerden de anlafl›laca¤› gibi, her türlü

ortam›n o ortama özgü bitkileri vard›r. Bu bitkiler sahip olduklar› özellik-

ler sayesinde afl›r› so¤uktan veya afl›r› s›caktan korunur, nemliden kuru-

ya kadar her ortamda yaflayabilirler. Ortam›n özelliklerine göre tasarlan-

m›fl bu bitkilerin kulland›klar› yöntemlerin her biri üstün bir tasar›m ör-

ne¤i oldu¤u gibi, birinin kulland›¤› yöntem di¤erine benzememektedir.

Örne¤in kaktüs kendini dikenlerle savunurken, tafl bitkisi kamuflaj tekni-

¤ini kullan›r. Kozalakl›lar yaprak dökmezken, di¤er a¤açlar k›fl›n yaprak-
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lar›n› dökerler. Bu örnekleri artt›rmak mümkündür. Ancak flunu unutma-

mak gerekir ki, yeryüzünde birbirinden farkl› 500 binden fazla bitki var-

d›r. Bunlar›n hemen hemen yar›s› çiçekli bitkidir, bu bitkilerin flimdiye ka-

dar %10'u bile detayl› olarak incelenememifltir. ‹ncelenen bitkilerin ise her

biri kendine has özelliklere, hayranl›k uyand›ran tasar›mlara ve hayatta

kalma yöntemlerine sahiptirler. Bitkiler bu çeflitlilik ve farkl› yap›lar›yla

Yarat›c›lar› olan Allah'›n sonsuz ilim ve sanat›n› sergilerler. Bir ayette flöy-

le buyrulur.

O, gökleri dayanak olmaks›z›n yaratm›flt›r, bunu görmektesiniz.

Arzda da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye sars›lmaz da¤lar b›rakt› ve ora-

da her canl›dan türetip yay›verdi. Biz gökten su indirdik, böylelik-

le orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. (Lokman Suresi, 10)

Sar›lan Yapraklar

Sar›l›c› ve t›rman›c› bitki türleri insanda hayranl›k uyand›ran pek

çok özellikle donat›lm›fllard›r. Özellikle, sarmafl›klar›n enerjilerinin bir

k›sm›n› kullanarak oluflturduklar› "tendril" (sülük) ad› verilen yaprak tü-

rü, tam bir tasar›m harikas›d›r. 

Tendriller, dokunmaya karfl› hassas yaprak-

lard›r. Bir kol gibi ileriye uzanabilen bu yapraklar,

adeta bitkiye destek olabilecek bir nesne ararlar.

Böyle bir nesneye rastlad›klar›nda ise dokunarak

onu analiz eder ve e¤er uygunsa oraya dolanma-

ya bafllarlar. 

Bu noktada biraz durup düflünmek gerekir.

Bir bitki veya bir hayvan için, biyoloji, zooloji veya

botanik kitaplar›nda "analiz eder", "inceler" "anlar"

gibi birçok ifade kullan›l›r. Ancak, hayvanlar ve

bitkiler, hiçbir fluura sahip olmayan, analiz yapma,
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anlama, karar alma, uygulama, irade gösterme gibi özelliklerden tamamen

yoksun varl›klard›r. Öyle ise, bir bitki, bir nesneyi nas›l analiz eder? Dolan-

mas› için uygun olup olmad›¤›n› hangi fluur, ak›l ve bilgi ile anlar? Bu ana-

lizi yapan, bitkinin hücreleridir. Gözle görülmeyecek kadar küçük, eli,

beyni, bilgisi ve akl› olmayan hücreler, analiz yapma ihtiyac›n› nereden

hissetmekte, sonra da bu analizi hangi aletlerle, hangi ölçümleri kullana-

rak yapmaktad›rlar? Bu sorular›n her biri, her canl›n›n Allah taraf›ndan

gerekli özelliklerle yarat›ld›¤›n› ve Allah'›n emrine uyarak yaflad›¤›n› gös-

terir. 

Tendrillerin bu hayret verici ifllemi niçin yapt›klar›, k›sa bir süre ön-

ce k›smen de olsa anlafl›lm›flt›r. Ço¤unlukla s›k a¤açl› ormanlarda bulu-

nan tedrillerin t›rmanma nedeni, günefl ›fl›¤›na ulaflmakt›r. Böylece, foto-

sentez yapabilir ve daha çok büyüyebilirler. Büyüdükçe çevrelerindeki

bitkilerden daha yükse¤e ç›karlar ve böylece de ›fl›¤› daha fazla al›rlar. Bu

hem enerji kazan›mlar›n› art›r›r hem de çiçeklerinin daha müsait bir çev-

rede döllenmesini sa¤lar.18

Bu bitkilerin farkl› t›rmanma metodlar› ve bu ifl için özel yarat›lm›fl

organlar› vard›r. Bir sarmafl›¤›n en basit t›rmanma yöntemi, kendisini bir

deste¤in etraf›nda sarmakt›r. Bu destek, baflka bir bitki veya kat› bir cisim

olabilir. ‹çindeki farkl› kimyasallar›n ve organik yap›lar›n  ortaya ç›kard›-

¤› mekanizmalar, bitkinin ›fl›¤›, yerçekimini, dokunmay› ve ›s›y› hissetme-

sini sa¤lar. Bitki bunlara yine ayn› mekanizma sayesinde hareketleriyle

tepki verir. Bu tepki genel olarak bitkinin büyümesidir. Bir filizin büyür-

ken dairesel kavislerle hareket etmesi de bu dokunufllar›n etkisiyle oluflur.

Daire çizen filiz, bir deste¤e dokunur dokunmaz, temas etti¤i yüzeyin

tam tersine do¤ru bir büyüme hamlesi yapar. Çünkü, filizin temas etti¤i

yüzey, onun içe do¤ru bükülmesine yol açar. Böylece filiz deste¤in etra-

f›nda dolanarak büyümeye bafllar. Ayr›ca, yüzeyle  ilk temas etti¤i köfle-

den daha uzun ve daha h›zl› bir flekilde büyür. Büyüme o kadar h›zl›d›r

ki, birkaç saatlik bir süreden sonra gözle bile fark edilebilir hale gelir.



Sar›larak ilerleyen bitkilerin
yapraklar›n›n, bitkiye destek
olacak bir nesne arar gibi
hareket etmeleri, tutunabile-
cekleri bir yere rastlad›kla-
r›nda dokunarak onu analiz
etmeleri mutlaka üzerinde
düflünülmesi gereken bilgi-
lerdir. Bitkilerin bu gibi flu-
urlu davran›fllar›n›n tek
aç›klamas› ise üstün bir güç
sahibi olan Allah'›n emriyle
hareket ediyor olmalar›d›r.



Bitkinin kulland›¤› yöntem oldukça

ak›lc›d›r. E¤er bitki a¤ac›n etraf›na sar›lma-

dan, do¤rudan yukar› do¤ru boy atsa, uzunlu-

¤u birkaç metreye ulaflmadan gövdesi a¤›rl›¤›na daya-

namayacak ve k›r›lacakt›r. Daha yükse¤e ulaflman›n

ve a¤›rl›¤›n› destek ald›¤› nesneye tafl›tman›n, bunu

yaparken de k›r›lmaman›n tek yolu, destek al›nan

nesnenin etraf›na sar›larak büyümektir. Peki bitki

bunu nereden bilmektedir? Dahas›, dünyan›n her ya-

n›nda, milyonlarca y›ld›r bu bitkiler ayn› flekilde bü-

yümekte, nereye b›rak›l›rlarsa b›rak›ls›nlar, mutlaka

bir yere kendilerini sarmaktad›rlar. Bitkinin her sefe-

rinde bu en ideal yolu kullanmas› flüphesiz bitkinin

yarat›l›fl›ndan sahip oldu¤u mucizevi bir özelliktir. 

Sarmafl›klar›n, bir cismin çevresine kendilerini dolaya-

rak büyümeleri, biraz h›zland›r›lm›fl olarak izlendi¤inde, çok

fluurlu, ne yapt›¤›n› bilen bir davran›flla karfl›lafl›l›r. Sarmafl›klar

bu özellikleri nedeniyle, eski zamanlardan beri birçok öykü ve efsa-

neye konu olmufllard›r. ‹nsanlar› bu kadar etkileyen, toprakta sabit du-

ran, görmeyen, iflitmeyen bir bitkinin adeta çevresini görüyormufl ve duyuyor-

mufl gibi kollar›n› uzatarak etraf›ndaki nesneleri yoklamas›, onlar› tan›mas› ve

uygun olanlar› kendisi için kullanmas›d›r. Bütün bu fluur içeren ifllemleri bir

bitkinin yapamayaca¤›n› düflünen insanlar, bu bitkinin içinde onu kontrol eden

ak›ll› ve fluurlu bir yarat›¤›n varl›¤›na inanm›fllar, sarmafl›klar üzerine hikaye-

ler uydurmufllard›r. Gerçekten de, fluursuz bir bitkinin, çevresindeki varl›klar›

sanki görebiliyormufl gibi incelemesi, sonra bir tanesinde karar k›larak ona sa-

r›lmas› hayranl›k ve hayret uyand›rmaktad›r. Bu bitkilerin dokunma hisleri o

kadar güçlüdür ki, bir tür yabani kabak türü olan Bryonia dioica'y› inceleyen

araflt›rmac›lar, bu bitkinin yüzeyinde bulunan dokunmaya karfl› duyarl› küçük

yap›lar›n insan›n parmak ucundan daha hassas oldu¤unu keflfetmifllerdir.19 O
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halde üzerinde düflünülmesi gereken soru fludur: Bu fluurlu davran›fllar›,

gözü, kula¤› hatta bir beyni bile olmayan bitkiye yapt›ran kimdir? Cevap

aç›kt›r: Bitkiyi tasarlayan, onun bütün hareketlerini ve mekanizmalar›n› dü-

zenleyen, o bitkiyi sonsuz bir ilimle yaratm›fl olan Allah't›r.

Etobur Yapraklar 

Etobur yapraklar, en ilginç özelliklere sahip olan yapraklard›r. Kese,

huni, ibrik gibi flekillere sahip olan bu yapraklar böcek yakalayabilir, bö-

ceklere yuva olabilir veya su depolayabilirler. 

Etobur bitki, böcek gibi canl›lar› çeken, yakalayan, öldüren ve daha

sonra da av›n› parçalayarak faydal› bölümlerini sindiren bitkidir. Birçok

bitki bu aflamalar›n baz›lar›n› uygular. Mesela baz› çiçekler böcek, kufl gi-

bi dölleyicileri kendilerine çekerler. Orkide, su zambaklar› gibi baz› bitki-

ler ise böcek gibi dölleyicileri k›sa süre için tuza¤a düflürürler ama bu bit-

kilerin hiçbiri bu hayvanlar› yemezler. Bu böcekleri sadece döllenmek için

kullan›rlar. K›sacas› bunlar etobur bitki de¤ildir; çünkü etobur bitki ol-

mak için bitkilerin bu canl›lar› sindirmeleri gerekmektedir. 

Etobur bitkiler, avlan›rken yapraklar›n› kullan›rlar. Bunlardan en il-

ginç olan› Dischidia rafflesiana isimli bitkidir. Bu bitki tam olarak etobur sa-

y›lmasa da, etobur bitkilerin uygulad›¤› yöntemlerden bir k›sm›n› uygu-

lar. ‹brik fleklindeki yapraklar›yla kar›ncalara yuva ifllevi gören bu bitki

çok kalabal›k koloniler halinde yaflayan kar›ncalar› yemez. Ancak onlar›

besler ve kar›ncalar›n art›klar›ndan elde etti¤i nitrojeni besin olarak kulla-

n›r. Kar›ncalar ise hem haz›r bir yuvay› kullanm›fl hem de bitkiye zarar

veren canl›lar› bertaraf etmifl olurlar. Ayr›ca Dischidia'n›n keselerinde bi-

riktirdi¤i su, kesenin iç yüzeyinde bulunan ek kökler taraf›ndan emilerek

kullan›l›r hale gelir.20

Etobur bitkilerden olan Pinguicula (ya¤ çana¤›) gibi bitkiler yap›flkan

ve kaygan yüzeyli yapraklar›yla üzerlerine konan böcekleri ipliksi bir sal-

g›n›n içine al›rlar. Bu salg›n›n içinde bulunan protaz, lipaz ve asit fosfataz
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Dischidia rafflesiana (üstte) bitkisi kar›ncalar› kendine çeker ancak bir etobur de-
¤ildir. ‹brik fleklindeki yapraklar› kar›ncalara yuva ifllevi görür. Kar›ncalar› besler
ve kar›ncalar›n art›klar›ndan elde etti¤i nitrojeni besin olarak kullan›r. Pinguicula
(ya¤ çana¤›) bitkisinin (üstte) yap›flkan ve kaygan yüzeyli yapraklar› vard›r. Üzeri-
ne konan böcekleri ipliksi bir salg›n›n içine al›r. Bu salg›n›n içinde bulunan en-
zimler böce¤in parçalanarak sindirilmesini sa¤lar. 

Bu orkide türü, böcek gibi dölle-
yicileri k›sa süre için tuza¤a dü-
flürür, ama bunlar› hiçbir zaman
yemez. Bu böcekleri sadece döl-
lenmek için kullan›r. 

Bu orkide türü, böcek gibi dölle-
yicileri k›sa süre için tuza¤a dü-
flürür, ama bunlar› hiçbir zaman
yemez. Bu böcekleri sadece döl-
lenmek için kullan›r. 



gibi enzimler böce¤i parçalayarak sindirilmesini sa¤larlar.21

Aktif yap›flkan yapraklara sahip olan Drosera, uçlar› yap›flkan ve k›r-

m›z› bir tür pigment içeren uzun ve k›sa tüyleriyle avlan›r. Yapra¤›n orta-

s›nda bulunan k›sa tüylere dokunan böcek, bu sinyalin uzun tüylere ile-

tilmesiyle tuza¤a düflmüfl olur. Yaprak, bir elin avuç içine kapanmas› gibi

katlanarak böce¤i sindirir.  

Bütün bitkiler belirli oranda hareket ederler; ancak etobur bitkilerin

hareketleri oldukça h›zl› ve etkilidir. Bitkilerin kas sistemleri olmad›¤›na

göre bunu nas›l baflarmaktad›rlar? Bu ifl için etobur bitkiler iki ayr› meka-

nizma kullan›rlar. Birincisi, Venüs bitkisinde görülen ve su bas›nc›n›n de-

¤iflmesiyle harekete geçen mekanizmad›r. Yaprak üzerindeki tüylere do-

kununca harekete geçen bu sistemde, iç duvarda bulunan hücreler suyu

d›fl hücrelere transfer ederler. Bu, yapra¤›n bir anda kapanmas›n› sa¤lar.

‹kinci tür hareket ise, hücre geliflimiyle desteklenmifltir. 

Günefl gülü Sundew'in dokunaçlar› ise, ava do¤ru bükülür; çünkü

dokunaçlar›n bir taraf›ndaki hücreler, dokunac›n di¤er taraf›ndaki hücre-

lerden daha fazla büyümüfllerdir. Bu tuzakta çiçe¤in üzerindeki duyarga-

lar›n ucundan salg›lanan maddelerin yayd›klar› kokuyla dokungaçlara

gelen böcek buradaki yap›flkan maddeye yakalan›r. Bu andan itibaren tu-

zak harekete geçirilmifl olur, ortadaki k›sa duyargalar›n d›fl taraf›nda bu-

lunan daha uzun duyargalar bir kafes gibi böce¤in üzerine kapan›rlar. Bö-

cek bu tuza¤›n içinde çeflitli enzimler kullan›larak sindirilir. 

Bir yapra¤›n böcek yakalamak için özel bir tuzak haz›rlamas›n›n ne

anlama geldi¤ini bir an için düflünelim. Herfleyden önce bir bitki, neden

al›fl›lm›fl›n d›fl›nda bir beslenme türü gelifltirerek, böcekleri avlama ihtiya-

c› hissetmifl olabilir? 

Evrimciler, etobur bitkilerin de di¤erleri gibi tesadüfen geliflen do¤a

olaylar› sonucunda böyle bir özellik kazand›¤›n› öne sürerler. Ancak, bir

bitkiye nas›l bir olay tesadüf etmelidir ki, bu bitki çok h›zl› hareket eden

yapraklara, böcekleri sindirebilen enzimlere sahip olsun? Dahas›, her eto-
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Etobur bitkilerden
Drosera (yanda) ya-
p›flkan tüylerini kul-
lanarak, Sundew bit-
kisi ise (altta) salg›-
lad›¤› çekici koku ile
kand›rd›¤› böcekleri
dokunaçlar›ndaki
yap›flkan maddeyle
yakalayarak avlan›r.

Etobur bitkilerden
Drosera (yanda) ya-
p›flkan tüylerini kul-
lanarak, Sundew bit-
kisi ise (altta) salg›-
lad›¤› çekici koku ile
kand›rd›¤› böcekleri
dokunaçlar›ndaki
yap›flkan maddeyle
yakalayarak avlan›r.



bur bitki, içinde bulundu¤u koflullara uygun olan farkl› özelliklere sahip-

tir. Bunun için örne¤in Drosera bitkisinin usta bir avc› olmadan önce belir-

li aflamalardan geçmesi gerekir. ‹lk önce etrafta dolaflan böcekleri, sinek-

leri tespit etmeli ve bu canl›lar› özel bir laboratuvar testinden geçirdikten

sonra, bunlar›n zay›f yönlerini, hangi kokulardan ve renklerden etkilen-

diklerini, anatomik yap›lar›n› ve onlar› nas›l sindirebilece¤ini kararlaflt›r-

mal›d›r. Daha sonra, bu böceklerin dolaflt›klar› bölgeyle ilgili bir keflif ya-

p›p nerede yerleflmesi gerekti¤ini tespit etmelidir. Ancak bundan sonra

daha da zor bir aflamayla karfl›lafl›r. Kendi kimyasal ve biyolojik yap›s›n›

elde etti¤i verilere göre de¤ifltirmesi gerekmektedir. Yani bitkinin hem

rengini de¤ifltirecek kimyasal pigmentlere, hem kokusunu de¤ifltirecek

salg› bezlerine ihtiyac› vard›r. Ayr›ca sine¤in içine düfltü¤ü zaman kurtu-

lamayaca¤› bir tuzak tasarlamal›d›r. Bunun için gerekli mühendislik çal›fl-

malar›n› yapt›ktan sonra yap›flkan tüyler, kaygan bir yüzey ve dibi su do-

lu bir çanak, bu tuza¤› tamamlayan bir kapak ve tuza¤› harekete geçiren

anahtarlar› tek tek tasarlamal›d›r. Bu arada böce¤i nas›l sindirece¤ini de

düflünmeli ve bu ifl için gerekli enzimleri kullanmaya karar vermelidir.

Yukar›daki senaryonun ak›l ve mant›k d›fl› oldu¤unu her ak›l sahibi

insan bilir. Tüm bitkiler gibi etobur bitkiler de ne bir beyne, ne göze, ne

de akla ve fluura sahiptir. Böyle karmafl›k bir tasar›m, de¤il bir bitki, ko-

nunun uzman› olan bütün bilim adamlar›n›n biraraya gelmesiyle bile

meydana getirilemez. Bu üstün tasar›m çok aç›kça anlafl›laca¤› gibi, ör-

neksiz yaratan, sonsuz bir ilim ve güç sahibi olan Allah taraf›ndan var

edilmifltir. Yeryüzündeki en ak›ll› canl› olan insan bile örneksiz hiçbir fley

yaratamaz. Ressam gördüklerini çizerken, bilim adam› da ancak var ola-

n› inceler. Oysa, sonsuz gücün sahibi olan Rabbimiz, hiçbir örnek edin-

meksizin yaratand›r. Bu gerçek Kuran'da flöyle belirtilmifltir: 

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

mas›na karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o da hemen oluverir.

(Bakara Suresi, 117)
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Yedi¤imiz Yapraklar 

‹nsanlar›n birço¤unun zannetti¤i gibi yapraklar›n tek ifllevi yaflam

için gerekli olan oksijeni sa¤lamak de¤ildir. Yedi¤imiz, içti¤imiz ve kokla-

d›¤›m›z fleylerin önemli bir bölümü yapraklardan oluflur. Yapraklar›n› ye-

di¤imiz sebzeler, çeflit çeflit koku ve tatlar›yla içti¤imiz çaylar günlük bes-

lenmemizin en önemli bölümlerinden birini olufltururlar. Birer besin kay-

na¤› olmas›n›n yan›nda sebzeler, C, A, tiamin, niasin, folik asit gibi vita-

minlerle; kalsiyum, fosfor, demir, sodyum, potasyum gibi minerallerle;

çözünür-çözünmez liflerle zenginleflmifl içeri¤i, az ya¤l› ve az kalorili ol-

ma özelli¤iyle insan›n sa¤l›kl› beslenmesi için özel olarak yarat›lm›fl ni-

metlerdir. Doktorlar›n sebze ve meyve tüketimini sa¤l›k için zorunlu gör-

melerinin sebebi de budur. Allah'›n insanlar için yaratt›¤› bir nimet ola-

rak, do¤ada bulunan birçok bitki, bafl a¤r›s›ndan kansere kadar bütün

hastal›klar›n tedavisinde kullan›lan maddeleri içermektedir. ‹nsan vücu-

dunda yap›tafl› olarak görev yapan 20 çeflit aminoasit vard›r. Vücut bu 20

aminoasidin 8 tanesini sentezleyemez; bu yüzden bu maddeler besinler

yoluyla vücuda al›nmal›d›rlar. Bütün sebzeler bu aminoasitleri belirli
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miktarlarda karfl›lar. Bu bitkiler insan vücudu için özel olarak haz›rlanm›fl

yap›lar›yla, do¤ru tüketildi¤i takdirde hiçbir yan etkiye ve hiçbir zarara

yol açmadan, sadece insana sa¤l›k kazand›racak ve gereksinimlerini gide-

recek özelliklere sahiptirler.

Her gün yedi¤imiz, sofralar›m›z› süsleyen, görünümleriyle ve tatla-

r›yla hoflumuza giden yapraklar gerek biçimleri gerekse içerikleriyle özel

tasarlanm›fllard›r. Örne¤in lahana (Brassica oleracea) türü sebzelerdeki kat

kat etli yapraklar, sebzenin tazeli¤ini uzun süre korumas›n› sa¤lar. D›fl

yapraklar bozulsa bile içteki yapraklar›n bozulmas› uzun zaman al›r. Kal-

siyum, C, B1, B2, B12 vitaminleri bu tür bitkilerde bol miktarda bulunur.

Ayr›ca, karbonhidrat, selüloz, protein, yararl› tuzlar gibi insan vücudu

için gerekli maddelere sahip olmalar›na ra¤men kalorileri çok düflüktür.22

Yedi¤imiz yapraklara bir di¤er örnek de ›spanakt›r. Ispanak A, B1, B2,

C, K vitaminleri, proteinler, selüloz gibi maddelerin yan› s›ra, bol miktar-

da demir bulundurur.23 Paz›, semizotu, marul, enginar, karn›bahar, akl›n›-

za hangi sebze gelirse gelsin, hepsi yaprak flekilleri, kolay yetiflme ve be-

sin muhafaza etme özellikleriyle birer tasar›m harikas›d›r. Ayr›ca bunlar›n

tümü besleyici-doyurucu özellikleri ve tatlar›yla insan için özel olarak ya-

rat›lm›fl birer nimettir. 

Yedi¤imiz sebzelerin yan›nda, içti¤imiz ve yemeklerimize tat ver-

mek için kulland›¤›m›z yapraklar da vard›r. Bu küçük yapraklar›n büyük

bir k›sm› ise Allah'›n do¤ada bizim için yaratt›¤› özel ilaçlar olarak görev

yaparlar. Örne¤in toprak olan her yerde yetiflen, vitamin, özellikle de C

vitamini bak›m›ndan en zengin bitki olan maydanoz bunlardan biridir.

Kekik de çok s›k kulland›¤›m›z bir yaprakt›r. Eski zamanlardan beri bula-

fl›c› hastal›klara, veba salg›nlar›na karfl› en çok bu kokulu bitkiler kullan›-

l›rd›. Bugün yap›lan araflt›rmalarla keki¤in güçlü bir antiseptik oldu¤u

anlafl›lm›flt›r. Kekik ya¤›, çok güçlü bir mikrop öldürücüdür. Timol ad› ve-

rilen kekik ya¤› ilaç yap›m›nda genifl çapl› olarak kullan›lmaktad›r. Di¤er
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besin özelliklerinin yan›nda grip, nezle, anjin gibi hastal›k durumlar›nda, ifl-

tah aç›c› olarak zay›f çocuklar›n tedavisinde ve hastal›ktan kalkm›fl olanla-

r›n canlanmas›nda kekik kullan›l›r.24

Defne, fesle¤en, tarhun, dereotu, mercanköflk, urum, nane gibi flifal›

bitkilerin say›s› o kadar fazlad›r ki, bu konuda yaz›lm›fl ansiklopedilerde

binden fazla bitki çeflidinden ve bitkilerin üstün özelliklerinden bahsedil-

mektedir. Günümüzde yeniden ele al›nan bu bitkilerle kanserden romatiz-

maya, cilt problemlerinden ses k›s›kl›¤›na kadar bütün hastal›klara çare

aranmaktad›r. 

Çay olarak içti¤imiz çay bitkisi, adaçay›, papatya, bergamot gibi yap-

raklar da hem tatlar› hem de tedavi edici özellikleriyle bu flifal› bitkilerin

aras›nda yer al›rlar. Örne¤in adaçay›na Latince'de Salvia salvatrix yani "can

kurtaran ot" ad› verilmifltir. Antiseptik olarak kullan›lan bu bitki, gece terle-

melerini, gribi, asabiyeti, gerginli¤i önleyici, yat›flt›r›c› özelliklere sahiptir.25

Bitkilerin bu flifa verici özellikleri, onlar›n insanlar için Allah taraf›n-

dan birer nimet olarak yarat›ld›klar›n›n en aç›k delilidir. Bir besinin yenile-

bilir olmas›, kendisinin kullanmad›¤› ve sadece insana yarayan maddeleri

depolamas›, dünyadaki milyarlarca insan› besleyecek kadar bol, yayg›n ve

kolay olarak yetiflmesi, insan›n bu besinleri elde etmek için fazla bir çaba

göstermemesi, bitkilerin birbirleriyle kar›flarak sadece insan için anlam›

olan tatlar› oluflturmalar› Allah'›n büyük mucizelerindendir. Allah Kuran'da

bu nimetini düflünen insanlara flöyle bildirmifltir:

Sizi yaratan O'dur; buna ra¤men sizden kiminiz kafirdir, kiminiz

mü'min, Allah, yapt›klar›n›z› görendir. Gökleri ve yeri hak olmak

üzere yaratt› ve size düzenli bir biçim (suret) verdi; suretlerinizi de

güzel yapt›. Dönüfl O'nad›r. Göklerde ve yerde olanlar›n tümünü bi-

lir; sizin sakl› tuttuklar›n›z› da, aç›¤a vurduklar›n›z› da bilir. Allah,

sinelerin özünde sakl› duran› bilendir. (Tegabün Suresi, 2-4)
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Yeryüzündeki bitki çeflitlili¤i Allah'›n
insanlar üzerindeki rahmetinin tecel-
lilerinden yaln›zca bir tanesidir.



Koklad›¤›m›z Yapraklar

Kokunun kimyas›

Güzel kokular nereden geliyor? Yemekteki baharat›n, bahçe-

deki çiçeklerin, meyvelerin, sebzelerin, binbir çeflit otun kokular›n›n

kayna¤› nedir? Koku; güzel hisler uyand›rmak, rahatlatmak, ifltah açmak

gibi insan ruhunda karfl›l›k bulan türlü etkilere sahip bir mucizedir. ‹nsan

için büyük bir nimet olarak yarat›lan kokular karmafl›k kimyasal bileflik-

lerdir. Her koku çok hassas miktarlarla biraraya gelmifl elementlerden

oluflur. Bitkilere koku veren maddelere "uçucu ya¤lar" ad› verilir ve bu

ya¤lar, bitkinin ismiyle adland›r›l›r; mesela gül ya¤› veya kekik ya¤› gibi.

Genç bitkiler, yafll› bitkilerden daha fazla ya¤ üretirler; yafll› bitkiler ise,

daha reçineli ve koyu ya¤lara sahiptirler. Çünkü hafif s›v›lar düflük bir s›-

cakl›kta bile buharlaflt›ktan sonra geriye kal›n ve kolay kolay buharlaflma-

yan ya¤lar kal›r.

Araflt›rmac›lar›n yapt›klar› çal›flmalarda, bu ya¤lar›n bitkideki ifllevi

tam olarak anlafl›lamam›flt›r. Ancak böcekleri çekmek için kullan›ld›klar›

genel olarak kabul edilmektedir. Parfümeri, kozmetik ürünleri, sabun, de-

terjan gibi ürünlerde; yemek, tatl› yap›m›nda bitki ya¤lar› kullan›l›r. 

Ya¤lar bitkinin yeflil bölümlerinde oluflur ve bitkinin olgunlaflmas›y-

la di¤er dokulara, özellikle de çiçek filizlerine tafl›n›rlar. Bu kokular›n na-

s›l olufltu¤unu inceledi¤imizde, karfl› karfl›ya kald›¤›m›z sistemin komp-

leks ve hassas yap›s› karfl›s›nda hayrete düfleriz. Yap›lan araflt›rmalarda

bitkilerin koku üretiminin bitkinin türüne, mevsime, ›fl›k durumuna ve
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›s›ya göre de¤iflti¤i ve bitkilerin bu üretim için 100'e yak›n farkl› kimyasal

bileflik kulland›klar› tespit edilmifltir. Tespit edilen bilefliklerin yan›nda,

daha incelenmemifl olan bitkilerin de kendilerine has bileflikleri oldu¤u

düflünülmektedir. 

Bu bileflikler üretilirken bitkinin içinde ancak kimya laboratuvarla-

r›nda rastlanabilecek bir çal›flma yap›l›r. Bitki özüyle, bitkinin kabuk k›s-

m›na yak›n olan salg› bezlerine çeflitli kimyasal maddeler tafl›n›r. Bu mad-

deler, henüz tam olarak anlafl›lamayan bir mekanizmayla, salg› bezlerin-

deki enzimler taraf›ndan, belirli miktarlarda biraraya getirilir ve ortaya

çok farkl› kokular ç›kar. Yani salg› bezleri ayn› bir kimyager gibi çal›flarak,

farkl› elementleri birbirine kar›flt›r›rlar. Ve bu kimyasal kar›fl›mlar› ile gü-

lün, ›hlamurun, han›melinin mükemmel kokusunu meydana getirirler.

Günümüzde, geliflmifl laboratuvarlarda parfüm, deodorant, sabun koku-

su üreten kimya mühendisleri ise bu salg› bezlerinin yapt›klar›n› taklit

ederek, güzel kokular üretmeye çal›fl›rlar. Bu çok büyük bir mucizedir.

Ak›l, bilinç, e¤itim ve teknoloji sahibi insan, gözle görüleme-

yecek kadar küçük, cans›z ve fluursuz atomlardan olu-

flan bir salg› bezini taklit ederek, ortaya bir güzellik

ç›karmaya çal›flmaktad›r.

Bitki ile karfl›laflt›r›ld›¤›n-

da sahip oldu¤u tüm üs-

tünlüklerine ra¤men, insan

üretimi olan hiçbir ko-

ku, asl› ile ayn› güzelli-

¤e ve kaliteye sahip

olamamakta, en fazla

"iyi bir taklit" olmaktan

öteye gidememektedir. 
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Koku uzmanlar› güzel ve birbirinden farkl› ko-
kular üretmek için uzun y›llar emek verirler.
Oysa bitkilerin küçücük yapraklar›nda ve çi-
çeklerinde birbirinden tamamen farkl› ve ola-
¤anüstü güzellikte kokular üretilir. Bu üretimi
sa¤layan yap›lardan biri soldaki resimde
görülen salg› dokular›na ba¤l› kanallard›r.



Bu kokular daha sonra yine salg› dokular›na ba¤l› ka-

nallarla yaprak yüzeyinden uçarak havaya kar›fl›r. Gül,

zambak, leylak çiçeklerinin yapraklar›n›n üst k›sm›nda bu ifl

için özel olarak görev alm›fl salg› hücreleri vard›r. Lavantada

bu hücreler bitkinin bütün bölümlerine yay›lm›flt›r. Salg› hüc-

releri kokuyu yaymak için çok ince ve hassas tüyler kullan›rlar.

Bu tüylerin ucundaki hücreler ya¤-reçine kar›fl›m› uçucu s›v›lar

salg›larlar. Bu sisteme iç salg› hücrelerini, salg› ceplerini ve sal-

g› kanallar›n› da ekleyince karfl›m›za, küçücük yapra¤a s›¤d›r›l-

m›fl hayranl›k uyand›r›c› bir tasar›m ç›kar. Bitkinin kokusunu

çevresine yaymas›, insanlar›n çok büyük zevk ald›klar› bir ni-

mettir. Bir bahçeye girdi¤inizde, içinize çekti¤iniz mis gibi koku,

yapraklarda bulunan bu kusursuz tasar›m sayesinde size ulaflmaktad›r.

E¤er, yapraklardaki bu düzen olmasayd›, çiçekler kokular›n› çevrelerine

yaymayacaklar, sadece üzerlerinde bulunduracaklard›. Peki, bitkilere, ko-

kular›n› çevrelerine yaymalar›n› bildiren ve onlar› bu flekilde tasarlayan

güç, ak›l ve sanat kime aittir? Bu üstünlüklerin hepsi, sonsuz merhamet

ve flefkat sahibi Rabbimizin eseridir. 

Koku üretiminde çok ince hesaplar söz konusudur. Bu ifllem s›ras›n-

da son derece kompleks yap›l› moleküller üretilir. Örne¤in ‹spanyol yase-

mini (Jasminum grandiflorum), kokusunu oluflturmak için 10 farkl› bileflik-

ten faydalan›r. Gül ailesi de koku üretimi için 3 ile 10 aras› miktarda bile-

flik kullanmaktad›r. Beyaz frezya (Freesia alba) 10, nilüfer (Nelumbium nu-

cifera) 6 bileflik kullanan bitkilerdendir. Temmuz ay›nda bütün bahçelerde

farkl› kokusuyla çiçekler açan han›meli de (Lonicera americana) 6 farkl›

kimyasal bileflik kullan›r. Arka sayfadaki tabloya bakt›¤›m›zda okumakta

bile zorland›¤›m›z bu kimyasal bileflikler, bitki taraf›ndan ancak mikros-

kopla görülebilecek bir alanda üretildi¤i gibi, her bitki ayr› bir koku ve

kimyasal formül kullan›r. Ancak dünyan›n neresine gidersek gidelim, ay-
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Lavanta



n› bitkiler ilk yarat›ld›klar› günden beri ayn› kokular› üretirler. Yani dün-

yan›n bir ucundaki gül ile di¤er ucundaki gül ayn› kokuya sahiptir. 

Bitkilerin, baz› atomlar› biraraya getirip, bileflikler meydana getirme-

leri ve bunun sonucunda koku üretmeleri çok büyük bir mucizedir. Ve

dünyan›n dört bir yan›nda, örne¤in güller ayn› atomlar› biraraya getire-

rek ayn› kokuyu üretirler. Oluflturduklar› bileflikte en küçük bir de¤iflik-

lik, örne¤in bir atomun say›s›ndaki farkl›l›k kokuyu tamamen de¤ifltirebi-

lir veya tamamen ortadan kald›rabilir. Ancak, hiçbir zaman formülde bir

hata yapmazlar. Bitkilere, ancak kimya mühendislerinin sahip olabilece¤i

bu fluuru, akl› ve bilgiyi veren nedir? Dünyan›n her yerinde, bitkiler bu

formüllere tesadüfen sahip olmufl olabilirler mi? 

21 bitkinin kokular›ndaki 58 kimyasal bileflik

1, 4-dimethoxy benzene
2-phenyl nitroethane
3, 5-dimethoxy toluene
4-keto beta ionone
4-terpineol
5-dimethyl 2-ethyl pyrazine
a-caryophyllene
a-elemene
a-farnesene
a-terpineol
anisic aldehyde
anisyl acetate
b-damascenone
b-lonone
b-pinene
benzaldehyde (C7H6O)
benzyl acetate
benzyl alcohol (C7H8O)
benzyl methyl ether
C15 hydrocarbons

Caryophyllene
cis 3-hexenyl acetate
cis 3-hexenyl butyrate
cis jasmone
cis/trans ocimene
Citronellol
Cyclocitral
delta dodecalactone
dihydro beta ionol
Dihydro beta ionone
Ethyl jasmonate
Eugenol
Geraniol
Geranyl acetone
Heptadecadiene
Hexyl acetate
Indole
Jasmin lactone
Lilac alcohols
Lilac aldehydes

Limonene
Linalool
Linalool oxides
methyl 5-hepten-2-one 
methyl anthranilate
methyl benzoate (C8H8O2)
methyl salicylate
n-Hexanol
n-Pentadecane
Nerol-geraniol
Nerolidol
Para dimethoxy benzene
Phenyl ethyl acetate
Phenyl ethyl alcohol
T – terpinene
Trans beta ocimene
x-pinene
X – terpineol

Bitkilerin sahip olduklar› kokular›n çeflitlili¤i de Allah'›n yarat›fl›ndaki benzersizli¤in ve üs-
tünlü¤ün bir tecellisidir. Hatta bazen ayn› türün farkl› çiçeklerindeki koku dahi farkl› olabil-
mektedir. Bunun nedeni farkl› çiçeklerin farkl› kimyasal formüller kullanmalar›d›r. Bitkiler,
hangi maddeler biraraya geldi¤inde hangi koku oluflur bilemezler. Hatta insanlar dahi, bu
konunun e¤itimini almad›kça bunu bilemezler. Örne¤in yandaki tabloda görülen element-
lerin nas›l bir kokuya sahip oldu¤unu bu kitab› okuyan insanlar›n büyük bir bölümü bil-
memektedir. Ancak, bitkiler bunu bilirmifl gibi, milyonlarca y›ld›r kendilerine en uygun
kokunun formülünü seçerek, koku üretirler.
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Han›meli, ‹spanyol yasemini, leylak ve
zambak gibi çiçekler kokular›n›n güzelli¤i
ile bilinirler. Bu çiçeklerin yapraklar›n›n
üst k›sm›nda koku vermek için özel ola-
rak görev alm›fl salg› hücreleri vard›r.



Bitkilerin oluflan kokunun güzel

mi, etkileyici mi oldu¤unu anlayacak

bir burunlar› veya idrak merkezleri

yoktur. Hele milimetrenin binde biri gi-

bi bir alanda koku üretecek bir kimya

laboratuvar› kuracak ne ak›llar› ne de

imkanlar› vard›r. Kokuyu meydana ge-

tiren bu kimyasal bileflikleri üretenler

bitkinin hücreleridir. Yani baz› fluursuz

atomlar bir kimyager gibi yine fluursuz

olan baflka atomlar› kullanarak dünyan›n

en güzel kokular›n› üretmektedirler. Kendi-

leri d›fl›ndaki di¤er atomlar›n özelliklerini,

hangi miktarlarda biraraya gelmeleri gerekti¤i-

ni, sonuçta nas›l bir koku elde edeceklerini bilen bu

atomlar, kokunun yay›lmas› için gerekli olan çevre koflullar›n› ve etrafta-

ki hangi canl›lar› bu koku ile etkileyebileceklerini de bilmektedirler. Hat-

ta bu atomlar kokuyla etkilemeyi düflündükleri canl›n›n bütün kimyasal

yap›s›n› da bilmekte, böylece onun koku alg›s›na uygun bileflikler haz›r-

lamaktad›rlar. 

Bitkilerin büyük bir k›sm› bu koku laboratuvarlar›na sahiptirler.

Dünyadaki bitkilerin içinde bu flekilde çal›flan milyonlarca koku laboratu-

var› olmas›na ra¤men, bu atomlar kimyasal bileflikleri haz›rlarken hiç ha-

ta yapmazlar. Bu yüzden, dünyan›n her yerinde ayn› çiçekten ayn› koku-

yu almak mümkün olur. Böyle mükemmel kokular›n belirli formüllere

göre, bilinçsiz atomlar taraf›ndan karmafl›k ifllemlerle imal edilmesini, bu

ifllem için kurulmufl kimyasal tesisleri, kokunun estetik aç›dan tafl›d›¤›

anlam› tesadüfle aç›klamak mümkün de¤ildir. Koku ve onu imal eden sis-

temler Allah taraf›ndan özel olarak tasarlanm›fl ve yarat›lm›flt›r. Binbir çe-

flit kokunun yan› s›ra, kokuyu alg›layan canl›lar ve onlar›n alg›lama sis-
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temleri de birbirleriyle uyum içinde yarat›lm›fllard›r. Muz, portakal, elma

gibi say›s›z meyvan›n, gül, lale, gardenya, i¤de gibi çiçeklerin bizi etkile-

yen kokular› iflte bu mucizenin ürünüdür.

Bitkinin yaprak, çiçek, gövde, kök, rizom, meyve kabu¤u gibi her

parças›nda bulunan bu kokular, insan ruhunu  etkiledi¤i gibi, döllenme

ve bitki savunmas› için böcekleri etkilemek, s›cakl›k kontrolü yaparak su

kayb›n› önlemek gibi görevlere de sahiptir.  

Sonsuz bir ilim ve sanatla yarat›lan kokular›n di¤er bir yönü de in-

san vücudunda buldu¤u karfl›l›kt›r. Güzel kokular, insan›n koku alg›s›yla

da uyum içinde yarat›lm›flt›r. 



Koku ve haf›za

Kokular›n insan haf›zas›ndaki an›lar› harekete geçirdi¤i herkesçe bi-

linir ve s›k s›k yaflan›r. ‹nsan, bir fleyi koklad›¤›nda, kokuya ait molekül-

ler burna girer. Bitkilerin koku molekülleri uçucudur, bu yüzden çok dü-

flük bir s›cakl›kta dahi gaz haline dönüflerek havada yay›l›rlar. Çok hafif

bir rüzgar bu kokular› burna tafl›r. Burnun arka k›sm›na ulaflan koku mo-

lekülleri nemli bir dokuyla karfl›lafl›rlar. Bu doku nöron ad› verilen ve ko-

ku alg›layan 5 milyon adet hücreden oluflur. Bu 5 milyon hücreden her bi-

ri ucunda reseptörler olan püskülümsü uzant›lar› dalgaland›rarak koku

moleküllerini yakalar. Bu duyargalar›n di¤er ucu hücrenin içine yap›fl›k-

t›r. Koku molekülü bu tuza¤a yakaland›¤›nda seri bir sinyal hücre içinde

dolaflarak beynin alt taraf›ndaki koklama merkezine gerekli mesaj› ulaflt›-

r›r. Bütün bu ifllemler bir saniyeden çok daha k›sa bir zamanda gerçekle-

flir. Daha sonra sinyaller buradan ç›karak beynin duygu ve motivasyonla

ilgili oldu¤u san›lan bölümüne (limbik sistem) giderler.26

Bu sinyal sonucunda koklan›lan kokunun neye ait oldu¤u, güzel mi

yoksa çirkin mi oldu¤u anlafl›l›r. Güzel kokular bir hoflluk duygusuna yol

açar. E¤er tan›d›k bir kokuyla karfl›lafl›ld›ysa, o kokunun kayna¤›yla ilgi-

li haf›za bilgileri yeniden canlan›r. Mesela limon kokusu ald›¤›m›zda ak-
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Bitkilerdeki koku laboratuvarlar›nda hiç hata yap›lmaz. Bu
mükemmellik sayesinde dünyan›n her yerinde ayn› çi-

çeklerden ayn› kokuyu al›r›z. Meyveler de her  yerde
ayn› kokuya sahiptir. Koku laboratuvarlar›yla yar›flan

bitkiler Allah'›n yaratma sanat›n›n ihtiflam›n› kan›t-
layan delillerdendir.



l›m›za bir limonata gelebilir, ya da baharat kokular› ald›¤›m›zda ifltah aç›-

c› yemekler akl›m›za gelir. Veya bir çiçe¤in kokusu, insan›n y›llar önce

baflka bir flehirde ayn› çiçe¤i koklad›¤› bir bahçeyi hat›rlatabilir. Bu ince

tasar›m karfl›s›nda ortaya ç›kan gerçek fludur: Bitkiler kimyadan, kimya-

sal bilefliklerin yol açaca¤› sonuçlardan haberdar de¤illerdir. Bu yüzden

koku gibi kimyasal bir kar›fl›m› üretmeye ve bu kar›fl›m› üretecek tesisle-

rin inflas›na karar verebilecek imkanlar› olmad›¤› gibi bu kokuyu alg›la-

yacak organlara, bir kokunun güzel mi ya da kötü mü oldu¤una karar ve-

recek sinirlere de sahip de¤illerdir. ‹nsandaki koku alg›s›n›n nas›l çal›flt›-

¤›n› da bilmezler. Çok aç›kt›r ki her biri, tüm varl›klar› birbiriyle mükem-

mel bir uyum içinde yaratan, üstün ilim ve sanat sahibi olan Allah'›n bi-

rer eseridir. Bütün kokular› ve onlar› alg›layan organlar› yaratan Allah, in-

san ruhunu da bu kokulardan etkilenecek flekilde yaratm›flt›r. 
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Kokular› burnumuzdaki ola¤anüstü sistem sayesinde ay›rt ederiz. Koku al-
g›layan 5 milyon hücrenin her biri koku moleküllerini yakalamakla görev-

lendirilmifllerdir. Bir saniyeden çok daha k›sa bir zamanda gerçekleflen
ifllemler sonucunda kokular› alg›lar›z.

Beyin

Koku So¤an›

Vomeronasal organ

Koku epiteli

Koku so¤an›

Burun bofllu¤u



Yapraklar Ve Alt›n Oran

Çevremizdeki bitkilere, a¤açlara bakt›¤›m›zda dallar›n birçok yap-

rakla kapl› oldu¤unu görürüz. Uzaktan bakt›¤›m›zda, dallar›n ve yaprak-

lar›n gelifligüzel, da¤›n›k bir flekilde dizilmifl olduklar›n› düflünebiliriz.

Oysa, her a¤açta, hangi dal›n nereden ç›kaca¤› ve yapraklar›n dal çevre-

sinde diziliflleri, hatta çiçeklerin simetrik flekilleri dahi belirli sabit kural-

lar ve mucizevi ölçülerle belirlenmifltir. Bitkiler ilk yarat›ld›klar› günden

beri bu matematik kurallar›na harfi harfine uyarlar. Yani hiçbir yaprak ve-

ya hiçbir çiçek tesadüfen ortaya ç›kmaz. Bir a¤açta kaç dal olaca¤›, dalla-

r›n nereden ç›kaca¤›, bir dal üzerinde kaç yaprak olaca¤› ve bu yaprakla-

r›n hangi düzenlemeyle yerleflece¤i önceden bellidir. Ayr›ca her bitkinin

kendine özgü dallanma ve yaprak dizilifl kurallar› vard›r. Bilim adamlar›

bitkileri sadece bu dizilifllerine göre tan›mlay›p s›n›fland›rabilmektedirler.

Ola¤anüstü olan ise, örne¤in Çin'deki bir kavak a¤ac› ile ‹ngiltere'deki bir

kavak a¤ac›n›n ayn› ölçü ve kurallardan haberdar olmalar›, ayn› oranlar›

uygulamalar›d›r. Her bitkiyi kendine özgü matematiksel hesaplarla en es-

tetik flekilde yaratan, tesadüfler olamaz elbette. Tüm bu esteti¤in ve ku-

sursuz hesaplamalarla yap›lan tasar›m›n yarat›c›s› sonsuz ilim sahibi olan

Allah't›r. Kuran'da da bildirildi¤i gibi; 

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemifltir. O'na

mülkünde ortak yoktur, herfleyi yaratm›fl, ona bir düzen vermifl,

belli bir ölçüyle takdir etmifltir. (Furkan Suresi, 2)

Bitki türüne göre de¤iflen bu dizilifl flekilleri dairesel veya sarmal ya-

p› fleklindedir. Bu özel diziliflin en önemli sonuçlar›ndan biri yapraklar›n

bir di¤erini gölgelemeyecek flekilde yerleflmifl olmalar›d›r. Botanikte

"yaprak diverjans›" olarak tan›mlanan bu oranlara göre bitkilerde yap-

raklar›n gövde etraf›na dizilifllerindeki düzen belirli say›larla belirlenmifl-

tir. Bu dizilifl son derece kompleks bir hesaba dayan›r. Bir yapraktan bafl-

lay›p, gövde etraf›nda dönerek ayn› hizadaki di¤er yapra¤a rastlay›ncaya
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kadar yapmam›z gereken tur say›s› (N) ile, bu turlar ara-

s›nda karfl›laflt›¤›m›z yaprak say›lar›n› (P), s›ras›yla N ve P

ile gösterirsek, P/N oran›, bitkilerde "yaprak diverjans›" olarak adland›r›-

l›r. Bu oranlar çay›r bitkilerinde (otlarda) 1/2, batakl›k bitkilerinde 1/3,

meyve a¤açlar›nda (elma) 2/5, muz türlerinde 3/8, so¤angillerde

5/13'tür.27

Ayn› türe ait her a¤ac›n bu orandan haberdar olup, kendi cinsi için

belirlenmifl orana uymas› büyük bir mucizedir. Örne¤in bir muz a¤ac› bu

oran› nereden bilir ve bu orana nas›l uyabilir? Bu hesaba göre, her muz
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Bir yapraktan bafllay›p, gövde etraf›nda dönerek ayn› hizadaki
di¤er yapra¤a rastlay›ncaya kadar yap›lan tur say›s› ile, bu tur-
lar s›ras›nda karfl›lafl›lan yaprak say›lar› bize Fibonacci say›-
s›n› verir. E¤er saymaya ters yönden bafllarsak bu kez ayn›
yaprak say›s› için farkl› tur say›s› elde ederiz. Her iki yönde-
ki tur say›s› ile bu turlar s›ras›nda karfl›lafl›lan yaprak sa-
y›s› bize üç ard›fl›k Fibonacci say›s›n› verir. 

Yandaki resimde üstte görülen bitkide,
ilk yapra¤›n hemen üstündeki yapra¤a
ulaflmak için saat yönünde üç tur dön-
mek ve yol üzerinde 5 yaprak geçmek
gerekir. Saatin aksi yönünde dönüldü-

¤ünde ise sadece iki tura ihtiyac›m›z ola-
cakt›r. Dikkat ederseniz elde edilen say›-
lar 2, 3 ve 5 ard›fl›k Fibonacci say›lar›d›r. 
Alttaki bitkide ise, 8 yaprak geçerek saat
yönünde 5 tur, aksi yönde ise 3 tur göv-
de çevresinde dönülür. Bu kez 3, 5 ve 8
ard›fl›k Fibonacci say›lar›n› elde ederiz. 
Bu sonuçlar› üstteki bitki için: saat yö-

nündeki tur için yaprak bafl›na 3/5; ikinci
bitki içinse yaprak bafl›na 5/8 dönüfl ola-

rak ifade edebiliriz. 
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a¤ac›n›n çevresinde bir yapraktan bafllay›p 8 kere tur att›¤›n›zda, ayn› hi-

zadaki di¤er yapra¤a rastlayacaks›n›z. Ve bu turlar aras›nda 3 yaprakla

karfl›laflacaks›n›z. Güney Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar nereye gi-

derseniz gidin, bu oran flaflmayacakt›r. Sadece böyle bir yaprak dizilifl ora-

n›n›n olmas› dahi canl›lar›n tesadüfen oluflmad›klar›n›, kusursuz ve son

derece kompleks bir oran, hesap, plan ve tasar›mla yara-

t›ld›klar›n› gösteren önemli bir delildir. Canl›lar›n ge-

netik yap›lar›na böyle bir oran› kodlayan, onlar› bu

bilgi ve özellikle yaratan üstün bir ilim ve ak›l sa-

hibi olan Allah't›r.  

A¤aç formlar› içinde en çok rastlanan mo-

dellerden biri, gövdenin birbirine tam z›t yö-

nünden ç›kan yaprak ve dal çiftleridir. To-

hum aç›ld›ktan sonra iki tane yaprak açar,

bu yapraklar 180 derecelik bir aç›yla

karfl›l›kl› olarak dizilmifllerdir. ‹lk iki

yapraktan sonra geliflen di¤er iki yap-

rak ise maksimum da¤›l›m› sa¤lamak için z›t

tarafta, birinci çifte sa¤dan aç› yaparak geliflir.

Böyle bir durumda bir dal›n etraf›nda 90 dere-

celik aç›lara sahip dört adet yaprak dizilmifl

olur. Yani bu dala tepeden bakacak

olursak, yapraklar›n tam bir kare

oluflturacak flekilde 90 derecelik

aç›larla dizildiklerini ve üstteki yap-

raklar›n bu sayede alttaki yapraklar›

örtmedi¤ini görürüz.28 Bu görmeye

al›fl›k oldu¤umuz bir flekildir. Ancak,

insanlar›n ço¤u tohumlar›n neden

özellikle bu flekilde açt›¤›n› düflün-



mezler. Oysa bu, bir plan›n ve tasar›m›n sonucudur. Ve amaç, yapraklar›n

üst üste ç›karak birbirlerini örtmelerini engellemek ve hepsinin günefl ›fl›-

¤›ndan faydalanabilmelerini sa¤lamakt›r. 

Daha karmafl›k bir form olan spiral flekline de çok s›k rastlan›r. Bitki-

deki bu spiral hareketi gözlemlemek için bir ip kullan›labilir. Bir yapra¤›n

taban›na ip ba¤lay›p sonra ipi dallara ve budaklara kadar uzat›n, geldi¤i-

niz her yapra¤›n gövdesinde bir kere halka yap›n, kavisler mümkün ol-

du¤unca düzgün olsun. Bu yöntemle, kara a¤aç veya ›hlamur a¤ac›nda

yapraklar›n ortalama olarak komflu yaprakta buda¤›n etraf›nda yar› yol

kadar (180 derece) doland›¤›n› görürsünüz; böylece ip yaprak bafl›na 1/2

dönüflle ba¤lan›r. Kay›n a¤ac›n›n yapraklar› yaln›zca 120 derece aral›kla-

ra sahiptir; yaprak bafl›na 1/3 döner. Elma a¤ac› 144 derece ile 2/5 dönüfl,

kara çam 5/13. E¤er matemati¤e merakl› iseniz, bu oranlar›n nas›l tesadü-

fen olmay›p, her bir pay›n ve birimin birbirine hemen bitiflik olanlar›n

toplam› oldu¤unu bulursunuz. (afla¤›da görüldü¤ü gibi) Her iki say› di-

zilimi de ayn› benzer ve basit ifllemi yapar: 

1, 1, 2 (1+1), 3 (1+2), 5 (2+3), 8 (3+5), 13 (5+8), 21 (8+13), 34 (13+21),

55 (21+34), 89 (34+55), 144 (55+89), 233 (89+144), 377 (144+233), ...29

Bu özel dizilim, bu kural› keflfeden Fibonacci isimli matematikçinin
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Tohum aç›ld›ktan sonra ç›kan iki yaprak, 180oC'lik bir aç›yla karfl›l›kl› olarak di-
zilmifllerdir. ‹lk iki yapraktan sonra geliflen di¤er iki yaprak ise maksimum da-

¤›l›m› sa¤lamak için z›t tarafta, birinci çifte 90oC'lik aç› yaparak geliflir. 



Fibonacci dizisi bitkilerdeki ince hesap ve tasar›m› anlamada önemli bir anahtard›r. Yukar›-
daki çiçekler, Fibonacci dizisine göre s›ralanm›fl olan yapraklardaki düzen ve esteti¤i göster-
mektedir. Çevremizde gördü¤ümüz a¤aç ve çiçeklerin yapraklar› bize ilk bak›flta rastgele di-
zilmifl gibi görünse de, asl›nda ola¤anüstü kompleks bir plan ve matematiksel hesapla s›ra-
lanm›fllard›r. 

Yukar›da armut a¤ac›ndaki yaprak dizilimi görülmektedir. Armut a¤ac›nda bir yapra¤›n bulun-
du¤u yerden bir iplik geçirir ve ipli¤i geçirmeye bafllad›¤›m›z yapraktan itibaren tekrar bu
yapra¤›n hizas›na rastlayan üstteki yapra¤a gelinceye kadar ipli¤i dal›n etraf›nda çevirecek
olursak arada 5 yaprak geçeriz. Ve ancak 6. yapra¤›n, bafllad›¤›m›z ilk yaprakla bir hizaya gel-
mifl oldu¤unu ve bu esnada ipli¤in de dal›n üzerinde iki defa dolanm›fl bulundu¤unu görü-
rüz. O halde 2 daire üzerinde 5 yaprak bulundu¤unu anlatmak için bu a¤ac›n yaprak dizilimi
2/5 olarak yaz›l›r.



ad› ile an›l›r ve "Fibonacci serisi" olarak bilinir. Bu kural estetik mükemmel-

lik manas›na gelir ve resim, heykel, mimari gibi alanlarda temel bir ölçü

olarak kullan›lmaktad›r. Do¤ada çok s›k rastlan›lan bu oran bitkilerdeki in-

ce hesap ve tasar›m› anlamada önemli bir anahtard›r. 

3/8'in ötesindeki kesirler yosun, lahana ya da her iki tarafa spiral yön-

de giden taç yaprakl›, ayçiçe¤i gibi s›k tohum ya da yaprak sistemlerinde

bulunur. Bu bitkilerin yapraklar› merkezin etraf›nda sa¤dan veya soldan

dolan›rken bir spiral çizerler, bu spirallerde tur bafl›na düflen yaprak say›s›-

da fibonacci kural›na göre belirlenir. Mesela papatyan›n merkezi üç ard›fl›k

kesir kullan›r: 13/34, 21/55 ve 34/89; yani yapra¤›n merkezi boyunca ya-

paca¤› bir tur dönüflteki yaprak say›s› ve buna denk düflen dönüfl aç›s› ön-

ceden bellidir30.  

Fibonacci dizisi do¤ada çok s›k bir biçimde karfl›m›za ç›kar. Bu say›lar

kullan›larak üretilen kesirler, bize "Alt›n Oran"› verir. Yani Fibonacci say›la-

r›n› afla¤›da görüldü¤ü gibi birbirini takip eden kesirler halinde yazd›¤›-

m›zda, ortaya ç›kan bölmelerin tamam› estetik mükemmellik manas›na ge-

len ve ço¤u zaman "Alt›n Oran" ad› da verilen say›d›r:

1/1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, 21/34, 34/55, 55/89...

Görüldü¤ü gibi bu yolla elde edilen dizinin terimleri Fibonacci dizisi-

nin birbirini takip eden say›lar›n›n bölümü fleklindedir. Ve bu dizinin terim-

leri olan oranlar› çam kozalaklar›nda (5/8, 8/13), ananas meyvesinde

(8/13), papatyan›n orta k›sm›ndaki floretlerde (21/34), ayçiçeklerinde

(21/34, 34/55, 55/89) sa¤ ve sol spirallerin say›s› olarak görmekteyiz. ‹flte

bu oran ve bu oran sayesinde ortaya ç›kan görüntü, do¤adaki çiçeklere,

a¤açlara, tohuma, deniz kabuklar›na ve daha say›s›z canl›ya estetik bir mü-

kemmellik kazand›r›r.

Alt›n oran›n do¤adaki yeri bununla da kalmay›p, ideal yaprak aç›la-

r›nda da kendini göstermektedir. Bilindi¤i gibi bitkilerde yapraklar, dik ge-

len günefl ›fl›nlar›ndan maksimum yarar› sa¤lamak üzere belli bir aç›yla s›-
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Lahana ya da her iki tarafa spiral
yönde giden taç yaprakl› ayçiçe¤i
gibi s›k tohumlu bitkilerin yaprak-
lar›, merkezin etraf›nda sa¤dan
veya soldan dolan›rken bir spiral
çizerler. Çam kozalaklar›n›n pulla-
r› da, sa¤a ve sola dönen spiraller
fleklinde dizilmifllerdir. E¤er bun-
lar tek tek say›lacak olursa, bulu-
nan say›lar›n, alt›n orana dayal› fi-
bonacci dizisinin say›lar› oldu¤u
görülür. Tüm bu hesap ve düzen-
de Allah'›n kusursuz yarat›fl›n›n
delilleri bulunmaktad›r.



ralan›rlar. Örne¤in, 2/5'lik yaprak diverjans›na sahip bir bitkide yaprak ara-

lar›ndaki aç›,

2 x 360 derece / 5 = 144 derecedir.31

Yapraklarda karfl›m›za ç›kan say›sal mucizeler bununla da s›n›rl› de¤il-

dir. Yaprak yüzeyleri de belirli matematik hesaplar›n›n sonucunda anlafl›la-

bilecek tasar›mlara sahiptirler. Yapra¤›n ortas›ndan geçen damar (midrib) ve

ondan ç›karak yaprak yüzeyine da¤›lan damarlar ve bunlar›n besledikleri

dokular, bitkiye belirli bir flekil ve yap› kazand›r›rlar. Yapraklar çok farkl›

formlara sahip olmalar›na ra¤men bu hassas ölçüleri muhafaza ederler.

Bitkilerin belirli matematik formüllere göre flekillenmifl olmalar› onla-

r›n özel olarak tasarlanm›fl olduklar›n›n en aç›k delillerinden biridir. Bitki-

nin atomlar›nda, DNA's›nda gördü¤ümüz hassas ölçüler ve dengeler, bitki-

nin d›fl görünümünde de ortaya ç›kmaktad›r. Bitkinin Günefl'ten maksi-

mum faydalanmas› gibi hayati amaçlar›n yan›s›ra, bitkiye estetik bir güzel-

lik kazand›ran bu formüller, belirli say›daki moleküllerin biraraya gelme-

siyle ortaya ç›kan renklerle birleflti¤inde ortaya ola¤anüstü manzaralar ç›k-

maktad›r. ‹flte bu alt›n oran, sanatç›lar›n çok iyi bildikleri ve uygulad›klar›

bir estetik kural›d›r. Bu orana ba¤l› kalarak üretilen sanat eserleri estetik

mükemmelli¤i temsil ederler. Sanatç›lar›n taklit ettikleri bu kuralla tasarla-

nan bitkiler, çiçekler ve yapraklar Allah'›n üstün sanat›n›n birer örne¤idir-

ler. Allah Kuran'da herfleyi bir ölçüyle yaratt›¤›n› bildirmektedir. Bu ayetler-

den baz›lar› flöyledir:

Yere (gelince,) onu döfleyip-yayd›k, onda sars›lmaz-da¤lar b›rakt›k

ve onda herfleyden ölçüsü belirlenmifl ürünler bitirdik. (Hicr Suresi,

19)

... Allah, herfley için bir ölçü k›lm›flt›r. (Talak Suresi, 3)

... O'nun kat›nda herfley bir miktar (ölçü) iledir. (Ra'd Suresi, 8)

... fiüphesiz, Allah herfleyin hesab›n› tam olarak yapand›r. (Nisa Su-

resi, 86)
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nceki konularda da örneklerini gördü¤ü-

müz gibi yaprak, üstün bir ilim ve sanat-

la yarat›lm›fl bir tasar›m harikas›d›r. Bir-

kaç milimetre kal›nl›¤›ndaki herhangi bir

yaprak, bir fabrika kadar büyütülseydi ve biz de onun

içinde dolaflabilseydik, gördüklerimiz karfl›s›nda flafl-

k›nl›¤a düflerdik. Örne¤in küçük bir maydanoz yap-

ra¤›n›n içinde dahi çok geliflmifl ve her taraf› sarm›fl

bir boru a¤›, yirmiden fazla kimyasal madde üreten

ve bunlar› depolayan kimya merkezleri, günefl enerji-

sini hiç durmadan flekere çeviren enerji santralleri, bu

ifli bafllatan günefl kolektörleri, her noktada karfl›m›za

ç›kan hava kontrol merkezleri, çok güçlü bir güvenlik

ve haberleflme sistemi ve daha ne ifle yarad›¤›n› bilim

adamlar›n›n da anlayamad›¤› pek çok bölümü içeren

dev bir kimyasal tesisle karfl›lafl›rd›k. 

Burada çal›flanlar› durdurup bilgi almak ise

mümkün de¤ildir. Çünkü ya¤, karbon ve hidrojen gi-

bi maddelerden oluflmufl iflçilerin ne konuflacak a¤›z-

lar›, ne bizi görecek gözleri, ne söylediklerimizi kav-

ray›p anlayacak beyinleri ne de durup bize cevap ve-

recek vakitleri vard›r. ‹lk bak›flta hiçbir tereddüte yer

b›rakmadan anlafl›lan ise bu sistemin, sistemde çal›-

flan iflçilerin, sistemin kulland›¤› bütün malzemenin

ve ürünlerin üstün bir akl›n ve ilmin eseri oldu¤u

gerçe¤idir. 



Bitkilerde merkezi sinir sistemi ve bu sistemi kontrol eden bir beyin

yoktur. Bu yüzden bitkinin her parças› bir di¤erinden ba¤›ms›z olarak ge-

liflir, buna ra¤men her parça ve her doku inan›lmaz bir uyum ve iflbirli¤i

sergilemektedir. Bitki içinde hücrelerin nas›l haberleflti¤i, hücrelerin ne-

den farkl› dokular oluflturdu¤u henüz tam olarak çözülememifltir. Bu

farkl› yap›lar› olufltururken ortaya ç›kan emir komuta zinciri ise bir s›r ol-

maya devam etmektedir.32

Yaprakta görülen kusursuz tasar›m›n temel elemanlar› hücrelerdir.

Asl›nda biz bitkinin özelliklerinden ve faaliyetlerinden söz ederken, bitki

hücrelerinin özellik ve faaliyetlerini anlat›r›z. Bitkinin yap›s›n› oluflturan-

lar da hücrelerdir. Bitkiyi meydana getiren bu hücreler, zaman› geldi¤in-

de farkl› dokular oluflturmaya bafllarlar. Baz›lar› biraraya gelerek yaprak

ve yaprak damarlar›n›, baz›lar› bitkiyi ayakta tutan odunsu yap›y›, baz›-

YEfi‹L MUC‹ZE FOTOSENTEZ
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Yapraklarda her an gerçekleflen ifllemler, en son teknoloji kullan›larak
kurulan dev tesislerde bile gerçeklefltirilemeyecek kadar komplekstir.



lar› ise kimyasal ifllemleri gerçeklefltiren dokular› olufltururlar. Her doku

belirli bir tasar›ma, belirli bir göreve ve yap›ya sahiptir. Hücrelerdeki bu

farkl›laflma sonucunda ortaya ç›kan yeni organlar ise birbirlerini tamam-

layarak yeni bir tasar›m›n parçalar› haline gelirler. Bütün canl›larda mey-

dana gelen ve ayn› hücrelerin farkl› görevlere göre farkl› yap›lara dönüfl-

me süreci üstün bir tasar›m›n önemli delillerindendir. 

Yapra¤› oluflturan dokular günefl ›fl›¤›n› maksimum toplayacak, her

türlü d›fl etkiye dayanabilecek, en az malzemeyle en fazla ifllem yapabile-

cek flekilde tasarlanm›flt›r. Ayr›ca yaprak bir ka¤›t inceli¤inde olmas›na

ra¤men içine s›¤d›r›lm›fl olan milyonlarca özel hücreyi koruyacak ve için-

deki kompleks ve yo¤un trafi¤i kontrol edecek yap›larla donat›lm›flt›r. Bu

dokulardan baz›lar›n› daha yak›ndan görelim:

Yapra¤›n ‹çinde Neler Oluyor?
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Kesiti görülen bu
bitki hücresindeki
organellerin tümü

görevlerini eksiksiz
yerine getirir. Günefl
›fl›¤›n› nas›l kullan›p

besini nas›l ürete-
ceklerini, nas›l ha-

berlefleceklerini çok
iyi bilirler. Her par-

ças› ayr› fonksiyon-
lara ve farkl› bir ta-
sar›ma sahip olan

bitki hücreleri
Allah'›n ilminin bir

benzerinin olmad›¤›-
n›n delillerindendir.

ribozomlar

merkezi boflluk

mitokondri

kloroplast

stoplazma
çekirdek
çekirdekçik
golgi cisimci¤i
endoplazmik
retikulum

selüloz hücre duvar›
hücre zar› komflu hücre

duvar›



Yapra¤›n Bölümleri

Üst ve alt epidermis (yapra¤›n kabu¤u): Bu iki hücre katman›

mumsu dokuyu olufltururlar. Yapra¤›n en d›fl k›sm›n› oluflturan bu doku

çok farkl› bir yap›ya sahiptir. Özel hücreler taraf›ndan üretilen mumsu ya-

p›, yapra¤›n üzerinde su geçirmez bir tabaka oluflturur. Böylece afl›r› su

kayb›n› engeller. Günefl ›fl›¤›n› yans›t›r. Bitkinin gözenekleri kapand›¤›n-

da, bu doku sayesinde bitki bir balon gibi içindeki havay› ve s›v›lar› hap-

sedebilir. Epidermis tamamen transparand›r.

Mezofil : Bu dokunun da çok önemli ifllevleri vard›r. Fotosentez ya-

pan iki hücre katman›ndan meydana gelir: "Palisad mezofil" (sütun flek-

lindeki hücreler) çubuksu hücrelerden oluflur, "süngerimsi mezofil" ise

küresel hücrelerden meydana gelir. Bu hücreler fotosentez tesisleri olan

klorofilleri bar›nd›r›rlar. Bunun d›fl›nda çeflitli görevler için de özel yap›-

lara sahiptirler. 

Hava boflluklar› : Hem süngerimsi hem de çubuksu mezofil (yap-

raklar›n yumuflak iç dokusu) hücrelerinin aras›nda hava boflluklar› var-

d›r. Süngerimsi mezofildeki hava boflluklar› daha büyük ve "stoma" ad›

verilen hava deliklerine daha yak›nd›r. Ancak bu yerleflim gelifligüzel de-

¤ildir. Bu sayede süngerimsi mezofil ihtiyac› fazla oldu¤u için, çubuksu

mezofile göre daha fazla karbondioksit al›r.

Gözenek (stoma): Bunlar yapra¤›n alt yüzündeki küçük deliklerdir.

Yapraklar›n›n üst yüzeyinde gözene¤e sahip olan birkaç bitki de vard›r.

Bu gözenekler yapra¤›n en özel parçalar›ndan biridir. Yapra¤›n d›fl dün-

yayla ba¤lant› kuran kap›s› gibi, yapra¤a havadan giren gazlar›, yaprak-

tan ç›kacak buhar›, yapra¤›n içindeki bas›nc› denetlerler. Bunun yan›nda

di¤er görevleri ve aç›l›p kapanmas›n› sa¤layan gözcü hücreleriyle birlik-

te bir tasar›m harikas›d›rlar. 

Bir a¤aç daha fazla veya daha az hava almak istedi¤inde, yaprakla-
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r›ndaki burun delikleri gibi ayarlanabilen bu gözenekleri kullan›r. Bunlar

yapra¤›n yüzeyinde, özellikle de alt k›s›mda yer alan çok say›daki gözle

görülemeyen mikroskobik aç›kl›klard›r. Bunlar›n her biri nem, ›s› ve ›fl›k

gibi flartlarda otomatik olarak uyar›lmak yerine, bir çift nöbetçi hücre ta-

raf›ndan kontrol edilir. Havan›n çok kuru ve s›cak oldu¤u zamanlarda

gözenekler sadece aral›k kal›rlar; ama nem, gözcü hücreleri fliflirdi¤inde

aral›klar›n› art›rmaya bafllarlar. So¤uk ve ya¤murlu havalarda ise göze-

nekler tamamen aç›l›rlar; böylece kloroplast›n havaya buharlaflt›rmak

üzere fazla nemi olur. Kloroplast ise, ihtiyaç duydu¤u havay› ve besini,

gözeneklerden gelen günefl ›fl›¤› sayesinde karbondioksidi emerek elde

eder. Yaprak yüzeyinin 1 milimetrekaresinde 100-300 kadar gözenek olabi-

Her yaprak, resimde de görülen
birçok farkl› parçadan oluflur

ve her parçan›n bitki için
hayati önem tafl›yan gö-

revleri vard›r. 

üst epidermis

palisad 
mezofil

(yapra¤›n 
yumuflak iç

dokusu)

süngerimsi
mezofil

alt epidermis

gözcü hücre

gözenek

terleme (en az
su potansiyeli)

paket
k›l›f›

floem (damar
dokular›n›n
kalburlu boru-
lar k›sm›)

ksilem (odun-
su doku -en
yüksek su po-
tansiyeli-)

yaprak kesiti

kloroplast
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lir. Bir yapra¤›n tamam›nda ise gözenek say›s›

milyonlar› bulabilir. Örne¤in ayçiçe¤inin tek

bir yapra¤›nda 13 milyon stoma say›lm›flt›r. Bu

milyonlarca kap›n›n her biri kendi bafl›na ha-

reket eden hücreler taraf›ndan kapat›l›r veya

aç›l›r.33 ‹nsanlar›n bu tür sistemler için karar ve-

ren haberleflme ve karar mekanizmalar› varken, tek

bir yerden kontrol edilmeyen ve sadece s›radan

bir hücre olan bu yap›lar›n yapt›klar› iflin ne

kadar flafl›rt›c› oldu¤u daha iyi anlafl›lmaktad›r. 

Fotosentez s›ras›nda üretilen oksijen de sa-

dece aç›k bir stomadan ç›karak yapra¤› terk

edebilir. Bu gaz al›flverifli s›ras›nda büyük miktarlarda su kayb› da yaflan-

maktad›r. Yaprak yüzeyinin %1'ini kaplayan stomalar kaybedilen suyun

%90'›ndan sorumludur. Mesela pamuk a¤açlar›, s›cak çöl günlerinde, sa-

atte 400 litre civar›nda su kaybederler. Bu gibi çevresel faktörler de stoma-

n›n aç›l›p kapanmas›n› etkiler. Su miktar›, yaprak için uygun olan kritik

noktan›n alt›na düfltü¤ünde kalan suyun buharlaflmas›n› önlemek için

stoma kapan›r. Stomalar›n aç›l›p kapanmas›n› kontrol eden gözcü hücre-

ler içlerine potasyum iyonlar› ald›klar›nda, su hücrenin içine girer ve hüc-

renin fliflmesine yol açar; böylece stoma aç›l›r. Potasyum hücreyi terk etti-

¤inde ise su da hücreden ç›kar ve stoma kapan›r. Bu sistem, yapraktaki

suyun bas›nc›na göre, "absisik asit" ad› verilen bir hormon taraf›ndan dü-

zenlenir ve yönetilir.34 Ço¤u bitkinin stomas› gündüz aç›l›p gece kapansa

da, baz› türlerin stomas› gündüz kapan›r, gece aç›l›r. Bu türler genelde s›-

cak, kuru iklimlerde yaflayan kaktüs, ananas gibi bitkilerdir. Bu bitkiler

geceleyin karbondioksiti içine al›r ve 4-karbon asidine dönüfltürür. Gün-

düz ise, stoma kapal› oldu¤unda, asitten karbondioksit aç›¤a ç›kar ve he-

men fotosentezde kullan›l›r. Bu ifllemin ad›na "crassulacean asit metabo-

lizmas›" denir. Böyle bitkilere de "CAM" bitkiler ad› verilir.35 Yapra¤›n bö-
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lümlerinin aras›nda yaln›zca stoma incelendi¤inde bile insanda hayret

uyand›ran bir tasar›m görülür. Bu birim, sadece kap›y› bekleyen bir bek-

çi de¤il, tek bafl›na karar verebilen bir güvenlik merkezi, d›flar›daki ve içe-

rideki ortam› ayn› anda denetleyen bir meteoroloji uzman› ve bitkinin ta-

mam›ndan haberdar olan bir acil ç›k›fl noktas›d›r. 
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Stoman›n aç›k hali 

Pamuk bitkisi (üstte) ve ananas bitkisi (sa¤da)

gözcü hücre

a. Bir stoma aç›l›rken önce potasyum, sonra su, gözcü hücrenin içine gi-
rer. Bu, bas›nc› art›r›r ve stoman›n aç›lmas›na neden olur. b. Bir stoma

kapan›rken, önce potasyum, sonra su hücreyi terk eder. Bu, bas›nc›
düflürür ve stoman›n kapanmas›na neden olur.  

a. b.



Damarsal kümeler: Yapra¤›n ortas›ndan geçen ana damar›n ad›

"midrib"tir. Bu damar ve ondan ç›karak yaprak yüzeyini kaplayan di¤er

damarlar damarsal kümelerden meydana gelir. "Ksilem", yaprak içinde

çok önemli görevlere sahip odunsu bir dokudur. Bütün bitki içinde, vücu-

dumuzdaki damarlar›n görevini gören bu doku ald›¤› çeflitli görevlere gö-

re de¤iflik yap›lar kazan›r. Örne¤in topraktan su ve mineral tuzlar›n› geti-

rir; bazen depo görevindedir; bazen de oldukça sert bir odun haline gele-

rek bitkiye destek olur.36 Bu damarlar›n bitki ve yaprak içindeki da¤›l›m-

lar› gelifligüzel de¤ildir. Her yaprak ve yapraktaki her damar belirli bir ta-

sar›ma ve biçime sahiptir. Yapra¤›n düz ve dik durmas›n› sa¤layan bu da-

marlar yapt›klar› görev için belirli fiziksel formüllere uymaktad›rlar. 

Floem (damar dokular›n›n kalburlu boru k›sm›): Bu borular ami-

noasit gibi organik besinleri yapra¤a getirir, ayr›ca flekerli s›v›y› yapraktan

d›flar› tafl›r. Fotosentezle üretilen glikoz, sakkaroza çevrilir ve "floem" ile

bitkinin di¤er bölümlerine tafl›n›r ya da niflastaya çevrilip depolan›r.37
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Yapraklar sade d›fl görünümlerine ra¤men
fotosentez gibi kompleks bir ifllemi ger-

çeklefltirebilecek yap›lar› bünyelerinde
bar›nd›r›rlar.

yapra¤›n orta
damar›

kuvvetlenen
hücreler

kuvvetlenen
hücreler

kütikül

üst epidermis

parmakl›k
tabakas›

mezofil

hava bofllu¤u

paket k›l›f›
ksilem

floem

alt epidermis

gözenek



Ksilem borular› bitkinin en önemli
desteklerindendir. Bu odunsu doku,
bitkinin dik durmas›n› sa¤layan sert
yap›s›n›n yan› s›ra, topraktan su ve
mineral tuzlar›n› tafl›ma fonksiyonu-
na da sahiptir. 

gözcü
hücre

gözenek
terleme ksilem 

ksilem 

ksilem (odunsu doku)

yapra¤›n
d›fl›ndaki hava:
en düflük su
potansiyeli

kökün d›fl›ndaki
toprak: en yüksek
su potansiyeli

kök tüyü

su

Besin molekülleri (erir
maddeler) aktif flekilde
kaynaktan floemlere ta-
fl›n›rlar. Bu da oradaki
su potansiyelini azalt›r
ve suyun odunsu doku-
dan pasif flekilde flo-
eme girmesine neden
olur.

Yukar›daki artan hid-
rostatik bas›nç floem-
deki öz suyun tafl›nma-
s›na neden olur.

Besin molekülleri aktif
bir flekilde kök hücrele-
rine tafl›n›rlar. Bu da
oradaki su potansiyeli-
ni azalt›r ve suyun pa-
sif flekilde odunsu do-
ku içerisinde akmas›na
neden olur.

kaynak: yaprak
hücreleri

aktif tafl›ma

floem (damar do-
kular›n›n kalburlu
borular k›sm› ksilem

Floem isimli borular,
besinleri yapra¤a geti-

rirken, flekerli s›v›y›
yapraktan d›flar› tafl›r-
lar. Yandaki resimde,

bu tafl›ma iflleminin ay-
r›nt›lar› görülmektedir. 



Bitkinin hazine sand›¤›, "vakuol": Bitki hücresinin önemli bir bile-

fleni ise içi sulu bir kar›fl›mla dolu, hücreye ince bir zarla ba¤l› bir kese

olan vakuoldür. Bu kesenin içindeki hücre özsuyu genellikle hafif asidik-

tir ve ergimifl atmosferik gazlar, organik asitler, flekerler, pigmentler, par-

fümlerin ve aromatik kokular›n kayna¤› olan uçucu ya¤lar, ilaç için kulla-

n›lan glikozitler, zehirli özellikleriyle bilinen alkaloitler, kristaller, mineral

asit tuzlar›, bitkinin öz suyunda bulunan kauçuk, çay bitkisinde daha faz-

la görülen tanenler, çiçeklerin ve meyvelerin mavi, mor, sar›, erguvan ren-

gini veren boya maddeleri flavonlar ve antosyanlardan ve daha nicelerin-

den oluflur. Bütün bu maddeler gözle görülmeyen bir hücrenin içindeki,

ancak elektron mikroskobuyla görülebilen bir mekanda birbirlerine kar›fl-

madan, görev zamanlar›n›n gelmesini beklemektedirler. Vakuol dolu ol-

du¤unda hücrenin içerikleri hücre duvar›na bas›nç uygular, hücreyi fliflik

bir futbol topu gibi kat› (veya fliflkin) hale getirir ve sitoplazmay› hücre

duvarlar›na do¤ru iterek bitkinin dik durmas›n›n sa¤lar. Kal›n hücre du-

var› ve odunsu gövde fleklindeki mekanik destekten yoksun otsul bitkiler,

dik durabilmek için iflte bu iç su bask›s›n› kullan›rlar; e¤er bunu yapa-
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Vakuol, bitki hüc-
resine ba¤l› küçü-

cük bir kesedir.
Gözle görülmeye-

cek kadar küçük
hücreden çok da-
ha küçük olan bu

kesenin içinde
uçucu ya¤lardan
organik asitlere

kadar onlarca
madde birarada

depolanm›flt›r. 

çekirdek

niflasta tanesi

granüllü endo-
plazmik retikulum

ribozomlar

golgi cisimci¤iprolamellar
kitlesi

vakuol (hücre
bofllu¤u)

hücreler aras› boflluk kloroplastlar
hücre duvar›

plazma zar›



mazlarsa bitki solar. Vakuol ayn› zamanda bir k›s›m reaksiyon için gerek-

li olan ›slakl›k derecesini ve hücrenin ›fl›¤a göre e¤ilim hareketlerini ayar-

lar.38

Vakuolün içindeki maddeler nas›l olup da biraraya geliyor ve birbir-

lerine kar›flmadan depolanabiliyorlar? Mesela bir kap al›p içerisine çeflit-

li parfümler, ya¤lar, alkoller, flekerli sular, çeflit çeflit boyalar, s›v› kauçuk,

tuzlu su gibi maddeler koyarsak bu maddeler k›sa bir süre sonra birbiri-

ne kar›fl›r. E¤er bu maddeleri balon gibi bir malzemenin içine doldurur-

sak maddelerin kar›flmas› daha h›zl› olur. Daha sonra ihtiyac›m›z oldu-

¤unda bu maddeleri balondan d›flar› ç›kartmaya çal›fl›rsak bir sonuç elde

edemeyiz. Art›k bu maddeleri yeniden kullan›l›r hale getirmemiz için bir

kimya laboratuvar›nda ayr›flt›rma ifllemine baflvurmam›z gerekir. ‹flte va-

kuoller ilk yarat›ld›klar› günden beri bu karmafl›k ifllemi hiç hata yapma-
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Vakuol denen keselerin dolu olmas›, bitkinin dik durmas›n› sa¤lar.



Göklerin, yerin ve her ikisi aras›ndakilerin Rabbidir;

flu halde O''na ibadet et ve O''na ibadette kararl› ol.

Hiç O''nun adafl› olan birini biliyor musun? ‹nsan de-

mektedir ki: ''Ben öldükten sonra m›, gerçekten diri

olarak ç›kar›laca¤›m?'' ‹nsan önceden, hiçbir fley de-

¤ilken, gerçekten bizim onu yaratm›fl bulundu¤umuzu

(hiç) düflünmüyor mu? (Meryem Suresi, 65-67)



dan gerçeklefltirirler. Çiçekler renklenece¤i zaman boyay›, koku üretilece-

¤i zaman parfümleri ç›kart›p gerekli yerlere gerekli miktarlarda ulaflt›r›r-

lar. Bu ifllemleri kusursuz bir flekilde gerçeklefltiren vakuol hücreleri, di-

¤er hücreler gibi karbon, hidrojen, oksijen gibi maddelerden oluflmufl ve

ancak mikroskopla görülebilecek organizmalard›r. Bu hücreler bir depo-

cu gibi ifl görmelerine ra¤men, depocunun sahip oldu¤u hiçbir özelli¤e

sahip de¤ildirler. Yani hangi ürünleri kabul edece¤ini, bunlar› nereye yer-

lefltirece¤ini, bu ürünlerin nereden geldi¤ini, nereye gidece¤ini biliyor-

mufl gibi davranmas›na ra¤men, asl›nda bunlar› görecek ve tan›yacak or-

ganlara sahip de¤ildir. Bir baflka deyiflle biz bir a¤ac› al›p, de¤erli madde-

leri saklad›¤›m›z bir deponun önüne dikip, onu bu maddelerin gelifl gidi-

flinden sorumlu yapamay›z. ‹flte vakuol hücresi de, bu fluursuz bitkinin

yine fluursuz ve gözle görülemeyecek kadar küçük bir parças›d›r. Yapt›¤›

bütün iflleri kendi iradesi ve akl›yla de¤il, onu yaratan Allah nas›l ilham

ettiyse o flekilde otomatik olarak gerçeklefltirmektedir.

Bu sayd›klar›m›z d›fl›nda yaprak içinde farkl› görevler alm›fl daha bir-

çok yap› vard›r. Bu yap›lar›n her biri yukar›da say›lan bölümler gibi komp-

leks yap›lara sahiptirler. ‹ncecik bir yaprakta biraraya gelen bu sistemler

daha ileride de görece¤imiz gibi canl› hayat› için çok önemli bir ifllem olan

fotosentezi gerçeklefltirip dünyay› yaflanacak bir hale getirirler. Sonuçta

bitkinin hangi parças›n› ele al›rsak alal›m, belirli bir amaç için tasarlanm›fl

olan özel bir makinan›n hassas bir parças›n› incelemifl oluruz. Bu tasar›m-

da ifle yaramayan, görevi olmayan tek bir doku dahi söz konusu de¤ildir.

Her biri kendi içinde farkl› bir göreve sahip olan de¤iflik sistemler birara-

ya gelerek ortak bir amaç için uyumlu bir çal›flma yapmaktad›rlar.

Kendi kendine çal›flan, yak›t olarak hava ve su kullanan, tek hedefi

hizmet olan, her koflulda her ortamda kendi kopyalar›n› üretebilen, haya-

ti özelliklerinin yan›nda kokusu, rengi ve flekliyle, üstün bir sanat eseri

olan bu muhteflem makina, Allah'›n sonsuz ilminin ve hayranl›k uyand›-

r›c› sanat›n›n bir örne¤idir.
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Evrimcilerin Mant›ks›zl›klar›

Görüldü¤ü gibi bir bitkiye son derece milimetrik hesaplarla s›¤d›r›l-

m›fl kompleks yap›lar vard›r. Yapraklardaki tüm kompleks sistemler mil-

yonlarca y›ld›r ayn› kusursuzlukla ifllemektedir. Peki bu sistemler nas›l

olup da bu kadar küçük bir alana s›¤d›r›labilmifltir? Yapraklardaki komp-

leks tasar›m nas›l oluflmufltur? Bu kadar mükemmel ve örneksiz bir tasa-

r›m›n kendi kendine oluflmas› mümkün müdür? 

Evrimcilerin yapraklar›n oluflumu ile ilgili olarak ortaya att›klar› te-

orilerden biri olan "Telome Teorisi"ne göre yapraklar, sözde ilkel damarl›

bitkilerin ayr›lm›fl dallar›n›n birleflmesi ve yass›laflmas› ile geliflmifltir.39

Ancak, yeryüzünde trilyonlarca yapraktan tek bir tanesinin yap›s›ndaki

ola¤anüstü kompleks sistem dahi bu iddian›n mant›ks›zl›¤›n› ispatlama-

ya yeter. Dahas›, bu teori bir-iki tane kolay soruyla bile çürütülebilecek

kadar temelsizdir. Örne¤in:

- Bu dallar niçin birleflme ve yass›laflma gere¤i duymufllard›r? 

- Bu birleflme ve yass›laflma nas›l bir süreç sonucunda gerçekleflmifltir?

- Dallar ne tür tesadüfler sonucunda yap› ve tasar›m olarak tama-

men farkl› yap›daki yapraklara dönüflmüfllerdir? 

- Sözde ilkel damarl› bitkilerden nas›l olup da binlerce çeflitteki 

bitkiler, a¤açlar, çiçekler, otlar ortaya ç›km›flt›r? 

- Böyle bir çeflitlili¤e neden ihtiyaç duyulmufltur? 

- Bu ilkel damarl› bitkiler nas›l olup da yoktan var olabilmifllerdir?

Bugüne kadar hiçbir evrimci, bu sorular›n sadece birine dahi mant›k-

l› ve bilimsel bir cevap verememifltir.

Teorinin içinde bulundu¤u ç›kmaz› anlayan baz› evrimciler, bu sefer

de bitkilerin kökeni hakk›nda yeni bir mant›ks›z iddia ortaya atm›fllard›r.

Bu iddialar›na da, bilimsel bir görünüm verebilmek için her zaman yap-

t›klar› gibi Latince bir isim vermifllerdir: "Enation Teorisi". Yarat›l›fl gerçe-

¤ini bir türlü kabul edemeyen evrimcilerin bu teorilerine göre  yapraklar,

bitki saplar›n›n tomurcuklar›ndan evrimleflmifltir.40
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Gökleri ve yeri yaratan,

onlar›n bir benzerini ya-

ratma¤a kadir de¤il mi?

Elbette (öyledir); O, ya-

ratand›r, bilendir. Bir fleyi

diledi¤i zaman, O''nun

emri yaln›zca: ''Ol'' deme-

sidir; o da hemen oluve-

rir. Herfleyin melekutu

(hükümranl›k ve mülkü)

elinde bulunan (Allah)

ne yücedir. Siz O''na dön-

dürüleceksiniz. 

(Yasin Suresi, 81-83)



Bu iddiay› da yine sorular sorarak inceleyelim:

- Nas›l olup da gövdenin belirli yerlerinde bir yaprak oluflturmak

üzere tomurcuk gibi bir yap› meydana gelmifltir? 

- Daha sonra tomurcuklar nas›l yapraklara dönüflmüfllerdir? Üste-

lik de say›s›z çeflide sahip kusursuz bir yap›ya sahip olan yapraklara… 

- Biraz daha geriye gidelim. Tomurcuklar›n ç›kt›¤› dallar ve hatta

bu dallar›n ba¤l› oldu¤u bitkiler nas›l oluflmufltur? 

- Tomurcuklar›n baz› cinslerde yapraklara, baz›lar›ndaysa çiçe¤e

ve zamanla meyveye dönüflmesini sa¤layan kompleks mekanizmalar

rastlant›lar›n eseri olabilir mi? 

Evrimciler her konuda oldu¤u gibi bitkilerin varoluflu konusunda da

bütünüyle hayal gücüne dayal› senaryolardan baflka bir aç›klama ürete-

mezler.

Gerçekte her iki teorinin de anlatmak istedi¤i özetle fludur: Bitkiler

evrimcilere göre tesadüfen geliflen olaylar sonucunda ortaya ç›km›fllard›r.

Tesadüfen tomurcuklar, dallar oluflmufl, bir baflka tesadüf olmufl ve kloro-

fil kloroplast›n içinde var olmufl, baflka tesadüflerle yapraktaki tabakalar

oluflmufl, tesadüfler tesadüfleri kovalam›fl ve sonunda kusursuz ve son

derece özel yap›s›yla yapraklar ortaya ç›km›flt›r.

Bu arada yaprakta tesadüfen olufltu¤u iddia edilen bu yap›lar›n hep-

sinin ayn› anda ortaya ç›kmas› gerekti¤i de göz ard› edilmemesi gereken

bir gerçektir. Çünkü, yapraktaki yap› ve sistemlerin hepsi iç içe geçmifl ve

birbirine ba¤l› oldu¤undan, tek bir tanesinin ya da birkaç›n›n tesadüfler

sonucunda ortaya ç›km›fl olmas› bir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü ek-

sik parçalarla sistem çal›flmayacakt›r. Bunun sonucunda da, yeni tesadüf-

lerle di¤er eksik parçalar›n tamamlanmas›n› bekleyemeden bitkiler yaflam-

lar›n› ve nesillerini sürdüremeyecek ve yok olacaklard›r. Bu yüzden bitki-

nin yaflam›n› sürdürebilmesi için kökündeki, dallar›ndaki ve yapraklar›n-

daki kompleks sistemlerin hepsinin ayn› anda var olmas› gerekmektedir. 
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Evrim teorisine göre kullan›lmayan organlar yok olurlar. Görüldü¤ü

gibi evrimcilerin bu kural›, yine kendilerinin öne sürdükleri, "uzun zaman

içinde ard› ard›na gelen küçük tesadüflerle canl›lar› oluflturan parçalar›n

ortaya ç›kt›¤›" iddias› ile aç›kça çeliflmektedir. Çünkü tüm parçalar› ta-

mamlan›ncaya dek ifllemeyen kompleks bir sistemin birkaç parças›n›n

bafllang›çta olufltu¤unu varsaysak dahi, bunlar›n uzun zaman içinde ha-

yali "flansl›" tesadüflerin yard›m›yla eksik parçalar›n tamamlanmas›n›

beklemeleri söz konusu de¤ildir. Çünkü bütün parçalar tamamlan›ncaya

dek daha önceden olufltu¤u varsay›lan parçalar ya da organlar kendi bafl-

lar›na hiçbir ifle yaramayacak ve evrimcilerin "dollo" kural›na göre yok o-

lacaklard›r.

Dolay›s›yla evrimin, zaman içinde meydana gelen küçük tesadüfler-

le bir canl›n›n ya da canl›lardaki kompleks bir sistemin olufltu¤u iddias›

Yapra¤›n ‹çinde Neler Oluyor?
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hem akla hem mant›¤a hem de bilime ayk›r› oldu¤u gibi, evrimcilerin

kendi koyduklar› kurallarla da çeliflmektedir. Bu durumda geriye tek bir

seçenek kalmaktad›r: Canl›lar bütün kompleks yap› ve sistemleriyle bir

anda, eksiksiz ve kusursuz olarak ortaya ç›km›fllard›r. Bu da, onlar› son-

suz bir güç ve ilim sahibi olan Allah'›n yaratt›¤› anlam›na gelmektedir.

Yeryüzündeki her canl›da oldu¤u gibi bitkilerde de tam anlam›yla

kusursuz sistemler kurulmufltur ve ilk yarat›ld›klar› andan itibaren özel-

liklerinde hiçbir de¤ifliklik olmadan günümüze kadar gelmifllerdir. Yap-

raklar›n› dökmelerinden kendilerini Günefl'e çevirmelerine, yeflil renkle-

rinden gövdelerindeki odunsu yap›ya, köklerinin varl›¤›ndan meyveleri-

nin oluflmas›na kadar tüm yap›lar› örneksizdir. Daha iyi sistemlerin olufl-

turulmas› hatta benzerlerinin oluflturulmas› (örne¤in fotosentez ifllemi)

günümüz teknolojisiyle bile mümkün de¤ildir.

Bitkilerdeki Duyular 

Bitkinin içine biraz daha yak›ndan bakt›¤›m›zda çok ilginç sistemler-

le karfl›lafl›r›z. Bu sistemlerin en önemlilerinden biri, bitkilerin içindeki

tepki mekanizmalar›d›r. Yani d›flar›dan bak›nca ne a¤z›, ne gözü, ne de bir

sinir sistemi olan bitkiler, yeri geldi¤inde baz› duyular konusunda insan-

dan bile hassas olabilmektedir. Bitkilerin bizim gibi gözleri yoktur, ama

bizim gördü¤ümüzden daha fazlas›n› görürler. Çünkü onlar›n ›fl›¤a du-

yarl› bilefliklerden oluflmufl proteinleri vard›r. Bu sayede bizim gördü¤ü-

müz ve göremedi¤imiz bütün dalga boylar›n› alg›lad›klar› gibi, ›fl›¤a kar-

fl› duyarl›l›klar› insan gözününkinden daha fazlad›r.41

Bitkiler bu görme yeteneklerini kullanarak büyümek ve hayatta kal-

mak için gerekli olan; ›fl›¤›n yo¤unlu¤u, kalitesi, yönü ve periyodu gibi

koflullar› tespit ederler. Bitkinin bir günlük hayat düzeni kendini ›fl›¤a gö-

re kuran bir "iç saat"in kontrolündedir. Bu aflamada neler oldu¤unu bilim-

sel olarak aç›klamak gerekirse, bitkide ›fl›¤› görmekle görevli iki protein
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ailesi bulunur. Bu iki aileden biri, befl farkl› çeflidi olan "fitokrom", di¤eri

ise iki farkl› çeflidiyle "kriptokrom" adl› proteinlerdir. Bu proteinler ayn›

zamanda ›fl›¤› alg›layabilen birer ›fl›k reseptörüdürler. Bu sayede bitkinin

içindeki saati, ›fl›¤›n her an yapt›¤› de¤iflikliklere göre kurmakla görevli-

dirler.42

Bitkiler sadece günefl ›fl›¤›yla yaflayamazlar; ihtiyaçlar› olan besinle-

ri tatmak için dilleri yoktur ama yine de bunu baflarmalar› gerekir. Tat du-

yusu, topraktan mineral ve besinleri alan bitki kökleri için çok önemlidir.

Arabidopsis (tere otu) adl› bitkide yap›lan araflt›rmalarda, bir genin nitrat

ve amonyum tuzlar›n›n bol olarak bulundu¤u yerleri tespit etti¤i ortaya

ç›kar›lm›flt›r. Bu gen sayesinde kökler gelifligüzel de¤il, besin yönünde ge-

liflerek bilinçli bir hareket sergilemektedir. Nitratlar› tespit eden bu gen

ANR1'dir.43

Bu gen d›fl›nda, Teksas Üniversitesi'nde yap›lan di¤er bir araflt›rma-

da "apiraz" adl› yeni bir enzim keflfedilmifltir. Kök yüzeyinde bulunan bu
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enzim, mantar gibi topra¤a kar›flm›fl mikroorganizmalar›n üretti¤i ATP'yi

(adenozin trifosfat) tadabilmektedir. ATP molekülü do¤ada her zaman

haz›r olan k›sa süreli bir enerji rezervidir. Apiraz, bitkinin ATP'yi al›p fos-

fat besinlerine dönüfltürmesini daha sonra da emmesini sa¤lar.44 Bitkilerin

bir çöpçü gibi hücre d›fl›ndaki ATP'yi toplay›p kullan›l›r hale getirmesi ise

yeni keflfedilmifl bir mucizedir.

Tatma duyusu gibi dokunma duyusu da bitkilerde çok s›k rastlad›¤›-

m›z alg›lardand›r. Venüs (Dionaea muscipula) gibi etçil bitkiler, üzerlerine

konan böce¤i bir anda yakalarlar. Mimoza (Mimosa pudica) bitkisi ise en

hafif dokunuflta bile ince yapraklar›n› afla¤› do¤ru indirir. Bezelye ve fa-

sulye gibi t›rman›c› bitkiler hassas dokunma duyular› sayesinde filizleri-

ni sa¤lam desteklerin etraf›na sararlar. Son yap›lan araflt›rmalarda nere-

deyse bütün bitkilerin bu dokunma duyusuna sahip olduklar› ortaya ç›k-

m›flt›r.45 Bitkiler genelde yapraklara büyük zarar verebilecek rüzgar›n flid-

detine karfl› da dokunma duyusunu kullan›rlar. Rüzgar alt›nda kalan bit-

kiler dokular›n› sertlefltirerek tepki verir ve böylece fliddetli rüzgarlarda

k›r›lmaktan kurtulurlar. Araflt›rmac›lar, dokunma duyusunun güçlendi-
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Bitkilerin biyolojik saatiyle ilgili yap›lan bir deneyde 24 saat boyunca bir
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m›fl ve büyüme neredeyse durmufltur. (üstte)



Venüs bitkisi (en üstteki 4 resim) etçil bir bitkidir ve dokunma duyusunu kul-
lanarak avlan›r. Mimoza bitkisi de dokunma duyusuna sahip bitkilerdendir.
(En alttaki iki resim) 



rilmifl doku üretimine nas›l yol açt›¤›n› halen bulmaya çal›flmaktad›rlar.

En çok üzerinde durulan teoriye göre, bitki salland›¤›nda kalsiyum iyon-

lar›, hücrede kimyasal depo ifllevi gören genifl odalardan yani vakuoller-

den hücre s›v›s›na geçer. Bu kalsiyum ak›fl› bitki hareket etti¤inde veya

bitkiye dokunuldu¤unda meydana gelen ilk harekettir. Bu hareket, sani-

yenin onda biri gibi bir h›zla gerçekleflir. Daha sonra kalsiyum iyonlar›n›n

ak›fl› hücre duvarlar›n›n güçlendirilmesiyle ilgili olan genleri harekete ge-

çirir ve son derece kompleks bir süreç sonunda dokunulan bölgede kal›n-

laflma olur.46

Bir bitkinin yaflayabilmek için ihtiyac› olan tüm özelliklere son dere-

ce kompleks sistemler sayesinde sahip olmas›, tek bir bitkinin tek bir yap-

ra¤›n›n dahi tesadüfen oluflamayaca¤›n› görmek ve kavramak için yeter-

lidir. Bitki hücreleri, beyni, eli, gözü, fluuru ve bilgisi olmayan gözle görü-

lemeyecek kadar küçük varl›klard›r. Bu varl›klar›n, "rüzgarda bitkiyi na-

s›l kurtarabiliriz?" diye düflünüp bir yöntem gelifltirmeleri imkans›zd›r.

Üstelik bu, iç içe geçmifl ve domino tafllar›n›n birbirini y›kmas› gibi birbi-

rini aktif hale getiren parçalardan oluflmufl bir sistemdir. Bu sistemi ne

hücreler kendi ak›l ve iradeleriyle oluflturabilirler, ne de tesadüfler böyle

kusursuz bir plan ve tasar›m yaratabilirler. Tüm bunlar, sonsuz bir ilim ve

ak›l sahibi olan Allah'›n varl›¤›n›n delillerindendir. 

Baflta North Carolina Wake Forest Üniversitesi olmak üzere çeflitli

merkezlerde yap›lan araflt›rmalar›n sonucunda, bitkilerin

belirli bir ses frekans›n› veya titreflimi alg›layabildiklerinin

düflünüldü¤ü belirtildi. Örne¤in, Wake Forest'da yap›lan

bir deneyde, normal filizlenme oran› %20 olan turp to-

humlar›n›n, belirli bir frekanstaki sese uzun süre tabi tu-

tulduklar›nda, filizlenme oranlar›n›n %80-90 civar›nda art-

t›¤› görülmüfltür. Araflt›rmac›lar, elongasyon (uzama) ve

tohum filizlenmesinde arac›l›k eden "giberellik asit" adl›
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bitki hormonunun, "iflitmeden" de sorumlu oldu¤unu düflünmektedirler.47

Bu aflamada unutmamam›z gereken bir nokta vard›r. Bitkilerin bey-

ni ya da sinir sistemi yoktur. Yani bir insan bir nesneye dokundu¤unda,

onu gördü¤ünde veya tatt›¤›nda sinir sistemi ve onun ba¤l› oldu¤u be-

yinde belirli mesajlaflmalar ve komutlar serisi devreye girer. Haf›za, idrak,

gibi unsurlar›n da devreye girmesiyle bilinçli bir hareket için karar al›n›r.

Oysa bitkiler böyle bir sinir sistemi, beyin, idrak ve haf›zaya sahip de¤il-

dirler. Ancak buna ra¤men, son derece bilinçli davran›fllara sahiptirler.

Adeta görüyor gibi belli bir yöne dönmekte, dokunuyor gibi kendilerine

en uygun zemini bulabilmekte veya tat alabiliyormufl gibi topraktaki bir-

çok madde içinden kendilerine yarayan maddeleri seçebilmektedirler. D›-

flar›dan bak›nca bilinçli yap›ld›¤› görülen hareketlerin ard›ndaki ak›l, el-

bette kendilerine de¤il, onlar› üstün bir ak›lla yaratm›fl olan Allah'a aittir. 

Ak›lc› Savunma Sistemi

Bitkiler kendilerini savunmak için çok çeflitli yollara baflvururlar.

Mekanik savunmada diken, kabuk gibi unsurlar kullanmalar›na ra¤men,

bu silahlar›n etkili olmad›¤› düflmanlar için özel yöntemler kullan›rlar.

Bitkilerin böyle durumlarda kullanmak üzere ürettikleri zehirli veya kötü
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Giberellik asit bir bitki hor-
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tad› olan kimyasal silahlar› vard›r. Buna verilecek en iyi örnek ›s›rganlar-

daki üstün savunma sistemidir. Asetilkolin ve histamin adl› kimyasallar

harika bir mekanizmayla "enjeksiyon tüylerinde" biraraya getirilerek, bit-

kinin içinde stratejik noktalara yerlefltirilmifltir. Bu bitkilere dokunuldu-

¤unda kimyasallar devreye girerek can yak›c› s›v›y› enjekte ederler.48

300 farkl› bitki ailesinde 10.000'den fazla  alkaloid ad› verilen zehir

çeflidi tespit edilmifltir. Zaten küçük olan hacimlerinde bu kimyasallar›

depolamak kullan›fll› olmad›¤› için birçok bitki alkaloid, fenol ve terpen

gibi kimyasallar› sadece ihtiyaçlar› oldu¤u zaman üretirler. Çok güçlü et-

kilere sahip olan bu kimyasallardan dopamin, serotonin ve asetilkolin, in-

san›n merkezi sinir sistemindeki sinirsel tafl›y›c›lar›yla çok yak›n yap›sal

benzerliklere sahiptirler. Hastal›klarda, ameliyatlarda ac›lar› ve a¤r›lar›

dindiren ilaçlar›n büyük bir k›sm› bu maddelerden üretilmektedir.49 Bir

kimya mühendisinin veya bir eczac›n›n baz› kimyasallar› biraraya getire-

rek, farkl› kimyasal maddeler veya ilaçlar üretmesi insan için flafl›rt›c› ve-
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Is›rganlar›n (solda) kimyasal bir savunma
sistemleri vard›r. Bu bitki türünün enjeksi-
yon tüylerinde (üstte) çeflitli kimyasal mad-
deler birarada bulunur. Bitkiye dokunul-
du¤unda ise, bu kimyasallar dokunan
canl›ya ac› veren bir s›v›ya dönüflür.  



ya hayret verici bir olay de¤ildir. Çünkü insan ak›l, bilinç ve bilgi sahibi

bir varl›kt›r. Üstelik, bunlar› yapabilmek için y›llarca kimya veya ecza e¤i-

timi alm›flt›r. Ayr›ca, birçok teknik donan›ma sahip bir kimya laboratuva-

r› da hizmetindedir. Ancak, ço¤u kereler yan›ndan geçerken önemseme-

di¤iniz, yeflil, topraktan ç›kan bir bitkinin, kendi bedeninde, d›flar›dan

hiçbir müdahale olmadan, kendi iradesi ve karar› ile kimyasal maddeler

üretmesi elbette ki hayret verici bir olayd›r. Üstelik, her bitki kendi yap›-

s›na ve kullan›m›na uygun bir kimyasal›, en uygun zamanda, sadece ihti-

yac› oldu¤unda üretmektedir. Bitkinin bu davran›fl›nda ak›l, bilinç, irade,

ani karar verme ve uygulama, bilgi, ve teknoloji vard›r. Ve bitkiler bunu

daha yeryüzünde ne bir insan, ne bir kimyac›, ne de teknoloji olmad›¤› za-

manlardan beri, milyarlarca y›ld›r gerçeklefltirmektedirler. Peki, bir bitki-

ye, topraktan ç›kan herhangi bir ota bu yetenekleri veren, onu bu ola¤a-

nüstü özelliklerle donatan güç nedir? Bitkiler hakk›nda ö¤rendi¤imiz her

bilgi, tek bafl›na bize Allah'›n varl›¤›n›, gücünü ve sonsuz akl›n› göste-
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mektedir. Ve insano¤lu, Allah'›n sonsuz ilmi ile

yaratt›¤› bu canl›lar hakk›nda hala bir fleyler

ö¤renmeye devam etmektedir.

Son zamanlarda araflt›rmac›lar, bitkinin di-

¤er bölümlerine yard›m sinyali ulaflt›rmakla gö-

revli, "jasmonatlar" ad› verilen yeni bir kimyasal

grubu keflfettiler. Bu sinyal iletim sistemi, me-

melilerdekine benzer bir flekilde çal›flmaktad›r:

Bir bölgede hasar meydana geldi¤inde, vücu-

dun di¤er bölümlerinde farkl› tepkileri harekete

geçiren kimyasallar›n üretimi bafllar.50 Örne¤in,

kendisini oldukça zehirli nikotinle savunan tü-

tün bitkisinde, sald›r› jasmonik asit ad› verilen

mesajc› maddenin üretimini bafllat›r. Ya da bir

t›rt›l bir yapra¤› çi¤nemeye bafllad›¤›nda yap-

‹nsanlar kimyasal maddeleri araflt›rmalar yaparak, teknik aletler kullanarak üretir-
ler. Bunun için e¤itim almalar› flartt›r. Ayn› ifllemi bitkiler de yaparlar, hem de

hiçbir e¤itim almadan ve laboratuvar koflullar› olmadan bunu gerçeklefltirirler.

tütün bitkisi



rak, köke do¤ru yol alan ve nikotin üretimini bafllatan jasmonik asiti daha

fazla üretir. Üretilen nikotin, yapra¤›n ön taraf›na geri gönderilir ve bu

kimyasal›n yo¤unlu¤u artt›¤› için en inatç› sald›rganlar bile vazgeçmek zo-

runda kal›rlar. Baz› yapraklar her 1 gram yaprak dokusunda 120 miligram

nikotin tafl›yacak kadar üretim yapabilir. Bu miktar 100 adet filtresiz siga-

ran›n içerdi¤i nikotinden fazlad›r.51

Baz› bitkiler böce¤in salg›lar›n› tadarak kendilerini hangi t›rt›l›n yedi-

¤ini anlar ve t›rt›l›n türüne uygun karfl›l›¤› verirler. M›s›r, pamuk ve pan-

car yapraklar›, güve t›rt›l› (Spodoptera exigua) ordusuna karfl› d›flar›dan yar-

d›m ça¤›r›rlar. Verdikleri "imdat sinyali" üstün bir akl›n ve bilginin eseri-

dir. Yapraklar böcek salg›s›ndaki volisitin adl› maddeyi hissettiklerinde,

indol ve terpen ad› verilen uçucu kar›fl›mlar› salg›larlar; havaya kar›flan bu

kokular parazit avc›s› yaban ar›lar›n› (Cotesia marginiventris) yapra¤a çeker.

Veya bir yaprak yaraland›¤›nda savunma genlerinin üretti¤i "metil jasmo-

nate" adl› maddeyi salg›lar, komflu yapraklar da bu maddeyi koklayarak

böceklerin sald›r›s›n› durduracak veya avc›lar› ça¤›racak di¤er kimyasalla-

r› üretmeye bafllarlar. Örne¤in bakla bit-

kisinin herhangi bir yapra¤› yara ald›-

¤›nda, (Vicia faba) komflu yapraklar,

yaprak bitleriyle beslenen avc› böcek-

leri çeken bileflikler salg›lamaya bafllar-

lar. Böylece, d›flar›dan yard›m ça¤›ra-

rak düflmanlar›ndan kurtulurlar.52

Bu aflamada kendimize sormam›z

gereken baz› sorular vard›r. Bir bitki
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nas›l olur da t›rt›l gibi baz› zararl› böcekle-

rin yapraklar›n› yedi¤ini anlar? Binlerce

kimyasal bileflik içinde bu böceklerin ve-

ya di¤er bitkilerin salg›lar›n› nas›l ay›rt

edebilir? Bu böcekleri yok

eden baflka böcekler oldu-

¤unu ve onlar› çekmek için

belirli kokular›n etkili oldu-

¤unu, bu kokular›n nas›l ve

hangi miktarda üretile-

ce¤ini, rüzgarla havaya

kar›flarak bu böceklerin

koku alg›lar›na ulafla-

ca¤›n› nereden bilir? Ay-

r›ca, yard›ma ça¤›rd›¤› böcekle-

rin kendisine zarar vermeyecekle-

rinden nas›l emin olabilir? Tüm bun-

lar, üzerinde düflünülmesi gereken önemli so-

rulard›r. Dahas›, bu canl›lar, ilk yarat›ld›klar› andan itibaren, milyonlarca

y›ld›r ayn› savunma sistemini kusursuz olarak kullanmaktad›rlar. 

Elbette bitkinin bu kadar karmafl›k ifllemi düzenli ve kusursuz bir fle-

kilde organize edecek, hesaplayacak, planlayacak ve gerekli kimyasallar›

üretecek bir bilinci, akl› ve bilgisi yoktur. Bir bitki ne t›rt›l› ne de onu yi-

yen böce¤i tan›r. Hatta kokunun ne oldu¤unu kavrayacak bir akl› da yok-

tur. Bitkinin bilme, anlama, tan›ma gibi bilinçle ilgili özelliklere sahip ol-

mad›¤› da ortadad›r. Elbette bütün bu özellikler bitkiye Yüce Allah tara-

f›ndan verilmifl, tüm bunlar bitkiyle birlikte yarat›lm›flt›r. 
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Bir bitkinin kendisi için zararl› olacak
bir böce¤in geldi¤ini anlamas› ve

bu böce¤i etkisiz hale getirecek
kimyasal formülden haberdar ol-

mas› bir yarat›l›fl mucizesidir.

asalakl›
yapraklar›n
dökümü

böcekleri uzaklaflt›ran
tüylerin oluflmas›

t›rt›llara karfl›
toksik molekül-
lerinin üretimi



Yapraklar›n ‹lginç Hareketleri

Bir önceki bölümde gördü¤ümüz gibi bitkiler sanki canl› bir insan

gibi gören, dokunan, tat alan sistemlerle donat›lm›fllard›r. Bu duyular tek

tek ele al›nd›¤›nda hepsinin mükemmel tasar›mlara sahip oldu¤u görü-

lür. Bitkideki bu sistemlerin sonucu olarak ortaya ç›kan çeflitli hareket, bü-

yüme ve savunma mekanizmalar› da, alg› sistemleri gibi yarat›l›fl›n

önemli delillerini sergilemektedirler.

Kökleriyle topra¤a ba¤l› olan bitkiler belki bir yere gidemezler ama

o kadar da hareketsiz de¤illerdir. Bitkinin içinde henüz tam olarak anlafl›-

lamayan mekanizmalar, bitkinin ihtiyaçlar›na göre tepkiler vermesini

sa¤lar. Bitkiler, sanki gözü olmadan gören, eli olmadan dokunan bir can-

l› gibi ›fl›¤a, suya, besine ulaflmak için ilginç hareketler sergilerler. Her

tepki kendi içinde ayr› bir sisteme ve tasar›ma sahiptir. Bitkinin maksi-

mum geliflimini sa¤lamak için tasarlanm›fl olan bu sistemleri kontrol eden

özel enzimler, hormonlar ve özel dokular vard›r.

Bitkilerin hareketlerini sa¤layan en önemli etkenlerden biri ›fl›¤a olan

duyarl›l›klar›d›r. Bitki filizlerindeki ›fl›¤a duyarl›l›k ya da fototropizm (›fl›-

¤a yönelim) olarak bilinen yard›m sistemi, genelde insan gözünün görü-

nür ›fl›¤a olan duyarl›l›¤› gibidir. Tüm duyu sistemlerinde oldu¤u gibi ilk

meydana gelen olay uyar›c›n›n, yani ›fl›¤›n alg›lanmas›d›r. Bu ›fl›¤›n alg›-

lanabilmesi için tek yol, ›fl›¤›n pigment ad› verilen kimyasal materyaller

taraf›ndan emilmesidir. Emilim süreci s›ras›nda elde edilen enerji, sonra-

s›nda di¤er sistemleri çal›flt›rmak için kullan›lacak olan kimyasal enerjiye

dönüfltürülür. Bitki filizi içindeki ›fl›¤a duyarl› yard›m sistemi iki aflama-

dan meydana gelir: ‹lk aflamada devreye giren mekanizmalar ›fl›k uyar›-

c›s›n› al›r; onu elektriksel ve kimyasal sinyallere dönüfltürür. ‹kinci, yani

cevap mekanizmas› ad› verilen aflamada ise dal›n büyümesi için gerekli

sistemler devreye sokulur, böylece bitki ›fl›¤a do¤ru yönelir.53
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Bitkilerin hareketleri:

Bitkiler farkl› koflullar alt›nda farkl› flekillerde hareket ederler. Tüm

hareketleri ise, oksin, giberellin, sitokinin gibi hormonlar taraf›ndan kont-

rol edilir. Ancak bu maddelerin kesin çal›flma flekilleri henüz tam olarak

anlafl›lamam›flt›r. Bitkilerin hareket çeflitleri özetle flöyledir: 

Yönelim (tropizm): Ifl›k, yerçekimi, dokunma ve su gibi uyar›lara

karfl› oluflan büyüme tepkileridir.

K›vr›lma: Bitki organlar›nda, yapraklar ya da çiçeklerde meydana

gelir. Günefl'in hareketleri, gün uzunlu¤u ve dokunma ile gerçekleflen flifl-

kinlik (turgor) bas›nc› sonucu oluflan bir harekettir. 

Morfogenetik tepkiler: Gün uzunlu¤una karfl›, bitkinin dokusunda

meydana gelen de¤iflikliklerdir. 

Fotoperiyodizm: Ifl›¤›n konumuna, gündüz veya gece durumuna

göre bitkide meydana gelen de¤iflikliklerdir.54

Geotropizm: Bitkinin ana kökünün afla¤› do¤ru yerçekimi yönünde

uzamas› hareketidir. 

Tigmotropism: Bitkilerin dokunmaya karfl› gösterdikleri tepkidir.

Daha önce ayr›nt›l› olarak söz edildi¤i gibi, bitkiler d›flar›dan gelen uyar›-

lara elektriksel ve kimyasal tepkiler verirler. Bunun yan›nda, kendilerine

dokunan desteklerin çevresinde k›vr›lma e¤ilimine de girerler. Tutku çiçe-

¤i (Passionflower) gibi sarmafl›k bitkileri buna bir örnektir.55

Hidrotropism: Bitki köklerinin su kayna¤›na do¤ru yönelmesi hare-

ketidir. Suyun yo¤un olmad›¤› topraklarda bitki kökleri bir sondaj maki-

nesi gibi su bulmak için toprak alt› katmanlar›na do¤ru ilerlerler.56

Topra¤a dikilen bir bitkinin her organ›n›n ayr› bir yönde, ihtiyac›na

yönelik bir hareket göstermesi ola¤anüstü ilginç bir olayd›r. Bilim adam-

lar›, hala bitkinin farkl› organlar›n›n "nas›l bir kararla" farkl› yönlere do¤-

ru hareket ettiklerini aç›klayamamaktad›rlar. Örne¤in bitkinin toprak üs-

tünde kalan k›sm› ›fl›¤a do¤ru yönelir. Bitkinin ana kökü ise, yukar›da da
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belirtildi¤i gibi, yerçekiminin etkisiyle afla¤› do¤ru uzar. Filizler ise yerçe-

kiminin tersine, yukar›ya do¤ru geliflirler. Bitkinin içinde sanki bir m›kna-

t›s›n iki ucu gibi bir kutuplaflma vard›r.57 Bitkinin en küçük parças› bile bu

kutuplaflma etkisini ve hangi parçan›n ne yönde geliflece¤i bilgisini tafl›-

maktad›r. Örne¤in siz bir dal› ters taraf›ndan bile dikseniz, köklenme di-

¤er uçtan bafllayacakt›r.58 Yani bitkinin tohum k›sm› afla¤› do¤ru ilerlerken

filizler daima z›t yönde yukar›ya do¤ru büyür. E¤er bitkinin yukar› do¤-

ru büyüyen filiz k›sm›n› topra¤›n içine gelecek flekilde ters olarak diker-

seniz, köklenme olmayacakt›r. Bütün bitkiler için geçerli olan bu kutup-

laflma kural›, bitkiler ilk yarat›ld›klar› günden beri hiç aksamadan bitkile-

rin büyüme yönlerini belirler. Ancak bitkinin içinde herhangi bir karar

merkezi yoktur. Veya bitkinin içinde yer alan baz› atomlar daha ak›ll› ve-

ya daha bilgili olduklar› için di¤er atomlara söz dinleten bir konumda de-

¤ildirler. Hiçbir atom da ne yönde büyüyemeyi gerçeklefltirece¤i konu-

sunda gidip bir otoriteden bilgi veya komut almaz. Baz› hücreler nas›l

yaprak, baz›lar› çiçek, baz›lar› da dal oluyorsa bitkinin hangi yönde geli-

flece¤i de önceden belirlenmifl bir düzeni takip eder. Bu yüzden ayn› bit-

kiyi dünyan›n neresinde ekersek ekelim, ayn› flekil ve tatla karfl›lafl›r›z.

Her bitki ilk yarat›ld›¤› günden beri, kendisini yaratan Allah'›n ilham et-

ti¤i kurallara göre hareket etmektedir. 

Bitkilerin hareketleri de di¤er tüm özellikleri gibi, onlar için en ideal

flekilde tasarlanm›fl mekanizmalar sayesinde gerçekleflir. Bu mekanizma-

lar› meydana getirenlerin bitkiyi oluflturan fluursuz atomlar olamayaca¤›

aç›kt›r. Hiçbir atom, bitkinin köklerinin suyun bulundu¤u yönde geliflme-

sini, bitki filizinin ›fl›¤a do¤ru yönelmesini düflünüp ak›l edemez. 21. yüz-

y›lda, bilim adamlar›n›n dahi nas›l iflledi¤ini yeni yeni ö¤rendikleri bu

sistemler, milyonlarca y›ld›r her bitkinin gövdesinde görevlerini hiç ak-

satmaks›z›n, Allah'›n yarat›fl›na uygun olarak yerine getirmektedirler.
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fiemada, bir bitkinin yapraklar›n›n gün içinde ald›¤› farkl› konumlar gösteril-
mektedir. Yapraklar günün a¤armas›ndan önce yükselmeye bafllarken, gü-
nün kararmas›ndan önce tekrar yapraklar›n› afla¤› indirirler. 

yukar›ya

afla¤›ya

ya
p

ra
¤

›n
 k

o
n

u
m

u

gündüz gündüz gündüzgece gece gecegündüz

gün vakitleri

Coleus bitkisi, bu resim çekilmeden bir gün önce
saks›s›yla birlikte yan yat›r›lm›flt›r. Ancak bitki, 24 saat
sonra, resimde görüldü¤ü gibi yapraklar›n› yukar›ya
do¤ru uzatm›flt›r. Bitkilerin, ihtiyaçlar›na uygun flekilde
hareket etmeleri ve buna uygun olarak tasarlanm›fl ol-
malar› Allah'›n yarat›fl›n›n delillerinden biridir.  

Bitki kökleri, yapraklar›n
aksine, yerçekimine uygun
olarak afla¤› do¤ru uzar. 



Bitkiler, köklerinin suyun bu-
lundu¤u yönde geliflmesini
sa¤layan çok özel tasarlanm›fl
sistemlere sahiptirler. 

Mimoza bitkisi, dokunmaya karfl› çok duyarl›d›r ve tüm
yapraklar›n›, saniyenin onda biri kadar k›sa bir sürede
kapatabilir. Üstteki resim mimoza rahats›z edilmeden
önce çekilmifltir ve bitki, günefl ›fl›nlar›n› en fazlas›yla
almak için yapraklar›n› olabildi¤ince açm›flt›r. Alttaki
resim ise mimozaya dokunulduktan sonra çekilmifltir. 

Soldaki resim bir bitkinin ö¤le saatlerindeki görüntüsüdür. Sa¤daki resim ise ayn› bit-
kinin gece saatlerinde yapraklar› "uyumaya" bafllad›ktan sonraki görüntüsüdür.



Dokunmaya karfl› tepki gösteren bit-
kilerden biri de resimde görülen
Passiflore bitkisidir. 



Turgor hareketleri 

Turgor bas›nc›, bitki içerisinde biri-

ken suyun, hücre duvarlar›na yapt›¤›

bas›nçla ortaya ç›kar. Bu su bas›nc› bir

kas etkisi yaparak bitkinin dik ve dol-

gun gözükmesini sa¤lar. Sulanmayan

çiçeklerin canl›l›klar›n› kaybedip e¤il-

melerinin sebebi budur. ‹flte belirli bir

uyar›ya karfl›l›k olarak ortaya ç›kan ba-

z› bitki hareketleri, yapraktaki bu turgor

(fliflkinlik) bas›nc›n›n kaybedilmesinin sonu-

cudur. Bu duyarl› bitkiler, çok h›zl› solma

sürecine sahiptirler. Dokunuldu¤u zaman

bütün yaprak aniden sarkar. Bir yaprak büküldü¤ü an, uyar› bütün yapraklar

bükülene kadar bitkinin tamam›n› dolafl›r. Bu mekanizmada hem elektriksel

hem de kimyasal ifllemler birarada meydana gelirler. Yaprakç›klar›n alt›nda

"pulvinus" ad›nda, yast›¤a benzer destek ç›k›nt›lar› vard›r. Bir yaprak, dokun-

ma, ›s› veya rüzgar uyar›s› ald›¤›nda, potasyum iyonlar›n›n bir pulvinustan

di¤erine dolaflt›¤› zincirleme bir reaksiyon bafllar. Bunu ise, pulvinusun bir ya-

r›s›ndaki "parankima" hücrelerinde bulunan su moleküllerinin di¤er yar›ma

do¤ru bafllatt›klar› h›zl› bir mekik hareketi izler. Bu hareket suyun sebep oldu-

¤u fliflkinlik bas›nc›n›n kayb›na, dolay›s›yla bütün yapra¤›n e¤ilmesine yol

açar. Bütün ifllem birkaç saniye içinde gerçekleflir.59

Bu bas›nç de¤iflimi baz› etçil bitkilerin kurduklar› tuza¤›n kapanmas›na yol

açan sistemde de kullan›lmaktad›r.60 ‹nsan vücudundaki kaslar ne kadar önem-

li bir görev görüyorsa, bitkilerde de bu bas›nç çok önemli bir görev görmektedir.

Metrelerce yükseklikteki a¤açlar›n en tepelerinde bulunan yapraklara bitki göv-

desindeki özel kanallarla hayret verici bir mekanizma kullan›larak ç›kar›lan su,

kendisi için ayr›lm›fl boflluklar› doldurur. Yaprak mumsu dokuyla kapl› oldu¤u

ve gözenekleri de sadece belirli miktarlardaki bas›nçlarda aç›ld›¤› için, hiç ha-
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Bitki hücresinde
turgor bas›nc›.

mitokondri

koful
sitozol

hücre
duvar›

H2O

turgor
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kloroplast

koful
zar›



Bitkilerde iç hidrolik ba-
s›nç çok önemlidir. Örne-
¤in soldaki saks› çiçe¤i,
susuz b›rak›lm›fl ve hücre
bas›nc› s›f›ra düflürülmüfl-
tür. Ancak ayn› çiçek su-
land›ktan 30 dakika sonra
tekrar iç bas›nc›n› kazan-
m›fl ve hemen alttaki re-
simde görüldü¤ü gibi
canlanm›flt›r. 

1. pulvinus; yapra¤›n alt›ndaki destek ç›k›nt›s›
2. pulvinus kesiti; hücrelerin yaprak rahats›z edilmeden
önceki konumu
3. pulvinus kesiti; turgor kayb› ile yapra¤›n düflmesi

pulvinus

sap

turgor tutan
hücreler

turgor kaybe-
den hücrelerdamarl› 

doku

pulvinus

1

32
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va geçirmeyen bir balon gibi flifler. ‹nsan vücudunda say›s›z doku, sinir, lif

yap›lar› kullan›larak tasarlanm›fl olan kas sistemi, bitkide suyun bas›nc›-

na göre dizayn edilmifl organlar kullan›larak tasarlanm›flt›r. Suyu kökten,

henüz tam olarak keflfedilemeyen ama hidrofora benzer bir sistemle emen

lifler, suyu bitkinin her parças›na tafl›yan boru hatlar›, havadaki ve top-

raktaki uygun nem oranlar›, yaprakta suyu depolayan ya da fotosentez

için kullanan organlar, harikulade bir tasar›m›n bölümlerini meydana ge-

tirirler. 

Bu sistem ilk yarat›lan bitkiden itibaren ayn› flekilde ifllemektedir. Bu

sisteme ait tek bir organ olmad›¤›nda bitki yaflayamaz. Dolay›s›yla hiçbir

bitki evrimcilerin iddia etti¤i gibi kademeli olarak evrimleflmifl olamaz.

Tüm bu bilgiler, bitkilerin tüm parçalar›, yap›lar› ve hücreleriyle birlikte,

bir bütün olarak tasarland›klar›n› ve yarat›ld›klar›n› göstermektedir. 

Bitki ‹çindeki Haberleflme

Yak›n zamanda, ayn› a¤ac›n farkl› dallar›nda daha önce fark edilme-

mifl olan bir iliflki oldu¤u botanikçilerin dikkatini çekti. Örne¤in bir çam

a¤ac›n›n en üst k›sm› kesilince, hemen alttaki yan dallar›n kaybolan k›sm›

tamamlar gibi yukar› do¤ru e¤ildikleri ve birkaç büyüme dönemi içinde

yukar› do¤ru t›rmand›klar› gözlendi. Daha önce yan dal olan bu parçalar,

a¤ac›n üst k›sm›n› oluflturmas› için dallardan birinin daha fazla büyüme-

sine imkan tan›rlar ve bunun için kenara do¤ru aç›l›rlar. Seçilen dal sanki

kendisinin bunun için seçildi¤ini biliyormufl gibi, dallar›n ortas›na yani

merkez pozisyona hakim olarak yönelir. Peki di¤er dallar, bu dal›n a¤ac›n

tepesini oluflturmak için seçildi¤ini nereden bilmektedirler? Hangi dal›n

nas›l seçildi¤i ve di¤erlerinin bu seçime neden ve nas›l uyduklar› bilim

adamlar›n› düflündürmeye devam etmektedir. Onlar›n emin olduklar› tek

fley dallar›n aras›nda anlamad›klar› bir çeflit ortakl›¤›n oldu¤udur.61
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Asl›nda sadece dallar aras›nda de¤il organizman›n tamam›nda bir

ortakl›k vard›r. Baflka bir örnek de a¤açlar›n içindeki görev da¤›l›m›d›r.

Sö¤üt a¤ac› gibi belli bir cins a¤ac›n dallar›ndan herhangi birini baharda

kesip nemli topra¤a ekerseniz, kök ve filiz ç›kar›r. Bu yaln›zca bir organiz-

ma de¤il, ayn› zamanda bir organizasyondur. Köklerin hangi bölgeden ç›-

kart›lmas› gerekti¤i, filizin hangi bölgeden sürgün vermesi gerekti¤i bitki

hücreleri taraf›ndan adeta bilinmektedir. A¤ac›n küçük bir parças› bile,

a¤aca dair bütün ayr›nt›lar› bilircesine hareket eder. 

Bitkiler üzerinde yap›lan araflt›rmalar çok önemli bir mucizenin de

ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. fiuursuz bitkilerin fluursuz hücreleri aras›n-

da kurulu bir haberleflme sistemi vard›r. T›pk› insan ve hayvan hücreleri

gibi bitki hücreleri de birbirleri ile haberleflmekte ve böylece toplu olarak

hareket etmektedirler.

Hormonlar

Hormon, canl›larda yaflam için gerekli olan sistemleri düzenleyen bir

protein türüdür. Bitki hücrelerinde de çeflitli hormonlar üretilir. Bu hor-

monlar bitkinin karfl›laflt›¤› iyi veya kötü koflullarda nas›l davran›lmas›

gerekti¤ini belirlemek için yarat›lm›fl mucizevi moleküllerdir. 

Örne¤in yeni filizler iyi durumda, ama kök zor durumdaysa (bol ›fl›k

ama az su oldu¤u bir ortam) bitkinin daha güçlü ve daha çok köke ihtiya-

c› var demektir. Bitkinin içine öyle mükemmel bir sistem yerlefltirilmifltir

ki, gerekli önlem hemen al›n›r. Bitki hücreleri "oksin" isimli bir hormonun

üretimini art›r›rlar. Bu hormon kök hücrelerine ulafl›r ve bu hücrelere bö-

lünmelerini ve ço¤almalar›n› emreder. Böylece yeni kökler üretilir.62

Bütün bu bilgiler karfl›s›nda baz› sorular sormak gerekir. Oksin hor-

monunu üreten hücreler, bitkinin topra¤›n alt›nda kökleri oldu¤unu ve

bu köklerin uzamalar› gerekti¤ini nereden bilirler? Bu köklerin uzamas›-

n› sa¤layacak kimyasal formülleri nereden ö¤renmifllerdir? Kök hücreleri
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niçin bu hormonun emirlerine uyarlar?

fiuursuz bitki hücrelerinin birbirleri ile haberleflmeleri düflünen in-

sanlar için sergilenmifl çok büyük bir yarat›l›fl mucizesidir.

Hormonlar bitki içinde, sanki fabrika yöneten birer sorumlu müdür

gibi görevler alm›fllard›r. "fieker nereden nereye tafl›nacak? Hangi yaprak

yafllan›p dökülecek, hangi yaprak beslenecek? Dallar daha ne kadar uza-

yacak? Çiçek açma vakti geldi mi?" gibi karmafl›k sorunlar› bu gözle gö-

rülmeyen canl›lar büyük bir ustal›kla çözerler. 

Dallar›n uzamas›n› kontrol eden gibberellin isimli hormon da 50

farkl› çeflidiyle önemli hormonlar aras›ndad›r. Sitokinin adl› hormon ise

oksinden çok daha uzak bir bölgeye etki eder. Oksin hormonu köklere et-

ki ederken, sitokinin bitkinin tomurcuklar›na etki eder. Tomurcu¤un flek-

linden de bu hormonun sorumlu oldu¤u kabul edilir.63 Burada tekrar dü-

flünmek gerekir. fiuursuz bitki hücrelerinin üretti¤i fluursuz bir molekül,

say›s›z hikmet ile yarat›lm›fl bulunan tomurcuklar›n üretiminden sorum-

lu kabul edilmektedir. 

Bütün fotosentez aflamalar›n› da yöneten bu hormonlar›n esas hayret

verici özellikleri ise, merkezi bir sisteme ba¤l› olmad›klar› halde, sanki tek

bir yerden emir al›yormufl gibi ak›ll› ve bilinçli bir flekilde hareket etme-

leridir. 

Oksin adl› mucize 

Topra¤a at›lan küçük bir tohum, birkaç y›l içinde bir fidan, bir süre

sonra insan boyunda bir a¤aç, onlarca y›l sonra dev bir ç›nar olur. Peki bit-

kinin büyümesini ve ayn› zamanda orant›l› ve estetik olarak geliflmesini

sa¤layan nedir?

fiuursuz bir bitkinin büyümesinin sorumlulu¤u bir baflka fluursuz

varl›¤a, "oksin" hormonuna verilmifltir. Bu yüzden oksin bitkinin geliflen

bölgelerinde daha çok bulunur. Oksin hormonu hayret verici bir fluur ile

Yapra¤›n ‹çinde Neler Oluyor?
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hareket eder. Oksin, dallar› yerçekimine karfl› yukar›ya, ›fl›¤a do¤ru (fo-

totropizm); kökleri ise yerçekimi yönünde afla¤›ya do¤ru yönelterek bü-

yümeyi gerçeklefltirir. Hücre bölünmesi, hücrelerin belirli görevlere göre

da¤›lmas› ve de¤ifliklik göstermeleri, meyve geliflimi, kesik noktalardan

kök oluflumu ve yaprak dökümü bu hormonun sorumlulu¤undad›r. Bit-

kinin büyümesinde ve geliflmesinde birçok aç›dan anahtar rol oynayan

oksin hormonu gizemli yap›s›yla araflt›rmac›lar›n ilgi oda¤› olmufltur. 

Bitkinin büyümesinde bir karar merkezi gibi çal›flan, bitkinin ne yön-

de, ne kadar geliflece¤ini kontrol eden bu hormonu neyin kontrol etti¤ini
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›fl›¤a duyarl›
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eflit olarak
da¤›t›r (iki
tarafta da
eflit olarak)

Gölge olan
tarafta daha
fazla hücre
uzamas›

›fl›k alan
tarafta
oksin 
eksikli¤i

gölge olan böl-
gede yo¤unlafl-
m›fl halde bulu-
nan oksin

Yukar›dan gelen ›fl›k Tek taraftan gelen ›fl›k

Oksin hormonu, bitkinin ne yönde ve ne kadar geliflece¤ini kontrol eder. Örne¤in bitki
her yönden ›fl›k ald›¤›nda, oksin hormonu sol taraftaki resimde oldu¤u gibi bitki için-

de eflit olarak da¤›l›r ve bitkinin eflit olarak uzamas›n› sa¤lar. Ifl›k sadece tek taraf-
tan geldi¤inde ise, sa¤ taraftaki resimde görüldü¤ü gibi oksin ›fl›k almayan taraf-

ta yo¤unlafl›r ve burada en fazla uzama meydana gelir. 
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bulmaya çal›flan araflt›rmac›lar içinden ç›k›lmaz bir problemle karfl› karfl›-

ya kalm›fllard›r. Di¤er bir soru da bitkinin bütün parçalar›n›n bu madde-

nin sözünü neden dinledi¤idir. Asl›nda bitki içindeki, ancak disiplinli bir

orduda rastlanabilecek bu mükemmel karar ve uygulama mekanizmas›,

sadece tek bir gerçe¤in kan›t›d›r. Bitki de di¤er canl›lar gibi yapra¤›ndan

köklerine var›ncaya dek Yarat›c›s›na boyun e¤mifl durumdad›r. Kuran'da

bu gerçek flöyle bildirilmektedir:

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

Muhakkak benim Rabbim, dosdo¤ru bir yol üzerinedir (dosdo¤ru

yolda olan› korumaktad›r.)" (Hud Suresi, 56)

Göklerde ve yerde her ne varsa -isteyerek de olsa, istemeyerek de

olsa- Allah'a secde eder. Sabah akflam gölgeleri de (O'na secde ed-

er). (Rad Suresi, 15)

Yapra¤›n ‹çinde Neler Oluyor?





onbahar gelince ilginç bir olaya flahit oluruz.

A¤açlar›n yeflil yapraklar› birkaç gün içinde

renklerini de¤ifltirir, k›sa bir süre sonra da bü-

tün yapraklar dökülür ve a¤aç dallar› ç›plak

kal›r. ‹lkbaharda yeniden dirilene kadar a¤aç art›k ölmüfl

say›l›r. Çünkü bütün yaflamsal fonksiyonlar›n› minimu-

ma indirmifltir. ‹nsana ölümü hat›rlatan ve ayette belir-

tildi¤i gibi öldükten sonra diriliflin bir delili olan yaprak

dökümü, birçok mucizevi olay›n gerçekleflti¤i bir dönü-

flümdür. Allah Kuran'da bu durumu flöyle bildirir:

O ölüden diriyi ç›kar›r ve diriden ölüyü ç›kar›r,

ölümünden sonra da yeri diriltir. ‹flte siz de böy-

le ç›kar›lacaks›n›z. (Rum Suresi, 19)

Yaprak tamamen ölüp a¤açtan düflmeden önce çe-

flitli aflamalardan geçer. Çok say›da kimyasal bileflik bi-

raraya gelip farkl› sistemleri devreye sokarak yapra¤›

gövdeden ay›r›r. Bunu yaparken de hiçbir maddeyi is-

raf etmeden, dökülme ifllemini hem bitki hem de çevre

için çok faydal› bir süreç haline getirir. Böylece sonba-

har yapraklar› bize ölümü ve yeniden dirilifli hat›rlat-

makla kalmaz, Allah'›n sonsuz ilim ve kudretini bir kez

daha gözler önüne serer.  

Yapraklar›n Renklenmesi 

Yaz›n yapraklar›n rengine pek dikkat etmeyiz;

ama sonbahar gelince aniden renk de¤ifliminin fark›na

var›r›z. Çünkü yapraklar›n renklerinin de¤iflmesi ve
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dökülmesiyle karfl›m›za rengarenk manzaralar ç›kar. Yemyeflil a¤açlar

birkaç günde sar›, k›rm›z›, kahverengi renklere dönüflür. Peki ama yap-

raklar neden renk de¤ifltirir ve neden dökülürler?

‹ster sar›, k›rm›z›, ister mor ya da yeflil olsun bütün yapraklar ihtiva

ettikleri çeflitli pigmentler taraf›ndan renklenirler. Bitki pigmentleri ara-

s›nda en çok bilinen hiç kuflkusuz kitap boyunca da yer verildi¤i gibi yap-

raklara yeflil rengini veren ve fotosentezde önemli bir rol oynayan, kloro-

fildir. Il›man iklimlerde sonbahar geldi¤inde yapraklar›n rengi de¤iflme-

ye bafllar. Yapraklarda ortaya ç›kan ve yeflilin yerini alan sar›, turuncu,

k›rm›z› ve en sonunda kahverengi renkler, sar› ve turuncu pigment olan

'karoten'in eseridir. Bunun yan›nda "antosiyanin" adl› pigment de bu iflle

görevlidir. Bu üç pigment, bildi¤imiz yaz çiçekleri de dahil olmak üzere

yapraklara renklerini kazand›ran maddelerdir. 

Yeflil yapraklardaki klorofilin yeflilli¤i o kadar güçlüdür ki, yaprak-

larda bulunan karotenlerin sar› ve turuncu renklerini tamamen gölgeler.

Sonbaharda yapraklar› dökülen bitkiler yapraklar›n› dökmeden önce

yapraklar›ndaki yararl› malzemeleri geri al›rlar. Bu geri alma iflleminin

sonuçlar›ndan biri olarak klorofil bozulmaya bafllar. Bu aflamada klorofil

bask›n oldu¤u için renkleri ortaya ç›kmayan sar› ve turuncu pigmentlerin

etkisi ortaya ç›kar. 

Yapraklar›n ömrü dolunca, antosiyanin pigmenti ço¤almaya bafllar;

normal yeflili hafifçe k›rm›z›-mora do¤ru boyar. Antosiyanin pigmentleri

renk olarak k›rm›z›dan mora de¤iflim gösterirler ve k›rm›z›, mavi ve mor
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renkli bitki bölümlerinden tamamen onlar sorumludur. Is› düflük oldu-

¤unda bitki afl›r› parlakl›¤a maruz kal›nca bitkilerin büyük bir bölümün-

de antosiyanin seviyesi artmaya e¤ilimlidir. Sonbaharda baz› bitkilerde

k›rm›z›n›n artmas›n›n sebebi budur. Bu pigmentler genellikle sar›dan tu-

runcu ve k›rm›z›ya do¤ru renk de¤ifltirirler. Sonbahar hava koflullar›na ek

olarak renk geliflimi büyük ölçüde bitkinin türüne ba¤l›d›r. ‹flte sonbahar

manzaralar› dedi¤imiz çarp›c› güzellikteki görüntüler bu pigmentlerin

eseridir.64

Yapraklar›n Dökülmesi

Yapraklar›n dökülmesinin bir faydas› var m›d›r?

Her sene milyonlarca yaprak dökülmekte, ilkbahar gelince yeniden

ç›kmaktad›r. ‹lk bak›flta milyonlarca yaprak bofluna dökülüyor gibi gözü-

kebilir. Ancak bu bir yan›lg›d›r, çünkü yapraklar›n dökülmesi ekolojik sis-

temde önemli yere sahip bir de¤iflimdir. Hiçbir fley bofl yere yarat›lmam›fl-

t›r. Biz hangi sistemi veya hangi canl›y› incelersek inceleyelim onun yara-

t›l›fl›nda bir amaç ve bir hikmet oldu¤unu görürüz. Düflen yapraklar da

bu mükemmel sistemin bir parças›n› olufltururlar.  

Dökülen yapraklar›n en büyükleri topra¤› besinle doldurur. Ayr›ca

düflen yapraklar orman taban›nda bir humus tabakas› oluflturarak ya¤-

muru tutmaya ve emmeye yard›mc› olurlar, birçok canl› d›fl etkenlerden

kurtulmak için yapraklar›n alt›na saklan›rlar. Son olarak, düflen yapraklar

ormandaki birçok organizma için besin kayna¤› haline gelir. 



Her y›l, yaprak dökümü ile birlikte, Dünya yüzeyinde 300 milyon ton

klorofil topra¤a kar›fl›r. Klorofil tafl›yan deniz yosunlar›n›n ömrünün k›sa

oldu¤u okyanuslarda y›lda 900 milyon ton klorofil parçalan›r. Her sene bu

miktarda klorofil kayb› olmasayd› ortaya çok vahim sonuçlar ç›kard›. Git-

tikçe artan klorofil miktar› canl› hücrelerin daha az, serbest klorofillerin ise

daha çok günefl ›fl›¤› kullanmas›na yol açacakt›. Sonuçta yetersiz miktarda

›fl›k alan canl› hücreler daha az fotosentez yapacak, bu olay›n sonucunda

da okyanusta ve buna ba¤l› olarak bütün dünyada canl›l›k sona erecekti. 

Dökülecek olan yapraklarda meydana gelen en ilginç olaylardan biri,

bu yapraklarda son derece bilinçli bir sökme-ay›rma iflleminin gerçekleflme-

sidir. Yaprak dökülmeden önce protein ve karbonhidrat gibi kullan›labilir

maddeler bitkinin gövdesine depolan›r. Böylece dökülecek olan yaprak bu

maddeleri bofl yere harcamam›fl ve gelecekteki yapraklar için gerekli malze-

menin önemli bir bölümünü temin etmifl olur. Bu örneklerden de anlafl›la-

ca¤› gibi klorofilin gerekti¤i anda elimine edilmesi veya bitkinin ihtiyaç

duydu¤u maddeleri gövdesinde toplamas› yeryüzünde hayat›n devam›

için ekolojik bir zorunluluktur. Yapraklardaki yafllanman›n ilk iflaretlerin-

den biri, yaprak ayas› hücrelerinde etilen gaz›n›n üretiminin bafllamas›d›r.

Bir süre sonra etilen gaz› yapra¤›n her taraf›na yay›l›r ve yaprak sap›na gel-

di¤inde burada bulunan küçük hücreler fliflmeye bafllay›p, sapta bir gergin-

leflmeye neden olurlar. Yaprak sap›n›n gövdeye ba¤land›¤› bölümde bulu-

nan hücrelerin miktar› artar ve özel enzimler üretmeye bafllarlar. ‹lk olarak

selülaz enzimleri selülozdan oluflan çeperleri parçalar. Daha sonra pektinaz

enzimleri hücreleri birbirine ba¤layan pektin tabakas›n› parçalar. Giderek

artan bu gerginli¤e yaprak dayanamaz ve sap›n d›fl taraf›ndan içeriye do¤-

ru yar›lmaya bafllar.

Yaprak sap›n›n gövdeye bitiflti¤i yerde yani yaprak taban›nda bir ay›r-

ma bölgesi meydana gelir. Bu tabaka yaprak düflmeden çok önce oluflur.

Sonra bu tabakadaki "parankima" ad› verilen ve de¤iflim geçirebilen özel
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doku hücrelerinin çeperleri yumuflamaya bafllar ve kimyasal de¤iflim ge-

çirerek jelimsi bir durum al›r. Bu, hücrelerin birbirinden ayr›lmas›na ne-

den olur ve yaprak yaln›z s›v› maddelerin geçiflini sa¤layan tüpe benzer

yap›larla gövdeye ba¤l› kal›r. Genifllemeye devam eden yar›¤›n etraf›nda

çok h›zl› de¤iflimler yaflan›r ve hücreler hemen mantar özü üretmeye bafl-

larlar. Bu madde, selüloz çepere yavafl yavafl yerleflerek onun güçlenmesi-

ni sa¤lar. Bütün bu hücreler, arkalar›nda büyük bir boflluk b›rakarak ölür-

ler. Hafif bir rüzgarla yapraklar kopar. Ancak bu s›rada mantar hücrelerin-

den ibaret koruyucu bir tabaka geliflerek aç›lan yaray› kapat›r. Bu fiziksel

ve kimyasal de¤iflimler sadece bir yaprakta de¤il, dökülen bütün yaprak-

larda meydana gelen ve çok ince planlanm›fl bir süreçtir. Bu sistem zama-

n› geldi¤inde yapra¤›n kopmas›n› sa¤lamak için yarat›lm›flt›r.

yaprak
sap›

ayr›lma
tabakas›

koruyucu
tabakadaki 
mantar hücreleri

yaprak sap› ile
dal aras›ndaki
bofllukta bulu-
nan tomurcuk

Yaprak dökümü, her yapra¤›n sap› ile dal aras›ndaki bölgede meydana gelen son derece
kompleks olaylar sonucunda ortaya ç›kar. Konu hakk›nda bilgisi olmayan insanlara, yap-

raklar›n dökülmesi oldukça s›radan bir ifllem gibi gelebilir. Her sonbaharda ayn› ifllemin
kusursuzca gerçekleflmesi, üstelik bu olay›n milyonlarca y›ld›r hiç aksamadan sürme-

si, insanlarda al›flkanl›k oluflturabilir. Oysa a¤açlar yapraklar›n› dökerken her yaprak
için oldukça karmafl›k bir dizi kimyasal ifllem gerçeklefltirirler. Bu sayede a¤ac›n

besininin bofla gitmemesi sa¤lan›r, a¤ac›n mikrop kapmas› önlenmifl olur.





otosentez, Allah'›n sonsuz ilmine ve

kudretine yak›ndan flahit olmak isteyen

her insan›n yak›ndan incelemesi gere-

ken ola¤anüstü bir kimyasal ifllemdir.

Fotosentez, bilim adamlar›n›n bugün

bile tam olarak çözemedikleri eflsiz bir tasar›md›r.

Bu ifllemi ç›plak gözle asla göremeyiz, çünkü bu

mekanizma çal›flmak için elektronlar›, atomlar› ve

molekülleri kullan›r. Ancak, fotosentezin sonuçla-

r›n› nefes almam›z› sa¤layan oksijen ve hayatta

kalmam›z› sa¤layan besinlerde görebiliriz. Foto-

sentez anlafl›lmas› zor kimyasal formüller, hiç kar-

fl›laflmad›¤›m›z küçüklükte say› ve a¤›rl›k birimle-

ri içeren çok hassas dengeler üzerine kurulmufl bir

sistemdir. Etraf›m›zdaki bütün yeflil bitkilerde, bu

ifllemin gerçekleflti¤i kimya laboratuvarlar›ndan

trilyonlarcas› kurulmufltur ve milyonlarca y›ld›r

hiç durmadan ihtiyac›m›z olan oksijeni, besinleri

ve enerjiyi üretmektedirler. 

Muhteflem bir tasar›m olarak karfl›m›za ç›kan

fotosentezi daha yak›ndan inceledi¤imizde, yara-

t›l›fl›n en önemli delillerinden birini daha tan›m›fl

olaca¤›z. O halde, flimdi gözle görülmeyecek ka-

dar küçük bir yerde meydana gelen bu ifllemi da-

ha yak›ndan inceleyelim.



Fotosentezin Yeryüzündeki Hayat ‹çin Önemi

Fotosentez iflleminin nas›l gerçekleflti¤ini incelemeden önce, bu iflle-

min dünyadaki canl› yaflam› için ne kadar önemli bir süreç oldu¤unu an-

layabilmek gerekir. Gözle görülmeyecek kadar küçük bir yerde oluflan bu

ifllemin tüm canl›lara kadar uzanan sonuçlar›n› genel bafll›klar alt›nda in-

celeyelim:

Fotosentez ve oksijen

Bitkiler fotosentez yaparken havadaki karbondioksidi yani insan›n

kullanmad›¤› zararl› gaz› al›r ve onun yerine atmosfere oksijen b›rak›r.

Nefes ald›¤›m›zda içimize çekti¤imiz ve as›l hayat kayna¤›m›z olan oksi-

jen, fotosentezin ana ürünüdür. Atmosferdeki oksijenin yaklafl›k %30'u

karadaki bitkiler taraf›ndan üretilirken, geri kalan %70'lik bölüm deniz-

lerde ve okyanuslarda bulunan ve fotosentez yapabilen bitkiler ve tek
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%30 oksijen

%70 oksijen

Atmosferdeki oksije-
nin %30'u karadaki bit-
kiler taraf›ndan karfl›la-
n›rken, %70'i ise denizlerde
ve okyanuslarda bulunan bitki-
ler ve tek hücreli canl›lar taraf›ndan
üretilir. Bu oksijen üretimi ise foto-
sentez sayesinde gerçekleflir. 
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hücreli canl›lar taraf›ndan üretilir. Burada dikkat çekici olan, insanlar do-

¤adaki bitkileri devaml› yok ederken, oksijenin ana kayna¤› olan okya-

nuslar› ayn› h›zla yok edememektedirler. Bu sayede fotosentez yapan

farkl› canl›lar›n yarat›lm›fl olmas›, bitip tükenmeyen bir enerji kayna¤›na

sahip olmam›z› sa¤lam›flt›r. 

Fotosentez ve besinler

Biyolojik olarak ihtiyaç duydu¤umuz bütün enerjiyi do¤rudan veya

otçul hayvanlar yoluyla bitkilerden al›r›z. Günefl ›fl›n› saf enerji kayna¤›-

d›r; ancak ham olarak o kadar da kullan›fll› bir enerji flekli de¤ildir. Bu

enerjiyi yemek, vücutta do¤rudan kullanmak ya da depolamak mümkün

de¤ildir. Bu yüzden günefl enerjisinin farkl› bir enerji türüne çevrilmesi

gerekir. ‹flte fotosentez bunu yapar. Bu ifllem yoluyla bitkiler, günefl ener-

jisini daha sonra kullanabilecekleri bir enerji flekline dönüfltürürler. Bu ifl-

lem yapraklardaki "fotosentetik reaksiyon" merkezlerinde meydana gelir.

Burada günefl enerjisi kullan›larak havadaki karbondioksit, niflasta ve di-

¤er yüksek enerjili karbonhidratlara dönüfltürülür. Karbon kullan›ld›ktan

sonra ortaya ç›kan oksijen ise havaya b›rak›l›r. Bitki daha sonra besine ih-

tiyaç duydu¤unda bu karbonhidratlarda depolad›¤› enerjiyi kullan›r. El-

bette bu bitkilerle beslenen canl›lar da bitkide bulunan karbonhidratlar-

dan enerji ihtiyaçlar›n› karfl›larlar. ‹nsan›n ihtiyac› olan enerji de fotosen-

tez yoluyla bu besinlerde depolanan enerji ile karfl›lan›r. ‹leride de göre-

ce¤imiz gibi, fotosentez son derece kompleks bir ifllemdir. Böyle komp-

leks bir ifllem sonucunda tüm canl›lar›n yaflamak için ihtiyaç duyduklar›

besine sahip olmalar› Allah'›n sonsuz ilminin ve akl›n›n bir eseridir:

Ey insanlar, Allah'›n üzerinizdeki nimetini an›n. Gökten ve yer-

den sizi r›z›kland›ran Allah'›n d›fl›nda bir baflka yarat›c› var m›?

O'ndan baflka ilah yoktur. Öyleyse nas›l olur da çevriliyorsunuz?

(Fat›r Suresi, 3)

Fotosentez
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Fotosentez ve enerji

Araban›z›n motoru günefl enerjisi ile çal›fl›r. Jet uçaklar› günefl ener-

jisi sayesinde uçarlar. Siz de bu yaz›y› okurken günefl enerjisi harcamak-

tas›n›z...

Elbette yukar›daki sat›rlar› okudu¤unuzda ilk akl›n›za gelecek olan,

araban›z›n benzin ile çal›flt›¤›, jet uçaklar›n›n uçak yak›t› kulland›klar› ola-

cakt›r. Bu yaz›y› okumak için ihtiyac›n›z olan enerjiyi de Günefl'ten de¤il,

en son ö¤ünde yedi¤iniz besinlerden ald›¤›n›z› düflüneceksiniz. Oysa

benzin de, yedi¤iniz besinler de, hatta yakacak olarak kullan›lan odun ve

kömür de fotosentezden elde edilen enerjiye sahiptirler. Nas›l m›?

Bundan milyonlarca sene önce fotosentez yaparak günefl enerjisini

YEfi‹L MUC‹ZE FOTOSENTEZ
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yiyecek

Bitkilerdeki mikroskobik fabrikalarda mucizevi bir dönüflüm gerçekleflir.
Günefl'ten gelen enerji ile bitkiler fotosentez yaparlar, bu üretim hayvanla-

ra ve insanlara ihtiyaçlar› olan enerjiyi sa¤lar.
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bünyelerinde depolayan bitkiler ve bu bitkileri yiyen hayvanlar, topra¤›n

derinliklerinde, yüksek bas›nç alt›nda, milyonlarca sene bekledikten son-

ra bildi¤imiz "petrol"ü meydana getirmifllerdir. Kömür ve do¤algaz da yi-

ne ayn› flekilde oluflmufltur. K›sacas› fotosentez sayesinde bitkilerde depo-

lanan günefl enerjisi milyonlarca y›l sonra insanlar›n hizmetine bir baflka

yolla verilmifltir. 

Ayn› flekilde yedi¤iniz besinlerden elde etti¤iniz enerji de, bitkilerin

depolad›klar› günefl enerjisinden baflka bir fley de¤ildir. Hayvansal g›da-

lardan elde etti¤iniz enerji de, yine o hayvanlar›n bitkilerden elde ettikle-

ri enerjidir. Enerjinin kayna¤› her zaman Günefl, bu enerjiyi insan›n kulla-

naca¤› hale getiren sistem her zaman fotosentezdir. Bu sistem d›fl›nda hiç-

bir sistem arac›l›¤› ile sahip oldu¤unuz enerjiyi kazanamazs›n›z. 

Bitkiler ve bu bitkileri yiyen hayvanlar, öldük-
ten sonra toprak alt›nda, yüksek bas›nca ma-
ruz kal›rlar. Bu ise petrol, kömür ve do¤algaz
gibi insanl›k için son derece önemli kaynak-
lar›n oluflmas›na neden olur. 

Fotosentez



Fotosentez ve yan ürünler

Odun, sadece yakmak için de¤il, inflaat dahil birçok farkl› alanda

kullan›lan çok önemli bir materyaldir. Örne¤in ka¤›t, pamuk ve di¤er do-

¤al liflerin neredeyse tamam› fotosentezle üretilen selülozdan oluflur.

Hatta yün üretimi bile fotosentezle gelen enerjiye ba¤›ml›d›r. Bütün bitki-

sel, hayvansal ve petrol gibi organik maddelerden elde edilen say›s›z yan

ürünün kayna¤› fotosentezle ifllenen günefl enerjisidir.65

Fotosentez ve çevre

Canl›lar, havadaki karbondioksitin ve havan›n ›s›s›n›n sürekli olarak

artmas›na neden olurlar. Her y›l insanlar›n, hayvanlar›n ve toprakta bulu-

nan mikroorganizmalar›n yapt›klar› solunum sonucunda milyarlarca ton

karbondioksit atmosfere kar›fl›r. Ayr›ca, fabrikalarda ve evlerde kalorifer

ya da soba kullan›larak tüketilen ve tafl›tlarda kullan›lan yak›tlardan at-

mosfere verilen karbondioksit miktar› da milyarlarca tonu bulmaktad›r.

Yap›lan bir araflt›rmaya göre, son 22 y›lda atmosferde görülen karbondi-

oksit art›fl› 42 milyar tondur. Bu art›fl›n en önemli nedenlerinden biri ise

kullan›lan yak›tlar ve orman tahribatlar›d›r. Son 22 y›lda yak›tlar›n neden

oldu¤u karbondioksit art›fl› ise 78 milyar tondur.66

Bu art›fl dengelenmedi¤i takdirde ekolojik dengelerde bozulma mey-

dana gelecektir. Böyle bir durumda atmosferdeki oksijen miktar› çok dü-

flük seviyelere inecek, yeryüzünün ›s›s› artacak; bunun sonucunda da bu-

zullarda erime meydana gelecektir. Bundan dolay› baz› bölgeler sular al-

t›nda kal›rken, di¤er bölgelerde çölleflmeler meydana gelecektir. Bütün

bunlar›n bir sonucu olarak yeryüzündeki canl›lar›n yaflam› büyük bir teh-

likeye girecektir. Oysa durum böyle olmaz. Çünkü bitkilerin ve mikroor-

ganizmalar›n gerçeklefltirdi¤i fotosentez iflleminde sürekli olarak karbon-

dioksit tüketilir ve oksijen üretilir. Bu flekilde de denge korunmufl olur.

YEfi‹L MUC‹ZE FOTOSENTEZ
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Yukar›da da belirtildi¤i gibi, sadece

yak›tlar›n neden oldu¤u karbondioksit

art›fl› 78 milyar ton iken, atmosferde

kalan karbondioksit 42 milyar tondur.

Bu karbondioksit fazlas›, büyük ölçü-

de fotosentez yoluyla ve okyanuslar

arac›l›¤› ile atmosferden temizlenmifl-

tir. 

Yeryüzünün ›s›s› da belli bir ara-

l›k içinde sabittir, çok büyük ›s› de¤i-

flimleri yaflanmaz. Çünkü yeflil bitkiler

›s› dengesini de sa¤larlar. 

Yeryüzündeki canl› yaflam› için

son derece hayati olan bu dengelerin

devaml›l›¤›n› sa¤layan, fotosentez iflle-

midir. Atmosferdeki oksijen miktar›-

n›n korunmas› için de baflka bir meka-

nizma yoktur. 

Sonuç olarak fotosentezin ne ka-

dar önemli bir mucize oldu¤u ve haya-

t›m›z› ne kadar yak›ndan etkiledi¤i or-

tadad›r. Bu mükemmel sistem, henüz

içinde bulundu¤umuz yüzy›lda keflfe-

dilmifltir. Her aflamas› hayret verici

mucizelerle dolu bu mekanizman›n flu

ana kadar keflfedilmifl aflamalar›n› in-

celemek, Allah'›n sonsuz ilmine aç›lan

bir kap› olacakt›r. Atmosfere sürekli olarak çeflitli yol-
lardan yo¤un miktarda karbondiok-
sit verilir. E¤er atmosferdeki karbon-
dioksit oran›, fotosentez yoluyla
dengelenmeseydi, canl›lar›n hayatla-
r›n› sürdüremeyece¤i bir atmosfere
sahip olurduk. 143





ilindi¤i gibi fotosentez, bitkilerin, kimi za-

man da baz› bakteri ve tek hücreli canl›la-

r›n, karbondioksit ve sudan, fleker (karbon-

hidrat) üretmek için günefl ›fl›n›yla gelen

enerjiyi kullanmalar›d›r. Bu reaksiyon sonucunda gü-

nefl ›fl›n›ndaki enerji, üretilen fleker molekülünün içi-

ne depolanm›fl olur. Kullan›lamayan günefl enerjisi-

nin kullan›labilir kimyasal enerjiye dönüflme ifllemin-

de ise yeflil bir pigment olan klorofil önemli rol oynar.

(Pigment ›fl›¤› emebilen maddelere verilen add›r.) 

Bütün reaksiyon afla¤›daki formülde özetlenir: 

6H
2
O + 6CO

2
---FOTOSENTEZ---> C

6
H

12
O

6
+ 6O

2

Kimya diline yabanc› olanlar için, bu kimyasal

formül flu flekilde tercüme edilebilir:

6 su molekülü + 6 karbondioksit molekülü

-FOTOSENTEZ SONUCUNDA- 1 fleker molekülü +

6 oksijen molekülüne dönüflür.67

Fotosentezin genel flemas› oldukça basit gözük-

mektedir. Fakat bu flema yaln›zca bafllang›çta reaksi-

yona giren ve reaksiyon sonucunda elde edilen mad-

deleri göstermektedir. Bu nihai ürünlerin elde edilme-

si ise yaprakta meydana gelen ve hayranl›k uyand›ra-

cak derecede kompleks ifllem ve mekanizmalar sonu-

cunda gerçekleflir.

Karbondioksit ve su kullanarak, günlük hayatta

fleker dedi¤imiz karbonhidrat moleküllerinin olufltu-
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rulmas› için son derecede hassas ve kompleks ölçülerin ve ifllemlerin ger-

çeklefltirilmesi gerekir. Bu ifllemler atomlar, hatta atomlar›n çevresinde

dönen elektronlar düzeyinde iflleyen çok kompleks sistemleri içerir.

Sistem içinde farkl› pigmentler, çeflitli tuzlar, mineraller, kal›nt› ele-

manlar (ferredoksin, adenosin trifosfat gibi), alt-katalizörler, çeflitli görev-

ler üstlenen maddeler ve di¤er kimyasal etkenlerden oluflan kalabal›k bir

ekip vard›r. Sadece "sakkaroz" gibi basit bir fleker molekülünü üretmek

için bile bitkilerin 30 adet farkl› proteine ihtiyaçlar› oldu¤unu düflünür-

sek, bu ifllemin genelinin ne kadar kompleks oldu¤u daha iyi anlafl›l›r.

Fotosentez ‹flleminde Yer Alan Parçalar

- Kloroplast: Bitki hücresiyle hayvan hücresi genel olarak ayn› özel-

likleri tafl›maktad›r. Bu iki canl› türünün hücreleri aras›ndaki en önemli

fark, bitki hücresinde art› olarak, içinde fotosentezin gerçekleflti¤i yeflil bir

deponun (plastid) yani kloroplast›n bulunmas›d›r. Seyyar bir enerji sant-

rali gibi günefl ›fl›¤›n› emen klorofilleri saklayan bu organizmalar bütün

›fl›¤a ba¤l› olmayan reaksiyonlar›fl›¤a ba¤l› reaksiyonlar

›s›

glikoz
oksijen

O2

günefl
›fl›¤›

su
H2O

karbon-
dioksit
CO2

Resimlerde fotosentezin basit bir anlat›m› görülmektedir. Fotosenteze kat›-
lan karbondioksit, su gibi elemanlar›n ›fl›k enerjisi ile birleflmesi sonucun-

da aç›¤a oksijen, glikoz gibi yan ürünler ç›kar.



sistemin kalbidir. Kloroplastlar, iç içe geçmifl balonlara benzeyen yap›la-

r›yla, do¤an›n yeflil rengini verirler.

Bitki hücresinde, fotosentez ifllemi kloroplastlarda meydana gelir.

Kloroplast 2-10 mikrometre kal›nl›¤›nda (mikrometre metrenin milyonda

biridir), 0,003 milimetre (milimetrenin binde üçü) çap›nda mercimek flek-

linde küçük disklerden oluflmufltur. Bir hücrede 40'a yak›n kloroplast var-

d›r. Bu ilginç birimler bu kadar küçük olmalar›na ra¤men bulunduklar›

ortamdan iki zarla ayr›lm›fllard›r. Bu zarlar›n kal›nl›¤› ise ak›l almayacak

kadar incedir: 60 angström, yani 0,000006 milimetre.68 (milimetrenin yak-

lafl›k yüzbinde biri) 

Kloroplast›n içinde "tilakoid" ad› verilen yass›laflm›fl çuval fleklinde

yap›lar vard›r. Bunlar fotosentezin kimyevi birimleri olan klorofilleri mu-

hafaza eder ve daha ince zarlarla korunurlar. Bu tilakoidler, "grana" ad›

verilen 0,0003 milimetre büyüklü¤ünde ve madeni para fleklinde üst üste

y›¤›lm›fl diskler olarak dizilmifllerdir. Bir kloroplast içinde bu granalardan

40-60 adet bulunur. Bütün bu karmafl›k yap›lar, protein ve ya¤lar›n belir-

li bir amaç için biraraya gelmeleriyle oluflur. Bunlar da belirli oranlarda

bulunurlar. Örne¤in tilakoid zar› %50 protein, %38 ya¤ ve %12 pigment-

ten oluflmufltur.69

- Tilakoid: Kloroplast›n içindeki ikinci aflama tilakoid ad› verilen tor-

balard›r.  Bunlar çuvala benzeyen ve içinde klorofil molekülünü saklayan

zarlard›r. Bu torbalar›n içinde günefl ›fl›¤›n› emen yeflil pigment olan klo-

rofil bulunur.

- Grana: Tilakoidler biraraya gelerek granalar› olufltururlar. 

- Klorofil: Kloroplast›n içinde bulunan ve günefl ›fl›¤›n› emen yeflil

pigmenttir. Klorofil olmasayd›, ne oksijen, ne besin, ne de do¤an›n rengi

olurdu.  

- Stroma lameli: Kloroplast içinde granalar› ba¤layan boru fleklinde-

ki zar.

- Stroma: Kloroplast›n içindeki jele benzeyen s›v›.

Fotosentez Mekanizmas›
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stroma 

iç zar
d›fl zar

grana

stroma
lamella

tilakoid

fotosistemler

temel doku
lamella

Bitki hücrelerinde, içinde fotosentezin gerçekleflti¤i
yeflil bir depo yani kloroplast bulunur. Kloroplastlar,
fotosentezde kullan›lacak günefl ›fl›¤›n› emerler. Ya-
p›lar› iç içe geçmifl balonlara benzer. (en üst sa¤-
da) Resimlerde fotosentezde yer alan parçalar gö-
rülüyor. a) Granan›n, kloroplast›n içindeki yeri.
Üst üste y›¤›lm›fl disklere benzeyen granalar, tila-
koid denen yass›laflm›fl çuval fleklindeki yap›la-
r›n birleflmesi ile oluflmaktad›r. b) Tilakoid zar›-
n›n içerisinde yerleflik bulunan parçac›klar›n ge-
nel görünümü. c) Tilakoid içindeki bu parçac›k-
lar›n elektron mikroskobu alt›ndaki görünümü.

(a)

(c)

(b)

Ifl›k mikroskobunun alt›n-
da mezofil bitki hücreleri-
nin içini dolduran klorop-
lastlar görülüyor.

mezofil hücre

kloroplast
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Fotosentez Ve Ifl›k

Atmosfer, gerek fonksiyonlar› gerekse kimyasal bileflimiyle yaflam

için zorunlu, mükemmel bir örtüdür. Günefl, çok farkl› dalga boylar›nda

›fl›¤› yayar. Ancak bu dalga boylar›ndan sadece çok dar bir aral›k yaflam

için gerekli olan ›fl›¤› içerir. Ve bu noktada önemli bir mucize görülür; at-

mosfer öyle bir yap›ya sahiptir ki, sadece yaflam için gerekli olan aral›kta-

ki ›fl›¤›n geçmesine izin verirken, yaflam için zararl› olan X ›fl›nlar›n›, ga-

ma ›fl›nlar›n› ve di¤er zararl› tüm ›fl›nlar› emer ya da geri yans›t›r. Yaflam

için son derece önemli olan bu seçilimden sorumlu olan atmosfer tabaka-

s› ise, kimyasal formülü O3 olan "ozon tabaka-

s›"d›r. Ozon tabakas›n›n evrendeki di¤er

1025 adet farkl› dalga boyuna sahip ›fl›n

cinsi aras›ndan, yaln›zca yaflam için ge-

rekli 4500 - 7500 A0 aral›¤›ndaki görü-

nür ›fl›¤› geçirmesi bizim için özel tasar-

lanm›fl bir mucize oldu¤unun gösterge-

sidir.70 E¤er atmosfer bu aral›kta bulu-

nan ›fl›¤› geçirmeseydi veya bu ›fl›kla

birlikte farkl› dalga boylar›ndaki ›fl›kla-

r› da geçirseydi, yeryüzünde canl›l›k ke-

sinlikle oluflamazd›. Bu, canl›l›¤›n olufl-

mas› için gereken yüzbinlerce kofluldan

sadece bir tanesidir ve bu koflullar›n ta-

mam›n›n eksiksiz olarak oluflmas›, can-

l›l›¤›n tesadüfen meydana gelmesinin

kesinlikle imkans›z oldu¤unu gösterir. 

Fotosentez Mekanizmas›

Atmosfer sadece yaflam için gerekli olan ›fl›¤›n geç-
mesine izin verirken, canl›lara zararl› olan di¤er

tüm ›fl›nlar› emer ya da geri yans›t›r. Bu seçilim-
den sorumlu olan atmosfer tabakas› ise, "ozon

tabakas›"d›r. 

dalgaboyu  <1 nm

k›sa dalga boylar› (yüksek enerji)

uzun dalga boylar› (düflük enerji)

gama
›fl›nlar›

k›z›l 
ötesi

radyo
dalgalar›

X
›fl›nlar›

UV
100 nm

< 1 metre

görünen ›fl›k

›fl›k emilir

binlerce metre

mor

mavi

yeflil

sar›

k›rm›z›

turuncu

400

450

500

550

600

650

700



Farkl› dalga boyundaki ›fl›klar farkl› renkler demektir

Gördü¤ümüz bütün renkler belirli bir dalga boyuna ve frekansa sa-

hiptir. Örne¤in k›rm›z›n›n dalga boyu mordan uzundur. Bizim renkleri

görebilmemizin sebebi ise gözlerimizin bu hassas dalga boylar›n› alg›la-

yacak ve beynimizin de bunlar› yorumlayacak flekilde yarat›lmas›ndan

kaynaklan›r.

Ifl›¤›n dalga boyu "nanometre" ad› verilen bir birimle tan›mlan›r. Bir

nanometre ise metrenin milyarda birine eflittir. Örne¤in k›rm›z›n›n dalga

boyu 770, koyu morun ise 390 nanometredir.71 Ancak bu o kadar küçük bir

birimdir ki, insan›n gözünde canland›rabilmesi kesinlikle imkans›zd›r. Bu

›fl›klar›n bir de frekanslar› vard›r. Bu frekans "hertz" veya saniyedeki devir

say›s›yla ölçülür. Bir devir ise dalgan›n en üst ve en alt noktas› aras›ndaki

mesafedir. Ifl›k saniyede 300.000 km yol al›r. E¤er dalga boyu daha küçük

ise fotonlar ayn› sürede daha fazla mesafe kat etmek zorunda kal›rlar.

Buraya kadar anlat›lan özelliklerden anlafl›laca¤› gibi bitkinin kul-

land›¤› ›fl›k çok özel bir yap›ya sahiptir. Bu ›fl›k, hem atmosferde hassas

bir elekten geçirilerek süzülür, hem bizim alg›layamayaca¤›m›z kadar kü-

çük bir mesafe aral›¤›nda hareket eder, hem de bilinen en büyük h›za sa-

hiptir. Ayr›ca hem dalga olarak hem de foton denilen tanecikler fleklinde

hareket etti¤i için maddeleri oluflturan atomlara çarparak kimyasal reak-

siyonlara sebep olma özelli¤ine de sahiptir. 

Bu kadar kompleks bir yap›ya sahip olan ›fl›k büyük mesafeler kate-

dip bitkiye ulaflt›¤›nda, özel bir anten sistemi taraf›ndan alg›lan›r. Bitkide

bulunan bu anten sistemi o kadar hassas bir yap›ya sahiptir ki, sadece bu

çok küçük bir dalga aral›¤›nda bulunan ›fl›¤› yakalayacak ve bu ›fl›¤› iflle-

yecek sistemleri bafllatacak flekilde yarat›lm›flt›r. E¤er ›fl›k herhangi baflka

bir de¤ere, h›za veya frekansa sahip olsayd›, pigment (bitkinin anteni) bu

›fl›¤› göremeyecek ve ifllem daha bafllamadan sona erecekti.72 Pigment ve

›fl›k aras›ndaki uyum, çok s›k karfl›laflt›¤›m›z özel yarat›l›fl örneklerinden-

dir. Örne¤in kulak ve ses dalgas›, göz ve ›fl›k, besinler ve sindirim sistemi
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a) Günefl enerjisi listelenen türlere göre
s›n›fland›r›lm›flt›r. b) Klorofil a ve klorofil
b'nin emme spektrumu, bu iki pigmentin
en iyi mor-mavi ve k›rm›z›-turuncu
renkteki ›fl›¤› emdi¤ini göstermektedir.
c) Yapraklar bize yeflil gibi görünür-
ler, çünkü yeflil ›fl›k klorofil vas›ta-
s›yla iletilir ya da yans›t›l›r.

gibi say›s›z uyumlu yarat›l›fl örne¤i mevcuttur. Ne ›fl›k kendi dalga boyu-

nu ayarlar ne de pigment alg›layabilece¤i ›fl›k boyunu seçme flans›na sa-

hiptir. Aç›kt›r ki, ikisi de bu sistem için özel olarak yarat›lm›fllard›r. 

Renkli bir dünyada yaflamam›z› sa¤layan mucize!

Ifl›¤› emen bütün maddelere pigment ad› verilir. Pigmentlerin renk-

leri, yans›t›lan ›fl›¤›n dalga boyundan, baflka bir deyiflle madde taraf›ndan

emilmeyen ›fl›ktan kaynaklan›r. Bütün fotosentetik hücrelerde bulunan ve

bir tür pigment olan klorofil, yeflil d›fl›nda, görünen ›fl›¤›n bütün dalga

boylar›n› emer. Yapraklar›n yeflil olmas›n›n sebebi yans›t›lan bu ›fl›kt›r. Si-

yah pigmentler kendilerine çarpan ›fl›¤›n bütün dalga boylar›n› emerler.

Beyaz pigmentler ise kendilerine çarpan ›fl›¤›n neredeyse bütün dalga

boylar›n› yans›t›rlar. 
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Örne¤in bitkilerdeki klorofil ismi verilen pigmentler hem yeflil ren-

gin oluflmas›n› sa¤layan, hem de fotosentezin gerçekleflti¤i yerlerdir. Pig-

ment, karbon, hidrojen, magnezyum, nitrojen gibi atomlar›n biraraya ge-

lerek oluflturduklar› moleküllerin gerçeklefltirdikleri bir yap›d›r. ‹flte bu

tür bir pigment olan klorofil hayat›n devam›nda çok önemli bir role sahip

olan fotosentezi, hiç durmaks›z›n gerçeklefltirir. Klorofil pigmentinin bo-

yutlar›n› düflündü¤ümüzde konunun ne kadar ince ve hassas hesaplar

üzerine kurulu oldu¤u daha iyi  anlafl›lacakt›r.

250-400 kadar klorofil molekülü gruplar fleklinde organize olarak,

"fotosistem" ad› verilen ve çok hayati ifllemler gerçeklefltiren bir yap› olufl-

tururlar. Bir fotosistem içindeki bütün klorofil molekülleri, ›fl›¤› emme

özelli¤ine sahiptirler; ama her fotosistemde sadece bir klorofil molekülü

gerçekten ›fl›ktan elde edilen kimyasal enerjiyi kullan›r. Enerjiyi kullanan

molekül, fotosistemin ortas›na yerleflerek, sistemin reaksiyon merkezini

tespit eder. Di¤er klorofil molekülleri "anten pigmentler" olarak adland›-
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›fl›¤› emen pigmentler

tilakoid

ATP sentezi

lümen

temel doku
tilakoidin yeniden inflas›

granum

bir granum

Kloroplast› oluflturan parçalar incelendi¤inde hassas hesaplamalar üzerine
kurulmufl, detayl› bir sistemin oldu¤u görülecektir. Gözle görülmeyecek

kadar küçük alanlara böyle detayl› tasar›mlar› yerlefltiren yüce Allah't›r.



r›l›rlar. Klorofil a olarak adland›r›lan reaksiyon merke-

zinin çevresinde anten benzeri bir a¤ oluflturarak re-

aksiyon merkezi (yani klorofil a) için ›fl›k toplarlar.

Reaksiyon merkezi 250'den fazla anten molekülü-

nün birinden enerji ald›¤›nda, elektronlar›ndan bi-

ri daha yüksek bir enerji seviyesine ç›karak bir al›-

c› moleküle transfer olur. Yani klorofil a'ya ait

olan bir elektron, etrafta dizilmifl bulunan di¤er

klorofil moleküllerine geçer. Bu sayede zincirle-

me bir reaksiyon ve elektron ak›fl› dolay›s›yla

fotosentez de bafllam›fl olur.73 Bu yüzden pig-

ment dedi¤imiz organlar fotosentez ifllevi içinde

hayati bir rol oynamaktad›rlar. Bu çok özel yap›-

l› moleküller ayn› zamanda çevremizdeki yeflil

bitki dünyas›n› oluflturmaktad›rlar. 
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Bir bahçeye girdi¤imizde insan› et-
kileyen parlak renklere ve desenle-
re sahip çiçeklerle karfl›lafl›r›z. Me-

sela bir k›rm›z› gülle karfl›laflt›¤›-
m›zda gülün rengi hoflumuza gi-

der; gülün as›l renginin ne oldu¤u-
nu  bilmeden hayranl›kla seyrede-

riz. Asl›nda gülün koyu k›rm›z›
rengi, gülün içindeki pigmentlerin
bu dalga boyundaki ›fl›nlar› bir ay-
na gibi  yans›tmas›ndan kaynakla-

n›r. Gülün yapraklar›nda bulunan
pigmentler gelen ›fl›¤›n tamam›n›

emerek, sadece k›rm›z› rengi tem-
sil eden dalga boyundaki ›fl›¤›

yans›t›rlar ve biz bu yans›yan dal-
gaboyunu k›rm›z› olarak görürüz. 

"k›rm›z›"

günefl ›fl›¤›



Pigmentler Ve Evrimcilerin Ak›l D›fl› Senaryolar›

Görünür ›fl›k, pigmentlerin ortaya ç›kard›¤› renkler ve bu milyonlar-

ca tondaki renkleri alg›layan gözlerimiz, Allah taraf›ndan sonsuz bir ilim

ve sanatla yarat›lm›flt›r. Birisi olmadan di¤erinin anlam›n› yitirece¤i bu

sistemde renkler, ›fl›k ve göz mükemmel bir uyum içindedir. 

Bitkilerdeki pigmentin yarat›l›fl›nda kullan›lan malzeme insan gö-

zündeki pigment olan retina için de kullan›lm›flt›r. Ama ayn› malzeme bit-

kide fotosentezi bafllat›rken, insan gözünde görüntüyle ilgili mesajlar›

beyne iletmekle görevlendirilmifltir. Birkaç atomun birleflmesinden mey-

dana gelen bir maddenin, bulundu¤u yere göre farkl› özelliklere ve gö-

revlere sahip olabilmesi ola¤anüstü bir durumdur. Saatte 500 km h›zla

beyne mesaj ileten 600 bin sinirle beyne ba¤l› olan göz, ayn› anda 1,5 mil-

yon mesaj al›p bunlar› düzenler ve beyne gönderir.74 ‹nsan gözündeki

kompleks sistem gibi pigmentlerin bitkide yapt›klar› görev de çok karma-

fl›k bir yap›ya sahiptir. Evrimciler pigmentle ilgili sistemleri aç›klarken

sistemin kompleks yap›s›n› ve her bir parças›n›n ayn› anda yarat›lm›fl ol-

mas› gerekti¤ini hiç gündeme getirmezler. 

Klasik evrim senaryosuna göre bitkiler günefl enerjisini kullanma ih-

tiyac› duymufl, bunun için de -her nas›lsa- pigmentleri üretmifllerdir. Bu-

rada unutulmamas› gereken, bu bitkilerin daha önceden pigment gibi bir

yap›dan haberdar olmamalar› ve pigment görevini gören bir sistemi de

bilmiyor olmalar›d›r. Evrimcilerin neyi savunduklar› burada aç›k bir bi-

çimde ortaya kondu¤unda teorinin sahip oldu¤u mant›k hezimeti de da-

ha net karfl›m›za ç›kar. Evrimcilere göre, hayatta kalmak için bir enerji

kayna¤› arayan, bir bilince ve akla sahip olmayan tek hücreli bir canl› na-

s›l olmuflsa Günefl'in ekonomik ve sürekli bir enerji kayna¤› oldu¤unu

tespit etmifltir. Sonra, bu enerjiyi nas›l kullan›l›r hale getirebilece¤ini 'dü-

flünmüfl' ve günümüzün bilim adamlar›n›n dahi çözemedi¤i sorunlar› çö-

zerek, günefl enerjisini kimyasal enerjiye dönüfltürebilecek bir anten siste-
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mi planlam›flt›r. Bunun için Günefl'in uygun dalga boylar›n›, elektron ak›-

fl›n› sa¤layacak kimyasal formülleri çözdükten sonra üretim ifline baflla-

m›fl ve belirli kimyasallar› hassas oranlarda biraraya getirerek pigmenti

üretmifltir. ‹flte evrimcilerin ak›l almaz senaryosu budur. 

Bu senaryo ak›l d›fl› olmas›n›n yan›nda, birçok aç›dan da ç›kmaza

girmektedir. Herfleyden önce, son zamanlarda yap›lan çal›flmalarda bitki-

lerin ortak bir atadan evrimleflmedikleri kesin olarak ortaya ç›km›flt›r. Ev-

rimcilerin gerçek d›fl› iddialar›na göre bunun bir anlam› da fludur: her bit-

ki türü fotosentez sistemini ayr› ayr›, di¤erlerinden ba¤›ms›z olarak gelifl-

tirmifltir. Bu hayal dünyas›n›n s›n›rlar›n› iyice zorlayan bir senaryodur.

Çünkü, tek bir bitkinin dahi fotosentez gibi, günümüzün ileri teknoloji ve

bilim seviyesi ile taklit dahi edilemeyen kompleks bir sistemi tesadüfen

elde etmesi imkans›zd›r. Bu imkans›zl›k aç›kça ortada olmas›na ra¤men

evrimciler, bu imkans›zl›¤›n defalarca tekrarland›¤›n› iddia edecek kadar

ak›l ve mant›¤a ayk›r› düflünmektedirler. Oysa daha ileride de görece¤i-

miz gibi fotosentezin önemli bir parças› olan pigmentlerin oluflturdu¤u

antenler ve onlara ba¤l› olarak çal›flan sistemlerin tasar›m› tesadüfle izah

edilemeyecek kadar ola¤anüstü bir yap›y› ortaya koymaktad›rlar. 
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Yanda mikroskop
alt›ndaki resmi gö-
rülen tek hücreli
bir canl›d›r. Evrim-
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bir senaryoya
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Fotosentezi Etkileyen Faktörler

‹leriki bölümlerde de görece¤imiz gibi fotosentez çok karmafl›k ve

hassas bir süreçtir. Fotosentezi yapan bitkinin her parças› bu ifl için özel

yap›lara sahiptir. Ancak fotosentezin gerçekleflmesi için gerekli olan un-

surlar bitkinin yap›s›yla s›n›rl› de¤ildir. Bitkinin yap›s› d›fl›nda ihtiyaç du-

yulan faktörlerin en önemlilerinden biri de kuflkusuz ›fl›kt›r. Daha önce

gördü¤ümüz gibi, Dünya'ya gelen ›fl›¤›n dalga boyu ile bitkilerdeki anten

ve pigment sistemi birbirleriyle mükemmel bir uyum içinde yarat›lm›fl-

lard›r. Ancak ›fl›¤›n dalga boyu yan›nda, fotosentezi etkileyen baflka den-

geler de vard›r. 

1. Ifl›¤›n fliddeti ve süresi

Fotosentez, ›fl›¤›n fliddeti ve süresine ba¤l› olarak de¤iflir. Ayr›ca, ›fl›-

¤›n do¤rudan ya da da¤›lm›fl olarak gelmesi de fotosentez aç›s›ndan

önemlidir. Do¤rudan veya direkt ›fl›k ile bulut, sis ve di¤er cisimlere çar-

parak yay›lan ›fl›k aras›nda önemli farklar bulunur. Do¤rudan gelen ›fl›n-

lar toplam ›fl›¤›n %35'ini, yay›lan ›fl›k ise %50-60'›n› oluflturur. Yay›lan ›fl›-

¤›n fizyolojik kalitesi daha yüksek oldu¤u için bitkilerin ihtiyac› olan ›fl›k

aç›¤› karfl›lanm›fl olur. 

Bitkiler de bu iki ›fl›k türüne duyduklar› ihtiyaca göre, "günefl bitki-

leri" ve "gölge bitkileri" olarak ikiye ayr›l›rlar. Günefl bitkileri, do¤rudan

günefl ›fl›¤›n› alarak maksimum verim elde edecek flekilde yarat›lm›flken,

gölge bitkileri orman gibi gölgeli alanlarda veya so¤uk-bulutlu iklimler-

de, dolayl› olarak gelen ›fl›kla maksimum fotosentez yapacak flekilde ya-

rat›lm›fllard›r. 

Gürgen, ›hlamur, karaa¤aç, diflbudak, sedir ve ard›ç a¤açlar› ise iki

ortamda da yaflayabilecek flekilde yarat›lm›fllard›r.  
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Günefl ›fl›¤›n› direkt alarak fotosentez yapabilen çiçekli bitkilerin yan›s›ra,
gölge alanlardaki k›s›tl› ›fl›kla fotosentez yapabilecek özelliklere sahip olan
bitkiler de vard›r. Ihlamur (üstte solda) ve karaa¤aç (ortada) bu türdeki
a¤açlardand›r.
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2. Ifl›¤›n miktar› veya yo¤unlu¤u

Y›l›n belli mevsimlerinde ekvatordan kuzeye ve güneye do¤ru gidil-

dikçe ayd›nlanma ve buna ba¤l› olarak fotosentez süresi artar. Bu ayd›n-

lanman›n süresi, bitkilerde büyük de¤ifliklikler yaflanmas›na sebep olur.

Fotosentezin artmas›yla bitkilerdeki büyüme, çiçeklenme, yapraklanma

gibi geliflim süreçleri de¤iflir. Bu durumda k›sa sürede süratli bir büyüme

gerçekleflir. Bu ›fl›k özelli¤i nedeniyle çiçekler uzun ve k›sa gündüz bitki-

leri olarak ikiye ayr›l›r. Örne¤in, k›sa gündüz bitkisi olan kas›mpat›, son-

bahar bafllar›nda, gündüzün k›sa oldu¤u zamanlarda çiçek açar, uzun

günlerde ise çiçeksiz olarak büyür. Ancak ›fl›k fliddeti ne kadar artarsa art-

s›n fotosentez sadece belirli s›n›rlar içerisinde faaliyetine devam eder.75

3. Is›

Bitkilerin fotosentez yapabilmeleri ve hayatlar›n› sürdürebilmeleri

için ›s›ya ihtiyaçlar› vard›r. Belirli bir s›cakl›kta tomurcuklar›n› patlatarak
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k›sa gün
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Kas›mpat›, sonbahar bafllar›nda, gündüzün k›sa oldu¤u zamanlarda çiçek açar. K›-
sa zamanda çok süratli bir büyüme gösterir. 



çiçek açan, yapraklanan bitkiler, ›s› belli bir s›cakl›¤›n alt›na düfltü¤ünde

yaflamsal faaliyetlerini sona erdirirler. Örne¤in, genelde ›s› 10 derecenin

üzerinde oldu¤unda orman a¤açlar› büyüme devresine girerler. Tar›mda

ise bu s›n›r 5 derecedir. Is› artt›kça kimyasal ifllemler de iki ya da üç mis-

li artar. Ancak ›s›, 38-45 dereceyi aflt›¤›nda, bitkinin büyümesi türüne gö-

re yavafllar, hatta durur.76

Bir bütün olarak fotosentezin aflamalar›na, fotosentez yapan organiz-

malara, bu ifllemi yapmak için ihtiyaç duyduklar› özel koflullara bak›ld›-

¤›nda yarat›l›fl›n önemli delilleri görülür. Hassas ve muntazam ölçülerin

biraraya gelmesiyle bir anlam kazanan bu sistem herfleyin yarat›c›s›, son-

suz ilim sahibi Allah taraf›ndan yarat›lm›fl ve insan›n emrine verilmifl bir

nimettir.

4. Gece olmas›

Fotosentezin meydana gelmesi için birarada bulunmas› gereken ko-

flullar oldukça fazlad›r ve bunlardan biri olmad›¤›nda fotosentez de ol-

maz. Bu koflullardan biri de gecedir. Bitkilerin yaflama ve büyüme faali-

yetleri, gece ve gündüz aras›ndaki s›cakl›k farklar›yla yak›ndan ilgilidir.

Baz› bitkiler gündüz fazla s›cakl›¤a ihtiyaç duyarken geceleri düflük s›-

cakl›k isterler. Baz›lar› ise bu fark› istemezler. 

Günefl'in do¤mas›yla birlikte, yaprakta terleme ve buna ba¤l› olarak

fotosentez artmaya bafllar. Ö¤leden sonra ise bu olay tersine döner; yani

fotosentez yavafllar, solunum artar, çünkü s›cakl›¤›n artmas›yla birlikte

terleme de h›zlanmaktad›r. Geceleyin ise s›cakl›¤›n azalmas›yla birlikte

terleme yavafllar ve bitki rahatlar. E¤er geceyi sadece bir gün yaflamasak,

bitkilerin ço¤u ölürdü. Gece, ayn› insanlar için oldu¤u gibi, bitkiler için de

bir dinlenme ve dinçleflme anlam›na gelir.77

Allah Kuran'da gece ile gündüzü, Ay ile Günefl'i ve tüm bitkileri in-
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sanlar›n hizmetine verdi¤ini flöyle bildirmifltir:

Geceyi, gündüzü, Günefl'i ve Ay'› sizin emrinize verdi; y›ld›zlar da

O'nun emriyle emre haz›r k›l›nm›flt›r. fiüphesiz bunda, akl›n› kul-

lanabilen bir topluluk için ayetler vard›r. Yerde sizin için üretip-

türetti¤i çeflitli renklerdekileri de (faydan›za verdi). fiüphesiz bun-

da, ö¤üt al›p düflünen bir topluluk için ayetler vard›r. (Nahl Sure-

si, 12-13)

Baflka ayetlerde ise, geceyi yaratan›n Allah oldu¤u, O'nun d›fl›nda

baflka hiçbir varl›¤›n buna güç yetiremeyece¤i flöyle haber verilir:

De ki: "Gördünüz mü söyleyin, Allah k›yamet gününe kadar gün-

düzü sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa Allah'›n d›fl›n-

da size içinde dinlenece¤iniz geceyi getirecek ilah kimdir? Yine de

görmeyecek misiniz? Kendi rahmetinden olmak üzere O, sizin

için, dinlenmeniz ve O'nun fazl›ndan (geçiminizi) araman›z için

geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki flükredersiniz. (Kasas Sure-

si, 72-73)
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Günefl ›fl›nlar›, bitkiler için yapraklarda terlemenin dolay›s›yla fotosentezin baflla-
mas› demektir. Alchemilla adl› bitkide gece ile birlikte terleme yavafllar ve bitki

dinlenmeye geçer.



5. Karbon çevrimi

Bitkiler, atmosfer ve okyanuslardaki karbondioksiti tüketip, organik

bileflikler ürettikleri için birer karbon fabrikas› ve çevreyi temizleyen bir

ar›tma tesisi olarak düflünülebilir. Solunum yoluyla az miktarda karbon-

dioksit üretirler ve bunu hemen fotosentez için kullan›rlar. Bitkilerin ve

tek hücrelilerin karbondioksit tüketimi, insanlar›n ve hayvanlar›n kar-

bondioksit üretimi aras›ndaki denge, okyanuslarda karbonatlar›n üretil-

mesiyle eflitlenmifltir. Bu süreçte hava ve suda bulunan fazla miktardaki

karbondioksit tüketilir. 
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hava karbondioksit 

CO2
solunum

solunum

ayr›flma

kaya
kireç tafl›

yanma

fotosentez

bitki art›klar›

yer alt›ndan elde edilen
ve yak›t olarak kullan›lan metanl› gaz

petrol

denize ait
plankton
art›klar›

sudaki
çözülmemifl
karbondioksit

Yeryüzünde birçok etmen atmosfere karbondioksit b›rak›lmas›na neden olur. Örne¤in
canl›lar›n nefes al›p vermesi, ölü canl›lar, fosiller veya a¤açlar›n yak›lmas› hep kar-
bondioksit üretir. Bu yo¤un karbondioksit üretimine karfl› ise bitkiler atmosferdeki
karbondioksiti alarak, atmosfere canl›l›k için gerekli olan oksijeni b›rak›rlar. E¤er
bitkiler böyle bir özelli¤e sahip olmasayd›, k›sa sürede dünya atmosferi karbon-
dioksitle dolar, canl›lar›n yaflam› için gerekli olan oksijen ise tükenirdi. Bu
çevrim yeryüzündeki kusursuz uyum ve dengenin örneklerinden sadece biridir. 



‹nsan yaflam› havadaki karbondioksit oran›n› büyük miktarda art›r›r.

Bu art›fl ise küresel ›s›nma olay›na ve bunun bir sonucu olarak sera etkisi

denilen hava s›cakl›¤›n›n art›fl›na yol açar. Karbondioksit ve di¤er zararl›

kimyasallar›n kullan›m› ayn› zamanda asit ya¤murlar›na da yol açar. Bü-

tün bu zararl› etkilere karfl› en güçlü silah, fotosentez yapan canl›lard›r.

E¤er yeryüzünde böyle bir denge kurulmam›fl olsayd›, canl›l›k hiçbir za-

man varl›¤›n› sürdüremez, k›sa bir süre içinde oksijen yetersizli¤inden ve

karbondioksit zehirlenmesinden yok olurdu. Böyle bir sorunla asla karfl›-

laflmay›z çünkü, herfleyi belli bir ölçü ile takdir edip belirleyen üstün ilim

ve ak›l sahibi Rabbimizin yarat›fl›nda hiçbir kusur ve eksiklik yoktur: 

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemifltir. O'na

mülkünde ortak yoktur, herfleyi yaratm›fl, ona bir düzen vermifl,

belli bir ölçüyle takdir etmifltir. (Furkan Suresi, 2)
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ir milimetrekarelik bir alan düflünelim. Bu

alan bir kurflun kalemin ucu kadar küçük

bir yer kaplar. fiimdi bu küçük alan›n içine

500 bin adet özel ayg›t yerlefltirelim. Bu

ayg›tlar›n her biri çok özel bir tasar›ma ve fonksiyona

sahip olsun. Ayr›ca bu 500 bin ayg›t› çok özel bir pa-

ket sistemiyle koruma alt›na alal›m.

Belki bu senaryo ilk okuyuflta insana imkans›z

gibi gelebilir. Ancak Allah'›n yarat›fl› kusursuz ve ih-

tiflaml›d›r. Ve yukar›da bahsedilen örnek gerçek ha-

yatta mevcuttur. Bir yapra¤›n ortas›ndaki bir mili-

metrekarede 500 bin adet klorofil bulunur.78 Küçücük

bir alana s›¤d›r›lm›fl ve son derece kompleks bir tasa-

r›ma sahip olan klorofil molekülleri, -önceki bölümde

de k›saca bahsetti¤imiz gibi- insan hayat› için çok

önemli bir görevi yerine getirirler. 

Bir an için sizden özel bir ayg›t tasarlaman›z›n

istendi¤ini varsayal›m. Tasarlayaca¤›n›z ayg›t›n göre-

vi su molekülünü parçalamak olsun. Bilindi¤i gibi su,

2 hidrojen ve 1 oksijen atomunun biraraya gelmesi ile

oluflur. Tasarlanacak ayg›t da hidrojen molekülünü

oksijenden ay›rmak zorundad›r.

Sudaki hidrojen ve oksijen atomlar›n› birbirle-

rinden ay›rmak için çok büyük bir patlaman›n ger-

çekleflmesi veya su moleküllerinin binlerce derecede

›s›t›lmas› gerekir. Suyun 100 derecede kaynad›¤› dü-

flünülürse, ihtiyac›m›z olan enerjinin miktar› daha iyi



anlafl›labilir. Oysa sizden öyle bir alet tasarlaman›z istenmektedir ki, ne

patlamaya ne de binlerce derecelik ›s›ya ihtiyaç duyulsun. Tek enerji kay-

na¤› olarak da günefl ›fl›¤› kullanman›za izin verilsin. Sizden istenilen ve

tasarlayaca¤›n›z ayg›t›n yapmas› gereken zor bir görev daha vard›r. Hava-

daki karbondioksiti, elde etti¤i hidrojen ile birlefltirmek.

E¤er bu ifllemi gerçeklefltirebilecek bir ayg›t icat ederseniz bilim tari-

hine isminizi alt›n harflerle yazd›r›rs›n›z. Çünkü bilim dünyas› tüm çaba-

lara, teknolojik imkanlara ve ola¤anüstü bilimsel geliflmelere ra¤men, ha-

la yukar›da belirtilen ifllemi gerçeklefltiren bir ayg›t icat edememifltir. Hat-

ta bitkilerin, bu ifllemi nas›l gerçeklefltirdi¤ini hala bulmaya ve anlamaya

çal›flmaktad›r. ‹flte "klorofil" isimli molekül, yeryüzünde söz konusu iflle-

mi gerçeklefltirebilen yegane ayg›tt›r. Klorofilin tasar›m› incelendi¤inde

Allah'›n herfleyi nas›l ince bir hesap ve sonsuz bir ak›lla yaratm›fl oldu¤u

daha iyi görülür. 

55 karbon, 72 hidrojen, 5 oksijen, 4 azot ve 1 magnezyum atomunun

çok özel bir s›ra ve çok özel bir tasar›mla birlefltirilmesi sonucunda kloro-

fil molekülü meydana gelmifltir.79 Bu molekülün görevini yapabilmesi için

her atomun yerli yerinde olmas› gerekir. 
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Bir kurflun kalemin
ucu bir milimetreka-

relik bir yer kaplar.
Bir yapra¤›n üzerin-

deki kurflun kalem
ucu kadar bir alana

500 bin adet özel ay-
g›t yani klorofil yer-

lefltirilmifltir. Bu
kompleks yap›lar›n
bu kadar küçük bir

alanda say›ca bu ka-
dar çok olmas› elbet-

te Allah'›n yaratma-
s›ndaki benzersizli-

¤in kan›tlar›ndand›r.



Klorifili oluflturan bu atomlar, gö-

revlerini çok iyi bilir ve t›pk› fluurlu

bir insan gibi ve bir insan›n akl›n›n

alamayaca¤› kadar k›sa bir sürede bu

görevlerini tamamlarlar. Bu süre sani-

yenin on milyonda biri kadard›r.80 ‹n-

san bu kadar k›sa bir zaman aral›¤›n›

kesinlikle alg›layamaz. ‹nsan için sani-

yenin binde biri ile saniyenin iki binde

biri aras›nda bile bir fark yoktur. Her

iki süre de insan›n alg›layamayaca¤›

ve kavrayamayaca¤› kadar k›sa bir sü-

redir. Saniyenin on milyonda biri ka-

dar bir süre ise insan›n hayal gücünü

dahi aflacak kadar k›sad›r. 

Klorofilin ‹çinde 

Gerçekleflen 

Ola¤anüstü Olaylar 

Bilindi¤i gibi ›fl›k fotonlardan

oluflmufltur. Yeflil yapraklar›n içindeki

suya çarpan ›fl›k, klorofil ayg›t›na yük-

lenir. Bu yükleme klorofilde bulunan

atom alt› parçac›klar›n› harekete geçirir

ve yörüngelerini de¤ifltirir. Bu ifllem,

biraz önce de belirtti¤imiz gibi saniye-

nin on milyonda biri kadar k›sa bir sürede gerçekleflir ve atom alt› parça-

c›klar o anda su molekülündeki hidrojeni oksijenden ay›r›rlar. Bu ifllem o

kadar h›zl›d›r ki, bilim adamlar› atom alt› parçac›klar›n hidrojen ve oksije-

Yeflil Mucize: Klorofil

167

Fotosentez iflleminin en önemli eleman-
lar›ndan biri olan klorofil, baz› atom-

lar›n, yukar›daki formüle uygun
olarak dizilmelerinden oluflur. 



ni birbirlerinden nas›l ay›rd›¤›n› halen anlayamam›fllard›r.

Ayr›lan hidrojenler, enzim ya da katalist denilen daha büyük, spiral

flekilli protein molekülleri taraf›ndan yakalan›rlar. Bu enzimler onlar› tut-

mak için özel olarak tasarlanm›fl bir flekle sahiptirler. Bunlar, hidrojeni,

içeri al›nan karbondioksitle öyle bir flekilde biraraya getirirler ki, her iki

molekül birlikte çok yüksek h›zda dönerek kimyasal olarak birbirlerine

kar›fl›rlar. Bu da bilim adamlar› taraf›ndan nas›l gerçekleflti¤i henüz çözü-

lemeyen aflamalardan biridir. Çünkü bu sistemi izole ederek inceleyebile-

cek imkanlara henüz sahip de¤ildirler. Sadece ortaya ç›kan durumu de-

¤erlendirerek ifllem s›ras›nda neler olmufl olabilece¤i hakk›nda yorum

yapmaktad›rlar.81

Burada bir an durup düflünelim: Tek bir klorofil molekülünün içinde

21. yüzy›l›n teknolojisine sahip insanlar›n nas›l çal›flt›¤›n› dahi çözemedi-

¤i kusursuz bir sistem vard›r. Bu sistemin tek bir parças›nda dahi ola¤a-

nüstü ifllemler gerçekleflir. Örne¤in enzimler gelen ›fl›kla sudaki hidroje-

nin ayr›laca¤›n› sanki bilmekte ve beklemektedirler. Hidrojen atomu ay-

r›ld›¤›nda ise hiç flafl›rmadan, baflka atomlarla örne¤in ortama ç›kan oksi-

jen atomu ile kar›flt›rmadan onu hemen tan›makta ve yakalamaktad›rlar.

Ard›ndan da ne yapacaklar›n› çok iyi bilmekte ve hidrojeni götürüp kar-

bondioksitle biraraya getirmektedirler. Burada çok basitlefltirerek özetle-

di¤imiz bu üstün fluur içeren davran›fllar sayesinde dünyada canl›lar ya-

flamlar›n› sürdürebilmektedir.

Üstelik tüm bu olaylar saniyenin on milyonda biri kadar k›sa bir sü-

re içinde gerçekleflmektedir. ‹nsano¤lu, sahip oldu¤u bütün teknolojiye

ra¤men, laboratuvar ortam›nda klorofil molekülünün, içinde bulunan en-

zimlerin ve atomlar›n baflard›¤› ifli baflaramamaktad›r. fiüphesiz klorofilin

sahip oldu¤u tasar›m ve yapt›¤› ifl, Allah'›n örneksiz ve benzersiz yarat-

mas›n›n delillerindendir.
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‹lk Aflamalar 

Fotosentez aflamalar›n›n gerçekleflme süreleri incelendi¤i zaman

Allah'›n kudreti ve yaratmas›ndaki ihtiflam daha aç›k görülecektir.

Fotosentez iflleminin gerçekleflmesi için gerekli olan zaman tek keli-

me ile inan›lmazd›r: "Saniyenin milyarda biri"82

Bu süre içinde enerji transferleri ve reaksiyon merkezinde toplanm›fl

olan enerjinin gerekli yerlere da¤›t›m› gerçekleflmek zorundad›r. Bu k›sa

zaman aral›¤› içinde enerji transferlerinin gerçekleflmesi bir baflka nokta-

y› ortaya ç›kar›r. Enerji transferi gibi karmafl›k bir ifllem daha da k›sa bir

süre içinde yap›lmak zorundad›r. Bu zaman› hayal etmek dahi mümkün

de¤ildir;

Bir saniyenin üç yüz milyarda biri.

Sözü edilen zaman zarf› bir saniyeyi üç yüz milyar parçaya bölerek

elde edilen bir zaman birimidir ki, bu gerçekten insan akl›n›n kavrama s›-

n›rlar›n›n çok ötesindedir.

Tehlike Kontrol Alt›nda

Fotosentez s›ras›nda meydana gelen ifllemler, gerekli önlemler al›n-

mad›¤›nda son derece tehlikeli sonuçlar do¤urabilir. Çünkü bu ifllemler

s›ras›nda bir molekül parçalanmakta ve ard›ndan bu parçalardan biri bir

baflka molekül ile birlefltirilmektedir. Bunu yaparken ise, son derece tehli-

keli bir yöntem, atom alt› parçac›klar›n hareketleri kullan›lmaktad›r. 

Atom alt› parçac›klar›n›n hareketleri umulmayacak kadar tehlikeli

durumlar meydana getirebilir. E¤er bütün ifllemler kontrol alt›na al›n-

mazsa, sonuç bitki hücrelerinin parçalanmas›na dahi neden olabilir. An-

cak fotosentez iflleminde meydana gelen her aflama için ayr› ayr› önlem-

ler yarat›lm›flt›r.

Bu durumu modern atom santrallerindeki nükleer reaktörlerin tasa-

r›m›na benzetebiliriz. Nükleer reaktörlerde atomlar›n parçalanmas› sonu-
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cunda ortaya ç›kan enerji,

elektrik enerjisi üretmek için

kullan›lmaktad›r. Atomun

parçalanmas› sonras›nda enerjinin yan› s›ra son derece tehlikeli radyoak-

tif unsurlar da (örne¤in gama ›fl›nlar›) ortaya ç›kmaktad›r. Reaktör, ato-

mun parçalanmas› sonucunda ortaya ç›kan enerjiyi faydal› bir hale geti-

rirken, zararl› parçac›klar› da etkisiz hale getirecek flekilde tasarlanm›flt›r.

Bu nedenle reaktörün içine zararl› parçac›klar›n etkilerini durduracak

özel sistemler yerlefltirilmifltir.

Çal›flma sistemleri ve üretim flekli birbirlerinden farkl› olsa da foto-

sentez mekanizmas›nda da, nükleer reaktörlerde de ortak bir nokta var-

d›r. Fotosentez mekanizmalar› da t›pk› nükleer reaktörler gibi, üretim s›-
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Nükleer reaktörlerde güvenlik
son derece önemlidir. Üretim
s›ras›nda oluflan zararl› un-
surlar› ortadan kald›racak
özel sistemler mevcuttur.
Yapraklarda da t›pk› nükle-
er santrallerdeki gibi gü-
venlik sistemleri vard›r. 
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ras›nda ortaya ç›kacak zararl› unsurlar› ortadan kald›racak güvenlik sis-

temlerine sahiptir. Bu arada özellikle belirtmek gerekir ki, fotosentez me-

kanizmalar›, insano¤lunun infla etti¤i nükleer reaktörlerden hem çok da-

ha ileri bir teknolojiye hem de çok daha üstün bir tasar›ma sahiptir. Ayr›-

ca, as›l düflündürücü olan nokta, nükleer reaktörlerin yüzbinlerce metre-

karelik alana kurulmufl dev tesisler olmalar› ve fotosentezin ise gözle gö-

rülmeyecek kadar küçük bir hücrenin içinde gerçekleflmesidir. Fotosentez

s›ras›nda meydana gelebilecek her türlü tehlike hesaba kat›lm›flt›r. Örne-

¤in elektron transferi yapan alt sistemlerin birbirlerine olan mesafeleri da-

hi çok özel bir plan dahilinde ayarlanm›flt›r. Söz konusu mesafe en gelifl-

mifl mikroskoplar›n alt›nda dahi görülemeyecek kadar küçüktür. 

Ayr›ca fotosentez ifllemi s›ras›nda adeta birer robot gi-

bi görev yapan protein-pigment bileflikleri devreye girer-

ler. Bunlar›n hangisinin hangi aflamada devreye girece¤i ve

hangi tehlikeyi ortadan kald›raca¤› yine kusursuz bir plan

ile belirlenmifltir.

Bu konu hakk›nda inceleyece¤imiz birkaç teknik ay-

r›nt› bizlere mevcut tasar›m›n mükemmelli¤ini daha iyi

gösterecektir:

Ifl›¤›n yo¤un oldu¤u zamanlarda klorofil "üçlü du-

rum" (triplet) ad› verilen kimyasal bir duruma yükselir. Bu

ise bitki içinde büyük zararlar meydana getirebilir. Çünkü,

üçlü durumda klorofilin d›fl halkas›ndaki iki elektronun

yörüngeleri karfl›t olaca¤›na ayn› yöndedir. 

Bu üçlü klorofil, hemen oksijenle reaksiyona girerek

proteinlere zarar verecek bir tekli oksijenin oluflmas›na yol

açar. Bu zarara engel olan ise klorofillerin çok yak›n›nda

yerleflmifl olan karotenlerdir. Yine bir pigment çeflidi olan

birçok karoten, biraraya gelerek klorofilin üçlü durumunu
Beta karoten
pigmentinin
moleküler
yap›s›
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yat›flt›rarak tekli oksijen oluflumunu engellerler. Yani klorofilde yüklen-

mifl olan fazla miktardaki enerjiyi paylaflarak klorofilin zararl› bir hale

gelmesini önlerler.83

Fotosentezde meydana gelen yüzlerce planl› aflama ve kurulu sis-

temleri bir kenara b›rakarak, yaln›zca yukar›da bahsedilen son teknik ay-

r›nt› düflünüldü¤ünde dahi, Allah'›n yaratmas›ndaki kusursuzluk aç›kça

görülmektedir. Klorofil molekülü tehlikeli bir duruma geldi¤i anda, klo-

rofildeki fazla enerjinin ortadan kald›r›lmas›n› sa¤layacak ve klorofili za-

rars›z hale getirecek olan "karoten" isimli molekülün;

- tam olarak olmas› gereken yerde, 

- tam olarak olmas› gereken anda,

- tamamen do¤ru bir tasar›ma sahip olarak bulunmas›, bu sistemin

çok üstün bir ak›l taraf›ndan, yani Allah taraf›ndan var edilmifl oldu¤unu

göstermektedir. Hiçbir tesadüf bu kadar detayl›, kompleks ve kusursuz

sistemi, her türlü önlemi ile birlikte ortaya ç›karamaz. Hiçbir ak›l sahibi

insan da, kör tesadüflerin böyle bir sistemi meydana getirdi¤ini kabul

edemez. 

Fotosentezin Gizemli Dünyas›

Fotosentez ifllemi taklit edilerek kurulan enerji üretim sistemleri bü-

yük problemlerle karfl›laflm›flt›r. Bu problemlerden en önemlisi, devaml›

tekrarlayan bir reaksiyon zinciri oluflturulamad›¤›ndan, reaksiyonu bafl-

latmak için her seferinde yeni bir enerji kullanmak zorunda kal›nmas›d›r.

Ayr›ca emilen ›fl›¤› ihtiyaca göre transfer edecek veya baflka bir enerji flek-

line dönüfltürüp depolayacak sistem kurulamad›¤› için, Günefl'ten gelen

›fl›¤›n büyük bir k›sm› ya geri yans›t›larak ya da da¤›t›larak harcan›r. Gü-

nefl enerjisini kullanmaya çal›flan bütün araçlar bu problemle karfl› karfl›-

yad›r. Yeflil yapraklar ise ilk yarat›ld›klar› günden itibaren sahip oldukla-

r› üstün sistem sayesinde bu sorunlarla hiç karfl›laflmam›fllard›r.
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Fotosentezin Aflamalar›

Bilim adamlar› kloroplastlar›n içinde gerçekleflen fotosentez olay›n›

uzun bir kimyasal reaksiyon zinciri olarak tan›mlamaktad›rlar. Ancak,

önceki sayfalarda da belirtildi¤i gibi, bu reaksiyonun ola¤anüstü h›zl›

gerçekleflmesi nedeniyle, baz› aflamalar›n neler oldu¤unu tespit edeme-

mektedirler. Anlafl›labilen en aç›k nokta, fotosentezin iki aflamada meyda-

na geldi¤idir. Bu aflamalar "ayd›nl›k evre" ve "karanl›k evre" olarak adlan-

d›r›l›r. Sadece ›fl›k oldu¤u zaman meydana gelen ayd›nl›k evrede fotosen-

tez yapan pigmentler günefl ›fl›¤›n› emerler ve sudaki hidrojeni kullanarak

kimyasal enerjiye dönüfltürürler. Aç›kta kalan oksijeni de havaya geri ve-

rirler. Ifl›¤a ihtiyaç duymayan karanl›k evrede, elde edilen kimyasal ener-

ji fleker gibi organik maddelerin üretilmesi için kullan›l›r.

Ayd›nl›k evre

Fotosentezin ilk aflamas› olan ayd›nl›k evrede, yak›t olarak kullan›la-

cak olan NADPH ve ATP ürünleri elde edilir. 

Fotosentezin ilk aflamas›nda görev yapan ve ›fl›¤› tutmakla görevli

olan anten gruplar› büyük bir öneme sahiptirler. Daha önce de gördü¤ü-

müz gibi, kloroplast›n bu görev için tasarlanm›fl bir parças› olan bu anten-

ler, klorofil gibi pigmentlerden, protein ve ya¤dan oluflur ve "fotosistem"

ad›n› al›r. Kloroplast›n içinde iki adet fotosistem vard›r. Bunlar 680 nano-

metre ve alt›nda dalga boyundaki ›fl›kla uyar›lan Fotosistem II ve 700 na-

nometre ve üstünde dalga boyuyla uyar›lan Fotosistem I'dir. Fotosistem-

lerin içinde ›fl›¤›n belirli bir dalga boyunu yakalayan klorofil molekülleri

de P680 ve P700 olarak adland›r›lm›fllard›r. 

Ifl›¤›n etkisiyle bafllayan reaksiyonlar bu fotosistemlerin içinde ger-

çekleflir. ‹ki fotosistem, yakalad›klar› ›fl›k enerjisiyle farkl› ifllemler yapma-

lar›na ra¤men, iki sistemin ifllemi tek bir reaksiyon zincirinin farkl› halka-
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sitokrom bf

Fotosistem II

Fotosistem I

ATP sentezi

proteinlere ba¤lanan 
klorofil antenleri

karotenler, di¤er 
yard›mc› pigmentler

Bu moleküller ›fl›k enerji-
sini emerler, ve onu reak-
siyon merkezine ulaflana
kadar moleküllerin
aras›na iletirler.

›fl›k

reaksiyon merkezi

(a)

(b)

kloroplast

Fotosistem parçalar›n›n organizasyonu. a) Tilakoid zarlar›ndaki Fotosistem I ve Fotosistem
II'nin da¤›l›m› ve ATP sentezi gelifligüzel de¤ildir. Fotosistem I ve ATP sentezi s›k› bir flekilde is-
tiflenmifl olan bölgelerin tamamen d›fl›nda b›rak›lm›fllard›r. Buna ra¤men Fotosistem II s›k› bir
flekilde istiflendi¤i için, bu bölgede bolca bulunmaktad›r. Fotosistem I ve II'nin bu flekilde ay-
r›m›, Fotosistem II taraf›ndan emilen enerjinin direkt olarak Fotosistem I'e iletilmesini önler.
b) Reaksiyon merkezini, klorofil antenlerini ve yard›mc› pigmentlerini gösteren bir fotosiste-
min büyütülmüfl hali bu bölümde gösterilmektedir. Tüm bunlar bitki hücresinin çok küçük bir
parças›n›n içine yerlefltirilmifl ola¤anüstü özelliklere sahip sistemlerdir. Bu detayl› ve kusur-
suz tasar›m Allah'›n yarat›fl›n›n delillerinden biridir.



lar›n› oluflturur ve birbirlerini tamamlarlar. Fotosistem II taraf›ndan yaka-

lanan enerji, su moleküllerini parçalayarak, hidrojen ve oksijenin serbest

kalmas›n› sa¤lar. Fotosistem I ise NADP'nin hidrojenle indirgenmesini

sa¤lar.

Bu üç aflamal› zincirde ilk olarak suyun elektronlar› Fotosistem II'ye,

daha sonra Fotosistem II'den Fotosistem I'e son olarak da NADP'ye tafl›-

n›r. Bu zincirin ilk aflamas› çok önemlidir. Bu süreçte tek bir fotonun (›fl›k

parças›) bitkiye çarpt›¤› anda meydana gelen olaylar zincirini inceleyelim.

Söz konusu foton bitkiye çarpt›¤› anda, kimyasal bir reaksiyon bafllat›r.

Fotositem II'nin reaksiyon merkezinde bulunan klorofil pigmentine ulafl›r

ve bu molekülün elektronlar›ndan birini uyararak daha yüksek bir enerji

seviyesine ç›kart›r. Elektronlar, atom çekirde¤inin etraf›nda belirli bir yö-

rüngede dönen ve çok az miktarda elektrik yükü tafl›yan son derece kü-

çük parçac›klard›r. Ifl›k enerjisi, klorofil ve di¤er ›fl›k yakalayan pigment-

lerdeki elektronlar› iterek yörüngelerinden ç›kart›r. Bu bafllang›ç reaksiyo-

nu fotosentezin geri kalan aflamalar›n› devreye sokar; elektronlar bu s›ra-

da saniyenin milyonda biri kadar bir zamanda yank›lanma veya sallama-

dan kaynaklanan bir enerji verirler. ‹flte ortaya ç›kan bu enerji, bir s›ra ha-

linde dizili bulunan pigment moleküllerinin birinden di¤erine do¤ru

akar. (bkz. 178. sayfadaki flekil)

Bu aflamada, bir elektronunu kaybeden klorofil, pozitif elektrik yük-

lü hale gelir, elektronu kabul eden al›c› molekül ise negatif yük tafl›mak-

tad›r. Elektronlar, elektron transfer zinciri ad› verilen ve tafl›y›c› molekül-

lerden oluflan bir zincire geçmifl olur. Elektronlar bir tafl›y›c› molekülden

di¤erine, afla¤› do¤ru ilerlerler. Her elektron tafl›y›c›s› bir öncekinden da-

ha düflük bir enerji seviyesine sahiptir, sonuç olarak elektronlar zincir bo-

yunca bir molekülden di¤erine akarken kademeli olarak enerjilerini ser-

best b›rak›rlar.
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Bu olay› daha kolay anlamak için sistemi bir hidroelektrik santraline

benzetebiliriz. Bu santralde bir flelaleden düflen su bir elektrik jeneratörü-

nü beslemektedir. Suyun seviye fark› ne kadar fazla olursa elde edilecek

enerji de o kadar fazla olacakt›r. Ancak suyun yüksek bir seviyeden akma-

s› için iki adet pompa kullan›lmaktad›r. Bu pompalar ise su ak›fl›na göre

iki stratejik noktaya yerlefltirilmifl olan ve bütün sistemi devreye sokan,

günefl enerjisini toplayan paneller taraf›ndan hareket ettirilmektedir. El-

bette ki bu, çok basitlefltirilmifl bir örnektir. Bu sistemi kurmay› baflarsak

dahi, günefl panellerinin elde etti¤i enerjiyi, pompalar› çal›flt›racak elekt-

rik enerjisine çevirmek bile ilk aflamada karfl›laflaca¤›m›z büyük bir prob-
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Hidroelektrik santrallerindeki sistem ile bitkilerin fotosentez yaparken kulland›klar›
sistem karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bitkilerin, ifllerini insan ve yüksek teknoloji ile yap›lan

santrallerden çok daha kusursuzca yapt›klar› görülecektir.
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lemdir. Ancak bitkiler fotosentez yaparken, bu ifllemi üstün bir tasar›mla,

mükemmel bir flekilde yerine getirmektedir.

Sistemin çal›flabilmesi için suyun, tilakoidlerin iç taraf›ndaki alanda

parçalanmas› gerekmektedir. Bu sayede elektronlar›n› zar boyunca ilete-

rek stromaya ulaflt›racak ve orada NADP+'ye (nikotinamid adenin dinük-

leotid fosfat fotosentez s›ras›nda, Fotosistem I için elektron alan yüksek

enerji yüklü bir molekül) indirgenecektir Ancak su kolay kolay parçalan-

mad›¤› için bu bölgede güçlü bir organizasyon ve iflbirli¤ine ihtiyaç var-

d›r. Bu ifllem için gerekli olan enerji, yol boyunca iki noktada devreye gi-

ren günefl enerjisinden sa¤lan›r. Bu aflamada suyun elektronlar› iki foto-

sistemden de birer "itme" hareketine maruz kal›rlar. Her bir itiflin ard›n-

dan, elektron tafl›ma sisteminin bir hatt›ndan geçerler ve bir parça enerji

kaybederler. Bu kaybedilen enerji fotosentezi beslemek için kullan›l›r.

Fotosistem I ve NADPH oluflumu: 

Fotosistem I'e çarpan bir foton, P700 klorofilinin bir elektronunu da-

ha yüksek bir enerji seviyesine ç›kart›r. Bu elektron, elektron tafl›ma siste-

minin NADPH hatt› taraf›ndan kabul edilir. Bu enerjinin bir k›sm›, stro-

madaki NADP+'n›n NADPH'ye indirgenmesi için kullan›l›r. Bu ifllemde

NADP+ iki elektron kabul ederek sistemden ç›kar ve stromadan bir hid-

rojen iyonu al›r. (bkz. s. 178 ve s. 179'daki flekiller) 

Fotosistem II - Fotosistem I

Elektronun yörüngesinden ç›kmas›, elektron al›c›s›na ulaflmas› ve bu-

nu takip eden birçok ifllem, fotosentez için gerekli olan enerjiyi sa¤lar. Fa-

kat bu ifllemin bir defa gerçekleflmesi tek bafl›na yeterli de¤ildir. Fotosen-

tezin devam› için bu ifllemin, her an, tekrar tekrar gerçekleflmesi gerek-

mektedir. Bu durumda ortaya büyük bir sorun ç›kmaktad›r. ‹lk elektron

yörüngesinden ç›kt›¤› zaman, onun yeri bofl kalm›flt›r. Buraya yeni bir

elektron yerlefltirilmeli, sonra gelen foton bu elektrona çarpmal›, yerinden
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f›rlayan elektron al›c› taraf›ndan yakalanmal›d›r. Her defas›nda da fotonu

karfl›layacak bir elektrona ihtiyaç vard›r. 

Bu aflamada P700'ün kaybetti¤i elektronun yerine yenisi konur ve

stromada bulunan hidrojen iyonu (H+) tilakoidin içine tafl›n›r. Bir foton

elektron tafl›nma
zincirine geri dö-
nen elektron

devirli elektron
ak›fl›

elektron 
al›c›s›

elektron 
al›c›s›

ADP

Fotosistem I

Fotosistem II

›fl›k

›fl›k

en
er

ji 
se

vi
ye

si

su

oksijen

Fotosistem I'e çarpan foton, P700 klorofilinin bir elektronunun yörüngesinden ç›k-
mas›na neden olur (7) ve bu, fotosentez için gerekli olan enerjiyi sa¤layan ifllemin
bafllang›c›d›r. ‹fllemin kesintisiz devam edebilmesi için, P700'ün eksilen elektro-
nunun yerine yenisi getirilmelidir. Bunun için, kusursuz bir ifllem devreye girer:
Fotosistem II'de, P680'in bir elektronuna çarpan ›fl›k (1), onu, elektron tafl›ma sis-
temine geçirir (2) ve bu elektron, Fotosistem I'de P700'e ulaflarak kaybedilen
elektronun yerini al›r (6). Bu sefer de P680 elektronsuz kalm›flt›r. P680'in elektron-
lar›, köklerden yapraklara tafl›nan suyun, hidrojen, oksijen iyonlar› ve elektronlar
fleklinde parçalanmas›yla elde edilecektir. (3-4-5) Ak›l sahibi her insan, bu ola¤a-
nüstü zincirleme ifllemlerin tesadüflerin eseri olamayaca¤›n› düflünmeli ve
Allah'›n sonsuz kudretini kavramal›d›r. 
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Fotosistem II'de P680'in bir elektronuna çarparak enerji seviyesini artt›r›r.

Bu elektron di¤er elektron tafl›ma sistemine geçer ve Fotosistem I'de

P700'e kadar ulaflarak kaybedilen elektronun yerini al›r. Elektron bu tafl›-

ma zinciri boyunca hareket ederken, fotondan ald›¤› enerji, hidrojen iyo-

nunun stromadan, tilakoidin içine tafl›nmas› için kullan›l›r. Bu hidrojen da-

ha sonra ATP üretiminde kullan›lacakt›r. Bütün canl›lar›n hayatta kalmak

için kulland›klar› yak›t olan ATP, ADP'ye (adenozin difosfat – canl›larda

bulunan bir kimyasal) bir fosfor atomu eklenmesiyle elde edilir. Sonuçta

elektron, elektron transferini gerçeklefltiren tafl›y›c› moleküller, Fotosistem

granum

tilakoid

tilakoidin iç k›sm›

tilakoidin iç k›sm›
(düflük pH)

foton

fotosistemler

proton tulumbas›

ATP sentezi

stroma
(yüksekpH)

+ Pi

Elektron, P680'den P700'e do¤ru hareket ederken, ›fl›ktan ald›¤› enerji, hidrojen
iyonunun stromadan, tilakoidin içine tafl›nmas› iflleminde kullan›l›r. Bu hidrojen
daha sonra ATP üretiminde kullan›l›r. Yukar›da hidrojen iyonunun tilakoidin içine
girifli görülmektedir. Tüm bu olaylar›n ve yap›lar›n gözle görülmeyecek kadar kü-
çük bitki hücresinin çok daha küçük bir köflesine s›¤d›r›lm›fl olmas› bir mucize-
dir. Üstelik tüm bunlar›n bahçenizdeki herhangi bir bitkide mevcut olmas› ve her
bitkinin milyonlarca y›ld›r bunu yap›yor olmas› ise ola¤anüstü bir olayd›r.
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De ki: Siz, Allah'›n d›fl›nda tapt›¤›n›z ortaklar›n›z› gör-

dünüz mü? Bana haber verin; yerden neyi yaratm›fllar-

d›r? Ya da onlar›n göklerde bir ortakl›¤› m› var? Yoksa

biz onlara bir kitap vermifliz de onlar bundan (dolay›)

apaç›k bir belge üzerinde midirler? Hay›r, zulmedenler,

birbirlerine aldatmadan baflkas›n› vadetmiyorlar. 

(Fat›r Suresi, 40)
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II'nin elektronlar›n› Fotosistem I'e ulaflt›rarak, P700'ün elektron ihtiyac›n›

karfl›lar ve sistem mükemmel bir flekilde ifllemeye devam eder.

Elbette elektron sarfiyat›n›n karfl›lanmas› için bir elektron deposu-

nun tasarlanm›fl ve en do¤ru yere yerlefltirilmifl olmas›, bu sistemin bütün

detaylar›n›n yarat›lm›fl oldu¤unun bir baflka delilidir. 

Su - Fotosistem II 

Ancak bu karmafl›k tablo burada bitmez. Elektronlar›n› P700'e veren

P680 bu aflamada elektronsuz kalm›flt›r. Ancak onun ihtiyac› olan elektro-

nun karfl›lanmas› için de ayr› bir sistem kurulmufltur. P680'in elektronla-

r›, köklerden yapraklara tafl›nan suyun, hidrojen, oksijen iyonlar› ve elekt-

ronlar fleklinde parçalanmas›yla elde edilecektir. Sudan gelen elektronlar

Fotosistem II'ye akarak P680'nin eksik elektronlar›n› tamamlarlar. Hidro-

jen iyonlar›n›n baz›lar›, elektron tafl›ma zincirinin sonunda NADPH üret-

mek için kullan›l›r, oksijen ise serbest kalarak atmosfere geri döner. 

Enerji ve ›s›n›n böyle aflamal› olarak serbest b›rak›lmas›n› sa¤laya-

cak, son derece kompleks ve en basit haliyle anlat›ld›¤›nda dahi anlafl›l-

mas› çok zor olan bir zincir sisteminin kurulmas› üstün bir tasar›m›n ve

sonsuz bir akl›n göstergesidir. Bu kompleks ve üstün tasar›m sayesinde

kloroplast ve hücrelerin zararl› miktardaki ›s› art›fl›ndan korunmas› sa¤-

lanm›fl, ayr›ca bitkinin NADPH ve ATP gibi as›l ürünleri oluflturmas› için

gerekli olan vakit kazan›lm›fl olmaktad›r.

Fotosentezin tasar›m›nda ortaya ç›kan bir baflka mucize ise özellikle

dikkat çekicidir. Yukar›da da bahsetti¤imiz gibi Fotosistem I ve II'nin an-

tenleri P700 ve P680 olarak ikiye ayr›l›r, bu iki antenin yakalad›klar› ›fl›k

dalga boyu aras›ndaki 20 nanometrelik fark bütün sistemin ifllemesinde

özel bir anahtar görevi görmektedir. Asl›nda iki anten de ayn› kimyasal

yap›ya ve flekle sahiptir ancak "Kla" ad› verilen ve ›fl›¤› yakalayan birer tu-

zak görevi gören özel moleküllerin varl›¤›, aralar›ndaki farkl›l›¤› ortaya
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ç›kartmaktad›r. Bu ak›l almayacak kadar küçük say›lar ve oranlar üzerine

kurulu sistemde 20 nanometre (1 nanometre, 1 metrenin milyarda biridir.)

gibi hayal edilmesi bile güç bir mesafe aral›¤›n› elde edecek özel sistemle-

ri tasarlayan ise sonsuz ilim sahibi bir Yarat›c›dan baflkas› de¤ildir.

Fotosentezin ilk aflamas› olan ayd›nl›k evre, bu kadar üstün sistem-

lerle çal›flmas›na ra¤men asl›nda bir haz›rl›k aflamas›d›r. Bu aflamada üre-

tilen yak›t niteli¤indeki maddeler as›l ifllemlerin gerçekleflti¤i karanl›k ev-

rede kullan›lacak, böylece bu tasar›m harikas› sistem tamamlanacakt›r. 

Fotosistem I

LÜMEN

TEMEL DOKU

biyokimyasal indirge-
me reaksiyonunu kata-
lize eden NADP enzimi

Fotosistem II

reaksiyon
merkezi

›fl›k toplama
kompleksi

(a) P680'e gelen ›fl›¤›n harekete geçirdi¤i elektronlar, P700'e geçmeden önce, protonlar›n, re-
simde lümen olarak gösterilen tüp fleklindeki  bofllu¤a pompalanmas› için enerji sa¤larlar.
P700'den at›lan elektronlar sistemin sonuna geçerek, NADP+'yi NADPH'ye dönüfltürürler.
Süreç boyunca sudan gelen elektronlar, sürekli olarak P680'den kaybedilen elektronun
yerine geçerler. Bu ifllem afla¤›daki flemalarda daha ayr›nt›l› olarak gösterilmektedir.

a.

H+
H+

H+
H+H+

H+
H2O

H+

H+

NADPH

NADP+

P680 P700

+  1/2 O2
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Fotosistem I

PC

LÜMEN LÜMEN

TEMEL DOKU

biyokimyasal indirge-
me reaksiyonunu kata-
lize eden NADP enzimi

Fotosistem II Fotosistem II

›fl›k toplayan
antenler

reaksiyon
merkezi

LÜMEN LÜMEN 

(b) Ifl›¤›n harekete geçirdi¤i elektron P680'den d›flar› at›l›r. Bu elektronun yerine, suyun
ayr›flt›r›lmas›ndan elde edilen bir elektron konur.  (c) Harekete geçirilen elektron,

kendisini hücre kompleksine götürecek olan PQ isimli tafl›y›c›ya geçer.

d) Elektron, hücre kompleksine ulaflt›ktan sonra bir baflka tafl›y›c› olan PC'ye aktar›l›r.
Daha sonra, P700'den b›rak›lan ve ›fl›k taraf›ndan harekete geçirilen elektronun yeri-

ne geçer. e) P700 elektronu  NADP kompleksinin üzerine geçer. Buras› P700'deki 2
elektron ve temel dokudaki 2 protonun NADP+'yi NADPH'ye çevirdi¤i yerdir.

b. c.

d. e.

H2O H2O

NADPH

NADP+

P680 P680

P700 P700

+  1/2 O2 +  1/2 O2H+

H+ H+

H+

H+

H+

H+

H+

H+

H+

H+



Karanl›k evre

Ayd›nl›k evre sonucunda ortaya ç›kan enerji yüklü ATP ve NADPH

molekülleri, karanl›k evrede kullan›lan karbondioksiti, fleker ve niflasta

gibi besin maddelerine dönüfltürürler. 

Karanl›k evre dairesel bir reaksiyondur. Bu devre, sürecin devam

edebilmesi için reaksiyonun sonunda yeniden üretilmesi gereken bir mo-

lekülle bafllar. Calvin devri de denilen bu reaksiyonda NADPH'yle bitiflik

olan elektronlar ve hidrojen iyonlar› ve ATP'yle bitiflik olan fosfor kullan›-

larak glikoz üretilir. Bu ifllemler kloroplast›n "stroma" diye adland›r›lan

s›v› bölgelerinde gerçekleflir ve her aflama farkl› bir enzim taraf›ndan

kontrol edilir. Karanl›k evre reaksiyonu gözenekler yoluyla yapra¤›n içi-

ne girerek stromada da¤›lan karbondiokside ihtiyaç duyar. Bu karbondi-

oksit molekülleri stromada, 5-RuBP ad› verilen fleker moleküllerine ba¤-

land›klar›nda dengesiz 6-karbon molekülü olufltururlar ve böylece karan-

l›k evre bafllam›fl olur. (bkz. s. 185'deki flekil, 1. aflama)

Bu 6-karbon molekülü hemen ayr›l›r ve ortaya iki tane 3-fosfoglise-

rat (3PG) molekülü ç›kar. Her iki moleküle de ATP taraf›ndan fosfat ekle-

nir ve bu iflleme fosforilasyon denir. (bkz. s. 185'daki flekil, 2. aflama) Fos-

forilasyon sonucunda iki bifosfogliserat (BPG) molekülü oluflur. Bunlar

NADPH taraf›ndan parçalan›r ve ortaya iki gliseral-3-fosfat (G3P) mole-

külü ç›kar. (bkz. s.185'daki flekil, 3-4. aflamalar) Bu son ürün art›k kavflak

noktas›ndad›r ve bir k›sm› sitoplazmaya giderek glikoz üretimine kat›l-

mak için kloroplast› terk eder. (bkz. s.185'daki flekil, 5. aflama) Di¤er k›s-

m› ise Calvin devrine devam eder ve tekrar fosforilasyona u¤rar. Böylece

devrin en bafl›ndaki 5-RuBP molekülüne dönüflür. (bkz. s 185'daki flekil,

7-8. aflamalar) Bir glikoz molekülü oluflturmak için gerekli olan G3P mo-

lekülünün üretilebilmesi için bu devrin 6 kez tekrarlanmas› gerekir. 

Fotosentezin her aflamas›nda oldu¤u gibi bu aflamas›nda da enzim-

ler önemli görevler üstlenmifllerdir. Bu enzimlerin ne kadar hayati öneme
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Yeflil Mucize: Klorofil

Karbondioksitin stromaya girmesiyle Calvin devri bafllar. (1) Karbon molekülleri, 5-RuBP
ad› verilen fleker moleküllerine ba¤land›klar›nda dengesiz 6-karbon molekülü olufltururlar.
(2) Bu 6-karbon molekülü hemen ayr›l›r ve ortaya iki tane 3-fosfogliserat (3PG) molekülü
ç›kar. (3) Her iki moleküle de ATP taraf›ndan fosfat eklenir ve bu iflleme fosforilasyon de-
nir. Fosforilasyon sonucunda iki bifosfogliserat (BPG) molekülü oluflur. (4) Bunlar NADPH
taraf›ndan parçalan›r ve ortaya iki gliseral-3-fosfat (G3P) molekülü ç›kar. (5) Bu son ürünün
bir k›sm› kloroplast› terk ederek sitoplazmaya gider ve glikoz üretimine kat›l›r. (7-8) Di¤er
k›sm› ise Kelvin devrine devam eder ve tekrar fosforilasyona u¤rar. Böylece devrin en ba-
fl›ndaki 5-RuBP molekülüne dönüflür.
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sahip olduklar›n› anlamak için bir örnek verelim. Fotosentezin özellikle

bu aflamas›nda etkili olan karboksidismütaz (ribuloz 1,5 difostaz karbok-

silaz) adl› enzim 0,00000001 milimetre (milimetrenin yüzmilyonda biri)

büyüklü¤ünde olmas›na ra¤men asitleri ayr›flt›r›r, oksitleme ifllerini kata-

lize eder. 

Bu ne ifle yarar? E¤er karbonhidratlar (trioz-heksoz moleküller) hüc-

re içinde belirli bir oranda ve belirli bir yap›da depolanmazlarsa, hücre içi

bas›nc› art›r›r ve en sonunda hücrenin parçalanmas›na yol açarlar. Bu

yüzden bu depolama, s›v›lardan kaynaklanan iç bas›nc› etkilemeyen ni-

flasta makromolekülleri fleklinde gerçekleflir. Bu ise enzimlerin 24 saat bo-

yunca yapt›klar› s›radan ifllerden biridir. 

Daha önce de belirtildi¤i gibi geriye kalan 5 RuBP molekülü ise sis-

temi yeniden bafllatmak için gerekli olan madde ihtiyac›n› karfl›layarak,

kesintisiz bir reaksiyon zincirinin kurulmas›n› sa¤lam›fl olur. Karbondiok-

sit, ATP ve NADPH mevcut oldu¤u sürece bu reaksiyon bütün kloroplast-

larda devaml› olarak tekrarlan›r. Bu reaksiyon s›ras›nda üretilen binlerce

glikoz molekülü bitki taraf›ndan oksijenli solunum ve yap›sal malzeme

olarak kullan›l›r ya da depolan›r.84

Burada k›saca özetlenen ve anlamak için ciddi bir dikkat verilmesi

gereken bu reaksiyon zincirini kaba hatlar›yla çözebilmek bile bilim

adamlar›n›n yüzy›llar›n› alm›flt›r. Yeryüzünde baflka hiçbir flekilde üreti-

lemeyen karbonhidratlar ya da daha genifl anlamda organik maddeler,

milyonlarca y›ld›r bitkiler taraf›ndan bu son derece kompleks sistem sa-

yesinde üretilmektedir. Üretilen bu maddelerse di¤er canl›lar için en

önemli besin kaynaklar›d›r.

Fotosentezi, bu karmafl›k ve bugün dahi insanlar taraf›ndan tam ola-

rak anlafl›lamam›fl haliyle, milyarlarca y›ld›r gerçeklefltiren bitkiler, bakte-

riler ve di¤er tek hücreli canl›lar ne yapt›klar›n›n bile fark›nda olmayan,

akl›, beyni, gözü ve kula¤› bulunmayan varl›klard›r. Bu varl›klar›n, foto-
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sentez sistemine kendi kendilerine sahip olduklar›n› iddia etmek, bu var-

l›klar›n enerji sa¤lamak için Günefl'i, suyu ve havay› kullanmak yönünde

bir karar ald›klar›n›, bu kararlar›n› uygulamak için kimya, fizik, matema-

tik, optik ve genetik bilgilerine sahip olduklar›n› iddia etmek kadar man-

t›ks›zd›r. Bitkiler flöyle dursun, dünyan›n bütün araflt›rmac›lar› ve bilim

adamlar› biraraya gelseler ve sadece organik maddeleri kullanarak foto-

sentez yapan bir klorofil üretmeye kalksalar yine bunu baflaramazlar.

Çünkü bu sistemi kurmalar› için önce sistemin nas›l çal›flt›¤›n› çözmeleri

gerekir; ancak bugünkü bilim ve teknoloji düzeyi bu son derece kompleks

ve esrarengiz sistemin iflleyiflini ana hatlar› d›fl›nda çözmeye yetmemek-

tedir. 

Kald› ki bir gün bu s›r çözülse dahi, bir kurflun kalem ucuna 500 bin

tanesi s›¤d›r›lm›fl klorofil molekülünün bir benzerini üretmek dahi flu an-

da insan akl› ve yeteneklerinin çok ötesinde bir durumdur. Dolay›s›yla in-

san akl› ve imkanlar›n›n gerçeklefltiremedi¤ini, bitkilerin içindeki fluursuz

atomlar›n ve kör tesadüflerin gerçeklefltirdi¤ini iddia etmek son derece

ak›l d›fl›d›r. 

Yeflil Mucize: Klorofil





ilindi¤i gibi evrim teorisi canl›lar›n ve can-

l›lardaki kusursuz ve karmafl›k yap› ve sis-

temlerin kendili¤inden, do¤al flartlar alt›n-

da tesadüfen olufltu¤unu iddia eder. Oysa

buraya kadar aç›kça gördü¤ümüz gibi, de¤il canl› be-

denleri, bir bitkinin tek bir yapra¤›ndaki fotosentez

sistemleri dahi son derece karmafl›k bir tasar›ma sa-

hiptir. Dolay›s›yla evrimin iddia etti¤i gibi bunlar›n

tesadüfen, kendili¤inden meydana gelmeleri imkan-

s›zd›r.

Bütün bu apaç›k gerçeklere ra¤men yine de ev-

rim teorisini savunmaya devam edenler için sorular

sorarak bu sistemin tesadüfen oluflamayaca¤›n› bir

kere daha görelim. Boyutu mikroskobik ölçülerle ta-

n›mlanan bir alanda kurulmufl bu örneksiz mekaniz-

may› tasarlayan kimdir? Elbette bu soru ile birlikte

sorulmas› gereken baflka bir soru da fludur: Böyle bir

sistemi fluursuz bitki hücrelerinin planlad›klar›n› ya-

ni bitkilerin düflünerek planlar yapt›klar›n› varsaya-

bilir miyiz? Elbette böyle bir fleyi varsayamay›z. Çün-

kü, bitki hücrelerinin tasarlamas›, akletmesi gibi bir

fley söz konusu de¤ildir. Hücrenin içine bakt›¤›m›zda

gördü¤ümüz kusursuz sistemi yapan hücrenin ken-

disi de¤ildir. Peki öyleyse bu sistem düflünebilen ye-

gane varl›k olan insan akl›n›n bir ürünü müdür? Ha-

y›r de¤ildir. Milimetrenin binde biri büyüklü¤ünde

bir yere yeryüzündeki en kompleks tesisi kuranlar in-



sanlar da de¤ildir. Hatta insanlar bu mikroskobik tesisin içinde olan bi-

tenleri gözlemleyemezler bile. 

Evrim teorisi bütün canl›lar›n aflama aflama geliflti¤ini, basitten

komplekse do¤ru bir geliflim oldu¤unu iddia eder. Fotosentez sisteminde-

ki mevcut parçalar› belli bir say›yla s›n›rlayabildi¤imizi varsayarak, bu

iddian›n do¤ru olup olmad›¤›n› düflünelim. Örne¤in fotosentez iflleminin

gerçekleflmesi için gerekli olan parçalar›n say›s›n›n 100 oldu¤unu varsa-

yal›m (gerçekte bu say› çok daha fazlad›r). Varsay›mlara devam ederek bu

100 parçan›n -böyle bir fley imkans›z olmakla birlikte- bir iki tanesinin ev-

rimcilerin iddia ettikleri gibi tesadüfen, kendi kendine olufltu¤unu kabul

edelim. Bu durumda geriye kalan parçalar›n oluflmas› için milyarlarca y›l

beklenmesi gerekecektir. Oluflan parçalar birarada bulunsalar bile di¤er

parçalar olmad›¤› için bir ifle yaramayacaklard›r. Tek biri olmad›¤›nda di-

¤erleri ifllevsiz olan bu sistemin ise hiçbir ifle yaramadan di¤er parçalar›n

oluflumunu beklemeleri imkans›zd›r. Dolay›s›yla canl›lara ait tüm sistem-

ler gibi, karmafl›k bir sistem olan fotosentezin de evrimin öne sürdü¤ü gi-

bi, zaman içinde, tesadüflerle, yavafl yavafl oluflan parçalar›n eklenmesiy-

le meydana gelmesi ak›l ve mant›kla ba¤daflan bir iddia de¤ildir.

Bu iddian›n çaresizli¤ini fotosentez iflleminde gerçekleflen baz› afla-

malar› k›saca hat›rlayarak görebiliriz. Öncelikle fotosentez iflleminin ger-

çekleflebilmesi için mevcut bütün enzimlerin ve sistemlerin ayn› anda bit-

ki hücresinde bulunmas› gereklidir. Her ifllemin süresi ve enzimlerin mik-

tar› tek bir seferde en do¤ru biçimde ayarlanmal›d›r. Çünkü gerçeklefltiri-

len reaksiyonlarda oluflabilecek en ufak bir aksakl›k, örne¤in ifllem süre-

si, reaksiyona giren ›s› veya hammadde miktar›nda küçük bir de¤ifliklik

olmas›, reaksiyon sonucunda ortaya ç›kacak ürünleri bozacak ve yarars›z

hale getirecektir. Bu say›lanlar›n herhangi bir tanesinin olmamas› duru-

munda da sistem tamamen ifllevsiz olacakt›r. 

Bu durumda akla bu ifllevsiz parçalar›n sistemin tümü oluflana kadar
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Onlar, Allah'›n kadrini hakk›yla takdir

edemediler. fiüphesiz Allah, güç sahi-

bidir, azizdir. (Hac Suresi, 74)
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nas›l olup da varl›klar›n› sürdürdükleri sorusu gelecektir. Ayr›ca boyut

küçüldükçe o yap›daki sistemin gerektirdi¤i akl›n ve mühendisli¤in kali-

tesinin artt›¤› da bilinen bir gerçektir. Bir mekanizmadaki boyutun küçül-

mesi bize o yap› üzerinde kullan›lan teknolojinin gücünü gösterir. Günü-

müz kameralar›yla seneler önce kullan›lan kameralar aras›nda bir karfl›-

laflt›rma yap›ld›¤›nda bu gerçek daha net anlafl›l›r. Bu gerçek, yapraklar-

daki kusursuz yap›n›n önemini daha da art›rmaktad›r. ‹nsanlar›n büyük

fabrikalarda dahi yapamad›klar› fotosentez ifllemini bitkiler nas›l olup da

bu mikroskobik fabrikalar›nda, üstelik milyonlarca y›ld›r, gerçeklefltir-

mektedirler? 

‹flte bu ve benzeri sorular evrimcilerin hiçbir tutarl› aç›klama getire-

medikleri sorulard›r. Buna karfl›n, çeflitli hayali senaryolar üretirler. Üreti-

len bu senaryolarda baflvurulan ortak taktik ise, konunun demagojiler ve

kafa kar›flt›r›c› teknik terim ve anlat›mlarla bo¤ulmas›d›r. Olabildi¤ince

kar›fl›k terimler kullanarak bütün canl›larda çok aç›k görülen gerçe¤i, "Ya-

rat›l›fl Gerçe¤i"ni örtbas etmeye çal›fl›rlar. Neden ve nas›l gibi sorulara ce-

Teknolojik bir aletin boyutunun küçülmesi, o alet için kullan›lan teknolojinin daha üs-
tün hale geldi¤ini gösterir. Geçmiflte kullan›lan kameralar›n boyutlar› ile günümüz

kameralar› buna bir örnektir. ‹nsanlar›n fabrikalarda dahi yapamad›klar› fotosentez
iflleminin hücre gibi mikroskobik bir yap›n›n içine s›¤d›r›lm›fl olmas› ise Allah'›n

sonsuz kudretinin ve yarat›fl›ndaki üstünlü¤ün tecellilerinden biridir. 



vap vermek yerine, konu hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler ve teknik kavramlar

s›ralay›p sonuna bunun evrimin bir sonucu oldu¤unu eklerler. 

Bununla birlikte en koyu evrim taraftarlar› bile, ço¤u zaman bitkiler-

deki mucizevi sistemler karfl›s›nda hayretlerini gizleyememektedirler. Bu-

na örnek olarak Türkiye'nin evrimci profesörlerinden Ali Demirsoy'u ve-

rebiliriz. Prof. Demirsoy, fotosentezdeki mucizevi ifllemleri vurgulayarak,

bu kompleks sistemin karfl›s›nda flöyle bir itirafta bulunmaktad›r:

Fotosentez oldukça karmafl›k bir olayd›r ve bir hücrenin içerisindeki

organelde ortaya ç›kmas› olanaks›z görülmektedir. Çünkü tüm kade-

melerin birden oluflmas› olanaks›z, tek tek oluflmas› da anlams›zd›r.85

Fotosentez ifllemindeki bu kusursuz mekanizmalar flimdiye kadar

gelmifl geçmifl bütün bitki hücrelerinde vard›r. En s›radan gördü¤ünüz bir

yabani ot bile bu ifllemi gerçeklefltirebilmektedir. Reaksiyona her zaman

ayn› oranda madde girer ve ç›kan ürünler de hep ayn›d›r. Reaksiyon s›ra-

lamas› ve h›z› da ayn›d›r. Bu, istisnas›z bütün fotosentez yapan bitkiler

için geçerlidir. 

Bitkiye akletme, karar verme gibi vas›flar vermeye çal›flmak elbette

mant›ks›zd›r. Bunun yan› s›ra bütün yeflil bitkilerde var olan ve kusursuz

bir flekilde iflleyen bu sisteme "Tesadüfler zinciri ile olufltu" fleklinde bir

aç›klama getirmek de her türlü mant›ktan uzak bir çabad›r.

‹flte bu noktada karfl›m›za apaç›k bir gerçek ç›kar: Ola¤anüstü komp-

leks bir ifllem olan fotosentezle ilgili mekanizmalar bitkiler ilk ortaya ç›k-

t›klar› andan itibaren vard›r. Bu kadar küçük bir alana yerlefltirilmifl olan

kusursuz sistemler bize kendilerini yaratan Yüce Allah'›n ilim ve kudreti

gösterirler.

Fotosentez: Evrimin Tesadüf Mant›¤›n› Geçersiz K›lan ‹fllem
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Bakterilerin Oksijenli Fotosentezi
Tek hücreli canl›lar gibi bakterilerin de ilkel canl›lar oldu¤unu

söyleyen evrimcilerin bu iddialar› da tamamen hayal ürünüdür. Fo-

tosentez yapan bakteriler bu iddian›n ne kadar çürük temeller üze-

rine kuruldu¤unu kan›tlayan en önemli delillerden biridir. Siyano

bakteri, üç milyar y›ld›r fotosentez yapan bir bakteridir. Bakterinin

içinde bunun gibi henüz nas›l çal›flt›¤› tam olarak anlafl›lamam›fl sis-

temler devrededir. 

Çeflitli bakteri türleri, fotosentez yapmak için su kullanmazlar;

bunun yerine bulunduklar› çevredeki inorganik ve organik mole-

külleri okside ederler. Oksijenli fotosentezi bile tam olarak çözeme-

yen bilim adamlar› için oksijensiz fotosentez de büyük bir s›r konu-

su olmaya devam etmektedir. 

Bu kadar farkl› fotosentez çeflidi olmas› yine Allah'›n belirledi-

¤i bir hikmet üzerinedir. Oksijen karadaki ve denizdeki canl›lar için

vazgeçilmez bir ihtiyaçt›r. Allah her türlü ortamda oksijen üretilme-

si için benzersiz sistemler kurmufltur. Dahas› bu sistemler öyle yük-

sek teknolojilere sahiptirler ki, bu sistemlerin nas›l çal›flt›¤› 21. yüz-

y›l insanlar› için bile hala bir s›rd›r. 

Bakterilerin di¤er özelliklerini inceledi¤imizde bir baflka gerçe-

¤e daha flahit oluruz. Allah yeryüzünü birbiri içine geçmifl milyarlar-

ca denge ile yaratm›flt›r. Bakterilerin varl›¤› da bu vazgeçilmez den-

gelerden biridir. Bakteriler ekolojik sisteme temel olufltururlar, at-

mosferdeki gaz oran›n›n sabit kal-

mas›n› sa¤larlar. Yeryüzündeki sa-

y›s›z canl›n›n besin zincirinin ilk

halkalar›ndan birini olufltururlar.

En büyü¤ünden en küçü¤üne kadar

yeryüzündeki her canl› sahip oldu-

¤u özellikler ve yeryüzündeki gö-

revleri ile, üstün ve kudretli tek bir

Yarat›c›n›n varl›¤›n› ispatlamaktad›r.Siyano bakteri



Algler, denizden tatl› suya, çöl kumlar›ndan kaynar yer alt›

kaynaklar›na, hatta kar ve buz alt›na kadar her ortamda bulunan,

fotosentez yapabilen organizmalard›r. Tek hücreli formlardan 60

metreye kadar büyüyen dev kelp yosununa kadar de¤iflen flekille-

re sahiptirler. Karmafl›k yap›lar›n›n yan› s›ra çeflitli üreme flekille-

ri ve di¤er bitkilerle kurduklar› ortak yaflam flekilleriyle bütün

dünyaya yay›lan algler, yapt›klar› büyük miktardaki fotosentezle

atmosferdeki oksijenin büyük bir k›sm›n› sa¤larlar.

Evrimci bak›fl aç›s›na göre tek hücreli canl›lar, çok hücreli

canl›lardan daha ilkeldirler. Bu ise onlara göre çok hücrelilerin

tek hücrelilerden evrimlefltiklerinin sözde kan›t›d›r. Ancak di¤er

evrimci senaryolar gibi bu görüflün de bilimsel bir dayana¤› yok-

tur. Bilakis tek hücrelilerin baz› formlar› son derece kompleks bir

hücre yap›s› sergilerler. ‹flte fotosentez yapan algler bu kompleks

hücre yap›s›na sahip ve atmosferdeki  oksijenin büyük bir k›sm›-

n› sa¤layan canl›lard›r. Tek hücreli alglerin kompleks hücre yap›-

lar›n›n yan› s›ra, sahip olduklar› flekiller, do¤adaki en zarif ge-

ometrik desenleri sergilemektedir. Ç›plak gözle görülemeyen bu

canl›lar ortalama 0,5 mikrometre (1 mikrometre, metrenin mil-

yonda biridir) çap›ndad›rlar.86

Bu küçük boyutlar›na ra¤men yeryüzünde inan›lmayacak

kadar çok say›da bulunurlar. Okyanuslardaki canl› organizmala-

r›n %90'›n› olufltururlar. Di¤er fotosentez yapan canl›larla (plank-

ton) beraber y›lda yaklafl›k 130 milyon ton organik karbon ürete-

rek dünyadaki besin zincirinin de temelini olufltururlar.87 Bu can-

l›lar›n her biri dünyaya besin ve oksijen sa¤lamak için çal›flan

mikro makinelerdir. 

Elektron mikroskobuyla elde edilen resimlerde, bu canl›lar›n

etkileyici güzellikleri, her türlü geometrik flekil kullan›larak elde
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edilmifl mükemmel simetrileri hepsinin tek tek üstün bir Yara-

t›c›n›n eseri oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Ayn› hücreye sahip

10.000 farkl› türdeki bu canl›lar›n birbirine hiç benzemeyen fle-

killere sahip olmalar›, bu flekillerin sadece estetik amaçl› olma-

s›, hücrenin bu flekilleri oluflturmak için selüloz gibi karmafl›k

liflerden oluflmufl silisli bir yap›ya flekil vermesi, olaylar› tesa-

düfle aç›klamaya çal›flan çevreleri çaresiz b›rakmaktad›r.88 Ay-

r›ca evrimcilerin ilkel ve basit canl›lar olarak nitelendirdikleri

bu canl›lar›n, hücre duvarlar›n› oluflturmak için kulland›klar›

yap›lar incelendi¤inde onlar›n hiç de basit ve ilkel olmad›klar›-

n› görürüz. Dokular›n üretimi için kullan›lan organik poliamin,

karmafl›k bir kimyasal maddedir ve birçok canl› taraf›ndan kul-

lan›lmaktad›r. Ve bu canl›lar hücre duvarlar›n› infla ederken

do¤adaki en uzun organik poliamin zincirlerini kullan›rlar.

Evrimcilerin ilkel olarak nitelendirdikleri bu tek hücrelile-

rin kompleks yap›lar› bununla da s›n›rl› de¤ildir. Bu canl›lar fo-

tosentez yapan karmafl›k klorofil pigmentlerinin yan› s›ra, alt›n

sar›s› bir renk veren sar› "xantofil pigmenti"ne de sahiptirler.

Bal›klardaki D vitaminin en büyük kayna¤› olan bu tek hücreli

canl›lar belirli bir amaç için tasarlanm›fl kompleks yap›lara sa-

hiptirler.89 Tesadüflerle ortaya ç›kmas› mümkün olmayan özel

yarat›lm›fl bir sistemin parças›d›rlar.







itap boyunca, bitkilerin en önemli özellik-

lerinden ikisini, yapraklar›n›n sahip oldu-

¤u ola¤anüstü özellikleri ve fotosentez ko-

nusu incelendi. Bu bilgilerin verilme amac›

ise, konu hakk›nda yaz›lm›fl olan di¤er kitaplardan

farkl› olarak, bu canl›lar›n ve sahip olduklar› sistem-

lerin tesadüfler sonucunda oluflamayacaklar›n› gös-

termekti. 

Bitkiler eli, gözü, beyni bulunmayan, karar ver-

me, irade kullanma, bilgi sahibi olma gibi bilince ve

akla ait özellikler tafl›mayan varl›klard›r. Ancak bura-

ya kadar anlat›lan bilgilerde de görüldü¤ü gibi, bitki-

lerin sahip olduklar› özellikler ve yapt›klar› ifllemler,

büyük bir ak›l ve bilinç gerektirmektedir. Hatta, ak›l,

bilinç ve bilgi sahibi, yüksek bir teknolojiye hükme-

den insan›n taklit dahi edemedi¤i, nas›l oldu¤unu an-

layamad›¤› ifllemleri yeryüzünün her yerindeki bitki-

ler, saniyenin milyarda biri kadar k›sa bir sürede yap-

may› baflarabilmektedir. Öyle ise insan akl›n›n dahi

yetiflemedi¤i bu ak›l kime aittir? 

Elbette ki her bitki ilk yarat›ld›¤› günden itiba-

ren, onu yaratan sonsuz ilim ve ak›l sahibi Allah'›n il-

ham etti¤i flekilde hareket etmektedir. Bitkinin her

hücresinin, hatta her atomunun nas›l hareket etmesi

gerekti¤i, an ve an ona bildirilmektedir. Bu gerçek bir

Kuran ayetinde flöyle aç›klanmaktad›r:



Allah, yedi gö¤ü ve yerden de onlar›n benzerini yaratt›. Emir, bun-

lar›n aras›nda durmadan iner; sizin gerçekten Allah'›n her fleye

güç yetirdi¤ini ve gerçekten Allah'›n ilmiyle her fleyi kuflatt›¤›n›

bilmeniz, ö¤renmeniz için. (Talak Suresi, 12)

Bitkiler dünyas›nda karfl›laflt›¤›m›z bütün bu mucizeler bize aç›kça

göstermektedir ki, bütün bitkiler sahip olduklar› tasar›m, yapt›klar› ifller

ve sahip olduklar› sistemlerle, üstün bir kudret taraf›ndan, belirli bir

amaçla yarat›lm›fllard›r. Bu yarat›l›flta hem sonsuz bir ilim hem de büyük

bir sanat kullan›lm›flt›r. Bütün bu s›fatlar ise alemlerin yarat›c›s› olan

Allah'a aittir. Bir ayette flöyle buyrulur:

fiüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gündüzün ard

arda geliflinde, insanlara yararl› fleyler ile denizde yüzen gemiler-

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

diriltti¤i suda, her canl›y› orada üretip-yaymas›nda, rüzgarlar› es-

tirmesinde, gökle yer aras›nda boyun e¤dirilmifl bulutlar› evirip

çevirmesinde düflünen bir topluluk için gerçekten ayetler vard›r.

(Bakara Suresi, 164)
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe-

¤ini reddetmek amac›yla ortaya at›lm›fl, an-

cak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsata-

dan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z

maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu te-

ori, evrende ve canl›larda çok mucizevi bir düzen bu-

lundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürü-

müfltür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yarat-

m›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r.

Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›n-

da yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin

çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntü-

sü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›kla-

ra dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir.

Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› ol-

du¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha

yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden

sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tama-

men yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek

çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle

ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl›

alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in

geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yara-

t›l›fl gerçe¤iyle" aç›klamaktad›rlar.



Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok ça-

l›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam ediyo-

ruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da özetle-

mekte yarar vard›r.

Darwin'i Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na

karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›-

n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 y›l›nda

yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üze-

rindeki farkl› canl› türlerinin Allah taraf›ndan ayr› ayr› yarat›ld›klar›na

karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve

zaman içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu;

kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta,

Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde itiraf

etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›s›n-

da aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n

geliflen bilim taraf›ndan afl›laca¤›n›, yeni bilim-

sel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umu-

yordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. An-

cak geliflen bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam

aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer da-

yanaks›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgi-

si, üç temel bafll›kta incelenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l

ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›klayamamaktad›r.
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2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrim-

lefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo

ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l ön-

ce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia et-

mektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› türü-

nü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden

bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤›

sorulard›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk

basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya

ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul

etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olma-

dan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia

eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl›

bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunla-

r›na ayk›r› bir iddiad›r.

'Hayat Hayattan Gelir'
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir ya-

p›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane

jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip,

canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böcekle-

rin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir dü-
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flünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›. Kirli bir pa-

çavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu kar›-

fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine

bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üzerindeki

kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› göz-

le görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakteri-

lerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n

bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü

Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin ola-

rak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda vard›¤›

sonucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddi-

as› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür."90

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun sü-

re direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n› or-

taya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n geçersizli-

¤i daha da aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus

biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› bir-

tak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat et-

meye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin

flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim

teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› oluflturmaktad›r."91

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözü-

me kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü,
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Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953

y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosfe-

rinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney dü-

zene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekle-

yerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç or-

ganik molekül (aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gi-

bi tan›t›lan bu deneyin geçerli olmad›¤› ve deney-

de kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflulla-

r›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya

ç›kacakt›.92

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› at-

mosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.93

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütü-

len tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps

Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde

1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip ol-

du¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat yeryü-

zünde nas›l bafllad›? 94

Hayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile ina-

n›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insa-

no¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki

bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler bi-

raraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›larla
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aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan prote-

inlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama

bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük ola-

s›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›rlar.

Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA

molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bil-

ginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik

bir kütüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m

özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu en-

zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir.

Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için iki-

sinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden

olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üni-

versitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisi-

nin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluflmalar› afl›-

r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek

de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kimyasal yollarla ortaya ç›k-

mas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r. 95

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise,

bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek ge-

rekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim teorisini

aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim

mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir ev-
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rimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon"

mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n is-

minden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücade-

lesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› dü-

flüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir

geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böyle-

ce geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu

mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne-

¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici güce

sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl›

kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir

fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.96

Lamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi dö-

neminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak ce-

vaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog La-

marck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤ifliklik-

leri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonu-

cunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar

ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için ça-

balarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› kita-

b›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara

dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.97

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bilimiyle
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kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesillere ak-

tar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek bafl›-

na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›fl oluyordu.

Neo-Darwinizm Ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi, ya da daha yayg›n ismiyle Neo-

Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na

"faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde

radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bo-

zulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model

Neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türü-

nün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organ-

lar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonu-

cunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir

bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine her

zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir.

Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana ge-

lirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n evrimsel

bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özel-

leflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iflim, ya et-

kisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir de-

¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya

en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m

getirir.98
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Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren

mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u gö-

rüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak göster-

di¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan bir

genetik olayd›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanser-

dir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do-

¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley ya-

pamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›-

n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen

hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanm›fl olmad›¤›n›n en

aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir. Ön-
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ceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün

türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz mil-

yonlarca senelik uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe kademe

ilerlemifltir. Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›-

s›z "ara türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini hala tafl›malar›na ra¤men, bir

yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürün-

gen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken, bir

yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl

olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusur-

lu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar›

bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n say›la-

r›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu

ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mut-

laka fosil kay›tlar›nda rastlanmas›

gerekir. Darwin, Türlerin Köke-

ni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:
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Evrim teorisi, canl› türlerinin yavafl de-
¤iflimlerle birbirlerinden evrimlefltik-
lerini iddia eder. Oysa fosil kay›tlar›
bu iddiay› aç›kça yalanlamaktad›r.
Örne¤in 530 milyon y›l önce baflla-
yan Kambriyen devrinde, birbirin-
den çok farkl› olan onlarca canl› tü-
rü bir anda ortaya ç›km›flt›r. Bu çi-
zimde tasvir edilen bu canl›lar çok
kompleks yap›lara sahiptirler. Je-
olojik dilde "Kambriyen Patlama-
s›" olarak tan›mlanan bu gerçek,
yarat›l›fl›n aç›k bir delilidir.
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E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çeflitleri

mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n kan›tlar› da sa-

dece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.99

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rastla-

namam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bulgu-

lar, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire,

eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci ol-

mas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler ya

da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z; kade-

meli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz.100

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl for-

mu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Dar-

win'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›kla-

r›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden

evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›k-

mas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü ev-

rimci biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yegane

iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksik-

siz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er böyle olma-

d›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz› canl›

türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz

ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir

ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir.101

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçim-

Evrim Yan›lg›s›



de ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in

sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, in-

san›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan

modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-

5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atala-

r› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle

hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1— Australopithecus

2— Homo habilis

3— Homo erectus

4— Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-

munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar ger-

çekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord

Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dün-

yaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar›

çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir

maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›k-

lar›n› göstermifltir.102

‹nsan evriminin bir sonraki safhas›n› da evrimciler, "homo" yani in-

san olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Austra-

lopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fo-

silleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu flema

hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki

oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli

savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir
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gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.103

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Ho-

mo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin

atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›,

Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› böl-

gelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir.104

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve

Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulun-

mufllard›r.105

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n

geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleonto-

loglar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karfl›n,

Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insan›ms›) çiz-

gisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki bunlar›n biri di-

¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrimsel

bir geliflme trendi göstermemektedirler.106

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m

"yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda

yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilim-

sel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri

üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim

adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, orta-

da maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤›

sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel olarak

kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na
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kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bi-

limsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpa-

zede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yel-

pazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a

göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de

"insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan bu

alanlara—yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yorumlan-

mas›na—girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfleyin müm-

kün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin

çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür.107

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birta-

k›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlama-

lar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz

evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocuklar›n bi-

le anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Do-

lay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce

hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde di¤er

canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n

yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya ge-

tirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse

geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" ta-

sarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile

getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:
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Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulu-

nan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden

bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu ka-

r›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu varille-

re eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri

kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein

doldursunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bun-

lar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dün-

yan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤u-

la, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca se-

ne sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi

flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest ol-

sun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›-

kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa-

¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muz-

lar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›,

incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk

renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini olufl-

turamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunla-

r›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamazlar.

Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baflka ka-

rarlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu mik-

roskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak Allah'›n

üstün yaratmas›yla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, ak-

la tamamen ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde

biraz bile düflünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.
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Göz Ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu

ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "nas›l görürüz" sorusuna k›saca

cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar gözde retinaya ters olarak düfler-

ler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüfltü-

rülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir nok-

taya ulafl›rlar. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu

merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bu-

lundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k,

›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir

yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyret-

mektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tekno-

lojisi bile bu netli¤i her türlü imkana ra¤men sa¤layamam›flt›r. Örne¤in flu

anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra bafl›n›z› kal-

d›r›n ve çevrenize bak›n. Bu gördü¤ünüz netlikte ve kalitedeki bir görün-

tüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dün-

yan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televizyon

ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya

çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›rmalar

yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekran›na

bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir net-

lik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki bo-

yutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi iz-

lemektesiniz. 

Uzun y›llard›r, onbinlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün

görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktalar. Evet üç boyutlu bir televizyon

YEfi‹L MUC‹ZE FOTOSENTEZ

218



219

sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek

mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k,

ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü ka-

dar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda da

mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizman›n

tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda duran

televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldiler ve bu

görüntü oluflturan aleti meydana getirdiler dese ne düflünürsünüz? Binler-

ce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n?

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet te-

sadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadü-

fen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›fl

kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a ile-

tir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç

kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönde-

rir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma mer-

kezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin ›fl›k gibi sese de

kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de olsa

beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›la-

n›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz,

kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir

cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli-

¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yor-

sa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t ci-

hazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistem-

leri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide
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çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u net-

lik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik sistemi flirketinin

üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka se-

sin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik

setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z.

Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net

ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gi-

bi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu

alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›,

göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde çok daha

büyük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören Ve Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuflla-

r›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elekt-

rik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitapla-

r›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay okursu-

nuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlaya-

mazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his ola-

rak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duyma-

dan tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücre-

lerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu

zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememek-

tedirler.

Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü
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seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n

da ötesinde düflünmek için  beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup,

O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n köke-

ni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmala-

r›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara

formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim te-

orisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nite-

kim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bi-
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limin gündeminden ç›kar›lm›flt›r.

Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta

baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bi-

le çal›flmaktad›rlar. Peki neden?...

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler, mater-

yalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getiri-

lebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü

bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Le-

wontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf et-

mektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl,

do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama ge-

tirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, mater-

yalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›k-

lama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materya-

lizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girme-

sine izin veremeyiz.108

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yafla-

t›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka

hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz madde-

nin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in

kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçek-

lerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileflimlerle,

yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin içinden olufltu¤u-

nu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür.

Ama Darwinistler, "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu ka-

bulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan herkes ise,
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flu aç›k gerçe¤i görecektir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip

olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var eden, en

kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› da yarat›p flekillendiren

Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin 

En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin

etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bi-

lim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim teorisi-

nin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir va-

rilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n

kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörle-

rin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n,

Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylan-

lar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik,

bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itim-

li insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve

en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya ta-

rihinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflün-

melerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok

aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka inanç veya iddia da-

ha yoktur. Bu, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Günefl'e

tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz.

Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha

vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da

iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca-

¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde
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bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühür-

lemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onlara-

d›r. (Bakara Suresi, 6-7)

…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bu-

nunla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hay-

vanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r.

(Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde de, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inan-

mayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yük-

selseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülen-

mifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insan-

lar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün

bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir du-

rumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k

ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünya-

n›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani bir ka-

rarla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve fluur

gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her

türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle

donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka

bir aç›klamas› yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›

kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Fi-

ravun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fira-

vun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücü-

YEfi‹L MUC‹ZE FOTOSENTEZ

224



leri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa,

büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergile-

melerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini

büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir

sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la -

Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmifller-

dir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u de-

lil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmufl" yani

etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›ve-

rince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparla-

y›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta ol-

duklar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfl-

ler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etki-

leyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas› ile,

söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün et-

kisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bun-

lar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezler-

se gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" kü-

çük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi sa-

vunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Mal-

colm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöy-

le aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in ta-

rih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna ol-

dum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir
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safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r.109

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya

tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›mlana-

cakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insan-

lar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤re-

nen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla dü-

flünmektedir.
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... Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden

baflka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herfleyi bilen, hüküm

ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)
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