










Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Ok-
tar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤re-
nimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mi-
mar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve
‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gör-
dü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi ko-
nularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yaza-
r›n evrimcilerin sahtekarl›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 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 fark-
l› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden
iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek

için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar tara-
f›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, Peygam-
berimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Ya-
zar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n
sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce
sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine kar-
fl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söyle-

meyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahi-
bi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyle-

me niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 
Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Ku-

ran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak, böylelik-
le insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret
gibi temel imani konular üzerinde düflünme-
ye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük
temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler
önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindis-
tan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endo-
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nezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya,
Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniy-
le okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Ur-
duca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli,
S›rpça, Bulgarca, Çince, 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 edil-
mektedir. 
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman
etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› oku-
yan, 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 etki etme, kesin netice ver-
me, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve
üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist 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 da-
yanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› kar-
fl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.
Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.
Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hida-
yetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda her-
hangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini
sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önem-
li bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla mey-
dana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir et-
kisi 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 vurgula-
maya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olan-
lar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahla-
k›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü
okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri ezi-
yetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise,
dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahla-
k›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›k-
t›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n izniyle, 21.

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

güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r



Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.
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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› kaybetmesine ya da
kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önü-
ne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilme-
si ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu ne-
denle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda ima-
ni konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve
yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüp-
he 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 konusunda kesin bir
tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n
do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›l›kl› bir
sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun
kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktar-
malar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunmas›na
katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna
edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu ki-
taplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri var-
d›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hofl-
land›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹ma-
ni ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit ola-
cakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara dayal›
izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu ve-
ren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
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ADNAN OKTAR

HARUN YAHYA

G‹R‹fi

Sabah kalkt›¤›n›zda yapt›¤›n›z iflleri bir an için akl›n›zdan geçirin. Gözünü-
zü açars›n›z, nefes al›rs›n›z, yatakta do¤rulursunuz, kalkar ve yürürsünüz, yemek
yersiniz, k›yafetlerinizi de¤ifltirirsiniz. Annenizle veya kardeflinizle konuflursu-
nuz, size söylediklerini duyars›n›z. Sonra d›flar›ya ç›kars›n›z ya da pencereden d›-
flar›ya bakars›n›z ve masmavi gökyüzünü görürsünüz. Belki o an pencerenin önün-
den uçan kufllar›n seslerini duyars›n›z. Düflen bir yapra¤› izlerken, a¤açtaki olgun-
laflm›fl elmalar› fark edersiniz. Güneflin s›cakl›¤›n› ve rüzgar› yüzünüzde hisse-
dersiniz. Sokakta yürüyen, arabalar›yla bir yerlere yetiflmeye çal›flan insanlar var-
d›r. K›sacas› sizin için s›radan bir gün bafllam›flt›r. Gördü¤ünüz, duydu¤unuz fley-
ler al›fl›lm›flt›r; bu yüzden bunlar›n üzerinde düflünmeye bile gerek duymazs›n›z.

Peki bir de flöyle düflünün. Do¤du¤unuz günden itibaren tek bir odada ya-
flam›n›z› sürdürdü¤ünüzü farz edin. Bu oda dört duvardan olufluyor olsun ve d›-
flar›y› görebilece¤iniz küçük bir penceresi bile olmas›n. Sadece ihtiyac›n›za yöne-
lik birkaç mütevazi mobilya bu odaya konmufl olsun. Yaflam›n›z› geçirdi¤iniz bu
odada size yaln›zca hayat›n›z› sürdürebilmeniz için gerekli olan bir-iki çeflit yiye-
cek ve su verilsin. Odada, d›flar›dan haber alabilmenizi sa¤layacak herhangi bir ile-
tiflim arac›n›n, örne¤in; bir telefon, radyo yada bir televizyonun da bulunmad›¤›-
n› varsayal›m. Dolay›s›yla birçok konu hakk›nda bilginiz olmayacakt›r. 

Derken bir gün hayat›n›z› geçirdi¤iniz bu odadan ç›kar›ld›¤›n›z› ve d›fl dün-
yay› gördü¤ünüzü farz edin. Bu durumda dünya hakk›nda neler düflünürsünüz? 

Gözünüzün görebildi¤i alan›n geniflli¤i, ›fl›¤›n varl›¤›, Günefl'in yüzünüze
çarpan s›cakl›¤›, gökyüzünün masmavi rengi, bembeyaz bulutlar›n varl›¤› sizi çok
flafl›rtacakt›r. Geceleri gökyüzünde beliren parlak ›fl›kl› y›ld›zlar, tüm ihtiflam› ile
gökyüzüne do¤ru uzanan da¤lar, insanlar için bir güzellik olan akarsular, göller,
denizler, yeryüzüne hayat veren sa¤anak ya¤mur, yemyeflil a¤açlar, rengarenk
menekfleler, papatyalar, karanfiller, güzel kokular›yla leylaklar, güller, her biri
insana ayr› lezzet veren portakallar, karpuzlar, erikler, çilekler, muzlar, fleftali-
ler, insanda flefkat duygusu uyand›ran kediler, köpekler, tavflanlar, gazeller, hay-
ranl›k verici estetikleri ve renkleriyle kelebekler, kufllar, deniz alt› canl›lar›…. 

Tüm bu gördükleriniz karfl›s›nda hem hayrete kap›l›r, hem de tüm bunlar›
biraraya kimin yerlefltirdi¤ini merak edersiniz. Meyvelerin renklerini görüp, ko-
kular›n› duydu¤unuzda bunlar› kimin böylesine cezbedici renklere boyad›¤›n›, bu
enfes kokular› onlara kimin verdi¤ini merak edersiniz. Bir kavunu tatt›¤›n›zda, el-
madan bir parça ›s›rd›¤›n›zda lezzetlerinin nas›l bu kadar güzel ve çeflitli oldu¤u-



‹HT‹fiAM HER YERDE

12

nu, böyle kabuklu bir cismin içine nas›l olup da flekerin yerlefltirildi¤ini düflü-
nür, meyvelerin s›ra s›ra dizilmifl çekirdeklerini gördü¤ünüzde bunun nas›l
oldu¤unu ö¤renmek istersiniz.

Gördü¤ünüz her yeni fley, ö¤rendi¤iniz her bilgi sizde büyük bir heyecan
yarat›r. Herfleyin nedenini, nas›l›n› ö¤renmeye çal›fl›rs›n›z. Karpuzun ço¤alabilmek
için çekirdeklerine ihtiyaç duydu¤unu, kufllar›n uçmak için mutlaka tüylerinin ol-
mas›n›n gerekti¤ini Günefl'ten gelen ›fl›nlar›n, oksijenin, suyun bütün canl›lar›n
yaflamas› için gerekli oldu¤unu, denizlerin ve okyanuslar›n varl›¤›n›n önemini,
bitkiler olmasa yeryüzünde bozulacak dengeleri, tahta parças›na benzeyen to-
humlarda çeflit çeflit bitkilerin ç›kmas›n› sa¤layan bilgilerin flifrelenmifl oldu¤unu
ve daha pek çok detay› ö¤renirsiniz. Ö¤rendi¤iniz herfley bu ihtiflam› biraz daha
idrak etmenizi sa¤lar.

Ö¤renmeye bafllad›klar›n›z›n yeryüzündeki canl›lar›n özelliklerinin sadece çok
küçük bir k›sm› oldu¤undan, herfleyin birbirine ba¤l› çal›flt›¤›ndan, göremedi¤i-
niz varl›klar›n, duyamad›¤›n›z seslerin var oldu¤undan, uzaydaki ihtiflaml› sis-
temlerin varl›¤›ndan haberdar oldu¤unuzda ise flaflk›nl›¤›n›z daha da artar.

Bütün bunlar›n detaylar›n› birer birer ö¤renirken her seferinde ayn› sorular
akl›n›za gelecektir: Bu muhteflem varl›klar›n tümü nas›l ortaya ç›kt›? Ben nas›l
meydana geldim? Madem herfleyin bir sebebi var, herfleye bir sebep bulunuyor;
peki öyleyse ben niye var›m?

Y›llarca kald›¤›n›z bir odadan ç›kt›¤›n›z anda dünyadaki çeflitlilik ve ihti-
flaml› yarat›l›fl ile karfl› karfl›ya kald›¤›n›z için sürekli düflünmekte ve sorular›n›-
za cevap aramaktas›n›zd›r. Her sorunuzun cevab›nda "mutlaka bunlar› yapan bi-
ri vard›r" sözleri yer almaktad›r. Düflünce tembelli¤ine kap›lmad›¤›n›z ve çevre-
nizdeki varl›klara bir al›flkanl›k perdesi ard›ndan bakmad›¤›n›z için herfleyin bir
Yarat›c›s›'n›n oldu¤una kesin kanaatiniz gelecektir. ‹flte her insan›n yapmas› ge-
reken asl›nda budur: Gördü¤ü fleylere al›flkanl›kla de¤il de düflünerek, sorular
sorarak bakmak…  

Nas›l ki her gün üzerinden geçti¤iniz çelik köprüleri bir yapan varsa, sa¤lam-
l›¤› çelik ile karfl›laflt›r›lan kemiklerinizi de bir tasarlayan vard›r. Hiçbir zaman
için birisi ç›k›p da ham demir ve kömürün tesadüfen birleflerek çeli¤i, çeli¤in de
tesadüfen çimentolarla birleflip köprüleri oluflturdu¤unu söyleyemez. Çünkü böy-
le bir iddiada bulunan kiflinin akl›ndan flüphe edilece¤ini herkes bilir.

Ancak bu aç›k gerçe¤e ra¤men dünyadaki bütün canl›lar›n, gökyüzünün,
y›ld›zlar›n, uzay›n, k›sacas› herfleyin tesadüfen ortaya ç›kt›¤›n› iddia etmeye cesa-
ret edenler vard›r. Bu tesadüf iddialar›n›n mant›ks›zl›¤› ise düflünen ve akleden her
insan için son derece aç›kt›r.
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Tesadüfün Mant›ks›zl›¤›
Tesadüf iddias›yla ortaya ç›kanlar, materyalist ve evrimci zihniyeti tafl›yan

insanlard›r. Bu insanlar maddenin ve evrenin bafl›n›n ve sonunun olmad›¤›n›, bir
yarat›c›s›n›n bulunmad›¤›n› iddia eder, milyarlarca y›ld›zdan oluflan milyarlarca
galaksinin, tüm gökcisimlerinin, gezegenlerin, günefllerin ve tüm bunlar›n düzen
içinde varl›klar›n› sürdürmesini sa¤layan kusursuz sistemlerin bafl›bofl tesadüfler-
le varl›¤›n› sürdürdü¤ünü söylerler. Ayn› flekilde evrim teorisi de evrendeki ihti-
flaml› düzene ra¤men, canl›lar›n da tesadüflerle meydana geldi¤ini savunur. 

Bu bilgiler ›fl›¤›nda evrimcilerin "tesadüf"ü yarat›c› bir güç olarak gördükle-
ri ortaya ç›kar. Allah'›n d›fl›nda bir varl›¤› yarat›c› güç olarak kabul etmek ise,
kuflkusuz putperestliktir. Yani evrimciler "tesadüf" isimli bir puta sahiptirler. Ni-
tekim Darwinist eserleri okudu¤unuzda tesadüf putundan, bu putun sözde gücün-
den ve üstün kabiliyetlerinden s›k s›k bahsedildi¤ini görürsünüz. 

Evrimcilerin, "tesadüf putu"nun var etti¤ine inand›klar› varl›klar›n örnekle-
rini saymakla bitiremeyiz. Örne¤in, evrimciler canl›lar› oluflturan ilk hücrenin te-
sadüf putunun bir eseri oldu¤una inan›rlar. Bu inan›fla göre cans›z ve fluursuz
atomlar bir gün karar al›p y›ld›r›mlar›n, ya¤murlar›n ve çeflitli do¤al etkilerin so-
nucunda biraraya gelmifller ve aminoasitleri oluflturmufllard›r. Sonra bu amino-
asitler canl› hücresinin temeli olan proteinleri var etme karar› alm›fl ve tesadüf
putunun yard›m›yla bu karar›n› uygulamaya koymufltur. Böylece ortaya ç›kan
proteinlerin ise ilk canl› hücreyi meydana getirmesi tesadüf ismi verilen güç sa-
yesinde hemen gerçekleflmifltir. Ancak da "tesadüf"ün ifli bununla da bitmemifl-
tir. 

Evrimci safsatalara göre, "tesadüf putu" dünya üzerindeki milyonlarca can-
l› türünü de kendi çabas›yla ortaya ç›karm›flt›r. Önce bir bal›k meydana getirmifl
ama tek bir bal›¤›n yeterli olmayaca¤›n› düflünerek bugün var olan yüzbinlerce ba-
l›k türünün oluflmas›n› sa¤lam›flt›r. Yüzbinlerce bal›k cinsi yeterli olmam›fl, bu
bal›klarla birlikte di¤er deniz canl›lar›n› da oluflturarak deniz alt›nda nefes kesi-
ci ihtiflamda bir ortam meydana getirmifltir. Ard›ndan "tesadüf putu" bir gün de-
niz alt›nda yaflam›n yeterli olmad›¤›n› düflünmüfl ve bir bal›¤›n denizden karaya
ç›kmas› için gerekli altyap›y› haz›rlam›flt›r. Tesadüfler sayesinde bal›¤›n yüzgeç-
leri ayaklara dönüflmüfltür ve bal›k suyun d›fl›nda solunumunu sa¤layabilece¤i
akci¤erlere kavuflmufltur. Fakat bunlar da bugünkü canl› çeflitlili¤ini meydana ge-
tirememifltir ve "tesadüf"ler ifllerine devam etmifllerdir...

Kitab›n ilerleyen bölümünde pek çok örne¤ini görece¤iniz gibi, canl›lar ya-
flamlar›n› ancak birçok organlar› tam ve eksiksiz biçimde var oldu¤unda sürdü-
rebilmektedirler. Baz› organlar›n çal›flmamas› canl›y› birkaç dakikada ya da en
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fazla birkaç günde öldürür. Fakat evrimcilerin iddias›na göre "tesadüf putu", mil-
yonlarca y›ll›k bir süre içinde son derece fluurlu, dikkatli, hatas›z ve kusursuz bir
flekilde canl›larla ilgili bütün detaylar› düflünmüfl, tasarlam›fl ve oluflturmufltur. 

Bu örneklerden de anlafl›laca¤› gibi, "tesadüf" evrimcilere göre öyle bir put-
tur ki, her istedi¤ini yapabilir, istedi¤ini an›nda flekillendirebilir, bir hayvan› bafl-
ka bir hayvana dönüfltürebilir. Bütün bunlar› yaparken de bütün canl›lar›n ve
cans›z varl›klar›n renklerini, görüntülerini, tadlar›n› olabilecek en estetik flekilde
ayarlar. Mevsimlerine göre meyvelere vitaminleri yerlefltirir, onlar› sulu ya da do-
yurucu niteliklerde k›lar. Her yerde kokular›n›n ve tadlar›n›n ayn› olmas›n› sa¤-
lar. Tesadüf putu tohumun içine bitkiyle ilgili bütün bilgileri yerlefltirecek bir il-
me dahi sahiptir. 

Buraya kadar sayd›klar›m›z, materyalist ve evrimci zihniyetin iddialar›n›n
genel mant›¤›n› oluflturmaktad›r. Elbette tüm bu örneklerin evrimcilerin tek se-
bep olarak gösterdikleri "tesadüf"le gerçekleflemeyece¤i ak›l ve vicdan sahibi her
insan›n hemen kavrayabilece¤i bir gerçektir. fiimdi flunu düflünün: Tesadüfler bi-
raraya gelerek otoban yollar yapabilirler mi, tafl›ma flirketleri kurarak bunlar›n
düzenli ifllemesini sa¤layabilirler mi? Elbette ki tesadüfen böyle fleylerin ortaya
ç›kmas› imkans›zd›r. Nas›l ki bir tafl›ma flirketi tesadüfen kurulam›yorsa, insan
vücudundaki dolafl›m sistemi de tesadüfen ortaya ç›km›fl olamaz. Nas›l ki Eiffel
Kulesi'nin tüm çeliklerini teker teker üreten, onlar› belli büyüklüklerde kesen,
kulenin tasar›m›n› yapan, sonra bu tasar›ma uygun olarak parçalar› birlefltiren, on-
lara sa¤laml›¤›n› veren birileri varsa, insan kemiklerinin her birini gerekli boy-
larda yaratan, insan vücudunun ihtiyaçlar›na uygun olarak hepsini en iyi yerlere
yerlefltiren, kemikleri birlefltirerek sapasa¤lam bir iskelet yapan bir güç sahibi de
vard›r. Bu, do¤adaki her türlü gücün üstünde olan, herfleyi kapsayan, benzeri ol-
mayan bir güçtür. ‹flte bu gücün sahibi, göklerin, yerin ve bu ikisi aras›ndaki her-
fleyin Yarat›c›s› olan Allah't›r.

Buraya kadar yap›lan karfl›laflt›rmalar›n ve kitap boyunca verilen örneklerin
tümü Allah'›n evrende kusursuzca yaratt›¤› çeflitlilikten sadece birkaç örnektir.
Bu örneklerin her biri kendi içinde çok detayl› bilgiler içermektedir. Örne¤in, bu
kitapta kelebeklerin birkaç genel özelli¤inden bahsedilmektedir, ancak sadece
kelebe¤in gözü üzerine yaz›lm›fl ve her biri sayfalar dolusu olan kitaplar vard›r.
Bundan baflka çok çeflitli say›da kelebek türleri, bu türlerin her birinin kendileri-
ne has özellikleri vard›r. ‹nsan vücudunun bu kitapta çok genel olarak ele al›nan
birkaç özelli¤i vard›r ancak sadece kemikler ile ilgili ciltler dolusu kitap ve arafl-
t›rma bulunmaktad›r. ‹nsan gözünün tek bir siniri, böceklerin kanatlar›, hatta bu
kanad› oluflturan maddenin içeri¤i üzerine yaz›lm›fl sayfalar dolusu kitaplar var-
d›r.

Tüm bunlar Allah'›n varl›¤›n›n apaç›k delilleridir. Allah'›n varl›¤› her yeri
kuflatm›flt›r ve akl›n› kullanabilen her insan yarat›l›fltaki ihtiflam› hemen görecek-
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tir. Her insan akl› ve vicdan› ölçüsünde Allah'›n büyüklü¤ünü kavrayabilecektir.
Allah'›n üstün kudretini, nihayetsiz sanat›n› kavramaya bafllayan insana düflen en
önemli görev ise, gördü¤ü güzelliklerin gerçek sahibine yönelmek ve yaln›zca
Allah'›n hoflnut olaca¤› umulan flekilde bir yaflam sürmektir.

‹flte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan baflka ilah yoktur. Herfleyin Ya-
rat›c›s›d›r, öyleyse O'na kulluk edin, O, herfleyin üstünde bir vekildir.
(En'am Suresi, 102)

AKILLI TASARIM yani YARATILIfi

Kitapta zaman zaman karfl›n›za Allah'›n yaratmas›ndaki mükemmelli¤i vur-
gulamak için kulland›¤›m›z "tasar›m" kelimesi ç›kacak. Bu kelimenin hangi mak-
satla kullan›ld›¤›n›n do¤ru anlafl›lmas› çok önemli. Allah'›n tüm evrende kusur-
suz bir tasar›m yaratm›fl olmas›, Rabbimiz'in önce plan yapt›¤› daha sonra yarat-
t›¤› anlam›na gelmez. Bilinmelidir ki, yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'›n ya-
ratmak için herhangi bir 'tasar›m' yapmaya ihtiyac› yoktur. Allah'›n tasarlamas› ve
yaratmas› ayn› anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'›n, bir
fleyin ya da bir iflin olmas›n› diledi¤inde, onun olmas› için yaln›zca "Ol" demesi
yeterlidir. Ayetlerde flöyle buyurulmaktad›r:

Bir fleyi diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "Ol" demesidir; o da he-
men oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir iflin olmas›-
na karar verirse, ona yaln›zca "Ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara
Suresi, 117)



‹HT‹fiAM HER YERDE

16

YOKLUKTAN VARLI⁄A: BIG BANG
Çevrenizde gördü¤ünüz herfleyin, kendi bedeniniz, içinde yaflad›¤›n›z ev, flu

anda oturdu¤unuz koltuk, anneniz, baban›z, a¤açlar, kufllar, toprak, meyveler,
bitkiler, k›sacas› bütün canl›lar›n ve akl›n›za gelebilecek bütün maddelerin "Bü-
yük Patlama" ile var olan atomlar›n biraraya gelmesiyle hayat bulduklar›n› biliyor
muydunuz? Bu patlaman›n ard›ndan evrendeki kusursuz düzenin olufltu¤undan
haberdar m›yd›n›z? Peki nedir bu "Büyük Patlama"?

Son yüzy›lda geliflmifl teknoloji ile gerçeklefltirilen araflt›rma, gözlem ve he-
saplamalar, evrenin bir bafllang›c› oldu¤unu kesin olarak ortaya koymufltur. Bili-
madamlar› yapt›klar› incelemeler sonucunda evrenin sürekli olarak "geniflledi¤i-
ni" tesbit etmifllerdir. Ve evren geniflledi¤ine göre, zaman içinde geriye do¤ru gi-
dildi¤inde evrenin tek bir noktadan genifllemeye bafllad›¤› sonucuna ulaflm›fllar-
d›r. ‹flte bugün bilimin ulaflt›¤› gerçek, evrenin bu tek noktan›n patlamas›yla yok-
tan var oldu¤udur. Bu patlamaya "Big Bang" yani "Büyük Patlama" ad› verilmifl-
tir.

Bugün bilim çevreleri taraf›ndan evrenin var olufl flekli olarak kabul gören Bü-
yük Patlama'n›n ard›ndan, son derece kusursuz bir düzenin oluflmas› ise asl›nda
hiç de s›radan karfl›lanabilecek bir durum de¤ildir. Düflünün ki, yeryüzünde bin-
lerce çeflit patlama olumakta ama hiçbirinde ortaya bir düzen ç›kmamaktad›r.
Hepsi olan› bozmaya, parçalamaya, yok etmeye yönelik olarak gerçekleflir. Örne-
¤in; atom ve hidrojen bombalar›n›n patlamas›, giruzu patlamalar›, volkanik pat-
lamalar, do¤algaz patlamas›, güneflte meydana gelen patlamalar; k›sacas› ne tür pat-
lama incelenirse incelensin, etkilerinin hep y›k›c› olduklar› görülecektir. Hiçbir
zaman bir patlaman›n neticesinde görünüm olarak yap›c› ve olumlu bir sonuç
ç›kmaz. Ama günümüz teknolojisi ile ortaya konmufl olan bilimsel sonuçlara gö-
re Büyük Patlama yokluktan varl›¤a, hem de çok düzenli ve ahenkli bir varl›¤a ge-
çifle sebep olmufltur.

fiimdi de flöyle bir örnek üzerinde düflünelim; yerin alt›nda bir dinamit pat-
l›yor ve bu patlaman›n ard›ndan da odalar›yla, pencereleriyle, kap›lar›yla, mobil-
yalar›yla dünyan›n en görkemli saray› meydana geliyor. Buna "tesadüf sonucu
olufltu" demek mant›kl› bir yaklafl›m olur mu? Böyle bir fley kendili¤inden olufla-
bilir mi? Elbette ki hay›r!

Büyük Patlama'n›n ard›ndan oluflan kainat ise elbette dünya üzerindeki bir
sarayla karfl›laflt›rma dahi yap›lamayacak kadar ihtiflaml›, ince ince planlanm›fl, gör-
kemli bir sistemdir. Bu durumda evrenin kendi kendine olufltu¤unu iddia etmek
son derece anlams›z olacakt›r. Evren yokken birdenbire ortaya ç›km›flt›r. Bu da bi-
ze maddeyi yoktan var eden, onun her an›n› kontrolü alt›nda bulunduran sonsuz
bilgi ve güç sahibi bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› gösterir. O Yarat›c› üstün güç sahibi
olan Allah't›r.
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UZAYDAK‹ 

BÜYÜKLÜK KAVRAMI
Evrende say›s›z sistem ifllemektedir. Allah, biz fark›nda dahi de¤ilken, ör-

ne¤in, kitap okurken, yürürken, uyurken tüm bu sistemleri kontrolü alt›nda tu-
tar. Allah insanlar›n Kendi s›n›rs›z gücünü kavrayabilmeleri için evrendeki düze-
ni say›s›z detayla birlikte yaratm›flt›r. Allah Kuran'da insanlara hitap etmekte, ev-
rendeki düzenin yarat›l›fl sebebini "sizin gerçekten Allah'›n herfleye güç yetir-
di¤ini ve gerçekten Allah'›n ilmiyle herfleyi kuflatt›¤›n› bilmeniz ve ö¤renme-
niz için" (Talak Suresi, 12) ifade etmektedir. Bu düzen öylesine detaylar içerir ki,
insan nereden düflünmeye bafllayaca¤›n› flafl›r›r. 

Örne¤in, uzay›n uçsuz bucaks›z oldu¤undan herkes haberdard›r. Ancak bu-
nun gerçek anlamda nas›l bir büyüklük oldu¤u üzerinde düflünmeye bafllad›¤›m›z-
da tahmin edebilece¤imizden çok daha farkl› kavramlarla karfl›lafl›r›z. Günefl'in ça-
p›, Dünya'n›n çap›n›n 103 kat› kadard›r. Bunu bir benzetmeyle aç›klayal›m; e¤er
Dünya'y› bir misket büyüklü¤üne getirirsek, Günefl de bildi¤imiz futbol toplar›-
n›n iki kat› kadar büyüklükte yuvarlak bir küre haline gelir. Burada ilginç olan,
aradaki mesafedir. Gerçeklere uygun bir model kurmam›z için, misket büyüklü-
¤ündeki Dünya ile top büyüklü¤ündeki Günefl'in aras›n› yaklafl›k 280 metre yap-
mam›z gerekir. Günefl Sistemi'nin en d›fl›nda bulunan gezegenleri ise kilometre-
lerce öteye tafl›mam›z gerekecektir.

Bu benzetmeyle Günefl Sistemi'nin dev bir boyuta sahip oldu¤unu düflünmüfl
olabilirsiniz. Ancak asl›nda Günefl Sistemi içinde bulundu¤u Samanyolu Galak-
sisine oranla oldukça mütevazi bir büyüklü¤e sahiptir. Çünkü Samanyolu Galak-
sisinin içinde, Günefl gibi ve ço¤u ondan daha büyük olmak üzere yaklafl›k 250
milyar tane y›ld›z vard›r. 

Spiral fleklindeki bu galaksinin kollar›n›n birisinde, bizim Güneflimiz yer al-
maktad›r. Ancak flafl›rt›c› olan, Samanyolu Galaksisinin de uzay›n geneli düflü-
nüldü¤ünde çok "küçük" bir yer olufludur. Çünkü uzayda baflka galaksiler de var-
d›r, hem de tahminlere göre, yaklafl›k 300 milyar kadar…

Evrendeki gök cisimlerinin boyutlar› ve da¤›l›mlar›ndaki ihtiflamdan verdi-
¤imiz bu birkaç örnek bile Allah'›n yaratma sanat›n›n benzersizli¤ini, O'nun ya-
ratmada hiçbir orta¤›n›n olmad›¤›n›, Allah'›n üstün bir güç sahibi oldu¤unu gös-
termek için yeterlidir. Allah insanlar› bu gerçekler üzerinde düflünmeye flöyle ça-
¤›rmaktad›r:

Yaratmak bak›m›ndan siz mi daha güçsünüz, yoksa gök mü? (Allah) Onu
bina etti. Boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi… (Naziat Suresi,
27-28)
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GÜNEfi S‹STEM‹'NDEK‹ 
KUSURSUZ DÜZEN

Bulundu¤unuz mekandan d›flar›ya ç›kt›¤›n›zda günefl ›fl›nlar›n›n yüzünüze si-
zi hiç rahats›z etmeden çarpmas›n› Günefl Sistemi'ndeki kusursuz düzene borç-
lusunuz. Bize sadece güzel bir s›cakl›kla ayd›nl›k ileten Günefl, asl›nda k›pk›rm›-
z› gaz bulutlar›ndan oluflan derin bir kuyu gibidir. Kaynayan yüzeyinden milyon-
larca kilometre öteye f›flk›ran dev alev girdaplar›ndan ve dipten yüzeye do¤ru
yükselen dev hortumlardan oluflur. Bunlar canl›lar için öldürücüdür. Ancak Gü-
nefl'in bütün zararl›, öldürücü ›fl›nlar› bize ulaflmadan önce atmosfer ve dünyan›n
manyetik alan› taraf›ndan süzülür. ‹flte Dünya'n›n yaflanabilir bir gezegen olma-
s›n› sa¤layan, Günefl Sistemi'ndeki kusursuz düzendir. 

Günefl Sistemi'nin yap›s›n› inceledi¤imizde son derece hassas bir denge ile kar-
fl›lafl›r›z. Günefl Sistemi'ndeki gezegenleri, sistemden ç›karak dondurucu so¤uk-
luktaki "d›fl uzay"a savrulmaktan koruyan etki, Günefl'in "çekim gücü" ile geze-
genin "merkez-kaç kuvveti" aras›ndaki dengedir. Günefl sahip oldu¤u büyük çe-
kim gücü nedeniyle tüm gezegenleri çeker, onlar da dönmelerinin verdi¤i merkez-
kaç kuvveti sayesinde bu çekimden kurtulur. Ama e¤er gezegenlerin dönüfl h›z-
lar› biraz daha yavafl olsayd›, o zaman bu gezegenler h›zla Günefl'e do¤ru çekilir
ve sonunda Günefl taraf›ndan büyük bir patlamayla yutulurlard›. Bunun tersi de
mümkündür. E¤er gezegenler daha h›zl› dönseler, bu sefer de Günefl'in gücü on-
lar› tutmaya yetmeyecek ve gezegenler d›fl uzaya savrulacaklard›. Oysa çok has-
sas olan bu denge kusursuz bir flekilde kurulmufltur ve sistem bu dengeyi koru-
du¤u için devam etmektedir.

Bu arada söz konusu dengenin her gezegen için ayr› ayr› kurulmufl oldu¤u-
na da dikkat etmek gerekir. Çünkü gezegenlerin Günefl'e olan uzakl›klar› çok
farkl›d›r. Dahas›, kütleleri çok farkl›d›r. Bu nedenle, hepsi için ayr› dönüfl h›zla-
r›n›n belirlenmesi laz›md›r ki, Günefl'e yap›flmaktan ya da Günefl'ten uzaklafl›p
uzaya savrulmaktan kurtulsunlar. 

Bunlar Günefl Sistemi'ndeki ihtiflaml› dengenin birkaç delilidir. Dev geze-
genleri ve tüm Günefl Sistemi'ni düzene sokan ve devaml› olmas›n› sa¤layan den-
genin tesadüfen ortaya ç›kamayaca¤› ak›l sahibi her insan›n kolayl›kla anlayabi-
lece¤i bir gerçektir. Bu düzenin ince ince hesapland›¤› çok aç›kt›r. Üstün bir güç
sahibi olan Allah evrende yaratt›¤› kusursuz detaylarla bize herfleyin Kendi kont-
rolü alt›nda oldu¤unu göstermektedir.

Günefl Sistemi'ndeki ola¤anüstü hassas dengeyi keflfeden Kepler, Galilei gi-
bi astronomlar, bu sistemin çok aç›k flekilde yarat›l›fl› gösterdi¤ini ve Allah'›n tüm
evrene olan hakimiyetinin ispat› oldu¤unu pek çok kereler belirtmifllerdir. Allah
herfleyi sonsuz ilmiyle yarat›r ve düzenler. Allah üstün güç sahibi oland›r.



21

ADNAN OKTAR

HARUN YAHYA



‹HT‹fiAM HER YERDE

22

BENZER‹ OLMAYAN GEZEGEN: DÜNYA
Bir insan›n yaflamas› için neler gereklidir, bir düflünün. Su, Günefl, oksijen,

atmosfer, bitkiler, hayvanlar… fiu anda akl›n›za gelen ve gelmeyen her türlü de-
tay, her türlü flart Dünya üzerinde do¤al olarak mevcuttur. Üstelik sizin akl›n›za
gelenler Dünya'da canl› yaflam›n›n var olabilmesi için sa¤lanm›fl olan flartlardan
çok yüzeysel birkaç detay olacakt›r. Ancak biraz daha derinlemesine incelendi¤in-
de, tüm hayati ihtiyaçlar›n çok say›da birbirine ba¤l› detay› oldu¤u görülecektir.
‹flte bu detaylar›n da her biri Dünya'da eksiksiz bir biçimde mevcuttur. Dünya'da-
ki herfley, canl›lar, bitkiler, gökyüzü, denizler en güzel haliyle ve tam olarak in-
san›n yaflamas›na elveriflli flekilde yarat›lm›flt›r. Dünya'n›n yan›s›ra Günefl Siste-
mi içinde baflka gezegenler de vard›r, ancak bütün bunlar›n aras›nda canl› yafla-
m›na uygun olan tek gezegen Dünya'd›r. Dünya'n›n Günefl'e olan uzakl›¤›, kendi
etraf›ndaki dönüfl h›z›, ekseninin e¤imi, yeryüzü flekillerinin varl›¤› gibi birbirin-
den ba¤›ms›z pek çok etken, gezegenimizin yaflama uygun bir biçimde ›s›nmas›-
n› ve ›s›n›n Dünya'ya dengeli bir biçimde yay›lmas›n› sa¤lar. Dünya'n›n atmosfe-
rinin yap›s›, Dünya'n›n büyüklü¤ü de tam olmas› gerekti¤i gibidir. Günefl'ten bi-
ze ulaflan ›fl›k, içti¤imiz su, yedi¤imiz besinler bizim yaflam›m›z için ola¤anüstü
derecede uygundur.

K›sacas› Dünya hakk›nda yapt›¤›m›z her türlü inceleme bizlere Dünya'n›n
insan yaflam› için özel olarak tasarlanm›fl oldu¤unu gösterecektir. Günefl Siste-
mi'ndeki di¤er gezegenler aras›nda Dünya'ya en yak›n özelliklere sahip olan Mars
bile Dünya ile asla k›yaslanamayacak kadar kuru ve ölü bir kaya y›¤›n›d›r. Dün-
ya'daki yaflama uygun koflullar›n özel olarak tasarlanm›fl oldu¤unun görülmesi
için di¤er gezegenlerin genel yap›s›na flöyle bir bakmak yeterli olacakt›r. S›k s›k
gündeme gelen gezegenlerden biri olan Mars'› ele alal›m. Mars'›n atmosferi yo-
¤un karbondioksit içeren zehirli bir kar›fl›md›r. Gezegenin üzerinde hiç su yok-
tur. Yandaki küçük resimde de görüldü¤ü gibi Mars'›n yüzeyinde büyük göktafl-
lar›n›n çarpmas›yla meydana gelen dev kraterler dikkat çeker. Gezegende çok
kuvvetli rüzgarlar ve aylarca süren kum f›rt›nalar› hüküm sürer. Is› –53 derece ci-
var›ndad›r. Mars bu özellikleriyle canl› yaflam›n›n mümkün olmad›¤›, tam anla-
m›yla ölü bir gezegendir. Bu karfl›laflt›rma dahi Dünya'y› yaflanabilir yapan özel-
liklerin ne kadar büyük bir nimet oldu¤unu anlamak için yeterlidir.

Tüm evreni, y›ld›zlar›, gezegenleri, da¤lar› ve denizleri kusursuzca yaratan,
insana ve tüm canl›lara hayat veren, herfleyi yoktan var etmeye güç yetiren, yarat-
t›klar›n› insan›n emrine veren, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah't›r. ‹çinde
yaflad›¤› Dünya'daki ihtiflaml› yap›y› gören her insana düflen hemen Allah'a yönel-
mek, tüm yaflam›n›nda Allah'›n r›zas›na uygun davran›fllarda bulunmak; O'nun ya-
ratt›klar›na, verdi¤i nimetlere flükretmek, bütün bu güzellikleri veren Allah'a ya-
k›n olmak, O'nu dost ve vekil edinmektir. Bütün bunlar›n sahibi olan Allah ham-
de lay›k oland›r.
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ATMOSFER‹N ÖZEL YAPISI
Nefes almak sizin için sadece havay› içinize çekmek ve sonra nefes vererek

d›flar› b›rakmaktan ibaret olabilir, ancak gerçekte bu ifllem için her yönden kusur-
suz bir düzen kurulmufltur. Öyle ki, insan›n nefes almak için en ufak bir çaba
göstermesine dahi gerek yoktur. Hatta bu konu ço¤u kimsenin akl›na bile gelme-
mifltir. Her insan do¤du¤u andan ölene kadar hiç durmadan nefes al›r. Çünkü
hem d›fl çevresindeki hem de kendi bedenindeki bütün flartlar› Allah rahat nefes
alabilece¤i flekilde yaratm›flt›r. 

Herfleyden önce insan›n nefes alabilmesi için atmosferdeki gazlar›n denge-
sinin çok iyi ayarlanm›fl olmas› flartt›r. Bu dengede ufak gibi görünen de¤ifliklik-
lerin olmas› insan›n ölümüne kadar varabilen tehlikeli sonuçlar do¤urabilir. Za-
ten bu tarz aksakl›klar hiçbir zaman bafl göstermez. Çünkü atmosfer yaflam için
gerekli son derece özel flartlar biraraya getirilerek tasarlanm›fl ola¤anüstü bir ka-
r›fl›md›r ve kusursuz ifllemektedir.

Dünya atmosferi, % 77 azot, % 21 oksijen ve %1 oran›nda karbondioksit ve
argon gibi di¤er gazlar›n kar›fl›m›ndan oluflur. Öncelikle bu gazlar›n en önemlisi
ile, yani oksijenle bafllayal›m. Oksijen çok önemlidir, çünkü canl›lar enerji elde
etmek için oksijene ihtiyaç duyar. Oksijen elde etmek için de solunum yaparlar.
Soludu¤umuz havadaki oksijen oran› ise, son derece hassas dengelerle tespit edil-
mifltir.

Atmosferdeki oksijen oran›n›n dengede kalmas› da, mükemmel bir "geri dö-
nüflüm" sistemi sayesinde gerçekleflir. ‹nsanlar ve hayvanlar devaml› olarak oksi-
jen tüketirler ve kendileri için zehirli olan karbondioksiti üretirler. Bitkiler ise bu
ifllemin tam tersini gerçeklefltirir ve karbondioksiti oksijene çevirerek canl›l›¤›n de-
vam›n› sa¤larlar. Her gün bitkiler taraf›ndan milyarlarca ton oksijen bu flekilde üre-
tilerek atmosfere sal›n›r. 

E¤er bitkiler de insanlar ve hayvanlarla ayn› reaksiyonu gerçeklefltirselerdi,
Dünya çok k›sa sürede yaflan›lmaz bir gezegene dönüflürdü. Örne¤in, hem hay-
vanlar hem de bitkiler oksijen üretselerdi, atmosfer k›sa sürede "yan›c›" bir özel-
lik kazan›r ve en ufak bir k›v›lc›m dev yang›nlar ç›kar›rd›. Sonunda da Dünya bü-
yük bir patlamayla yanarak kavrulurdu. Öte yandan, e¤er hem bitkiler hem de
hayvanlar karbondioksit üretselerdi, bu kez atmosferdeki oksijen h›zla tükenir
ve bir süre sonra canl›lar nefes almalar›na ra¤men "bo¤ularak" toplu halde ölme-
ye bafllarlard›. 

Bütün bunlar Dünya atmosferini insan yaflam› için özel olarak Allah'›n yarat-
t›¤›n› göstermektedir. Evren bafl›bofl bir mekan de¤ildir. Her detay›yla planlanm›fl
ve üstün güç sahibi olan Allah taraf›ndan yarat›lm›flt›r.
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DA⁄LARIN YERKABU⁄UNU 
SA⁄LAMLAfiTIRMA ÖZELL‹KLER‹

fiu anda üzerinde yürüdü¤ünüz, güvenle evlerinizi kurdu¤unuz yerkabu¤u
asl›nda kendisinden daha yo¤un olan ve "manto" ad› verilen tabaka üzerinde ade-
ta yüzer gibi hareket etmektedir. E¤er bu hareketi kontrol alt›nda tutacak bir sis-
tem olmasayd›, yeryüzünde sürekli sars›lmalar, depremler olurdu ve Dünya ya-
flanmayacak bir yer haline gelirdi. Ancak da¤lar ve da¤lar›n yerin alt›nda bulunan
uzant›lar› yerin hareketlerini, dolay›s›yla sars›nt›lar› oldukça azalt›r.

Da¤lar, yeryüzü kabu¤unu oluflturan çok büyük tabakalar›n hareketleri ve çar-
p›flmalar› sonucunda meydana gelir. Hareket eden iki tabaka çarp›flt›¤› zaman da-
ha dayan›kl› olan› ötekinin alt›na girer. Üstte kalan tabaka k›vr›larak yükselir ve
da¤lar› meydana getirir. Altta kalan tabaka ise yeralt›nda ilerleyerek afla¤›ya do¤-
ru derin bir uzant› meydana getirir. Yani da¤lar›n yeryüzünde gördü¤ümüz küt-
leleri kadar, yeralt›na do¤ru ilerleyen derin uzant›lar› da vard›r. Yani da¤lar man-
to denen tabakaya derinlemesine saplanmaktad›r.

Bu özellikleri sayesinde da¤lar, yeryüzü tabakalar›n›n birleflim noktalar›nda
yer üstüne ve yeralt›na do¤ru uzanarak bu tabakalar› birbirine perçinler. Bu fle-
kilde, yerkabu¤unu sabitleyerek ma¤ma tabakas› üzerinde ya da kendi tabakala-
r› aras›nda kaymas›n› engeller. K›sacas› da¤lar›, tahtalar› birarada tutan çivilere ben-
zetebiliriz. Da¤lar›n bu perçinleme özelli¤i, son derece hareketli bir yap›s› olan yer-
kabu¤unu adeta sabitleyerek sars›nt›lar› büyük ölçüde engeller.

Son derece ihtiflaml› bir görüntüye sahip olan da¤lar›n varl›¤› yeryüzünde-
ki baflka dengelerin sa¤lanmas› bak›m›ndan da son derece önemlidir. Özellikle
›s›n›n dengeli bir biçimde da¤›l›m›nda da¤lar önemli bir faktördür. 

Dünya'n›n ekvatoru ile kutuplar› aras›nda yaklafl›k 100°C'lik bir ›s› fark› var-
d›r. E¤er böyle bir ›s› fark› fazla engebesi olmayan bir yüzeyde gerçekleflmifl olsay-
d›, h›z› saatte 1000 km'ye varan f›rt›nalar Dünya'y› allak bullak ederdi. Oysa yer-
yüzünde, ›s› fark›ndan dolay› ortaya ç›kmas› muhtemel kuvvetli hava ak›mlar›n›
bloke edecek engebeler vard›r. Bu engebeler, yani s›rada¤lar, Çin'de Himalayalar'la
bafllar, Anadolu'da Toroslar'la devam eder ve Avrupa'da Alpler'e kadar s›rada¤lar
halinde uzanarak bat›da Atlas Okyanusu, do¤uda Büyük Okyanus'la birleflir. 

Yeryüzündeki bütün detaylarda oldu¤u gibi da¤larda da tecelli eden Allah'›n
sonsuz sanat›d›r. Yaflad›¤›m›z Dünya'y› bizim için kusursuz bir biçimde Allah ya-
ratm›flt›r. ‹nsana düflen ise dünya üzerinde bu ihtiflaml› yap›lar› görerek, Allah'a
kulluk etmeyi hayat›n›n en önemli gerçe¤i olarak kabul etmesi ve sadece bunun
için çal›flmas›d›r. Çünkü insan say›s›z nimete muhtaçt›r ama Allah hiçbir fleye ih-
tiyac› olmayand›r.

‹HT‹fiAM HER YERDE
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OKYANUSLARIN SA⁄LADI⁄I DENGELER
Ya¤murlar, denizler, nehirler, akarsular, okyanuslar, muslu¤u açt›¤›n›zda

akan içilebilir su… ‹nsanlar suyun varl›¤›na o kadar al›fl›kt›rlar ki, yeryüzünün bü-
yük bölümünün sularla kapl› olmas›n›n önemini belki de hiç düflünmezler. An-
cak bilinen bütün gökcisimlerinin içinde yaln›zca Dünya'da suyun bulunuyor ol-
mas›, üstelik de bu sular›n içilebilir nitelikte olmas› son derece önemli bir konu-
dur.

Günefl Sistemi'ndeki di¤er 63 gök cisminden hiçbirinde yaflam›n temel flar-
t› olan su bulunmaz. Oysa Dünya yüzeyinin dörtte üçü suyla kapl›d›r. Okyanus-
lar gibi büyük su kütlelerinin yan›s›ra, nehirler, küçük göller gibi büyüklükleri ve
özellikleri de birbirinden farkl› olan sular vard›r. Bütün sular içilemez flekilde tuz-
lu ya da bütün sular tatl› de¤ildir. Dünya üzerinde bütün canl›lar›n ihtiyaçlar›na
göre düzenlenmifl kusursuz bir su dengesi vard›r.

Yeryüzündeki milyonlarca çeflit canl› su sayesinde hayatlar›n› sürdürür, ya-
flam için gerekli olan dengeler de suyun varl›¤› sayesinde devaml›l›¤›n› korur. Ör-
ne¤in, büyük su kütlelerindeki buharlaflma sayesinde bulutlar ve ya¤murlar olu-
flur. Suyun ›s›y› çekme ve tutabilme kapasitesi yüksektir. Bu sayede okyanuslar-
daki ve denizlerdeki büyük su kütleleri, Dünya'n›n ›s›s›n›n dengelenmesini sa¤-
lar. Bu nedenle denize yak›n bölgelerde gece ve gündüz aras›ndaki ›s› farkl›l›kla-
r› çok azd›r. Bu da bu bölgeleri daha yaflanabilir hale getirir. 

Yan sayfada sa¤ üst köflede kufl bak›fl› resmi görülen okyanuslar›n varl›¤› son
derece önemlidir. Çünkü okyanuslar günefl ›fl›nlar›n› karadan daha az yans›t›r,
böylece karalardan daha fazla günefl enerjisi al›r, ama bu ›s›y› kendi içinde kara-
lara göre daha dengeli biçimde da¤›t›rlar. Bu sayede okyanuslar daha s›cak olan
ekvator bölgelerini serinleterek afl›r› s›cak olmalar›n›, kutup bölgelerinin so¤uk su-
lar›n› da ›s›tarak afl›r› so¤uk olmalar›n› ve bunun sonucunda da tamamen donma-
lar›n› engeller. Ayr›ca okyanuslar karbondioksidin çözündü¤ü kimyasal depolar
gibidir.

Suyun fleffafl›¤› sayesinde su yosunlar› okyanus yüzeyinin alt›nda fotosentez
yapabilirler. Su, dondu¤u zaman geniflleyen çok az say›daki maddeden biridir,
onun bu özelli¤i sayesindedir ki okyanuslar ve göller alttan yukar›ya do¤ru don-
maz. 

Burada yaln›zca birkaç tane örne¤i verilmifl olan suyun tüm fiziksel ve kim-
yasal özellikleri, bu s›v›n›n insan yaflam› için özel olarak yarat›lm›fl oldu¤unu gös-
termektedir. Baflka hiçbir gezegende böyle bir su kütlesinin olmamas›, bunun sa-
dece Dünya üzerinde bulunmas› elbette ki bir tesadüf de¤ildir. ‹nsan yaflam› için
özel olarak yarat›lm›fl olan Dünya, yine özel olarak yarat›lm›fl olan suyla canlan-
d›r›lm›flt›r. Kullar› için say›s›z nimeti yaratan, onlar›n rahatl›kla yaflam sürmele-
rini sa¤layan Allah, suyu da eflsiz bir sanat ve incelikle var etmifltir.

Sizin için gökten su indiren O'dur… (Nahl Suresi, 10)
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SU VE B‹TK‹LER
ARASINDAK‹ UYUM

Çimenlerden yüksek a¤açlara ve çeflit çeflit çiçeklere kadar bütün bitkiler
topraktan ald›klar› suyu ve besinleri en uçtaki dallar›na, en küçü¤ünden en bü-
yü¤üne kadar bütün yapraklar›na ulaflt›rabilirler. Ancak tafl›ma ifllemi sadece bit-
kilerdeki sistemler sayesinde gerçekleflmez. Bu tafl›man›n gerçekleflebilmesi için
ayn› zamanda suyun özelliklerinin de bitkilerin yap›s› ile uyumlu olmas› gerek-
mektedir.

Suyun genel yap›s›n› inceleyerek bu uyumu görelim. 
Yeryüzündeki canl›lar›n varl›¤›n› devam ettirebilmesi için mutlaka gerekli

olan su, her özelli¤i ile özel olarak tasarlan›p yarat›lm›fl oldu¤u aç›k olan bir mad-
dedir. Suyun önemli özelliklerinden bir tanesi de yüksek yüzey gerilimine sahip
olmas›d›r. Yüzey gerilimi, s›v›y› oluflturan moleküllerin birbirlerini çekmeleriyle
oluflur. Bu sayede bir su kab›, kendi yüksekli¤inden biraz daha yüksek bir su küt-
lesini tafl›rmadan tafl›yabilir. Ya da metal bir i¤ne suyun üzerine dikkatli bir biçim-
de yatay olarak kondu¤unda, batmadan yüzebilir. 

Suyun yüzey gerilimi, bilinen di¤er s›v›lar›n hemen hepsinden daha yüksek-
tir ve bunun yeryüzünde çok önemli baz› biyolojik etkileri vard›r. Bitkilerdeki et-
ki, bunlar›n bafl›nda gelir.

Bitkiler, suyun yüzey gerilimi sayesinde herhangi bir pompaya, kas sistem-
ine vs. sahip olmaks›z›n topra¤›n derinliklerindeki suyu metrelerce yukar› tafl›ya-
bilirler. Bilindi¤i gibi, apartmanlarda suyun üst katlara ulaflt›r›lmas› için son de-
rece komplike bir sistem olan hidrofor sistemi kullan›l›r. Ancak bitkilerde böyle
bir sistem yoktur. Su, bitkinin en uç noktas›na kadar yüzey gerilimi sayesinde
ulafl›r. Bitkilerin köklerindeki ve damarlar›ndaki kanallar, suyun yüzey gerilimin-
den yararlanacak flekilde tasarlanm›fllard›r. Yukar› do¤ru gidildikçe daralan bu
kanallar, suyun yukar› do¤ru "t›rmanmas›na" neden olur. E¤er suyun yüzey ge-
rilimi di¤er s›v›lar›n ço¤u gibi düflük düzeyde olsayd›, genifl karasal bitkilerin ya-
flamas› imkans›z hale gelirdi. Bu da yeryüzündeki bütün canl›lar› olumsuz etki-
lerdi. Ancak hem suyun hem de bitkilerin kusursuz yarat›l›fl› sayesinde böyle
problemler ortaya ç›kmaz.

Suyun yüksek yüzey gerilimi ile bitkilerin bu özellikten yararlanan yap›s›
aras›ndaki uyum Allah'›n yarat›fl›ndaki kusursuzlu¤u göstermektedir. Bütün bun-
lar tabiat›n ve canl›lar›n tesadüfler sonucunda oluflmad›¤›n›, Allah taraf›ndan ku-
sursuzca yarat›lm›fl oldu¤unu gösteren önemli delillerdendir.
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KAR TANELER‹NDEK‹ DÜZEN
Kar tanelerini ç›plak gözle inceleyen kifli çok çeflitli biçimlere sahip olduk-

lar›n› görecektir. Bir metre küp karda 350 milyon tane kar taneci¤i bulundu¤u tah-
min edilmektedir. Bunlar›n hepsi alt›gen ve kristalimsi bir yap›dad›r, ancak her
biri farkl› flekillere sahiptir. Bu flekillerin nas›l ortaya ç›kt›¤›, nas›l olup da her bi-
rinin farkl› flekillerinin oldu¤u, simetrinin nas›l sa¤land›¤› gibi sorular›n cevap-
lar› bilimadamlar› taraf›ndan y›llard›r araflt›r›lmaktad›r. Elde edilen her bilgi ise
kar tanelerindeki ihtiflaml› sanat› ortaya ç›karmaktad›r. Kar tanelerinin alt›gen
yap›lar›ndaki çeflitlilik ve kusursuzluk Allah'›n Bedi (örneksiz yaratan) s›fat›n›n bir
tecellisidir. Allah yaratt›¤› herfleyi en güzel yapand›r. Kar tanelerinin oluflumlar›
incelendi¤inde Allah'›n sonsuz sanat›n›n farkl› bir yönü gözler önüne serilmekte-
dir.

‹nce ve küçük tabakalar, çok dall› y›ld›zlar ya da küçük i¤ne bafllar›na ben-
zer flekillerdeki kar taneciklerinin oluflumu tamamen hayret uyand›r›c›d›r.1 Kar
kristallerinin kusursuz düzendeki yap›lar› çok uzun y›llard›r insanlar›n ilgisini
çekmektedir. Kristallere son biçimini veren etmenlerin neler oldu¤u konusunda
1945'ten beri araflt›rmalar yap›lmaktad›r. Bir kar tanesi iki yüzden fazla buz kris-
talinden oluflan bir kristaller kümesidir. Kar kristalleri gerçekte mükemmel bir
düzen içinde flekillenmifl su moleküllerinden oluflur. Mimari flaheser olarak nite-
lendirilebilecek kar kristalleri su buhar›n›n bulutlardan geçerken so¤umas›yla fle-
killenir. Bu olay flöyle gerçekleflir: 

Su buhar›n›n içinde düzensiz bir biçimde her yana da¤›lm›fl olan su molekül-
leri bulutlardan geçerken s›cakl›¤›n düflmesi ile birlikte hareketliliklerini kaybe-
derler. Daha az hareket eden su molekülleri bir süre sonra gruplaflmaya bafllar ve
sonuçta kat› bir biçim al›rlar. Ancak gruplaflmalar›nda kesinlikle bir düzensizlik
yoktur, tam tersine her zaman birbirine benzeyen mikroskobik alt›genler olarak
birleflirler. Her kar tanesi önceleri tek alt›gen su molekülünden oluflur, daha son-
ra di¤er alt›gen su molekülleri de gelip bu ilk parçan›n üstüne eklenir. Konunun
uzmanlar›na göre bir kristalin fleklini belirleyen temel özellik bu alt›gen su mole-
küllerinin t›pk› bir zincirin halkalar› gibi birbirlerine kenetlenmesidir. Ayr›ca s›-
cakl›¤a ve nem oran›na göre asl›nda ayn› olmas› gereken kristal parçac›klar› çok
farkl› flekiller almaktad›rlar.

Neden tüm kar tanelerinde alt›gen simetri vard›r ve neden her biri di¤erle-
rinden farkl›d›r? Kenarlar› neden düz de¤il de köfleli bir yap›dad›r. Benzer soru-
lar›n cevaplar›n› bilimadamlar› hala çözmeye çal›flmaktad›rlar.2 Ancak apaç›k or-
tada olan bir gerçek vard›r; Allah yaratmada hiçbir orta¤› olmayan, sonsuz güç
sahibi olan ve herfleyi örneksiz olarak yaratand›r. 
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MEYVE VE SEBZELERDEK‹
BENZERS‹Z SANAT

Ayn› kuru topraktan ç›kan, ayn› su ile sulanan meyveler ve sebzeler inan›l-
maz bir çeflitlili¤e sahiptir. Meyvelerin ve sebzelerin lezzetleri, kokular› ve tadla-
r› düflünüldü¤ünde akla böyle bir çeflitlili¤in nas›l ortaya ç›kt›¤› sorusu gelecek-
tir. Ayn› topraktan, ayn› suyu ve mineralleri kullanarak, farkl› tad ve kokular›
yüzy›lard›r hiç flafl›rmadan ve birbirlerine kar›flt›rmadan tutturanlar, elbette ki
üzümlerin, karpuzlar›n, kavunlar›n, kivilerin, ananaslar›n kendileri de¤ildir. Bu
benzersiz lezzeti, görünüfl ve tad› onlara Allah vermektedir.

Gerek hayvanlar gerekse insanlar, bitkilerin üretmifl oldu¤u besinleri tüke-
terek hayatlar›n› sürdürebilecek enerjiyi elde ederler. Yani bitkiler tüm canl›lara
fayda vermek için nimet olarak yarat›lm›fllard›r. Bu nimetlerin ço¤u da insan için
özel olarak tasarlanm›flt›r. Çevremize, yediklerimize bakarak düflünelim. Üzüm as-
mas›n›n kupkuru sap›na bakal›m, incecik köklerine… En ufak bir çekme ile ko-
layca kopabilecek görünümdeki bu kupkuru yap›dan elli altm›fl kilo a¤›rl›¤›nda,
insana lezzet vermek için rengi, kokusu, tad›, k›saca herfleyi özel olarak tasarlan-
m›fl sulu üzümler ç›kar. Bir de karpuzlar› düflünelim. Yine kuru topraktan ç›kan
bu sulu meyve insan›n tam ihtiyaç duyaca¤› bir mevsimde, yani yaz›n geliflir. ‹lk
ortaya ç›kt›¤› andan itibaren bir koku eksperi gibi hiç bozulma olmadan tutturu-
lan o muhteflem kavun kokusunu ve o ünlü lezzetini de düflünelim. ‹nsanlar fab-
rikalarda koku üretimi yaparken sürekli kontrol yapar, ayn› kokuyu tutturabilmek
için büyük bir emek sarfederler; ama meyvelerdeki kokunun tutturulmas› için her-
hangi bir kontrole ihtiyaç yoktur. 

Tüm bunlar›n yan›s›ra her meyve mevsimine uygun bir içeri¤e sahiptir. Ör-
ne¤in, k›fl mevsiminde C vitamini yüklü, enerji veren mandalinalar, portakallar var-
d›r. Sebzelerde de canl›lar›n ihtiyaç duyaca¤› her türlü mineral ve vitamin mev-
cuttur. Sebze ve meyvelerin incecik kökleri, kara topraktan çektikleri kimyasal mad-
deleri fotosentez ifllemi sonucunda son derece faydal› besin maddelerine dönüfltü-
rürler.

Bu flekilde düflünerek yeryüzündeki bitkilerin tümünü inceleyebiliriz. Bu in-
celemenin sonunda elde etti¤imiz sonuç, bitkilerin insanlar ve tüm canl›lar için
özel olarak tasarlanm›fl, yani yarat›lm›fl olduklar› sonucu olacakt›r. Alemlerin Rab-
bi olan Allah tüm besinleri canl›lar için var etmifltir ve bunlar›, her birinin tad›,
kokusu, faydas› çeflit çeflit olacak flekilde yaratm›flt›r. Bu da O'nun yaratmadaki gü-
cünü ve eflsiz sanat›n› gösterir:

Yerde sizin için üretip-türetti¤i çeflitli renklerdekileri de (faydan›za ver-
di). fiüphesiz bunda, ö¤üt al›p düflünen bir topluluk için ayetler vard›r.
(Nahl Suresi, 13) 
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YAPRAKLARDAK‹ KUSURSUZ YAPI:
GÖZENEKLER

D›fltan bak›ld›¤›nda kimi zaman sadece yeflil bir cisim olarak düflünülen yap-
raklar›n her milimetre karesinde kusursuz bir düzen vard›r. Bitkiler için son de-
rece önemli yap›lardan biri olan gözenekler de bu düzenin önemli parçalar›ndan-
d›r. Yapraklar›n üzerinde bulunan bu mikroskobik delikler (gözenekler) ›s› ve su
transferi sa¤lamak ve fotosentez için gerekli olan karbondioksiti atmosferden te-
min etmekle görevlidir. Gözenekler ayn› zamanda gerekti¤inde aç›l›p kapanabi-
lecek bir yap›ya sahiptirler. 

Gözeneklerin ilgi çekici yönlerinden biri ise, yapraklar›n ço¤unlukla alt k›-
s›mlar›nda yer almalar›d›r. Bu sayede, günefl ›fl›¤›n›n yaprak üzerindeki olumsuz
etkisinin en aza indirilmesi sa¤lan›r. Bitkideki suyu d›flar› atan gözenekler, e¤er
yapraklar›n üst k›s›mlar›nda yo¤un olarak bulunsalard›, çok uzun süre günefl ›fl›-
¤›na maruz kalm›fl olacaklard›. Bu durumda da bitkinin s›caktan ölmemesi için gö-
zenekler bünyelerindeki suyu sürekli olarak d›flar› atacaklard›, böyle olunca da bit-
ki afl›r› su kayb›ndan kuruyarak ölecekti. Herfleyi kusursuz ve eksiksiz yaratan
Allah, bitkilerde de özel yap›lara sahip gözenekler var etmifl, su kayb›ndan zarar
görmelerini böylece engellemifltir. 

Yapraklar›n üst deri dokusu üzerinde çifter çifter yerleflmifl bulunan gözenek-
lerin biçimleri fasulyeye benzer. Karfl›l›kl› iç bükey yap›lar›, yaprakla atmosfer
aras›ndaki gaz al›flveriflini sa¤layan gözeneklerin aç›kl›¤›n› ayarlar. Gözenek a¤z›
denilen bu aç›kl›k, d›fl ortam›n koflullar›na (›fl›k, nem, s›cakl›k, karbondioksit
oran›) ve bitkinin özellikle su ile ilgili iç durumuna ba¤l› olarak de¤iflir. Gözenek
a¤›zlar›n›n aç›kl›¤› ya da küçük oluflu ile bitkinin su ve gaz al›flverifli düzenlenir.

D›fl ortam›n tüm etkileri göz önüne al›narak düzenlenmifl olan gözeneklerin
yap›s›nda çok ince detaylar vard›r. Bilindi¤i gibi, d›fl ortam koflullar› sürekli de-
¤iflir. Nem ve gaz oran›, s›cakl›k derecesi, havadaki kirlilik… Yapraklardaki gö-
zenekler tüm bu de¤iflken flartlara uyum gösterebilecek yap›dad›r.

Bitkilerdeki bu sistem de di¤erleri gibi ancak bütün parçalar› eksiksiz oldu-
¤unda fonksiyonlar›n› yerine getirebilmektedir. Dolay›s›yla, bitkilerdeki göze-
neklerin de tesadüfler sonucu evrimleflerek ortaya ç›km›fl olmalar› kesinlikle ih-
timal d›fl›d›r. Son derece özel bir yap›s› olan gözenekler de görevlerini en hassas
biçimde yerine getirecek flekilde özel olarak Allah taraf›ndan yarat›lm›fllard›r.

O, yaratt›¤›n› bilmez mi? O, Latif'tir; Habir'dir. Sizin için, yeryüzüne
boyun e¤diren O'dur. fiu halde onun omuzlar›nda yürüyün ve O'nun r›z-
k›ndan yiyin. Sonunda gidifl O'nad›r. (Mülk Suresi, 14-15)
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H‹ND‹STAN CEV‹Z‹ 
B‹TK‹S‹N‹N TOHUMLARI

Baz› bitkilerin tohumlar› su vas›tas›yla da¤›t›l›r. Bu tohumlar›n di¤erlerinden
farkl› özellikleri vard›r. Örne¤in, suyu kullanarak tohumlar›n› da¤›tan bitkiler
kendi a¤›rl›klar›n› azalt›c› ve yüzey alanlar›n› art›r›c› bir yap›ya sahiptir. Bundan
baflka yüzen dokunun birkaç de¤iflik flekli olabilir. Havayla dolu olan hücrelerde
içi boflluklu süngerimsi bir yap› bulunabilir ya da hücre aralar›ndaki boflluklar
hemen hemen yok olacak flekilde, tohumun içine hava hapsolmufl olabilir ve bu
sayede tohum yüzebilir. Ayr›ca yüzen dokunun hücre duvarlar› suyun içeriye gir-
mesini engelleyecek bir yap›dad›r. Bu bitkilerde bunlar›n d›fl›nda bitki ile ilgili
bütün bilgilerin sakland›¤› embriyoyu korumak için de ek bir iç katman vard›r.3

Bu sa¤lam yap›lar› sayesinde suyla tafl›nan tohumlar›n içinde yaklafl›k 80
gün süreyle suda kalabilen ve bu süre içinde hiç bozulmayan, çimlenmeyen tohum-
lar bile vard›r. Bunlardan en meflhuru hindistan cevizi palmiyesidir. Palmiyenin
tohumu, tafl›man›n güvenli olmas› için sert bir kabu¤un içine yerlefltirilmifltir. Bu
sert kabu¤un içinde uzun bir yolculuk için su da dahil olmak üzere ihtiyaç duyu-
lan herfley haz›rd›r. D›fl taraf› ise tohumun sudan zarar görmemesi için oldukça
sert bir dokumayla kaplanm›flt›r. Hindistan cevizi tohumlar›n›n en dikkat çekici
özelliklerinden bir baflkas› ise suda yüzebilmelerini ve batmamalar›n› sa¤layan
hava boflluklar›na sahip olmalar›d›r.

Bütün bu özellikleri sayesinde hindistan cevizi tohumlar› yüzlerce kilomet-
relik bir yolu okyanus ak›nt›lar›yla aflabilirler. K›y›ya ulaflt›klar›nda içlerindeki
tohum filizlenir ve bir hindistan cevizi a¤ac› olarak yetiflir.4

Hindistan cevizi tohumlar›n›n tam karaya ulaflt›klar› zaman aç›lmalar› son de-
rece ilginç ve istisnai bir durumdur. Çünkü bilindi¤i gibi, bitki tohumlar› genel-
likle suya de¤dikleri anda çimlenmeye bafllar. Ama bu durum hindistan cevizi
bitkileri için geçerli de¤ildir. Tohumlar›n› suyla da¤›tan bitkiler özel yap›lar› ne-
deniyle bu konuda ayr›cal›kl›d›r. E¤er bu bitkiler de di¤erleri gibi suyu görür gör-
mez çimlenmeye bafllasalard›, soylar› çoktan tükenmifl olurdu. Oysa yaflad›klar›
flartlara uygun mekanizmalar› nedeniyle bu bitkiler varl›klar›n› sürdürebilmekte-
dir. Buradaki hassas özelliklerin ve mekanizmalar›n evrimcilerin iddia ettikleri
gibi tesadüfen gerçekleflemeyece¤i aç›kça ortadad›r.

Tohumlar›n yedek besinlerinin ve sular›n›n miktar›, karaya ulaflma vakitle-
ri k›sacas› tüm bu özelliklerindeki ince hesaplamalar, tohumlar› yaratan, sonsuz
ak›l ve bilgi sahibi olan Allah taraf›ndan kusursuzca ayarlanm›flt›r.
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B‹RB‹RLER‹NE UYUMLU
YARATILAN CANLILAR

Baz› bitkilerin çiçeklerindeki nektar çiçe¤in derinliklerinde bulunur. Bu da
böceklerin ve kufllar›n nektar toplamalar›n›, dolay›s›yla çiçe¤in döllenmesini zor-
laflt›racak bir dezavantaj gibi görünür. Oysa Allah, nektar› derinlerde bulunan çi-
çeklerin özelliklerine t›pat›p uygun yap›lara sahip canl›lar yaratarak bu bitkilerin
de döllenmesini sa¤lam›flt›r. Avize a¤ac› ve yuka güvesi aras›ndaki uyumlu bera-
berlik bunun örneklerindendir. 

Avize a¤ac› bitkisinin üzerinde, büyük yapraklardan oluflan bir rozet flekli,
bunun da merkezinde krem renkli çiçekleri tafl›yan bir sap bulunur. Avize a¤ac›-
n›n özelli¤i polenlerinin e¤imli bir bölgede bulunmas›d›r. Bu yüzden bitkinin er-
kek üreme organlar›nda bulunan çiçek tozunu, ancak e¤imli bir a¤›z yap›s›na sa-
hip olan bir güve türü toplayabilir. 

Avize a¤ac› güvesi toplad›¤› çiçek tozlar›n› birbirine bast›r›p top flekline so-
kar ve bunu baflka bir avize a¤ac› çiçe¤ine götürür. Önce çiçe¤in dibine iner ve ken-
di yumurtalar›n› b›rak›r. Sonra tepeci¤e ç›kar ve çiçek tozu topunu buraya vura-
rak polenlerin dökülmesini sa¤lar. Çünkü bir süre sonra yumurtalardan güve t›r-
t›llar› ç›kacak ve bu polenlerlerle beslenecektir. Ancak bu arada güve önceki bit-
kiden toplad›¤› çiçek tozu topunu yeni bitkinin tepece¤ine vurarak bitkinin de döl-
lenmesini sa¤lam›fl olur. E¤er güveler olmasa avize a¤açlar› kendi kendilerini döl-
leyemezler. 

Görüldü¤ü gibi, güvenin beslenmesi ve a¤ac›n döllenmesi birbirine son de-
rece uyumlu bir flekilde gerçekleflmektedir. Bu uyumu yaratan a¤ac›n kendisi ya
da güve de¤ildir. Bir bitkinin ya da bir böce¤in baflka bir canl›n›n ihtiyaçlar›ndan
haberdar olmas›, buna göre bir taktik belirleyerek kendi ihtiyac›na bir çare bul-
mas› mümkün de¤ildir. Çünkü bu canl›lar akledemez, yöntemler bulup bunlar›
di¤er bir canl›ya ö¤retemez. Canl›lar aras›nda pek çok örne¤ini gördü¤ümüz bu
kusursuz uyumu yaratan Allah't›r. Her iki canl› da kendilerini çok iyi tan›yan, bi-
len, alemlerin Rabbi olan, herfleyden haberdar olan Allah'›n eseridir. Ve Allah'›n
büyüklü¤ünü, yüce kudretini, kusursuz sanat›n› insanlara tan›t›p anlatmakla gö-
revlidirler.

Yedi gök, yer ve bunlar›n içindekiler O'nu tesbih eder; O'nu övgü ile tes-
bih etmeyen hiçbir fley yoktur, ancak siz onlar›n tesbihlerini kavram›-
yorsunuz. fiüphesiz O, halim oland›r, ba¤›fllayand›r. (‹sra Suresi, 44)
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CORYANTHES ORK‹DELER‹N‹N 
TAKT‹KLER‹

Bir çiçe¤in bir böce¤in tercihlerinden haberdar olmas› mümkün müdür? Pe-
ki bu böce¤i tuza¤a düflürmek için bir plan kurmas› ve buna uygun olarak ken-
disinde de¤ifliklikler yapmas› mümkün müdür? Elbette ki bir çiçe¤in ya da böce-
¤in kendi akl› ve iradesiyle bu tarz taktikler uygulamas› mümkün de¤ildir. Ancak
do¤adaki canl›lara bakt›¤›m›zda bu tarz pek çok taktik uygulad›klar›n› görürüz. 

Coryanthes orkideleri ilginç bir taktikle böcekleri tuza¤a düflürerek üreyen
bitkilerdendir. Orkidenin üreme sistemi böcekleri kendine çekerek polenleri ta-
fl›tmak üzerine kuruludur. Bu orkide türünün çiçekleri demetler halindedir. Her
çiçe¤in önünde iki tane kanat benzeri çanak yapra¤›, bu yapraklar›n hemen arka-
s›nda da küçük bir bitkisel çanak bulunur. Çiçeklerin aç›lmalar› s›ras›nda özel
bir salg› bu çana¤›n dibine do¤ru akmaya bafllar. Bir süre sonra metalik yeflil renk
alan çiçek, bu salg› sayesinde ar›lar›n dayanamad›¤› güzel bir koku üretmeye bafl-
lar. 

Yanda resimleri görülen orkidenin çiçek açmas›yla birlikte erkek ar›lar bu ko-
kuyu alarak çiçe¤in etraf›nda uçmaya bafllarlar. Ar›lar orkidenin dikey kenarlar›-
na konmaya çal›fl›rken bir yandan da çiçe¤in çanak k›sm›n› gövdeye ba¤layan tüp
gibi olan k›s›mda ayaklar›yla tutunabilecekleri bir yer ararlar. ‹flte bu bölge kay-
gan ve e¤imli bir yap›ya sahiptir. Bu yüzden çiçe¤in yak›n›nda dolaflan ar›lar ka-
ç›n›lmaz olarak çiçe¤in dibindeki salg› dolu çana¤›n içine düflerler.5

Çiçe¤in içine düflen ar› için tek bir ç›k›fl yolu vard›: Çiçe¤in ön duvar›na, ya-
ni gün ›fl›¤›na aç›lan dar bir tünel. Böce¤in düfltü¤ü s›v›n›n yüzeyiyle ayn› seviye-
de olan bu tek ç›k›fl yolunu bulana dek böcek s›v›n›n içinde yüzer. Ç›k›fl yolunu
bulmaya çal›fl›rken polenlerin bulundu¤u stigman›n (tepecik) ve erkeklik organ›-
n›n alt›ndan geçer. Bu s›rada çiçe¤in iki polen kesesi böce¤in arka k›sm›na yap›-
fl›r. Bu arada böcek d›flar› ç›k›fl yolunda ilerler ve sonunda çiçekten d›flar› ç›kar.
Ar› yeni bir çiçe¤e gitti¤inde çiçe¤in tepeci¤i polenleri erke¤in s›rt›ndan al›r ve bu
flekilde döllenme bafllar.6

Ancak bu olay yaln›zca çiçek için bir avantaj sa¤lamaz. ‹çine düfltü¤ü çiçek
çana¤›nda yer alan salg›, ar›lar için de son derece önemlidir. Çünkü erkek ar›lar
vücutlar›na bulaflan bu salg›n›n kokusunu, çiftleflme zaman›nda difli ar›y› çek-
mek için kullanacaklard›r. 

Baflta da belirtti¤imiz gibi, bir çiçe¤in bir böce¤i kand›racak taktikler gelifl-
tirmesi, fiziksel yap›s›n› bu takti¤e uygun flekilde ayarlamas› asla mümkün de¤il-
dir. Ayn› flekilde bir böce¤in ihtiyac› olan bir maddeyi bir çiçekten karfl›lamak
için taktik gelifltirmesi de kendi iradesiyle gerçekleflemez. ‹ki canl› aras›ndaki bu
flafl›rt›c› uyum, her ikisinin de tek bir Yarat›c› yani üstün güç sahibi Rabbimiz olan
Allah taraf›ndan yarat›ld›klar›n›n bir delilidir. 
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DUVAR USTASI
ARILARIN BECER‹LER‹

Duvarc› ar›lar, ar› türleri içinde yuva yap›m›nda gösterdikleri özen ile dik-
kat çeken canl›lard›r. Yuva kurmak isteyen difli ar› uygun bir yer bulduktan son-
ra ilk olarak bu yeri temizler. Fakat yuvay› yapabilmesi için öncelikle bir çamur
kayna¤› bulmas› gerekmektedir. E¤er difli ar› çamur bulamazsa bir miktar ince
toprak bulur ve bunu salyas› ile kar›flt›rarak yumuflak k›vaml› bir çamur haline ge-
tirir.

Duvarc› ar› yuva yap›m›na bir parça çamuru çenesiyle yerden kaz›yarak bafl-
lar. Bacaklar›n›n aras›nda tuttu¤u bu çamuru küçük bir topak haline getirir ve
ara s›ra çamur ekleyerek adeta bir kal›p yapar. Daha sonra difli ar› çamuru alt çe-
nesiyle tutarak yuvaya geri döner.

Çamurla birlikte yuva yapaca¤› yere gelen ar› ifle rastgele bafllamaz. Duvarc›
ar›lar›n tünelimsi yuvalar›n› yaparken izledikleri belirli bir plan vard›r. Bu plana
uygun olarak; duvarc› ar› haz›rlad›¤› ilk çamur topa¤›n› tünelin kapal› ucunu
oluflturacak olan ilk hücrenin arka bölmesini infla etmek için kullan›r. Daha son-
ra parça parça getirdi¤i çamur topaklar›yla bölmenin inflas›n› tamamlar. Bundan
sonraki aflama duvarc› ar›n›n bitmifl bölmeye yiyecek getirmesidir. 

Hücrenin yap›m›n›n tamamlanmas›yla birlikte duvarc› ar› burada depola-
mak üzere yiyecek toplamaya bafllar. ‹lk turda yuvan›n arka bölümüne polen de-
polar. Sonraki her turda bir önceki yolculu¤unda getirdi¤i polenin üzerine, çene-
sini kullanarak kal›n bir macun haline getirdi¤i baldan b›rak›r. Bu flekilde b›raka-
ca¤› yumurta için ilk haz›rl›klar› tamamlam›fl olur.

Ar› polen yükünü yuvaya b›rak›r b›rakmaz hemen yumurtlamaya bafllar. Yu-
murtlad›ktan sonra difli ar› daha önceden iflaretlemifl oldu¤u di¤er çamur bölme-
nin duvarlar›n› infla etmeye bafllar. Ar›, belirli bir s›ra izleyerek hücre infla ifllemi-
ni ve yumurtlamay›, yuvay› oluflturan hücreler bir dizi halini al›ncaya kadar de-
vam ettirir. Hücrelerin yap›s› standartt›r. Her hücre yiyecekle birlikte bir yumur-
ta içerir ve komflu hücreden de bir çamur bölme ile ayr›l›r. 

En son hücre de tamamlan›p kapat›ld›ktan sonra difli ar› bir boflluk b›rak›r
ve bu bofllu¤u da son olarak bir t›kaç ile kapat›r. Bu t›kaç yuvan›n önüne baflka
canl›lar›n yuva yaparak yavrular›n ç›k›fl›n› engellemelerine olanak vermeyecek
özelliktedir. 7

Yuva yap›m›n›n her aflamas›nda görüldü¤ü gibi, duvarc› ar›lar›n yapt›klar› tüm
hareketlerde çok aç›k bir ak›l ve bilinç vard›r. Allah bir ayetinde balar›lar›n›n ken-
di ilham› ile hareket eden canl›lar olduklar›n› bildirmektedir. Yaln›zca balar›lar›
de¤il, evrendeki tüm canl›lar Allah'›n ilham› ile hareket ederler. Allah üstün güç
sahibi, herfleyin hakimidir.
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KÖR TERM‹TLER‹N GÖKDELENLER‹
Kör iflçilerin Empire State büyüklü¤ünde bir bina infla etmeleri mümkün

müdür? ‹nsanlar için böyle bir fley söz konusu olamaz. Ama kör termitler hayat-
lar› boyunca kendi boyutlar›na göre Empire State yüksekli¤inde yuvalar infla eder-
ler. 

Termitlerin yapt›klar› devasa yuvalar› insanlar›n yapt›klar› binalar ile k›yas-
lamadan önce termitleri genel olarak tan›tmakta fayda vard›r. Termitlerin bilinen
en önemli özelliklerinden biri, insanlar›n bile kolayl›kla y›kamayacaklar› sa¤lam-
l›kta yuvalar yapmalar›d›r. Her tür, kendi ihtiyac› olan özelliklere göre farkl› tip-
lerde yuvalar infla eder. Kimi yak›c› s›caklardan korunmas›n› sa¤layacak yuvalar
yaparken baflka bir tür ise ya¤murlardan korunaca¤› yuvalar infla eder. Bu yuva-
lar a¤aç içlerinde bulunduklar› gibi ço¤unlukla da topra¤›n üstünde ve alt›nda da
yer al›rlar. 

Bir termit yuvas› aç›ld›¤›nda süngerimsi bir görüntüyle karfl›lafl›l›r. Yuva yak-
lafl›k 2,5 cm geniflli¤inde ya da daha dar say›s›z hücrelerden oluflur. Bu hücreleri
birbirlerine ancak termitlerin geçebilece¤i büyüklükte dar delikler ba¤lar. Ter-
mitlerin bu harika binalar› yaparken kulland›klar› hammaddeyse sadece toprak,
kendi salg›lar› ve at›klar›ndan ibarettir. Böylesine basit bir malzemeyle, baz›lar› an-
cak dinamitle y›k›labilecek kadar sa¤lam olan, üstelik içinde labirentler, havalan-
d›rma sistemleri ve kanallar gibi detayl› sistemler bulunan yuvalar yaparlar. 

Görünüfl olarak kuleye benzeyen ihtiflaml› yuvalar› yapan termitlerin as›l
mucizevi özellikleri ise, daha önce de bahsetti¤imiz gibi, kör olmalar›d›r. Bu son
derece flafl›rt›c› bir durumdur. Termitler ne yapt›klar› tünelleri, ne kulland›klar›
malzemeyi, ne bu malzemeyle yapt›klar› topaklar›, ne de yükselttikleri odac›kla-
r› görebilirler. 

Termitlerle insanlar›n yapt›klar› yap›lar karfl›laflt›r›ld›¤›nda yapt›klar› iflin
ola¤anüstülü¤ü daha net flekilde ortaya ç›kmaktad›r. ‹flte bu nedenle termitlerin
yapm›fl oldu¤u gökdelenleri daha iyi de¤erlendirebilmek için Amerika'da bulunan
Empire State binas› iyi bir k›yas imkan› oluflturmaktad›r. Bu binan›n uzunlu¤u 443
metredir. Termitlerse 1–2 cm ebatlar›nda olan böceklerdir. Bu küçük cüsseleri-
ne ra¤men 7 metre yüksekli¤inde devasa yuvalar yaparlar. E¤er termitlerin insan-
larla ayn› boyda olsalard›, yapt›klar› yuvalar da Empire State binas›n›n flu anki
uzunlu¤undan 4 kat daha yüksek olurdu. ‹nsanlar›n yapamad›¤› bu muazzam ifl-
lemi kör termitler milyonlarca senedir, var olduklar› andan itibaren yapmakta-
d›rlar.8

Termitleri bütün özellikleri ile birlikte yaratan Allah't›r. Kör termitlere yap-
t›rd›¤› ihtiflaml› yap›larla alemlerin Rabbi olan Allah bize sonsuz kudretini ve il-
mini tan›tmaktad›r.

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

46

‹HT‹fiAM HER YERDE



47

ADNAN OKTAR

HARUN YAHYA



ÇAN ÖRÜMCEKLER‹N‹N
DALMA TEKN‹⁄‹

Asya ve Avrupa'n›n ›l›k bölgelerinde yaflayan su örümcekleri, hayatlar›n›n
büyük bir k›sm›n› su alt›nda geçirirler. Çünkü bu örümcekler yuvalar›n› suyun içi-
ne yaparlar. 

Yuvan›n inflas› için örümcek ilk olarak su bitkilerinin saplar›n›n veya yaprak-
lar›n›n aras›na a¤larla bir platform yapar. Bu platformu, ipek iplikçiklerle etraf-
taki bitki saplar›na tutturur. Bu iplikçikler, örümce¤e hem evinin yolunu göste-
ren bir iflaret, hem platformu sabitleyen bir ba¤, hem de av›n yaklaflt›¤›n› bildiren
bir radar görevi görür.

Platform oluflturulduktan sonra örümcek, platformun alt›na ayaklar›n› ve
gövdesini kullanarak hava kabarc›klar› tafl›r. Böylece a¤ yukar›ya do¤ru flifler ve
hava ilave edildikçe bir çan biçimini al›r. ‹flte bu çan, örümce¤in su alt›nda oldu-
¤u sürece içinde bar›naca¤› yuvas›d›r. (yan sayfa, sol alt küçük resim)

Örümcek gündüzleri yuvas›n›n içinde bekler. Yak›n›ndan herhangi küçük bir
hayvan, özellikle bir böcek ya da larva geçti¤inde, d›flar› f›rlayarak onu yakalar ve
yemek için yuvas›na götürür. Suyun yüzeyine düflen bir böcek, titreflimlere neden
olur. Bu titreflimleri alan örümcek yukar› ç›kar ve böce¤i al›p suyun alt›na tafl›r.
Örümcek su yüzeyini adeta bir a¤ gibi kullanmaktad›r. Suya düflen böcek, a¤a ta-
k›lan di¤er avlardan farks›zd›r.

K›fl yaklaflt›¤›nda ise örümcek donmamak için kendisini koruyacak önlem-
ler almak zorundad›r. Bu nedenle k›fl›n yaklaflmas›yla birlikte su örümce¤i, göl-
cükte daha afla¤›lara iner. Bu sefer de k›fl için bir çan örerek içini havayla doldu-
rur. Baz› örümceklerse dipte duran bofl bir su salyangozu kabu¤una yerleflir. Ça-
n›n içinde hiç k›p›rdamaz ve k›fl boyunca hemen hemen hiç enerji harcamazlar.
Bunun nedeni fazla enerji kaybetmemek ve oksijen ihtiyac›n› ortadan kald›rmak-
t›r. Bu önlem sayesinde yuvaya tafl›nan hava kabarc›¤›ndaki oksijen örümce¤e k›-
fl› geçirece¤i 4-5 ay boyunca yeter. 

Görüldü¤ü gibi, su örümce¤inin oluflturdu¤u kabarc›k ve avlanma flekli bir
örümce¤in suda yaflayabilmesi için en ideal flekilde tasarlanm›flt›r. Tesadüflerle
karada yaflayan bir canl›n›n suda yaflayacak bir yöntem bulmas› kuflkusuz imkan-
s›zd›r. Bu canl› e¤er suda yaflayacak özelliklere sahip de¤ilse suya ilk girdi¤i an-
da ölecektir, tesadüf ya da baflka bir fley bekleyecek kadar zaman› olmayacakt›r.
Dolay›s›yla kara canl›s› olmas›na ve bu özellikleri tafl›mas›na ra¤men rahatl›kla
suda yaflayabilen bir canl› bu özelli¤ine ortaya ç›kt›¤› ilk andan itibaren sahiptir.
Yani canl› tüm bu özellikleri ile birlikte Allah taraf›ndan bir anda yarat›lm›flt›r. 

Allah su örümceklerinde oldu¤u gibi benzeri olmayan örnekler yaratarak,
sonsuz ilmini ve hikmetini bizlere tan›tmaktad›r.
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K‹T‹N: MÜKEMMEL B‹R
KAPLAMA MALZEMES‹

Böcekler dünyada en çok rastlanan canl›lardand›r. Bunun nedeni pek çok
olumsuz flarta dirençli yap›da yarat›lm›fl olmalar›d›r. Onlar› böylesine dayan›kl›
k›lan nedenlerden biri, vücutlar›n› saran kitin tabakas›d›r.

Kitin isimli madde son derece hafif ve incedir. Bu nedenle böcekler onu ta-
fl›makta hiçbir zaman zorlanmazlar. Bu madde böce¤in bedenini d›flardan sarma-
s›na karfl›n, iskelet ifllevi görecek kadar sa¤lam, ayn› zamanda son derece esnek-
tir. Bu tabaka, böce¤in vücudunun içinden uçlar› kendine ba¤l› olan kaslar›n ka-
s›l›p esnemesi ile hareket edebilir. Bu özellik, böceklere hareketlerinde çabukluk
kazand›rd›¤› gibi, d›flar›dan gelecek darbelerin etkisini de azalt›r. Kitin tabakas›-
n›n üzerindeki özel kaplama maddesi sayesinde d›flar›dan içeri su geçirmez. Vü-
cut içindeki s›v›lar›n da d›flar› ç›kmas›na izin vermez.9 En zor flartlardan, örne¤in
yüksek s›cakl›ktan hatta radyasyondan bile etkilenmez. Bu tabakan›n bir özelli¤i
de yandaki resimlerde örnekleri görüldü¤ü gibi ço¤u zaman etrafa tam uyum sa¤-
layacak bir renkte olmas›d›r. Bu sayede böcek bulundu¤u ortamda düflmanlar›
taraf›ndan fark edilmeden yaflam›n› sürdürebilir. Bu tabakan›n renkleri, bazen de
çevredeki avc› düflmanlara cayd›r›c›l›k sa¤layacak kadar parlak olabilir. 

Pek çok böce¤in d›fl kabu¤unu oluflturan kitin maddesi, sa¤laml›¤›, esnekli-
¤i ve izolasyon gücüyle her yönden mükemmel bir malzemedir. Bu kadar dikkat
çekici özelliklere sahip olan bir madde insan›n akl›na, "E¤er uçaklar ve uzay ge-
mileri kitinin özelliklerine sahip bir maddeden yap›lsalard› nas›l olurdu?" soru-
sunu getirecektir. Aç›kças› bu malzeme havac›l›k uzmanlar›n›n hayalini kurduk-
lar› bir yap›ya sahiptir. Ancak insanlar teknoloji alan›ndaki geliflmelere ra¤men he-
nüz böyle bir baflar›ya ulaflamam›fllard›r. 

21. yüzy›l teknolojisi ile benzeri üretilmeye çal›fl›lan kitin maddesi böcekler
ilk ortaya ç›kt›klar› andan itibaren vard›r. Ve bu madde, yukar›da da belirtti¤imiz
gibi, bir böce¤in sahip olabilece¤i en ideal kaplama malzemesidir. Canl›y› her tür-
lü tehlikeden koruyacak özelliklerdeki bu maddenin, tesadüfen ortaya ç›kmas›
ise elbette imkans›zd›r. Hiçbir böcek kendi iradesiyle karar verip kendine böyle
ideal bir koruma malzemesi üretmifl olamaz. Özel bir yap›ya sahip olan bu mad-
de do¤adaki tafl›n, topra¤›n karar›yla da ortaya ç›kmam›flt›r. Bu madde, kaplad›-
¤› böceklerin tüm ola¤anüstü özellikleriyle birlikte tam bir uyum içinde Allah ta-
raf›ndan yarat›lm›flt›r.

Göklerin ve yerin yarat›lmas› ile onlarda her canl›dan türetip-yaymas›
O'nun ayetlerindendir. Ve O, dileyece¤i zaman onlar›n hepsini topla-
maya güç yetirendir. (fiura Suresi, 29)
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KARINCA OTELLER‹
Bir canl› baflka bir canl›ya yard›m ediyorsa, onun rahat edece¤i ortamlar› ha-

z›rlay›p, ihtiyaçlar›n› gideriyorsa bu birlikteli¤in tesadüfen gerçekleflti¤i elbette
ki iddia edilemez. fiuuru olmayan canl›lar›n birebir uyum göstermeleri, birbirle-
rine fayda verecek davran›fllarda bulunmalar› bu canl›lardaki üstün yarat›l›fl› ka-
n›tlar. Birlikte yaflayan canl›lar tek bir Yarat›c›, yani Allah taraf›ndan birbirlerine
uyumlu olacak özelliklerle yarat›lm›fllard›r. Bu tarz canl›lara en belirgin örnekler-
den biri olarak bitkileri ve kar›ncalar› verebiliriz.

Baz› bitkilerde biyoloji dilinde "domatia" ad› verilen derin oyuklar vard›r.
(yan sayfa küçük resim) Bu oyuklar›n tek fonksiyonu kar›nca kolonilerine s›¤›nak
oluflturmakt›r. Bu bitkilerde kar›ncalar›n kolayca bitkinin içine girip ç›kmalar›n›
sa¤layan delikler ya da dokulardan oluflan ince perdeler vard›r. Bu bölmelerde de
kar›ncalar taraf›ndan toplan›p yenmesi için bitkinin özel olarak üretti¤i besin
oluflmaktad›r. Bu besinlerin tek fonksiyonu da yine kar›ncalar› beslemektir. Bit-
kinin kendisi için görünen bir faydas› yoktur.10 K›sacas› "domatia"lar kar›ncala-
r›n yaflamlar›n› sürdürebilmesi için yarat›lm›fl çok özel yap›lard›r. Is› ve nem mik-
tar› dengesi, kar›ncalar›n istedi¤i ideal ortam› haz›rlamaktad›r. Kar›ncalar, kendi-
leri için haz›rlanm›fl bu özenli yer içerisinde, neredeyse insanlar›n lüks otellerde
rahat edebilece¤i kadar rahat ederler. 

Baflka bir örnek olarak da bir kar›nca çeflidi olan Philidris ile bunun ev sahi-
bi bitkisi olan Dischidia major'u verebiliriz. Bu canl›lar tüm yaflamlar› boyunca or-
tak bir "kimyasal üretim" yaparlar. Söz konusu bitkinin topra¤a iflleyen kökleri yok-
tur ve bu nedenle di¤er bitkilere dolanarak destek al›r. Bitki, karbon ve nitrojen
kazanc›n› art›rmak içinse çok ilginç bir metoda sahiptir. Kar›ncalar›n bu bitkinin
içinde, yavrular›n› yetifltirdikleri ve organik art›klar› (ölü kar›ncalar, böcek par-
çalar› vs.) saklad›klar› "kar›nca yapra¤›" denen bir depolar› vard›r. Bitki, bu k›r›n-
t›lar› bir nitrojen kayna¤› olarak kullan›r. Ayr›ca yaprak boflluklar›n›n iç yüzey-
leri de kar›nca taraf›ndan solunan karbondioksidi emmekte ve böylece gözenek-
lerden ç›kan su kayb›n› azaltmaktad›r.11 Bu bitki tropikal iklimde yetiflmesine
ra¤men, su kayb›n› önlemek onun için çok önemlidir. Çünkü kimyac› bitkilerin
kökleri olmad›¤›ndan topraktaki suya hiçbir zaman ulaflamazlar. Böylece kar›n-
calar, kendilerine bar›nak sunmas›na karfl›l›k olarak, bitkinin iki önemli ihtiyac›-
n› karfl›lam›fl olurlar. 

Her iki örnekte de görülen yap›lar›n tesadüfen meydana geldiklerini, tesadü-
fen kar›ncalara uygun yiyecekler ürettiklerini ve onlara uygun flekiller ald›klar›-
n› iddia etmek kesinlikle mümkün de¤ildir. Kar›nca-bitki iliflkileri, yeryüzünde
tek bir Yarat›c›, yani Allah taraf›ndan yarat›lan ola¤anüstü dengenin delillerinden
sadece biridir.
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IfiIK SAÇAN 
CANLILARDAK‹ ‹HT‹fiAM

Ifl›k saçan canl›lar›n en bilinenleri atefl böcekleridir. Bilimadamlar› y›llard›r
sürdürdükleri araflt›rmalar ve çal›flmalarla atefl böceklerinin ürettikleri kadar ve-
rimli bir ›fl›k üretmeye çal›flmaktad›rlar. Ifl›ktan maksimum verim elde eden ve
neredeyse hiç enerji kaybetmeyen atefl böcekleri, bu özellikleri nedeniyle y›llar-
d›r araflt›rma konusu olmufllard›r.

Gerçekte bir canl›n›n ›fl›k üretmesi, ayn› zamanda da bu ›fl›¤›n ›s›s›ndan et-
kilenmemesi son derece flafl›rt›c›d›r. Çünkü bilindi¤i gibi, günümüz teknolojisi ile
gerçeklefltirilen ›fl›k üretiminde, mutlaka bir s›cakl›k aç›¤a ç›kar ve bu s›cakl›k da
d›flar›ya ›s› enerjisi olarak verilir. Dolay›s›yla bu durumda ›fl›k üreten canl›lar›n ken-
dilerinin de bu yüksek ›s›dan zarar görmeleri gerekmektedir. Oysa ›fl›k üreten
canl›lar kendi ürettikleri s›cakl›ktan hiç etkilenmezler. Çünkü genellikle bu can-
l›lar ›fl›k ürettikleri s›rada çok fazla miktarda bir s›cakl›k da aç›¤a ç›kmaz. So¤uk
›fl›k denen bir tür ›fl›k üretirler. Vücut sistemleri buna uygun olarak tasarlanm›fl-
t›r.

Atefl böcekleri vücutlar›n›n içinde gerçekleflen kimyasal reaksiyonlar sonu-
cu yeflil-sar› ›fl›klar üreten böceklerdir. Haberleflmek ve çiftleflme mesaj› verebil-
mek için bu ›fl›klar› kullanan atefl böceklerinde türe göre ›fl›ldama uzunlu¤u de-
¤iflir. Ayr›ca baz› türlerde, difliyi cezbetmek için önce erkek atefl böce¤i ›fl›ldarken,
bir di¤erinde ça¤r›y› difli atefl böcekleri yapabilir. Baz› türler ise ›fl›klar›n› kendi-
lerini düflmanlar›na karfl› savunmak için kullan›rlar. Saçt›klar› ›fl›k ayn› zamanda
düflmanlar›na tadlar›n›n kötü oldu¤u mesaj›n› da iletir.12

Atefl böceklerinin yan›s›ra çeflitli deniz alt› canl›lar›, böcekler ve daha pek
çok canl› türü de kendi ›fl›klar›n› kendileri üretirler. Her birinin ›fl›¤› üretim fle-
killeri, kullan›m alanlar›, süreleri ve üretilen ›fl›¤›n cinsi gibi özellikleri birbirin-
den çok farkl›d›r.

Bu canl›lara kullanabilecekleri niteliklerde ›fl›k üretebilecekleri sistemleri ve-
ren, bu sistemlerin devaml›l›¤›n› sa¤layan ise elbette canl›lar›n kendileri de¤ildir.
Tesadüfler sonucunda ›fl›k üretebilecek ve bu üretimi yaparken canl›n›n kendine
hiçbir zarar vermeyecek kompleks organlar›n ortaya ç›kmas› da mümkün de¤il-
dir. Ifl›k saçan tüm canl›lar Allah'›n üstün yaratma sanat›n›n delillerindendir. Allah
sonsuz bilgi, ak›l ve kudretinin delillerini, yaratt›¤› canl›lar vas›tas›yla bizlere
tan›tmaktad›r.

Bu, Allah'›n yaratmas›d›r. fiu halde, O'nun d›fl›nda olanlar›n yaratt›kla-
r›n› Bana gösterin. Hay›r, zulmedenler, aç›kça bir sap›kl›k içindedirler.
(Lokman Suresi, 11)
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IfiIK ÜRETEN 
DEN‹ZALTI CANLILARI

Deniz alt› canl›lar›ndan birço¤u da atefl böcekleri gibi ›fl›k üretebilecekleri sis-
temlere sahiptir. Genellikle bunu düflmanlar›n› flafl›rtmak ya da korkutmak için
kullan›rlar. Bunlardan Comb Jelly isimli canl›, t›pk› denizanalar› ve denizane-
monlar› gibi hassas canl›lardand›r. Genellikle mikroskobik bitkiler ve küçük de-
nizhayvanlar› ile beslenirler. Baz›lar› avlar›n› t›pk› bal›k oltas› gibi suda hareket
eden yap›flkan dokunaçlar› ile yakalar. Bir baflka türün ise çok genifl bir biçimde
aç›labilen ve di¤er Comb Jellyler de dahil olmak üzere pek çok canl›y› yutabilen
a¤›zlar› vard›r. Comb Jelly'nin vücudunda s›ra halinde ince tüyler bulunur ve hay-
van bu tüylerini suda kendini ileri do¤ru itebilmek için kullan›r. Bundan baflka he-
men hemen bütün Comb Jellyler'in s›rt›nda t›pk› dikifl yerine benzeyen fleritler ha-
linde ›fl›k üretebilen hücreler bulunmaktad›r. Türlerin de kendi içlerinde ilginç
özellikleri vard›r. Örne¤in k›rm›z› Comb Jelly dokunuldu¤unda parlar. Ayn› za-
manda suya par›ldayan, ›fl›kl› taneler b›rakabilir. Bu, düflmanlardan kurtulmak
için kullan›lan bir flafl›rtma yöntemidir.13

Denizy›ld›zlar›, denizkestaneleri, tüylü y›ld›zlar gibi canl›lar "dikenli hay-
vanlar" olarak adland›r›l›r. Bu hayvanlar›n birço¤unun derisi savunma amac›yla
kulland›klar› keskin dikenlerle kapl›d›r. Deniz k›y›lar›nda, mercan kayal›klar›n-
da ve deniz yataklar›nda yaflarlar. Bu canl›lar da düflmanlar›ndan korunmak için
kendi ›fl›klar›n› üretirler. Parlak kollara ya da omurgalara sahip olan bu canl›lar
kendilerine sald›r› oldu¤unda suda ›fl›k bulutlar› oluflturabilir. 

Korunmak için ›fl›k üreten canl›lara baflka bir örnek olarak da bir denizy›l-
d›z› türünü verebiliriz. Bu denizy›ld›z›, deniz yüzeyinin yaklafl›k 1000 m. dibin-
de yaflamaktad›r. Kollar›n›n ucundan parlak yeflil-mavi ›fl›klar saçar. Ifl›kl› uyar›-
s› düflmanlar›na kötü bir tad› oldu¤unu bildirmek içindir. Yine baflka bir deniz-
y›ld›z› türü ise kendisine sald›r›ld›¤›nda parlamaya bafllar ve düflman› uzaklaflt›r-
mak için kollar›ndan birini düflmana do¤ru f›rlat›r. Bu, denizy›ld›z›n›n kulland›-
¤› önemli bir savunma takti¤idir. Kopan kolun beyaz ›fl›k saçmaya devam etmesi
düflman›n dikkatini kola yöneltir. Denizy›ld›z› da bu s›rada kaçar.14

Canl›lardaki ›fl›k üretme mekanizmalar› da, görüldü¤ü gibi, Allah'›n yarat›-
fl›ndaki muhteflemli¤in örneklerindendir. Allah hiçbir örnek edinmeksizin yaratan-
d›r. 

... Hay›r, göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur, tümü O'na gönülden
boyun e¤mifllerdir. Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratan-
d›r. O, bir iflin olmas›na karar verirse, ona yaln›zca "Ol" der, o da hemen
oluverir. (Bakara Suresi, 116-117)
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YUNUSLARDAK‹
ÜSTÜN YARATILIfi

Yunuslar için nefes almak insanlarda veya di¤er kara memelilerinde oldu¤u
gibi bir refleks de¤ildir, iradeli bir harekettir.15 Yani biz nas›l yürümeye karar
veriyorsak, yunuslar da nefes almaya karar verir. Bu, hayvan›n suda uyurken bo-
¤ularak ölmemesi için al›nm›fl bir tedbirdir. Yunus uykusu s›ras›nda beyninin sa¤
ve sol yar›m kürelerini yaklafl›k on befl dakika arayla nöbetlefle kullan›r. Bir yar›m
küre uyurken, di¤er yar›m küre yüzeye ç›karak hayvan›n nefes almas›n› kontrol
eder. 

Yunuslar bal›klar gibi su içinde nefes al›p veremezler. Bu nedenle nefes almak
için düzenli olarak su yüzeyine ç›karlar. Bafllar›n›n üstünde hava al›p vermeleri-
ni sa¤layan bir delik bulunur. Yunuslar›n vücudu öylesine mükemmel bir yap›ya
sahiptir ki hayvan suya dald›¤›nda bu delik bir kapak taraf›ndan otomatik olarak
örtülür ve bu sayede içeri su kaçmas› önlenmifl olur. Su yüzeyine ç›k›ld›¤›nda ise,
kapak yine otomatik olarak aç›l›r.

Yunuslar›n a¤›zlar›ndaki gagaya benzer ç›k›nt› ise sudaki hareketlerini kolay-
laflt›ran bir baflka özelliktir. Hayvan bu yap› sayesinde suyu daha iyi yarmakta ve
daha az enerji harcayarak, daha h›zl› yüzebilmektedir. Modern gemilerin burun-
lar›nda da yunuslar›n a¤z›na benzer bir ç›k›nt› vard›r. Bu hidrodinamik yap›, ge-
milerin h›z›n› da aynen yunuslar›nki gibi art›rmaktad›r.

Yunuslar ayr›ca bilimadamlar›n› flaflk›nl›¤a düflürecek kadar büyük h›zlarla yol
alabilirler. Yunus bal›klar›n›n bedenlerinin çevresinde kusursuz bir su ak›fl› var-
d›r. Bu ak›fl›n nedeni yunus bal›¤›n›n derisi üzerinde yap›lan araflt›rmalar sonu-
cunda bulunmufltur. Yunus bal›¤›n›n derisi üç katmandan oluflur. D›fltaki kat-
man incedir ve çok esnektir; içteki katman kal›nd›r, katmana plastik k›ll› bir f›r-
ça görünümü veren ve yine esnek olan çubuklardan oluflur. Katmanlar›n üçüncü-
sü olan ortadaki katman ise, süngerimsi bir maddeden yap›lm›flt›r. Böylece, son
h›zla yüzen yunus bal›¤›na de¤en sudan bir girdap oluflmaya bafllad›¤› zaman, d›fl
deri, bu girdab›n neden oldu¤u afl›r› bas›nc› iç katmanlara iletir ve iç katmanlar
bu afl›r› bas›nc› söndürürler. Oluflan girdap, böylece büyümeye zaman bulamadan
kaybolmufl olur.16

Hayvanlar içinde sadece yunuslara özel olan bu yap›lar›n tümü üstün bir ya-
rat›l›fl›n aç›k delillerindendir. Allah her canl› gibi yunuslar› da içinde bulunduk-
lar› flartlara en uygun vücut yap›lar›yla birlikte yaratm›flt›r. 
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DEN‹Z ALTINDA ‹LG‹NÇ B‹R CANLI: 
NUDIBRANCH

Çok ilginç dizaynlara ve ola¤anüstü renklere sahip olan Nudibranch kabu-
¤u olmayan bir salyangoz türüdür. Son derece göz al›c› görünümleri olan bu can-
l›lar deniz alt›n›n en ilgi çekici canl›lar›ndand›r. Bu salyangoz çok parlak renkle-
re sahiptir ve son derece göz al›c›d›r. Ayr›ca son derece yumuflak bir bedene de
sahiptirler. Kendilerini koruyacak bir kabuklar› da yoktur. Bu d›fl görünüm pek
çok canl› için son derece cazip olmas›na ra¤men çok az hayvan Nudibranchlarla
beslenir. Çünkü Nudibranchlar›n çarp›c› renkleri çok zehirli olduklar›n› düflman-
lar›na haber verir. 

Bu denizsalyangozu türünün dikkat çekici özelli¤i kuvvetli bir zehir tafl›yan
"›s›rgan hücreleri"ne sahip olmas›d›r. ‹flte Nudibranchlar bu "›s›rgan hücreleri"
sayesinde düflmanlar›ndan kolayl›kla korunurlar. Ancak daha da ilginci bu hüc-
releri kendilerinin üretmemesidir. Nudibranchlar Hyroid denen canl›larla besle-
nir ve onlar› sindirim sistemlerinde ö¤ütmezler. Bu hayvanlar Nudibranch›n sin-
dirim sistemi içinde koruyucu mukusla kaplan›r ve ›s›rgan hücre olarak ona bir
koruma sa¤larlar.17

Kuflkusuz bir Nudibranch›n, Hyroidlerin zehirli oldu¤unu ve bu zehirin ken-
disine hiçbir zarar vermeyece¤ini, ama ayn› zamanda düflmanlar›ndan da korun-
malar›n› sa¤layaca¤›n› bilmesine imkan yoktur. Böyle bir fleyi deneyerek ö¤ren-
mesi de mümkün de¤ildir. O halde Nudibranchlar bu ilgi çekici savunma meto-
dunu nas›l keflfetmifllerdir? 

‹flte bu noktada karfl›m›za tüm kainatta apaç›k olarak görülen gerçek bir kez
daha ç›kar. Hem desen ve renk çeflitlili¤i ile hem de zehirlerini elde etme yön-
temleriyle dikkat çeken Nudibranchlara neler yapmalar› gerekti¤ini ilham eden,
vücutlar›nda Hyroidlerin zehirini etkisiz hale getirecek bir sistem yaratan, tüm
kainat›n Rabbi olan Allah't›r. Allah bütün canl›lar› çeflitli renklerde ve çok farkl›
özelliklere sahip olarak yarat›r. Allah'›n sonsuz gücünü böyle örneklerle ö¤renen
insana düflen ise Allah'› tesbih ederek, sadece Allah'›n hoflnut olaca¤› umulan, gü-
zel bir ahlak sergilemektir. Allah ayetlerinde flöyle buyurmaktad›r:

‹nsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle de¤iflik olan-
lar vard›r. Kullar› içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar 'içleri titreye-
rek-korkar'. fiüphesiz Allah, üstün ve güçlü oland›r, ba¤›fllayand›r. (Fa-
t›r Suresi, 28)
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PAPA⁄AN BALI⁄ININ 
UYKU TULUMU

Papa¤an bal›klar› özellikle geceleri kendi ürettikleri jelatinimsi bir madde
ile tüm vücutlar›n› kaplarlar. Öncelikle bu jelatinimsi maddenin nas›l üretildi¤i-
ne ve kullan›ld›¤›na bir bakal›m. Papa¤an bal›klar› geceleri kendilerini d›fl etken-
lerden korumak için bu jelatinimsi maddeyi üretirler. Bu madde bal›¤› geceleri ak-
tif olan ve ciddi bir tehlike oluflturan düflmanlar›ndan korurken bir yandan da
bal›¤›n kamuflaj yöntemiyle gizlenmesini sa¤lar. 

Bu jelatinimsi k›l›f önce solungaç bofllu¤unun üst kenar›nda bulunan salg› be-
zinden nefes al›p verirken salg›lan›r. Bir süre sonra bu k›l›f bal›¤›n tüm vücudu-
nu sarar. Bu fleffaf uyku tulumunun en önemli fonksiyonu da bal›¤› en büyük
düflmanlar›ndan olan müren bal›klar›na karfl› korumakt›r. Mürenler ola¤anüstü
hassas bir koku alma yetene¤ine sahiptirler ve avlar›n› bu yetenekleri sayesinde
bulurlar. Fakat bu koruyucu çanak sayesinde müren, papa¤an bal›¤›n›n kokusu-
nu alamad›¤› gibi, yan›ndan geçerken av›na çarpsa bile onu fark edemez.

Bu durumda flunu düflünmek gerekir: Papa¤an bal›klar› geceleri kulland›k-
lar› bu koruyucu k›l›f› nas›l elde etmifllerdir? Düflmanlar› olan müren bal›klar›n›n
kuvvetli koku alma duyusunu aflabilecek, geceyi rahatl›kla geçirmelerini sa¤laya-
cak böylesine önemli bir maddeyi nas›l keflfetmifllerdir?

Kuflkusuz kimyevi bir maddeyi kendi vücudunda üretip kendisini bu mad-
deyle kaplamay› bir bal›¤›n akletmesini, planlamas›n› beklemek mümkün de¤il-
dir. Üstelik böyle bir oluflumun zaman içinde kendili¤inden meydana gelmesi de
mümkün de¤ildir. Nas›l ki resimdeki papa¤an bal›¤› böyle bir maddeyi üretmeyi
kendi bilinciyle planlay›p, vücudunda böyle bir sistemi kendi iradesiyle olufltu-
ramazsa, bundan 1000 sene önce, 10.000 sene önce yaflam›fl bir papa¤an bal›¤› da
bunu yapamaz. 

Bal›¤›n vücudunun düflman›na karfl› çok uygun bir jelatinle kaplanm›fl olma-
s› çok ustaca bir kamuflaj yöntemidir. Böyle bir özelli¤in tesadüfen ortaya ç›ka-
mayaca¤›, üstün bir güç taraf›ndan var edildi¤i aç›kt›r. Bu benzeri olmayan güç,
bal›¤a ya da baflka herhangi bir varl›¤a de¤il, tüm bunlar› var edip düzenleyen
Allah'a aittir. Ayetlerde flöyle buyrulmaktad›r:

‹flte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan baflka ‹lah yoktur. Herfleyin Ya-
rat›c›s›'d›r, öyleyse O'na kulluk edin. O, herfleyin üstünde bir vekildir.
Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, Latif olan-
d›r, haberdar oland›r. (Enam Suresi, 102-103)
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AKREP BALIKLARININ
KAMUFLAJI

Resimde görülen akrep bal›klar›na bir bak›n, içinde bulunduklar› ortamdan
ay›rt etmenin ne kadar zor oldu¤unu hemen fark edeceksiniz. 

Akrep bal›klar› ›l›man ve tropik kuflaktaki deniz yata¤›nda yaflar ve hiçbir
zaman aç›k denize ç›kmazlar. Bu bal›klar etoburdurlar ve küçük bal›klar› yerler.
Gö¤üs bölgelerindeki yüzgeçler bal›¤›n düflmanlar›n› engellemek için kulland›¤›
mükemmel silahlard›r. Bal›¤›n k›rm›z›-beyaz çizgileri yaflad›¤› mercanlar›n için-
de kamufle olmas›n› sa¤lar. Akrep bal›¤› son derece renkli bir görünüme sahiptir
ama ayn› flekilde yaflad›¤› mercanlar da çok renkli oldu¤u için mercanlar›n için-
de kolayl›kla kaybolur. Bu da av olma riskini azalt›r. Ayn› zamanda av›na da ra-
hatl›kla yaklaflmas›na olanak verir.18

Akrep bal›klar›nda oldu¤u gibi deniz alt› canl›lar›n›n pek ço¤unu yaflad›kla-
r› ortam›n içinden ay›rt etmek mümkün de¤ildir. Bu canl›lar›n varl›¤› ancak ha-
reket ettiklerinde anlafl›l›r. Deniz alt›nda kusursuz bir flekilde kamufle olan can-
l›lar bu renkleri kullanarak avlan›rlar, ürerler, mesajlar gönderirler. Peki bu uyum
nas›l ortaya ç›km›flt›r? Bir bal›¤›n vücudunu, içinde yaflad›¤› kaya ile ayn› renk, hat-
ta ayn› ç›k›nt›l› görünümde yapan, bir karidesi deniz bitkilerinin renklerine bü-
rüyen kimdir?

Tesadüfen gerçekleflecek kimyasal ifllemlerin ya da herhangi baflka bir etki-
nin bu canl›lara bulunduklar› ortam›n rengini vermesi imkans›zd›r. Bir bal›¤›n, bir
karidesin ya da bir yengecin renk kavram›ndan haberdar olmas› ve kendinde renk
de¤iflikli¤i yapabilecek sistemler üretmesi de imkans›zd›r. Böyle bir düflünce ha-
yali olmaktan öteye gidemeyecektir. Böyle bir sistemin tasarlanmas›, canl›lara bu
sistemin yerlefltirilmesi, nesilden nesile aktar›lmas› için genlerinde düzenleme ya-
p›lmas› ve bu bilgilerin canl›lar›n hücrelerinde kodlanmas› ancak çok üstün bir
güç sahibi taraf›ndan yap›labilir.

Bu üstün güç sahibi Allah't›r. Bütün canl›lar› sahip olduklar› özelliklerle bir-
likte kudret sahibi olan Allah yaratm›flt›r.

Allah... O'ndan baflka ‹lah yoktur. Diridir, Kaimdir. O'nu uyuklama ve
uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. ‹zni olmak-
s›z›n O'nun Kat›nda flefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve ar-
kalar›ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n d›fl›nda, O'nun ilmin-
den hiçbir fleyi kavray›p-kuflatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve
yeri kaplay›p-kuflatm›flt›r. Onlar›n korunmas› O'na güç gelmez. O, pek
Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)
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‹⁄NEL‹ ‹STAKOZLARIN
GÖÇLER‹

Binlerce hatta on binlerce kilometre uzakl›ktaki bölgelere göç eden canl›la-
r›n böyle bir fleyi nas›l baflard›klar›n› hiç düflünmüfl müydünüz? Örne¤in, yapa-
caklar› yolculuklar›n mesafesini nas›l tam hesaplad›klar›n› ve bu hesaba göre na-
s›l olup da tam yetecek kadar besin depolad›klar›n›, nas›l olup da rotalar›n› flafl›r-
mad›klar›n›, gittikleri yerde hava koflullar›n›n daha iyi olaca¤›n› nas›l bildikleri-
ni, kimi zaman hiç görmedikleri halde yollar›n› nas›l bulduklar›n› ve daha ben-
zer pek çok sorunun cevab›n› düflünen insan çok aç›k bir gerçekle karfl›laflacak-
t›r.

Göç eden canl›lar›n hiç bilmedikleri yerlerle ilgili bu bilgilere kendi bilinç ve
iradeleriyle ulaflmalar›, bunlara uygun hesaplar yaparak, bu hesaplara uygun fle-
kilde toplu hareket etmeleri imkans›zd›r. Bu durum, yapt›klar› ifllerin bu canl›la-
ra "ilham edildi¤ini", bu canl›lar›n üstün bir güç taraf›ndan yönlendirildiklerini
gösterir. Göç eden canl›lar Allah'›n ilham› ile yollar›n› bulmakta, nas›l enerji ta-
sarrufu yapacaklar›n› ve di¤er gerekli olan bütün bilgileri bilmektedirler. 

Göç eden canl›lara bir örnek olarak i¤neli istakozlar› verelim ve bu canl›la-
r›n imkans›z gibi görünen fleyleri nas›l baflard›klar›n› görelim. ‹¤neli istakozlar
Florida k›y›lar›ndaki ve Bahama çevresindeki mercan kayal›klar›nda yaflarlar. Fa-
kat hava flartlar›n›n de¤iflmesiyle birlikte kayal›klardaki yuvalar›n› b›rak›r ve de-
niz alt›nda toplanmaya bafllarlar. Yumurtlamak için daha s›cak ve güvenli olan
derinlerdeki sulara do¤ru yapacaklar› göç için bir haz›rl›kt›r bu. Göçe haz›rlanan
istakozlar›n her biri yap›flkan›ms› antenleriyle önlerindeki istakozun arkas›na tu-
tunur ve tek s›ra olufltururlar. Oluflturulan her s›rada yaklafl›k 50 tane istakoz bu-
lunur. ‹stakozlar›n tek s›ra oluflturarak hareket etmelerinin önemli sebepleri var-
d›r. Öncelikle bu hareket suyun sürükleme etkisini azalt›r ve daha az güç harca-
malar›n› ve daha h›zl› hareket etmelerini sa¤lar. Bundan baflka hiçbir gizlenme
yeri olmayan aç›k kum ovalar› boyunca hareket eden istakozlar karfl›lar›na ç›kan
tehlikelere karfl› daha etkili bir koruma sa¤lam›fl olurlar. Göç eden istakoz sürü-
leri düflmanlar› taraf›ndan sald›r›ya u¤rad›klar›nda yapt›klar› s›ray› bozar ve k›s-
kaçlar› d›flar›da olacak flekilde yeni bir s›ra olufltururak savunma yaparlar. 19

Göç eden yetiflkinler k›y›ya yak›n yerlerde yumurtalar›n› b›rak›rlar. Yumur-
tadan ç›kan larvalar deniz ak›nt›lar›yla tekrar derinlere tafl›n›r ve dipte yerleflirler.
Yavrular yetiflkin hale geldiklerinde ayn› döngü tekrar bafllar ve tek s›ra halinde
dizilerek göç ederler.20

O, yaratt›¤›n› bilmez mi? O, Latif'tir; Habir'dir. Sizin için, yeryüzüne
boyun e¤diren O'dur. fiu halde onun omuzlar›nda yürüyün ve O'nun r›z-
k›ndan yiyin. Sonunda gidifl O'nad›r. (Mülk Suresi, 14-15)
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DEN‹ZATLARININ
‹LG‹NÇ ÖZELL‹KLER‹

Denizatlar› d›fl görünümleri ve son derece özel bir düzene sahip olan genel
yap›lar› ile dikkat çekici canl›lard›r. Boylar› 4 ile 30 cm aras›nda de¤iflen denizat-
lar› genellikle k›y› fleridinde yosunlar›n ve di¤er bitkilerin aras›nda yaflarlar. Sa-
hip olduklar› koruyucu kemiksi bir z›rh bu hayvanlar› tehlikelerden korur. Z›rh
o kadar sa¤lamd›r ki, kurumufl ölü bir denizat›n› elinizle k›rman›z neredeyse im-
kans›zd›r. 

Denizat›n›n bafl›, vücuduna dik aç› ile yerlefltirilmifltir. Baflka hiçbir bal›kta
bu özelli¤in bir efline rastlamak mümkün de¤ildir. Denizatlar› vücutlar› dik ola-
rak yüzer, bafllar›n› yukar› ve afla¤› hareket ettirebilirler. Ancak bafllar›n› iki yan-
lar›na do¤ru hareket ettiremezler. Bu özellik di¤er canl›larda olsa görme aç›s›ndan
problem oluflturabilirdi. Ancak denizatlar›n›n sahip olduklar› özel vücut yap›s› sa-
yesinde böyle bir problem hiç yaflanmaz. Denizatlar›n›n gözleri birbirinden ba¤›m-
s›z, her yöne serbestçe hareket edebilecek ve dönerek her taraf› rahatl›kla seyre-
debilecek flekilde yarat›lm›flt›r. Bu yüzden kafalar›n› iki yana çeviremeseler de et-
raflar›n› rahatl›kla görebilirler.

Denizatlar›n›n yüzmeleri de çok özel bir sistem sayesinde gerçekleflir. Yüz-
me keselerinde bulunan bir tür gaz›n miktar›nda gereken de¤ifliklikleri yaparak
suda rahatl›kla yükselip alçal›rlar. Denizat›, e¤er bu kesesi zarar görürse ve az
miktar da olsa gaz kaybederse denizin dibine batar. Bu durum ise denizat› için ölüm
demektir. Burada hemen dikkat çekilmesi gereken önemli bir nokta vard›r. Yüz-
me kesesindeki gaz›n miktar› çok hassas ayarlanm›flt›r. ‹flte bu yüzden herhangi
bir de¤ifliklik hayvan›n ölümüne neden olmaktad›r. Bu hassas ayar›n bize göster-
di¤i gerçek ise çok önemlidir. Bir denizat› ancak bu hassas ayarla yaflayabilir. Ya-
ni bir denizat› ancak bu özelli¤iyle birlikte tek bir anda ortaya ç›kt›¤› için varl›¤›-
n› sürdürmektedir. Bu durum denizat›n›n zaman içinde bu özellikleri kazanma-
s›n›n mümkün olmad›¤›n›, yani evrimcilerin iddia etti¤i gibi evrimin bir ürünü ol-
mad›¤›n› gösterir. Evrendeki her varl›k gibi onlar da bütün özellikleriyle birlikte
Allah taraf›ndan yarat›lm›fllard›r.

Bu canl›lar›n en flafl›rt›c› yönü ise erkek denizat›n›n do¤um yapmas›d›r. Er-
kek denizat› karn›n›n alt k›sm›nda, z›rh tabakas›n›n olmad›¤› bölgede, genifl bir
keseye ve bunun üzerinde de yar›¤a benzer bir aç›kl›¤a sahiptir. Difli, yumurtala-
r›n› do¤rudan bu keseye yerlefltirir. Erkek ise burada biriken yumurtalar› döller.
Yumurtalar›n b›rak›ld›¤› kesenin iç k›sm›ndaki deri bir süre sonra sünger gibi
olur ve yumurtalar›n beslenmelerinde önemli bir rol oynayan kan damarlar›yla do-
lar. 1 ya da 2 ay sonra denizat›n›n kopyalar› olan yavrular keseden ç›kar.21

Deniz alt›ndaki çok say›daki canl› türünden yaln›zca bir tanesi olan denizat-
lar› pek çok yönden benzersiz özelliklere sahiptirler. Denizatlar›ndaki yarat›l›fl
Allah'›n s›n›rs›z gücünün, sonsuz ilminin örneklerindendir.
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DEN‹ZANALARININ
B‹L‹NMEYEN ÖZELL‹KLER‹

Denizanalar› herkesin tan›d›¤› son derece ilginç canl›lardand›r. Ancak %95'i
sudan oluflan denizanalar›n›n genelde bilinmeyen flafl›rt›c› özellikleri de vard›r. Ör-
ne¤in, baz› türleri ›fl›k saçarak düflmanlar›n› yan›lt›r, baz›lar› ise vücutlar›nda düfl-
manlar› için öldürücü zehirler üretir. 

Hemen hemen bütün iklim koflullar›nda yaflamlar›n› sürdürebilen deniza-
nalar›n›n pek çok türü canl›lar için tehlikelidir. Saydam bir yap›lar› olan bu can-
l›lar›n, vücutlar›n›n alt k›s›mlar›ndan uzanan dokungaçlar› vard›r. Baz› türlerin do-
kungaçlar›nda zehirli bir s›v› bulunur. Denizanalar› avlar›n› bu zehiri f›flk›rtarak
yakalar, düflmanlar›n› da bu zehirle öldürürler. Zehiri olmayan denizanalar› tür-
leri ise elbette ki savunmas›z de¤ildir. Bunlardan kimileri kendilerini korumak
için ›fl›k saçma özelliklerini kullan›rlar. Düflmanlar› olan deniz kaplumba¤alar›n-
dan, deniz kufllar›ndan, bal›klar ve balinalardan kurtulmak için planl› ve metod-
lu bir flekilde hareket ederler. Düflmanlar›ndan kaçarken bütün vücutlar›nda ›fl›k
yanar. Ancak düflman tam onlar› ›s›rmaya kalkt›¤›nda çan görünümlü k›s›mlar›n-
daki ›fl›¤› kapat›rlar ve ›fl›¤› yan›k kalan dokungaçlar›n› gövdelerinden ay›r›rlar. Böy-
lece düflman›n dikkati dokungaçlara çekilmifl olur. Denizanalar› da bu durum-
dan faydalanarak hemen oradan uzaklafl›rlar.

Baflka bir tür olan fizalyalar (yan sayfa sol alt resim) ise dev denizanalar›d›r.
Akdeniz dahil bütün tropik ve ›l›man iklimlerde yaflarlar. Fizalyalar›n deniz yü-
zeyinden 20 cm kadar yukar›ya yükselen masmavi yelkenimsi bir organlar› var-
d›r, onlar› yüzdüren ve ilerleten bu organd›r. Helezon biçimli dokungaçlar›nda felç
yap›c› toksinler içeren kapsüller bulunur. 

Denizanalar›n›n tüm bu özellikleri son derece ilginçtir. Güneflle temas etti-
¤inde k›sa bir süre içinde kuruyup yok olan, neredeyse tamam› sudan oluflan bir
canl› nas›l olup da kimyasal madde üretimi yapar? Veya nas›l olur da düflman›n›
yan›ltacak taktikler gelifltirebilir?

Denizanalar›n›n düflmanlar›n› ya da avlar›n› görebilecek gözleri, beyinleri
yoktur. Denizanalar› sadece peltemsi bir su kütlesidir, ancak çeflitli taktikler uy-
gulayarak avlanmak, düflmanlar›ndan kurtulmak gibi bilinçli davran›fllarda bulu-
nurlar. Bu bilincin, çözümler üreten akl›n denizanalar›na ait olamayaca¤› çok
aç›kt›r. ‹flte denizanalar› hakk›ndaki bilgiler bu bak›fl aç›s›yla incelendi¤inde ufuk
açan, insan› çok önemli sonuçlara ulaflt›ran bilgiler haline gelmektedir. 

Denizanalar›n› ve özelliklerini, yapt›klar›n› düflünen kifli bu canl›lar›n ken-
di kendilerine hiçbir fley yapamayacaklar›n›, herfleye hakim olan bir güç taraf›n-
dan yönetildiklerini anlayacakt›r. Hiç benzeri olmayan bu güç Allah'a aittir. Allah
tüm canl›lar› çeflit çeflit yaratarak, kendi üstün akl›n› ve benzeri olmayan ilmini
bu canl›larda tecelli ettirmektedir. Denizanalar› sadece tek bir örnektir.

70

‹HT‹fiAM HER YERDE



71

ADNAN OKTAR

HARUN YAHYA



DEN‹Z KABUKLULARINDAN 
TARAKLARIN GÖZLER‹

Yandaki küçük resimde görülen Tarak ad› verilen bir deniz kabuklusudur.
fiimdi resme dikkatlice bak›n. Bu deniz kabu¤u fleklindeki hayvan›n kabu¤unun
kenarlar› boyunca dizilmifl küçük parlak mavi noktalar› farkettiniz mi? Peki bu ma-
vi noktalar›n her birinin asl›nda birer göz oldu¤unu söylesek buna flafl›r›r m›yd›-
n›z? 

Ne kadar flafl›rt›c› da olsa bu mavi noktalar›n her biri resimde görülen canl›-
ya ait gerçek birer gözdür. Her biri yaln›zca 1 mm. büyüklü¤e sahip olan bu göz-
ler, son derece küçük olmalar›na ra¤men bu canl›n›n düflmanlar›ndan kurtulma-
s›n› sa¤lamaktad›r. 22

Taraklar›n bu küçük gözlerinin her biri kendi lens (mercek) ve retinas› olan
gözlerdir. Bu gözlerdeki mercekler ›fl›¤› toplay›p odaklamaya yarar. Ancak bu can-
l›lar›n beyinlerinde bir görme merkezi yoktur. Yani gözleri taraf›ndan odaklanan
görüntüler, canl›n›n beyninde normal bir gözün gördü¤ü flekilde alg›lanmaz. Ta-
raklar›n gözleri üzerinde araflt›rma yapan bilimadamlar› bu gözlerin büyük bir
olas›l›kla görüntü oluflturamad›¤›n› tahmin etmektedirler. Öyleyse bu hayranl›k
uyand›ran gözler ne ifle yaramaktad›r? 

Taraklar bu gözleri ayd›nl›kla karanl›¤› ay›rt etmek için kullanmaktad›rlar ve
böylece kumlu alanlardan yosunlu bölgelere do¤ru hareket edebilmektedirler.
Ayr›ca milimetrik gözleri istiridyelere çevrelerindeki hareketleri fark edebilme
duyarl›l›¤›n› da sa¤lamaktad›r. ‹stiridye bu sayede kendisini avlamak isteyenler-
den kaç›p kurtulabilmektedir. 

Tara¤›n gözleri yaflad›¤› ortamda ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek özelliklere sa-
hiptir ve bu gözlerin oluflumunda çok aç›k bir yarat›l›fl vard›r. Gözler bu canl›n›n
d›fl dünyay› alg›layabilece¤i bir dizi fleklinde kabu¤un d›fl bölümüne dizilmifltir.
Yani bu canl›ya ihtiyac› olan gözler ihtiyac› olan uyum ve düzende verilmifltir.
Deniz alt›ndaki kabuklu bir canl›dan kufllara, a¤açlardaki sistemlerden y›ld›zla-
ra kadar evrenin her yerini kuflatm›fl olan bu kusursuz uyum, düzen ve plan›n el-
bette ki bir planlay›c›s›, Yarat›c›s› vard›r. Allah canl›larda yaratt›¤› bu gibi detay-
l› yap›larla bize Kendisi'ni tan›tmaktad›r. Ak›l sahibi insanlara düflen görev ise, gök-
ten yere, atomdan galaksilere kadar her yerde tecelli eden Allah'›n s›n›rs›z gücü-
nü görmek ve yaln›zca Allah'a yönelmektir. 

Ve Allah ile beraber baflka bir ‹lah'a tapma. O'ndan baflka ‹lah yoktur.
O'nun yüzünden (zat›ndan) baflka herfley helak olucudur. Hüküm O'nun-
dur ve siz O'na döndürüleceksiniz. (Kasas Suresi, 88)
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M‹KRO DÜNYANIN CANLILARI: 
PLANKTONLAR

Planktonlar deniz alt›ndaki yaflam zincirinin en önemli, en can al›c› halka-
lar›ndan biridir. Bu canl›lar›n boyutlar› birkaç mikrometreyi geçmez. Bir mikro-
metrenin bir metrenin milyonda biri oldu¤u düflünüldü¤ünde, bu canl›lar›n göz-
le görülemeyecek kadar ufak olduklar› anlafl›lacakt›r. Peki gözle görülemeyecek
kadar küçük olan bu canl›lar› böylesine önemli, hatta yaflam›n devaml›l›¤› için
zorunlu yapan hangi özellikleridir?

Deniz alt›ndaki pek çok canl›n›n temel besini bitkisel ve hayvansal olarak
ikiye ayr›lan planktonlard›r. Bu nedenle planktonlar›n varl›¤›nda bir azalma, ba-
linalardan küçük deniz canl›lar›na kadar pek çok canl› için tehlike oluflturur. Bu
mikroskobik canl›lar›n önemi sadece bununla s›n›rl› de¤ildir. Özellikle bitkisel
planktonlar dünya üzerindeki çeflitli dengelerin sa¤lanmas›nda önemli bir fak-
tördürler.

Fitoplanktonlar bitkisel planktonlard›r ve temel olarak deniz ak›nt›lar›yla
sürüklenen tek hücreli mikroskobik organizmalardan oluflur. Fitoplanktonlar de-
nizlerdeki beslenme zincirinin ilk halkas›n› olufltururlar. Ayr›ca kara bitkilerin-
de oldu¤u gibi, do¤rudan günefl enerjisini kullanarak fotosentez yapar ve kendi
besinlerini üretirler. Dolay›s›yla okyanuslar›n temel organik madde kayna¤› olan
bitkisel planktonlar, ayn› zamanda oksijen çevriminde de dengeleyici bir rol oy-
narlar. 

Fitoplanktonlar›n yapt›klar› fotosentez ifllemleri s›ras›nda havadaki karbon-
dioksit emilir ve büyük miktarda oksijen aç›¤a ç›kar, dünyada bitkilerin her y›l at-
mosfere sal›verdi¤i 110 milyar tonluk miktar›n %70'i bu yoldan sa¤lan›r.23

Fitoplanktonu oluflturan tek hücreli suyosunlar›na çok say›da örnek göster-
mek mümkündür. Yüzeyleri geometrik biçimlerle bezeli olan silisli kapsülleri sa-
yesinde kolayl›kla tan›nan Diyatomeler ve iki kamç›lar› sayesinde yer de¤ifltirebil-
me özelli¤ine sahip olan Dinoflagellatlar, fitoplanktonlara örnek olarak gösterile-
bilir. 

Hayvansal planktonlar da genel olarak tek hücreli canl›lardan oluflur, ama bu
grupta çok hücreli hayvanlar da bulunabilmektedir. Hemen hemen bilinen bütün
deniz canl›s› gruplar›n›n plankton biçimleri vard›r. Örne¤in omurgas›z hayvan-
lar larva halindeyken bal›klar da geliflmelerinin bafllang›ç evrelerinde denizlerde-
ki geçici planktonlar› olufltururlar. 

Planktonlar›n hem çok de¤iflik türleri hem de her türün kendine özgü özel-
likleri vard›r. Burada anlat›lan çok s›n›rl› örneklerde de görüldü¤ü gibi, bu mik-
roskobik canl›larda hem görünüfl hem de genel yap› olarak bir kusursuzluk ha-
kimdir. Bu canl›lar dünya üzerindeki pek çok dengenin sa¤lanmas›na yard›mc› ol-
maktad›rlar. Allah'›n gücü sonsuzdur, diledi¤ini diledi¤i flekilde yarat›r. Allah
herfleye güç yetirendir.
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SU ALTINDAK‹ BARINAKLAR: 
MERCANLAR

Mercanlar tropikal sular›n s›¤ bölgelerinde yaflayan canl›lard›r. Ölü mercan-
lar›n kireçtafl›na dönüflen iskeletlerinin zaman içinde birikmesiyle de pek çok
canl›n›n birarada yaflad›¤› mercan resifleri oluflur. Resifler oldukça genifl alanlara
yay›labilmektedir. Bilimadamlar› mercan resiflerini içlerinde bar›nd›rd›klar› can-
l› çeflitlili¤i aç›s›ndan ya¤mur ormanlar›yla k›yaslamaktad›r. Çünkü mercan re-
siflerinde 2000'den fazla bal›k, 5000 çeflit yumuflakça, 700 çeflit mercan ve say›-
s›z yengeç türü, denizkestanesi, denizy›ld›z›, deniz salyangozu çeflitleri vard›r.

Polipler de mercan resiflerinde yaflayan bir hayvan türüdür ve dokular›n›n
iç yüzeyindeki hücrelerde yaflayan alglerle ortak bir yaflam sürerler. Alglerin klo-
rofil hücreleri vard›r, bu sayede fotosentez yapabilirler. Algler oksijen aç›s›ndan
zengin, fakat besin aç›s›ndan fakirdirler. Di¤er bitkiler gibi algler de nitrata ve
fosfata ihtiyaç duyarlar. ‹flte bu noktada iki canl› aras›ndaki ortak yaflam›n önemi
ortaya ç›kar. Tek bafl›na olsa yaflayamayacak olan bu canl›lar birliktelikleri saye-
sinde eksikliklerini gidererek yaflamlar›n› sürdürmektedirler. 

Polip dokular›nda yaflayan algler, yaflamalar› için gerekli olan nitrojen gibi
maddeleri poliplerden elde etmifl olurlar. Ayn› zamanda da güvenli bir bar›na¤a
s›¤›narak, düflmanlar›ndan da korunurlar. Buna karfl›l›k, polipler de alglerin fo-
tosentez yaparak ürettikleri besinin bir bölümünü al›rlar. Bu flekilde polipler, ki-
reç tafl›ndan meydana gelen iskeletlerini infla etmek için ihtiyaçlar› olan gerekli ener-
jiyi elde etmifl olurlar.24

Di¤er ortak yaflayan bütün canl›larda oldu¤u gibi, poliplerle algler aras›nda-
ki ortak yaflamda da her iki canl›n›n bütün ihtiyaçlar› en rahat flekilde karfl›lan-
maktad›r. Bu canl›lar› biraraya getiren, her ikisinin de ihtiyaçlar›ndan haberdar olan
tek bir Yarat›c›'n›n oldu¤u aç›kt›r. Bu canl›lar birbirlerini tamamlayacak, birbir-
lerinin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flekilde Allah taraf›ndan yarat›lm›fllard›r.

Allah deniz alt›nda yaratt›¤› çeflit çeflit canl› ve bu canl›lardaki örneksiz ya-
p›lar, hayret uyand›ran özellikler ile bize sonsuz sanat›n› ve s›n›rs›z ilmini tan›t-
maktad›r.

Yerde sizin için üretip-türetti¤i çeflitli renklerdekileri de (faydan›za ver-
di). fiüphesiz bunda, ö¤üt al›p düflünen bir topluluk için ayetler vard›r.
Denizi de sizin emrinize veren O'dur, ondan taze et yemektesiniz ve gi-
yiminizde ondan süs-eflyalar› ç›karmaktas›n›z. Gemilerin onda (sular›)
yara yara ak›p gitti¤ini görüyorsun. (Bütün bunlar) O'nun fazl›ndan ara-
man›z ve flükretmeniz içindir. (Nahl Suresi, 13-14)
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DEN‹Z‹N GÖZ KAMAfiTIRICI 
MÜCEVHERLER‹: ‹NC‹LER

‹nsan dünya üzerinde her nereye gözünü çevirip bakacak olsa ihtiflaml› bir
yarat›l›fl, kusursuz bir tasar›m ve hayret verici özelliklerle karfl›lafl›r. Bu kitap bo-
yunca verdi¤imiz örnekler bu ihtiflam›n yaln›zca birkaç küçük detay›d›r. Allah
insanlar için yeryüzünde görünümü son derece güzel olan pekçok bitki ve hay-
van türü yaratm›flt›r. Do¤adaki her detay› insan›n zevk duyaca¤›, lezzet alaca¤›
flekilde var etmifltir. Tüm bunlarla birlikte yeryüzünde pek çok süs eflyas› da Allah
taraf›ndan yarat›larak insanlar›n hizmetine sunulmufltur. Bu süs eflyalar›ndan bi-
ri olan inciler ihtiflaml› güzelliklerinin yan›s›ra, her yönden ilginç özelliklere de
sahiptirler. 

‹ncilerin oluflum aflamalar› hayranl›k uyand›r›c›d›r. ‹ncileri genellikle inci
midyesi denilen ve pek çok türü bulunan istiridyeler üretirler. Bu istiridyelerin ka-
buklar›n›n dirençleri oldukça yüksektir. Aç›lmas› son derece zor olan d›fl kabuk-
lar›n›n kalsiyum karbonat esasl› olan bileflimleri birçok düflman için de cayd›r›-
c›d›r. Kalsiyum karbonat maddesi ayn› zamanda istiridyenin inciyi oluflturmas›n-
da da önemli rol oynamaktad›r.

‹stiridyeler içlerine kum, çak›l veya zarar verecek parazit organizmalar gir-
di¤inde bundan rahats›z olurlar. Bu gibi durumlarda bir korunma yöntemi olarak
bu davetsiz misafiri izole ederler ve üzerini sedefle kaplamaya bafllarlar. ‹flte bu kap-
lama ifllemi incinin oluflumundaki ilk aflamad›r. ‹stiridyenin içine giren yabanc›
cisimler incilerin oluflmas› için bir çekirdek görevi görürler. Y›llar boyunca bu
çekirdek maddenin üstü ince kalsiyum karbonat katmanlar›n›n üst üste gelmesiy-
le kaplanacakt›r.

Peki istiridyenin içinde sedef maddesi nas›l oluflmaktad›r? ‹stiridyenin iç de-
risindeki katmanlarda sedefi oluflturan iki ana madde bulunur. Bir katmanda in-
ciyi meydana getiren ve "aragonite" ad› verilen, kalsiyum karbonat içerikli bir mi-
neral, di¤erinde ise incideki bu aragonite maddesini bir arada tutacak olan uhu ben-
zeri "conchiolin" maddesi bulunur. Aragonite yar› fleffaf bir madde oldu¤u için in-
ciye parlakl›k kazand›racakt›r. Bu iki maddenin istiridye (asl›nda beyni bile olma-
yan bir et parças›) taraf›ndan üretiliyor olmas›, sonra bunlar›n biraraya gelip bir
toz tanesini kaplayarak inci gibi bir güzelli¤i oluflturmas› elbette ki düflündürü-
cüdür. ‹stiridyenin korunma amaçl› üretti¤i inci, insanlar için estetik bir süs ola-
rak yarat›lmaktad›r. 

Allah Rahman Suresi'ndeki "‹kisinden de inci ve mercan ç›kar." (Rahman
Suresi, 22) ayetiyle incilere dikkat çekmifltir. Ayr›ca Kuran'da, dünyada insanla-
ra bir güzellik olarak sunulan incilerden cennet süslerinden biri olarak da bahsedil-
mektedir.
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CANLILARDAK‹ 
MÜKEMMEL S‹METR‹ 

Aynada yüzünüze bir bak›n, mükemmel bir simetrinin oldu¤unu göreceksi-
niz. Elinize bir dergi al›n ve sayfalar›n› çevirin. Çevirdi¤iniz sayfalarda karfl›n›za
ç›kan insanlar, d›flar›ya bakt›¤›n›zda gördünüz kufllar, çiçekler, kelebekler de ay-
n› simetriye sahiptir.

Simetri evrendeki uyumu sa¤layan konulardan biridir. Bütün canl›lar simet-
rik bir yap›ya sahiptirler. 

Deniz canl›lar›na bak›n, ayn› simetriyi görürsünüz. Bal›klar, yengeçler, ka-
ridesler, deniz kabuklular›… Elinize yandaki resimlere benzer bir çift deniz ka-
bu¤u al›n ve simetrik olacak flekilde bu kabuklar› karfl› karfl›ya koyun. Çizgilerin
dizilifllerinde, büyükten küçü¤e do¤ru s›ralan›fllar›nda yine kusursuz bir düzen ve
simetri ile karfl›laflacaks›n›z. Do¤adaki hangi canl› incelenirse incelensin her se-
ferinde ola¤anüstü bir düzenlilik, kusursuz bir simetri ve benzersiz bir renk çe-
flitlili¤i görülecektir.

Evrendeki herfleyin kendi kendine geliflen tesadüfler neticesinde ortaya ç›k-
t›¤›n› iddia eden evrim teorisi savunucular›, do¤ada sergilenen bu renk çeflitlili-
¤i, simetri ve düzen karfl›s›nda bir aç›klama getirememektedir. Böylesine kusur-
suz bir düzenin kendili¤inden, kör tesadüfler, bilinçsiz olaylar ile aç›klanamaya-
ca¤› aç›kt›r. Evrimcilerin öne sürdükleri hiçbir iddia ile, do¤adaki canl›lar›n renk-
lerinin, desenlerinin, simetrinin oluflumunu aç›klamalar› mümkün de¤ildir. Bu ak›l
sahibi her insan›n hemen görece¤i çok aç›k bir gerçektir. Öyle ki, teorinin kuru-
cusu olmas›na ra¤men Charles Darwin de bu gerçe¤i itiraf etmek zorunda kal-
m›flt›r:

"Parlak renklilik, erkek bal›klar›n kuluçkaya yatmas›, parlak difli kelebek-
ler, bu güzelli¤in do¤al seleksiyonun kontrolü alt›nda gerçekleflti¤ini düflü-
nemiyorum."25

Elbette ki çevremizde gördü¤ümüz say›s›z güzelli¤in, rengarenk kelebekle-
rin, güllerin, menekflelerin, çileklerin, kirazlar›n, gözal›ca renkleriyle papa¤anla-
r›n, tavuskufllar›n›n, leoparlar›n, k›sacas› tüm ihtiflam› ile yeryüzünün tesadüf-
lerle olufltu¤unu ak›l ve mant›k sahibi hiçbir insan iddia edemez. Canl›lar bu özel-
liklere sahip olarak Allah taraf›ndan yarat›lm›fllard›r. Allah'›n ilmi her yeri kuflat-
m›flt›r. O'ndan baflka ilah yoktur.

(Yine) Bilmez misin ki, gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah'›nd›r.
Sizin Allah'tan baflka veliniz ve yard›mc›n›z yoktur. (Bakara Suresi, 107)
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KELEBEKLER‹N 
ÇARPICI ÖZELL‹KLER‹

Yandaki resimde yer alan kelebeklerin kanatlar›n› ilk kez görüyormuflças›na
inceleyin. Böyle kusursuz bir estetik, en ufak hataya rastlanmayan simetri, göza-
l›c› renkler ve desenler karfl›s›nda muhakkak hayranl›k duyars›n›z. fiimdi bir de
kumafl düflünün. Bu kelebek desenlerinden ilham al›narak dokunmufl, son dere-
ce estetik ve kaliteli bir kumafl. Böyle bir kumafl› bir ma¤aza vitrininde gördü¤ü-
nüzde ne düflünürsünüz? Muhtemelen bu kumafl›n desenlerini çizen, çizerken de
kelebek kanatlar›n› örnek alan bir sanatç›n›n varl›¤› akl›n›za gelir. Ve onun sana-
t›n› takdir edersiniz. Bu durumda flu gerçe¤i de takdir etmelisiniz: Hayranl›k duy-
du¤unuz bu sanat, kelebekleri örnek alarak kumafl deseni çizene de¤il, kelebek ka-
natlar›ndaki desenleri ve renkleri örneksiz olarak yaratm›fl olan Allah'a aittir. Ke-
lebeklerin renkli ve farkl› desenlere sahip kanatlar› Allah'›n renk sanat›n›n ihtiflam-
l› birer tecellisidir. Nas›l ki bir kumafl deseni kendili¤inden, tesadüfen ortaya ç›-
kamazsa, kanatlardaki renk ve desen simetrisi de kesinlikle tesadüflerle oluflama-
yacak bir mükemmelliktedir. 

Ayr›ca yanda resimlerini gördü¤ünüz kelebeklerin tek çarp›c› özellikleri sa-
hip olduklar› muhteflem kanatlar de¤ildir. Kelebeklerin vücut yap›s› da her yön-
den kusursuzdur. Kelebekler çiçeklerdeki nektar› emerek beslenirler. Kimi za-
man derinlerde olan nektar› alabilmeleri için kelebeklerin pek ço¤unda Probos-
cis ismi verilen uzun bir organ vard›r. Proboscis, çiçeklerdeki nektar gibi s›v› be-
sinleri emmek ya da su içmek için kulan›lan uzun bir dildir. Kelebekler bu uzun
dillerini kullanmad›klar› zamanlarda içeriye do¤ru sararlar. Bu dil yuvarlanarak
sar›lmad›¤› zamanlarda kelebe¤in boyunun 3 kat› kadar uzayabilir.

Kelebeklerin de di¤er böceklerde oldu¤u gibi vücutlar›n›n d›fl›n› çevreleyen
bir iskeletleri vard›r. Bu d›fl iskelet yumuflak dokuya ba¤l› olan sert tabakalardan
oluflur ve z›rhl› bir elbiseye benzer. Bu sert tabaka "kitin" maddesinden oluflmak-
tad›r. Bu tabakan›n oluflumu son derece ilginç bir süreç sonucunda gerçekleflir.
Bilindi¤i gibi, kelebek t›rt›llar› oldukça detayl› bir metamorfoz süreci geçirir. T›r-
t›l öncelikle bir pupa olur, daha sonra pupa bir kelebe¤e dönüflür. Bu de¤iflim sü-
reci boyunca kanatlarda, duyargalarda, bacaklarda ve di¤er organlarda küçük de-
¤ifliklikler meydana gelir. Uçufl kaslar›, kanatlar gibi farkl› merkezlerdeki hücre-
ler de de¤iflimin her aflamas›nda kendilerini tekrar düzenler. Bundan baflka bu
de¤iflimlerle birlikte vücuttaki hemen hemen her sistem de -sindirim sistemi, bo-
flalt›m sistemi ve solunum sistemi gibi- de¤iflim geçirir.26

Kelebeklerin sahip olduklar› bu renk ve desen çeflitlili¤i, t›pk› kanatlar› gibi
üstün güç sahibi Allah'a aittir. Allah her canl›ya ihtiyac› olan özellikleri verendir. 
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KUfi TÜYLER‹NDEK‹
DETAYLI YARATILIfi

Pek çok insan yerde gördü¤ü ya da havada uçarken yakalad›¤› bir kufl tüyü-
nü incelemifltir. Tüydeki simetrik yap›y›, alt k›s›mlardaki tüylerin daha ince bir
yap›lar›n›n oldu¤unu, tüylerin birbirine geçmifl gibi bir görünümlerinin oldu¤u-
nu görmüfl ve belki de flafl›rm›flt›r. Bu kifli e¤er bir kufl tüyünü mikroskop alt›nda
incelemifl olsayd›, karfl›laflaca¤› ola¤anüstü tasar›m karfl›s›nda flaflk›nl›¤› daha da
artard›. 

Tüylerin ortas›nda hepimizin bildi¤i uzun ve sert bir boru vard›r. Bu boru-
nun her iki taraf›ndan yüzlerce tüy ç›kar. Boylar› ve yumuflakl›klar› farkl› olan bu
tüyler kufla, havay› uçufla en elveriflli flekilde kullanma özelli¤ini kazand›r›r. An-
cak biraz daha detaya indi¤imizde daha da ilginç yap›larla karfl›lafl›r›z. Tüylerin
her birinin üzerinde, "tüycük" denilen ve gözle görülemeyecek kadar küçük olan
tüyler bulunur. Bu tüycüklerin üzerinde ise "çengel" ad› verilen minik kancalar var-
d›r. Bu kancalar sayesinde her tüycük birbirine sanki bir fermuar gibi tutunur. 

Turna kuflunun tüylerinden tek bir tanesinin üzerinde, tüy borusunun her
iki yan›nda uzanan 650 tane incecik tüy vard›r. Bunlar›n her birinde ise 600 adet
karfl›l›kl› tüycük bulunur. Bu tüycüklerin her biri ise, 390 tane çengelle birbirle-
rine ba¤lan›r. Çengeller bir fermuar›n iki taraf› gibi birbirine kenetlenmifltir. Çen-
gellerle kenetlenen bu tüycükler o kadar bitifliktir ki, duman üflendi¤i takdirde
bile aralar›ndan geçemez. Çengeller herhangi bir flekilde birbirinden ayr›l›rsa, ku-
flun bir silkinmesi veya daha a¤›r hallerde gagas›yla tüylerini düzeltmesi, tüylerin
eski haline dönmesi için yeterlidir. Kufl tüyünün bu yap›s› uçufl için son derece
önemlidir; kanatlar›n havay› geçirmemesi sayesinde kufl uçabilir. 

Kufl tüylerindeki bu detayl› tasar›m›n yan›s›ra zengin renk çeflitlili¤i de son
derece dikkat çekicidir. Bu çeflitlilik tüylerin içerisinde yer alan ve tüy ilk oluflma-
ya bafllad›¤› s›rada depolanan pigmentlerin varl›¤›na veya ›fl›k hareketlerine ba¤-
l› olarak meydana gelir. Keratin maddesinden meydana gelen tüyler, çevre koflul-
lar› nedeniyle k›sa sürede y›prand›klar› için belirli zaman aral›klar›yla yenilenir.
Ama kufl her seferinde rengarenk tüylerine tekrar kavuflur. Çünkü kufllar›n tüy-
leri gerekli uzunlu¤a, türün renk ve desen özelliklerine tam olarak ulafl›ncaya ka-
dar geliflmelerini sürdürür.

Kufl tüylerindeki say›s›z renk ve desen çeflitlili¤i ile birlikte kanatlardaki de-
tayl› yap›lar da Allah'›n yarat›fl›ndaki üstün sanat› ve ilmi bize gösteren delilerden-
dir. 
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ZEHR‹ ETK‹S‹Z HALE GET‹REN 
KUfiLAR: MACAWLAR

Herhangi bir nedenle zehirlenen bir insan için yap›lacak tek fley, zehirin et-
kisini giderecek bir ilaç almas› ya da zehirin t›bbi bir müdahale ile vücuttan d›fla-
r› at›lmas›d›r. Yoksa zehirlenmeler hakk›nda t›bbi bilgisi olmayan bir kiflinin bir
bitkiyi ya da baflka herhangi bir maddeyi kullanarak kendi kendini tedavi etme-
si mümkün de¤ildir.

Ancak baz› canl›lar ço¤u insan için e¤itim gerektiren bu bilgiye do¤ufltan sa-
hiptir. Bir bilince, e¤itim alacak akla, zekaya k›sacas› hiçbir fluura sahip olmayan
hayvanlar pek çok rahats›zl›klar›nda kendi kendilerini tedavi ederler. Hayvanla-
r›n kendi kendilerini tedavi etmek için kulland›klar› yöntemlerdeki dikkat çeken
nokta hepsinin ne yapacaklar›n› çok iyi bilmeleri, hangi hastal›¤a neyin iyi gele-
ce¤ini tespit etmifl olmalar›d›r. Peki bu tespiti yapanlar gerçekten de hayvanlar›n
kendileri midir? Hayvanlar bu bilgilere nas›l sahip olmufllard›r? Evrimciler, can-
l›lar›n bu gibi davran›fllar›n›n pek ço¤unun içgüdüsel oldu¤unu iddia eder, ancak
içgüdülerin kayna¤›n›, bu davran›fllar›n ilk olarak nas›l olufltuklar›n› aç›klaya-
mazlar. 

Öncelikle canl›lar›n bunlar› zaman içinde ö¤renmelerine imkan yoktur. Ör-
ne¤in, zehirlenen bir hayvan o anda ölecektir. Zehirlenmesine neden olan etkeni
nas›l ortadan kald›raca¤›n› tecrübe etmesi bu durumda mümkün de¤ildir. Kald›
ki bir hayvan›n böyle bir fleyi düflünecek bilincinin olmad›¤› da unutulmamal›d›r. 

Hayvanlar›n kendi kendilerini tedavi ederken sergiledikleri fluurlu davran›fl-
lar› hemen bir örnek vererek görelim. Macawlar tropikal Amerika'ya özgü bir çe-
flit papa¤an türüdür. Göz al›c› renkleri ile oldukça dikkat çekici olan bu canl›la-
r›n as›l flafl›rt›c› olan yönleri zehirli tohumlarla beslenmeleridir. Dev bir kancay›
and›ran gagalar› ile çok sert kabuklar› bile k›rabilen bu kufllar zehirli tohumlar ko-
nusunda adeta birer uzmand›r. Bu, oldukça flafl›rt›c› bir durumdur, çünkü zehir-
li bir tohum yedi¤inde kuflun bitkideki zehirden zarar görmesi gerekir. Ancak
böyle olmaz ve kufl zehirli tohumlar› yedikten sonra hemen kayal›klara do¤ru
uçar ve orada bulunan killi kaya parçalar›n› kemirip yutmaya bafllar. Bu davran›-
fl›n nedeni killi kaya parçalar›n›n tohumlar›n içindeki toksini emmeleri ve zehi-
rin etkisini yok etmeleridir. Kufllar bu sayede zehirden hiçbir zarar görmeden to-
humlar› sindirebilirler.27

Bir bitkideki zehirin nas›l etkisiz hale getirilece¤ini Macawlar'›n kendi ken-
dilerine bilmelerinin elbette ki imkan› yoktur. Canl›lardaki bu gibi fluurlu davra-
n›fllar›n hayvanlar›n kendilerinden kaynaklanmad›¤›, bunun kayna¤›n›n do¤ada
bulunan baflka bir güç ya da baflka bir etki olamayaca¤› da çok aç›kt›r. Gözle gö-
rülemeyen bir güç tüm canl›lar›n davran›fllar›n› kontrol etmekte yani onlara ilham
etmektedir. ‹flte bu efli benzeri olmayan güç Allah'a aittir. Üstün ilim sahibi olan
Allah gözetendir, yaratt›klar›n› koruyand›r.
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ARI Y‹YEN KUfiLARIN
AKILCI TAKT‹KLER‹

Baz› kufllar imkans›z gibi görünmesine ra¤men tafl› dahi kazabilirler. Sa¤lam
kayalar› oyarken kulland›klar› tek aletleri vard›r; gagalar›… Ar› yiyenkuflu bu kufl-
lardan biridir.

Ar› yiyen kuflu yuvas›n› kumtafl› uçurumlar›n›n yüzüne ya da nehrin k›y›s›n-
daki sert çamurlara gagas›yla sürekli olarak vurup oyuklar açarak yapar. Oyuk
açma ifllemine 90-100 cm uzunlu¤unda dar bir tünel açana kadar devam eder.
Yuva kenarlar›n› açmak için inflaat arac› olarak gagas›n› kullanan ar› yiyen kuflu-
nun k›sa ve güçlü pençeleri de kaz› ifline yard›m eder. Yuvan›n içinde biriken top-
rak parçalar›n› pençeleri ile d›flar› boflalt›r. Ar› yiyen kufllar›n›n baz› türleri 1000
ya da daha fazla kufltan oluflan koloniler halinde yaflarlar. Bilimadamlar› bu kadar
çok yuvan›n içinde her kuflun kendi yuvas›n› nas›l buldu¤una bir aç›klama geti-
rememektedirler.28

Ar› yiyen kufllar›n ilgi çekici özelliklerinden bir di¤eri de böcek avlama ko-
nusundaki uzmanl›klar›d›r. Bu kufllar ar›larla beslenirler. Bu oldukça flafl›rt›c›d›r
çünkü di¤er kufllar için ar› yemek öldürücü olabilir. Ancak ar› yiyen kufllar, ar›-
lar›n zehirinden hiç etkilenmezler. Çünkü bu kufllar yakalad›klar› ar›n›n karn›n›
önce bir dala sürterek afl›nd›r›r, böylece zehiri havaya boflaltm›fl olurlar.29

Ar› yiyen kuflunun di¤er vücut özellikleri de böcekleri kolayl›kla yakalaya-
bilece¤i flekildedir. Örne¤in 4,5 cm uzunlu¤unda bir gagas› vard›r. Bu uzunluk
önemlidir, çünkü e¤er kuflun gagas› daha k›sa olsa, avlanmaya çal›fl›rken böcek-
ler onu yaralayabilirdi. Ayr›ca gagas›n›n çok sivri uç k›sm› da av›n› gö¤üsle kar›n
aras›ndan yakalamas›n› sa¤lar. Bu sayede ar›n›n zehirini daha kolay boflaltabilir.

Ar› yiyen kuflunun böce¤in zehirini nas›l etkisiz hale getirece¤ini bilmesi el-
bette kendi iradesiyle ö¤renip uygulayabilece¤i bir davran›fl de¤ildir. Böyle haya-
ti tehlike içeren bir olay› kuflun deneme yan›lma metoduyla keflfetti¤ini hiçkim-
se iddia edemez. Bir kuflun böyle ak›lc› bir taktik izlemesi onun do¤ufltan bu bil-
gilere sahip olarak yeryüzüne geldi¤ini gösterir. Ayr›ca kuflun tüm vücut özellik-
lerinin de bu avlanma ifllemine uygun yap›da olmas›, bu canl›n›n ar›lar› avlayabi-
lecek flekilde yarat›ld›¤›n›n apaç›k bir göstergesidir. Ar› yiyen kufllar› da yeryüzün-
deki bütün canl›lar gibi flu andaki özellikleriyle birlikte Allah yaratm›flt›r.

fiüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gündüzün art arda
geliflinde, insanlara yararl› fleyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'›n
ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra diriltti¤i suda, her
canl›y› orada üretip-yaymas›nda, rüzgarlar› estirmesinde, 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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KUSURSUZ B‹R AVCI KUfi: KARTAL
Kufllar› inceledi¤imizde vücutlar›ndaki bütün özelliklerin uçufl için özel ola-

rak tasarland›¤›n› görürüz. Örne¤in, gökyüzündeki en iyi hareket kabiliyetine sa-
hip kufllardan olan kartallar›n vücut yap›lar› her yönden kusursuzdur. Kartalla-
r›n hem yerden havalan›p uçabilecek kadar hafif olmalar›, hem de avlar›n› yaka-
lad›klar›nda rahatl›kla tafl›yabilecek kadar güçlü olmalar› gerekir. Bir kel kartal›n
7000'den fazla tüyü vard›r, ancak bu tüylerin hepsini biraraya koydu¤unuzda bü-
tün tüylerinin a¤›rl›¤› yaklafl›k 500 gram tutar. Ayr›ca kartallar›n vücutlar›n›n da-
ha hafif olabilmesi için, kemiklerinin içi de bofltur. Bu kemiklerin birçok yerinde
havadan baflka birfley yoktur. Bir kel kartal›n tüm iskeletinin a¤›rl›¤› 272 gram-
dan sadece biraz fazlad›r. K›sacas› kartallar›n a¤›rl›¤› uçmak için son derece ide-
aldir.

Bir kartal uçarken kendisine gereken gücün ço¤unu kanatlar›n› ç›rp›fl› s›ra-
s›nda, kanad›n›n afla¤›ya do¤ru olan hareketinden al›r. Bu yüzden, kartal›n kanat-
lar›n› afla¤›ya do¤ru iten kaslar›n say›s›, kanatlar› yukar› do¤ru iten kaslar›n say›-
s›ndan daha fazlad›r. Bir kartal için uçufl kaslar› çok önemlidir. Bu kaslar genel-
de kuflun vücut a¤›rl›¤›n›n yar›s› kadar bir a¤›rl›¤a sahiptir. Kartallar kanatlar›n›n
pozisyonunu de¤ifltirerek daha h›zl› veya daha yavafl uçabilirler. H›zl› uçmak is-
tediklerinde, kanatlar›n›n ön kenarlar›n› rüzgar›n içine do¤ru çevirir ve böylece
"havay› keserler". Kendilerini yavafllatmak istediklerinde ise, bu sefer de kanatla-
r›n›n genifl k›sm›n› rüzgara do¤ru çevirirler. 

Tüm kartallar›n gözlerinde "niktitant zar" denilen fazladan bir göz kapa¤›
vard›r. Bu kapa¤›n ifllevi gözleri temizlemek ve korumakt›r. Örne¤in, kartallar
yavrular›n› beslerken göz kapaklar›n› genel olarak kapal› tutarlar. Bu yavrular›n
yanl›fll›kla ebeveynlerinin gözlerine bir zarar vermesini engellemek için al›nm›fl bir
önlemdir.30

Kartallardaki tasar›m sadece kusursuz bir uçufl yetene¤i için de¤ildir. Ayr›-
ca tüylerinde yere inifl için de özel bir tasar›m vard›r. Kartal iniflini yaparken, kuy-
ru¤unu havaland›r›r ve vücuduna göre bir aç›yla kuyru¤unu afla¤› çekerek h›z›n›
azalt›r. Kanatlar›n›n uçlar›n› alçaltarak onlar› fren olarak kullan›r. Ancak h›z›n› kay-
bederken, kanatlar›n üstünde oluflan hava ak›m› kartal›n düflme tehlikesinin art-
mas›na neden olur. Kartal, kanatlar›n›n ucunda bulunan üç-dört tüy öbe¤ini kal-
d›rarak bu tehlikeyi önler. Bunlar kanat yüzeyinde havan›n düz bir çizgi halinde
akmas›na yard›mc› olur ve kuflun rahatl›kla uçuflunu bitirmesini sa¤lar. 31

Buraya kadar verilen örneklerde çok aç›k görülen bir gerçek vard›r. Tek bir
kartal›n bedenindeki tasar›m›n birkaç detay› dahi tesadüfen oluflamayacak kadar
mükemmeldir. Bu da bize kartallar› da t›pk› tüm di¤er kufllar ve tüm di¤er canl›-
lar gibi üstün güç sahibi Allah'›n yaratt›¤›n› aç›kça ispatlar.
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DO⁄ADAK‹ DOKUMA
USTALARI

Yeflil ve taze yapraklardan ince uzun fleritler keserek, son derece sistemli ha-
reketlerle, buldu¤u çatall› dallarda birbirine geçmifl örgülerden oluflan sapasa¤lam
yuvalar kuran bir canl› için "bunlar› tesadüfen ö¤renmifltir" demek mümkün mü-
dür? Elbette ki böyle bir yetenek karfl›s›nda "tesadüfen ö¤renmifl" iddias› son de-
rece yersiz bir aç›klama olur. Biraz sonra verece¤imiz örnekte de görülece¤i gibi,
canl›larda var olan daha pek çok özellik evrimcilerin tesadüf iddialar›n›n ne ka-
dar ak›l ve mant›k d›fl› oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. 

Dokumac› kufl ilk ifl olarak kullanaca¤› malzemeyi toplar. Ya yeflil ve taze
yapraklardan kendine ince uzun fleritler keser ya da yapraklar›n orta damarlar›n›
kullan›r. Özellikle taze yapraklar› seçmesinin ise elbete ki bir nedeni vard›r. Ku-
ru yapraklardan alaca¤› malzemeyi kontrol edebilmesi ve bunlar› dokumada kul-
lanmas› çok zordur, ancak taze yaprak lifleri ile bu ifllemler çok kolay gerçekle-
flir. Kufl öncelikle çatall› bir dala, bir yapraktan kopard›¤› uzun bir lifin ucunu sa-
rarak ifle bafllar. Bir aya¤› ile lifin ucunu dal›n üzerinde tutarken, di¤er ucunu ga-
gas›yla idare eder. Liflerin düflmelerini engellemek için onlar› dü¤üm atarak bir-
birlerine ba¤lar. ‹lk olarak bir çember oluflturur; bu yuvas›n›n giriflidir. Daha son-
ra ise gagas›n› mekik gibi kullanarak yaprak liflerini di¤er liflerin üzerinden ve al-
t›ndan s›rayla geçirir. Dokuma ifllemi s›ras›nda her lifin ne kadar çekilmesi ge-
rekti¤ini de hesaplayabilmelidir. Çünkü e¤er dokumas› gevflek olursa yuva he-
men çöker. Ayr›ca yuvan›n son halini zihninde canland›rabilmelidir ki, duvarla-
r›n ne zaman kavislenece¤ine veya d›flar› do¤ru ç›k›nt› verilece¤ine karar versin. 

Girifli dokuduktan sonra yuvan›n duvarlar›n› dokumaya bafllar. Bunun için
bafl afla¤› durur ve içeriden çal›flmaya devam eder. Gagas›yla bir lifi di¤erinin al-
t›na sokar ve sonra hassas bir flekilde d›flar›da kalan ucunu tutar ve s›k›ca çeker.
Böylece son derece muntazam bir dokuma oluflturur.32

Görüldü¤ü gibi, dokumac› kufl yuvas›n› yaparken hep birkaç aflama sonra-
s›n› hesaplayarak hareket etmektedir. Önce yuvas› için en uygun malzemeyi top-
lar, yuvay› dokumaya rastgele bir yerden bafllamaz. Önce girifli oluflturur ve ora-
dan duvarlara devam eder. Dokumac› kufllar›n bu becerilere, tesadüfen, bilinçsiz-
ce sahip olduklar›n› iddia etmek elbette ki imkans›zd›r. Bu kufllar›n, kendi bafl-
lar›na, bu derece karmafl›k yap›lara sahip yuvalar infla etmeleri tesadüflerle aç›k-
lanamaz. Dokumac› kufllar›n da tüm canl›lar gibi Allah'›n ilham› ile hareket ettik-
leri, ak›l ve vicdan sahibi her insan›n kolayl›kla görebilece¤i apaç›k bir gerçektir.
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UÇAN S‹NCAPLARIN 
BECER‹LER‹

Allah yaratt›¤› ilginç özelliklerdeki canl›larla insanlara kendisini tan›t›r. ‹n-
sanlar›n tan›d›klar› canl›lar hakk›nda ö¤rendikleri detayl› bilgiler hayretlerini ar-
t›r›r; tan›mad›klar› canl›lar hakk›ndaki bilgiler ise zihinlerindeki gaflet perdesinin
aralanmas›n› sa¤lar. Bu özellikler üzerinde düflünmek ise, her birindeki kusur-
suz yarat›l›fl› görebilmeye ve Allah'›n sonsuz kudretini takdir edebilmeye yol olur. 

Uçan sincaplar da insanlar üzerindeki düflünce monotonlu¤unu, al›flkanl›k
perdesini kald›racak özelliklere sahip olan milyonlarca canl› türünden biridir.
Boylar› 45 cm ile 90 cm aras›nda de¤iflen Uçan sincaplar, Avustralya'da yaflar. Bir
a¤açtan di¤erine bir planör gibi uçarak geçen bu canl›lar›n bütün türleri a¤açlar-
da yaflar. Bu canl›lar uçmak için kollar›n›n aras›nda bulunan uçma zar›n› kulla-
n›rlar.

fieker uçan› ad› verilen türün uçma zar›, ön bacaklardan arkadakilere uzan›r;
dard›r ve püsküle benzer uzun tüyleri vard›r. Di¤er türlerde ise bu paraflütümsü
yap› kürklü deriden oluflan bir zar halindedir. Bu zar ön aya¤›n bile¤ine kadar
uzan›r. Uçan kuskus, bir a¤ac›n gövdesinden f›rlar ve gerilmifl derinin planöre
benzeyen etkisiyle bir seferde 30 metrelik bir uzakl›k aflabilir. Büyük uçan sincap-
lar a¤açlar aras›nda planör gibi kayarlar. Bu canl›lar›n arka arkaya 6 kaymayla
530 metrelik bir mesafe alabildikleri gözlenmifltir.33

Bu kitapta verilmifl olan di¤er örneklerde de görüldü¤ü gibi uçan sincaplar
kendilerine has özelliklere sahiptirler. Yeryüzündeki milyonlarca çeflit canl›n›n
sahip oldu¤u benzersiz özelliklerin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› düflünen bir insan bun-
lar›n tek bir tanesinin bile bilinçsiz olaylarla ortaya ç›kamayaca¤›n›, kendili¤inden
bir canl›n›n kusursuz özellikler kazanamayaca¤›n›, bu canl›n›n tek bir parças›n›n
bile tesadüfen oluflamayaca¤›n› hemen anlayacakt›r. Bütün hayvanlar, bitkiler,
insanlar Allah taraf›ndan eksiksiz bir flekilde yarat›lm›fllard›r. Ak›l ve vicdan kul-
lanarak düflünen insanlar için bu çok aç›k bir gerçektir.

Bu gerçe¤i kavramak ve tüm yaflam›n› buna göre ayarlamak her insan›n ken-
di faydas›na olacak bir davran›flt›r. Çünkü insan›n dünyadaki görevi Allah'›n ih-
tiflaml› yarat›fl›n› görmek ve bu yarat›l›fl karfl›s›nda Allah'›n sonsuz gücünü ve il-
mini takdir edebilmektir. 

Sizin ‹lah›n›z yaln›zca Allah't›r ki, O'nun d›fl›nda ‹lah yoktur. O, ilim
bak›m›ndan herfleyi kuflatm›flt›r. (Taha Suresi, 98)
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GREBE KUfiLARININ 
YAVRULARINA OLAN fiEFKAT‹

Bilinci olmayan bir canl›dan beklenen yavrusunu do¤urduktan sonra b›rak›p
gitmesidir. Ancak tam tersine hayvanlar yavrular›n›n bütün sorumlulu¤unu üst-
lerine al›rlar. Öyle ki, onlar› ileride karfl›laflacaklar› tehlikelerden koruyacak ön-
lemleri dahi eksik b›rakmazlar. 

Bu konudaki en güzel örneklerden biri su kufllar›ndan olan Grebeler'dir.
Grebeler yavrular›n› s›rtlar›nda tafl›rlar; bu nedenle ebeveynler yavrular için ade-
ta yüzer bir yuva gibidir. Yavrular anne babalar›ndan birinin s›rt›na ç›kar. Anne,
yavrular›n›n üstünden düflmemesi için kanatlar›n› hafifçe yukar›ya do¤ru kald›-
r›r ve yavrular›n› bafl›n› yana do¤ru uzatarak onlar› gagas›na ald›¤› besin parçala-
r›yla besler. (üst resim)

Fakat Grebeler'in yavrular›na verdikleri ilk fley gerçek bir besin de¤ildir. Gre-
beler yavrular›na ilk olarak su üstünden toplad›klar› ya da gö¤üslerinden kopar-
d›klar› tüyleri yedirirler. Her yavru oldukça fazla miktarda tüy yutar. Peki acaba
bu ilginç ikram›n sebebi nedir? 

Yavrular›n yedikleri bu tüyler sindirilemez, ancak yavrunun midesinde bi-
rikir. Bir k›sm› ba¤›rsa¤a aç›lan noktada keçeleflir. Bal›klar›n k›lç›klar› ve di¤er
besinlerin sindirilmeyen k›s›mlar› burada birikir. Böylece sivri bal›k k›lç›klar›n›n
veya böceklerin sert bir parças›n›n yavrular›n midesinden geçerken, ba¤›rsakla-
r›n narin çeperlerine zarar vermesi önlenmifl olur. Bu tüy yeme tecrübesi, kuflun
tüm hayat› boyunca devam edecektir. Ancak ilk yedirilen tüyler yavrular›n sa¤l›-
¤› aç›s›ndan al›nan önemli bir tedbirdir.34

Grebelerinkine benzer flekilde yavrular›n›n ihtiyaçlar›n› her yönüyle karfl›la-
maya ve korumaya yönelik davran›fllar› tüm canl›larda görmek mümkündür. Do-
¤adaki canl›lar›n her biri yavrular› yeterli olgunlu¤a eriflene kadar onlar›n her tür-
lü sorumlulu¤unu üstlenir, ihtiyaçlar›n› hiç eksiksiz olarak karfl›larlar. 

Do¤adaki canl›lar aras›nda görülen bu davran›fllar evrimcilerin "do¤a bir sa-
vafl›m alan›d›r, bencil olan, kendi ç›karlar›n› koruyan üstün gelir" iddialar›n› ta-
mamen geçersiz k›lmaktad›r. Canl›lardaki bu gibi davran›fllar›n kayna¤›n›n ise
onlar›n kendi akl›ndan kaynaklanamayaca¤›, bir kuflun, kaplan›n ya da baflka her-
hangi bir hayvan›n baflka bir canl›n›n ihtiyaçlar›n› düflünerek, ince detaylar› göz
önünde bulundurarak hareket edemeyece¤i ortadad›r. Bu canl›lar Allah'›n ilham›y-
la hareket etmektedirler. Allah canl›lar›n her birine davran›fllar›n› ilham eder ve
onlar da buna eksiksiz uyarlar. Her biri kendilerini Yaratan Allah'a boyun e¤mifl-
lerdir. Kuran'da bu gerçek flöyle bildirilir:

Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na gönülden boyun
e¤mifl bulunuyorlar. (Rum Suresi, 26)
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UÇUfi MAK‹NELER‹: 
YUSUFÇUKLAR

Yusufçuk böce¤i, uçuflu hangi h›zda ve hangi yönde olursa olsun, aniden
durup ters yönde uçmaya bafllayabilecek kadar kusursuz bir uçma yetene¤ine sa-
hiptir. Bundan baflka havada sabit durup av›na sald›rmak için uygun bir pozisyon
bekleyebilir. Ayr›ca bu durumda iken oldu¤u yerde k›vrak bir dönüfl yaparak av›-
na yönelebilir. Bunlar yusufçu¤un günümüzün geliflmifl teknolojisinin ürünü olan
helikopterlere ilham kayna¤› olan manevra kabiliyetlerinden birkaç›d›r. 

Yusufçu¤un vücudu, metalle kaplanm›fl izlenimi veren halkal› bir yap›ya sa-
hiptir. Buz mavisinden bordoya kadar çeflitli renklere sahip olabilen yusufçu¤un
s›rt›nda biri önde di¤eri arkada olmak üzere iki çift kanat vard›r. Kanatlar karfl›t
zamanl› olarak çal›fl›r. Yani öndeki iki kanat yükselirken arkadaki iki kanat alça-
l›r. Kanatlar›n hareketi iki karfl›t kas grubunun hareketi ile sa¤lan›r. Kaslar›n bir
ucu gövdenin içinde kald›raç fleklindeki uzant›lara ba¤l›d›r. Bir kas grubu kas›la-
rak bir çift kanad›n yükselmesini sa¤larken, öteki kas grubu da ayn› oranda esne-
yerek ikinci çiftin alçalmas›n› sa¤lar. ‹flte günümüzde yusufçuklardan örnek al›-
narak üretilmifl olan helikopterler de ayn› yöntemle alçal›p yükselir. 

Yusufçuk böceklerinin kusursuz uçufllar› birbirinden ba¤›ms›z bu 4 büyük
kanad›n vücudun a¤›rl›¤›n› tafl›mas›yla sa¤lan›r. Bu özellik, böce¤e ani manevra-
lar yapma, h›z›n› ani art›rma ve saniyede 10 metreye varan yüksek bir h›zda uç-
ma imkan› tan›maktad›r.35

Çok yüksek h›zlarda uçarken ani manevralar yapabilen yusufçu¤un görme ye-
tene¤i de kusursuzdur. Yusufçuk gözü, bilimsel çevrelerde dünyan›n en iyi böcek
gözü olarak kabul edilir. Her birinde 30.000 kadar ayr› mercek bulunan bir çift
göze sahiptir. ‹ki yar›m küreye benzeyen ve bafl›n›n yar›s› kadar yer kaplayan göz-
ler, böce¤e çok genifl bir görüfl sahas› sa¤lar. Yusufçuk, gözleri sayesinde nere-
deyse arkas›nda olup bitenleri bile gözleyebilir.36

Görüldü¤ü gibi yusufçuk her biri tek tek mükemmel yap›ya sahip bir sis-
temler bütünüdür. Bu sistemlerin herhangi birindeki küçük bir eksiklik, di¤er
sistemlerin ifle yaramamas›na yol açacakt›r. Ama sistemlerin hepsi mükemmel
flekilde yarat›lm›flt›r ve bu sayede canl›, yaflam›n› sürdürür. Yusufçuktaki bu ben-
zersiz yarat›l›fl Allah'a aittir. Allah her türlü yaratmay› bilendir. 
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ÇÖLDEK‹ YAfiAM
Gündüz afl›r› s›cak, gece ise dondurucu bir so¤uk, haftalar hatta aylar boyu

süren kurakl›k, yiyecek azl›¤›… Bütün bunlar çöllerdeki ortam›n bir parças›d›r.
Bu zorlu koflullarda yaflamak elbette ki zordur. Ancak bütün olumsuz gibi görü-
nen koflullara ra¤men çölde yaflam›n› sürdüren pek çok canl› vard›r. Bu canl›lara
bakt›¤›m›zda her hareketlerinin, vücut yap›lar›n›n burada yaflamaya uygun özel-
liklerde yarat›lm›fl oldu¤unu görürüz. Allah bu canl›lar›, kendilerine has olarak ya-
ratt›¤› yöntemlerle s›caktan korumaktad›r. Örnekler incelendi¤inde bu canl›lar›n
sahip olduklar› özelliklerin tesadüfen ortaya ç›km›fl olamayacaklar›, ancak üstün
güç sahibi bir Yarat›c› taraf›ndan yarat›lm›fl olduklar› aç›kça görülecektir. 

Kum tepelerinde yaflayan kumul engerekleri (Cerates vipera) kumlar›n al-
t›nda yaflar. Engerek kuma yanlamas›na titremelerle dalar. Kuyru¤u soldan sa¤a
do¤ru h›zla hareket eder, sonra bu hareket y›lan tamamen gömülünceye kadar üç
k›vr›m halindeki bütün gövdeyi kaplar. Hayvan bazen tek, bazen de iki gözünü
birden d›flar›da b›rak›r. Bu sayede avlanma imkan› bulur. Kum f›rt›nalar›n›n ani-
den ç›kt›¤› böyle bir ortamda gözleri d›flar›da b›rakmak asl›nda y›lana zarar ver-
me ihtimali olan bir durumdur. Ancak engere¤in gözündeki yap› ile bu tehlike ta-
mamen ortadan kald›r›lm›flt›r. Engere¤in gözleri kumun tahrifline karfl› saydam ka-
buktan bir "gözlük" ile korunur. 

Çölde yaflayan canl›lardan baflka bir tanesi olan tilkilerin en küçü¤ü olan
krem renkli Fennec tilkisi ise çok büyük kulaklara sahiptir. Bu tilkiler Afrika ve
Arabistan'›n kumlu çöllerinde yaflarlar. Genifl kulaklar›, sadece avlar›n›n yerini
tespit etmekle kalmaz; ayn› zamanda fazla ›s›nmay› önleyen bir ifllev de görerek
hayvan›n serin kalmas›n› da sa¤lar. (ortadaki küçük resim)

Çöllerde yaflayan kürek burunlu kertenkele ise kuyru¤unu ve ayaklar›n› se-
rinletmek için s›cak kumun üzerinde dans eder gibi hareket eder. Sonra kuyru-
¤undan destek alarak çapraz bir flekilde bir ön aya¤›n›, bir arka aya¤›n› havaya kal-
d›r›r. (en üstteki küçük resim) Birkaç saniye sonra ayaklar de¤iflir. Kertenkele,
aerodinamik biçimli burnu ve vücudu sayesinde kum tepeciklerinin içinde ade-
ta yüzebilir. Büyük ayaklar› kumlar›n aras›nda çok h›zl› bir flekilde koflmas›na
olanak sa¤lar.37

Avustralya'da yaflayan çöl kurba¤alar› ise adeta bir su deposu gibidirler. Vü-
cutlar›nda bulunan keseleri ya¤mur ya¤d›¤›nda suyla doldururlar. Daha sonra
kuma gömülür ve gelecek olan ya¤murlar› beklemeye bafllarlar. Di¤er çöl hay-
vanlar› da susad›klar› zaman bu kurba¤alar› bulurlar, kumdan ç›kararak kurba-
¤adaki suyu içerler. 38
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HAYVAN GÖZLER‹NDEK‹
ÇEfi‹TL‹L‹K

Bal›klar su alt›ndayken, kufllarsa uçarken görebilmelerine imkan veren göz
yap›lar›na sahiptirler. Bunlar gibi di¤er canl›lar›n da göz yap›lar› ihtiyaçlar›na gö-
re bir yarat›l›fla sahiptir. Bu, do¤ru de¤erlendirildi¤inde kifliye çok fley kazand›-
racak bir bilgidir. Göz gibi karmafl›k ve kompleks yap›da bir organ›n, üstelik de
her canl›da farkl› farkl› olacak özelliklere kendili¤inden sahip olamayaca¤› çok
aç›kt›r. Bu konudaki örnekleri inceleyen ve ak›l ve vicdan kullanarak düflünen
her insan canl›lar›n Allah taraf›ndan yarat›ld›klar› gerçe¤ini hemen görecektir.
Afla¤›da verilecek örnekler bu gerçe¤i düflünebilmek için bir yoldur.

Kufllar insanlardan daha h›zl› bir görüfl gücüne sahiptir ve daha genifl bir aç›-
y› çok daha detayl› tarayabilirler. Bir kufl, insan›n parça parça görererek alg›lad›-
¤› birçok görüntü karesini, tek bir bak›flta bir bütün olarak görebilir. Bu, avlan-
mada büyük bir avantajd›r. Baz› kufllar›n gözleri insanla k›yasland›¤› zaman 6 kat
uza¤› görebilir.

‹nsan için gözünü k›rpt›¤›nda ortaya ç›kan anl›k görüntü kay›plar› çok da
önemli de¤ildir. Ancak yüzlerce metre yükseklikte, büyük bir h›zla uçan bir kufl
için bu önemli bir problem oluflturabilir. Bu nedenle kufllar gözlerini k›rparken
hiçbir zaman görüntülerinde kesinti olmaz. Çünkü kuflun, göz k›rpma zar› deni-
len üçüncü bir göz kapa¤› vard›r. Bu zar fleffaft›r ve gözün bir yan›ndan di¤er ya-
n›na do¤ru hareket eder. Böylelikle kufllar gözlerini tamamiyle kapamadan göz-
lerini k›rpabilirler. Suya dalan kufllarda ise bu zar, dalg›ç gözlü¤ü görevini görür
ve göze zarar gelmesini engeller.

Baflka bir örnek olarak devenin gözleri de, tam ihtiyac› olan korumay› sa¤-
layacak özelliktedir. Gözlerin etraf›ndaki sert kemikler darbelere karfl› koruma
sa¤lad›klar› gibi, günefl ›fl›nlar›na karfl› gözü en iyi aç›da muhafaza ederler. Son de-
rece fliddetli kum f›rt›nalar› bile devenin gözlerine zarar vermez. Çünkü kirpik-
leri birbiri içine geçebilen bir yap›ya sahiptir ve herhangi bir tehlike an›nda oto-
matik olarak kapan›r. Böylece hayvan›n gözüne en ufak bir toz dahi giremez.

Bal›klar›n gözleri ise dünyaya fleffaf bir örtü arkas›ndan bakar. Bu perde dal-
g›çlar›n sualt› gözlüklerini and›r›r. Küresel ve sert olan göz yap›lar› yak›n planda-
ki cisimleri görmeye göre ayarl›d›r. Bal›¤›n gözünün küresel olmas›n›n bir baflka
nedeni ise ›fl›¤›n sudaki k›r›lmas›d›r. Göz, neredeyse suyla ayn› yo¤unlu¤a sahip
bir s›v› ile dolu oldu¤undan d›flarda oluflan görüntüler göze yans›rken k›r›lma
gerçekleflmez. Bunun sonucunda göz merce¤i d›flar›daki cismin görüntüsünü re-
tina üzerine tam olarak odaklar ve bal›k insan›n aksine suyun içinde son derece
net görür.
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GAZELLER‹N VÜCUTLARINDAK‹ 
ÖZEL SO⁄UTMA S‹STEM‹

‹nsanlar so¤utma sistemlerini çok yak›n bir dönemde keflfetmifl, teknoloji-
nin ilerlemesi ile birlikte de bugünkü modern haline getirebilmifllerdir. Ancak
so¤utma sistemlerini ilk keflfedenler insanlar de¤ildir. Do¤adaki s›cakkanl› her
canl›n›n vücudunda ›s› kontrolü için gereken mekanizma zaten vard›r. Bu canl›-
lar vücutlar›nda bir so¤utma sistemi ile birlikte yarat›lm›fllard›r. Örnek olarak Af-
rika'n›n h›zl› koflan gazelini verebiliriz. Gazel yaflam›n› sürdürebilmek için düfl-
manlar›ndan kaçmak zorundad›r, çünkü baflka bir savunma arac› yoktur. Bu sü-
rat koflusu gazelin vücut ›s›s›n› afl›r› derecede yükseltir. Fakat gazelin hayatta ka-
labilmesi için beyninin vücudundan daha serin tutulmas› gerekir. 

Gazelin beyninin serin tutulmas› için, bafl›n›n sa¤ taraf›nda, kendine has bir
so¤utma sistemi vard›r. Gazellerin ve benzer hayvanlar›n, soluk alma kanallar›n›n
ard›nda uzanan, büyük kan birikintilerinin içerisinden yay›lan yüzlerce küçük
atardamar vard›r. Soluklanm›fl hava buruna ait bu gölcü¤ü so¤utur, bu yüzden kü-
çük atardamarlar›n içerisinden geçen kan so¤umufl olur. Sonra küçük atardamar-
lar kan› beyne tafl›yan tek bir kan damar›n içerisinde biraraya gelir. Bu sayede ga-
zel koflarken süratle artan vücut ›s›s›ndan etkilenmez.

Burada dikkat çekici olan nokta, bu kusursuz sistemin zaman içinde kendi-
li¤inden ortaya ç›kamayaca¤›d›r. Çünkü beynin so¤utulmas› için gereken bu sis-
temin var olmamas› demek, gazelin ilk koflusunu yapar yapmaz ölmesi demektir.39

Gazellerdeki so¤utma sistemi örne¤inde de görüldü¤ü gibi canl›lardaki ya-
p›lar, evrimcilerin "kademe kademe geliflim" iddias›yla aç›klanamayacak bir komp-
leksli¤e sahiptir. Yani bir canl›n›n vücut sistemlerinin ve organlar›n›n zaman için-
de küçük de¤iflimlerle ortaya ç›kmas› imkans›zd›r. Canl› bedenleri, gazellerdeki
so¤utma sistemi benzeri, tek bir parças› bile eksik olsa hiçbir ifle yaramayacak ya-
p›larla doludur. Bu da bütün canl›lar›n evrimcilerin iddia ettikleri gibi tesadüfler-
le zaman içinde var olmad›klar›n›, aksine Allah taraf›ndan bir anda kusursuzca ya-
rat›ld›klar›n› ispatlar. Bu, düflünebilen ve akl›n› kullanabilen insanlar için çok
aç›k bir gerçektir.

"E¤er akl›n›z› kullanabiliyorsan›z, O, do¤unun da, bat›n›n da ve bunlar›n
aras›nda olan herfleyin de Rabbidir."... (fiuara Suresi, 28)
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‹NSANIN YARATILIfiINDAK‹ ‹HT‹fiAM
Çevrenizdeki insanlar›n tümü annelerinin karn›nda geçirdikleri aylar sonra-

s›nda bugünkü hallerine geldiler. Her biri için ayn› kusursuz sistem annelerinin
vücutlar›nda eksiksiz haz›rland›, hepsi ayn› aflamalar› yaflad›lar.

Do¤um olay› son derece büyük bir mucizedir. Anne karn›nda haz›rlanm›fl olan
özel korunakl› odas›nda geliflen bebek bir süre sonra dünyaya gelir. ‹flte bu mu-
cizevi olaydaki detaylar, düflünen her insan› çok önemli sonuçlara götürecektir.
Bu sonuca, bebe¤in gelifliminde etkili olan detaylardan birini ele alarak birlikte ula-
flal›m:

Plesanta döllenmifl yumurtan›n rahim duvar›na yerleflmesi için vücut taraf›n-
dan oluflturulan etli bir dokudur. Bebe¤e ait yumuflak kan damarlar›n› içerir. Bu
damarlar bir a¤ac›n kollar› gibidir. Plesanta bebe¤e besin tafl›yan dokularla birle-
flerek besin, vitamin, mineraller, su ve oksijen gibi anneden gelebilecek her tür-
lü maddeyi bebe¤e tafl›r.40

Plesantan›n bu görevi son derece önemlidir. Çünkü bu doku, hem bebe¤in
bütün ihtiyaçlar›n› gidermeli hem de bebe¤i korumak için seçici olmal›d›r. Asl›n-
da bu görevleri yapmakla plesanta bebek için, akci¤er, mide, ba¤›rsak, karaci¤er
ve böbrek gibi organlar›n görevlerini yüklenmifl olur. Plesantan›n bu al›flverifli
gerçeklefltirmesini sa¤layan "korion" ad› verilen ince bir zard›r. Bu zar anne ile
bebe¤in kan dolafl›m›n› birbirinden ay›r›r. Bu zar sayesinde annenin kan› kesin-
likle çocu¤un damarlar›na geçmez. Bebek oksijen ve besinlerini bu zar arac›l›¤›y-
la al›r.

Bu arada bebe¤in ilk aylarda ihtiyaç duydu¤u g›dalar ile sekizinci ve doku-
zuncu aylarda ihtiyaç duydu¤u g›dalar birbirinden farkl›d›r. Plesantan›n besin
al›m›nda bunu da dengelemesi gerekmektedir. Nitekim bütün bunlar› plesanta
kusursuz bir flekilde yerine getirir. Her zaman neyi ne kadar alaca¤›n› çok iyi bi-
lir, hep seçici ve dikkatlidir. Bunlar plesantan›n özelliklerinden birkaç tanesidir.
Burada sorulmas› gereken baz› sorular ve unutulmamas› gereken noktalar vard›r.
Öncelikle sadece hücrelerden oluflan bir doku olan plesantan›n tüm bu hesapla-
malar› nas›l yapt›¤› sorusunun cevab› verilmelidir. Bunun yan›s›ra bebe¤in ihti-
yaçlar›ndan plesantan›n nas›l haberdar oldu¤u sorusu da cevap beklemektedir. Dü-
flünen bir insan bunlar› plesanta denen et parças›n›n kendi kendine yapamayaca-
¤›n› ya da bu özellikleri plesantan›n tesadüfen kazanm›fl olamayaca¤›n› hemen
görecektir. Bu durumda karfl›m›za ç›kan gerçek yine son derece aç›kt›r: Plesanta
dokusu anne karn›ndaki bebe¤in ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek özelliklere sahip ola-
rak Allah taraf›ndan yarat›lm›flt›r. Do¤um mucizesi Allah'›n yaratma sanat›ndaki
ihtiflam›n sergilendi¤i örneklerden biridir. 

Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karfl› seni aldat›p-yan›ltan ne-
dir? Ki O, seni yaratt›, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir iti-
dal üzere k›ld›. Diledi¤i bir surette seni tertib etti. (‹nfitar Suresi, 6-8)
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GEL‹fiM‹fi B‹R KL‹MA, 
KUSURSUZ B‹R ALGILAYICI: DER‹

fiu anda bu kitab›n sayfalar›n› kolayl›kla çevirebiliyorsunuz. Çünkü elleriniz
sayfalar›n dokusunu kavramakta hiçbir problem yaratm›yor. Ayn› flekilde düz,
kaygan dokusu olan cisimleri de, örne¤in, bardaklar› da elinize al›p tafl›yabiliyor-
sunuz. Bir tüyü elledi¤inizde yumuflakl›¤›n›, bir kayay› tuttu¤unuzda sertli¤ini
hissedebiliyorsunuz. Çünkü deriniz bütün bunlar› alg›lay›p beyninize gereken
sinyalleri göndererek sizin cisimleri kafan›zda flekillendirmenizi sa¤layacak özel-
liklerdedir.

‹nsan derisinin alt›nda yer alan dokunmaya hassas sinirler, olabilecek en iyi
biçimde duyarl›laflt›r›lm›fl ve vücuda da¤›t›lm›fllard›r. En çok sinir ucu, parmak uç-
lar›nda bulunur. Bu da size hareket kolayl›¤› sa¤lar ve hiçbir rahats›zl›k vermez.
Buna karfl›n daha "önemsiz" bölgelerde, örne¤in s›rt bölgesinde oldukça az say›-
da sinir ucu vard›r. Bu çok önemli bir avantajd›r. Bunun aksinin oldu¤unu düflü-
nelim: Parmak uçlar›n›n son derece duyars›z oldu¤unu, tüm sinir uçlar›n›n s›rt-
ta topland›¤›n› varsayal›m. Bu, kuflkusuz oldukça zorluk verici olurdu; elimizi
do¤ru düzgün kullanamazken, s›rt›m›za temas eden en ufak maddeyi bile -mese-
la elbisemizin k›vr›mlar›n›- hissederdik. 

‹nsan derisi birçok tabakadan oluflan, içinde alg›lay›c› sinirler, dolafl›m ka-
nallar›, havaland›rma sistemleri, ›s› ve nem ayarlay›c›lar› bulunan, gerekti¤inde bir
kalkan gibi Günefl ›fl›nlar›ndan vücudu koruyan karmafl›k bir organd›r. Bu özel-
likleri nedeniyle insan, derisinin bir bölümünün tahrip olmas› durumunda haya-
ti tehlike içine girebilir. 

Birbirinden tamamen farkl› yap›lardan meydana gelen derinin alt k›sm›nda
ya¤dan oluflan bir katman vard›r. Bu ya¤ katman› ›s›ya karfl› yal›t›m görevi görür.
Bu tabakan›n üstünde deriye esneklik özelli¤ini veren ve büyük k›sm› proteinler-
den oluflan baflka bir bölüm vard›r.

Derimizin 1 cm alt›n› kald›rd›¤›m›zda karfl›laflaca¤›m›z manzara, iflte bu ya¤-
lar›n ve proteinlerin oluflturdu¤u, çok çeflitli damarlar›n da bulundu¤u estetik ol-
mayan, hatta ürkütücü bile say›labilecek bir görüntü olacakt›r. Deri, bütün bu
yap›lar› kapat›c› özelli¤i sayesinde hem vücudumuza çok önemli bir estetik kat-
k›da bulunurken, hem de tüm d›fl etkenlerden korunmam›z› sa¤lar. Derimizi bi-
zim için hayati yapan görevlerinden birkaç tanesini saymak ve bunlar›n üzerinde
düflünmek derimizin varl›¤›n›n ne kadar önemli oldu¤unun anlafl›lmas› için ye-
terli olacakt›r.

‹nsan derisi vücudun su dengesinin bozulmas›n› engeller, dayan›kl› ve esnek-
tir, kendi kendini yenileyebilir, vücudu zararl› ›fl›nlardan korur, d›fl dünya ile
olan ba¤lant›y› sa¤lar, so¤uk ya da s›cak havalarda vücut s›cakl›¤›n› korur.

Her türlü ihtiyac› karfl›layan geliflmifl bir klima ve hassas bir dedektör gibi ha-
reket eden insan derisi, hem görsel olarak sa¤lad›¤› güzellikle hem de insan› ko-
ruyan özellikleriyle Allah taraf›ndan yarat›lm›fl bir nimettir. Tek bir özelli¤i için
sayfalar dolusu kitaplar yaz›lan deri Allah'›n yarat›fl›ndaki ihtiflam›n› bize bir ke-
re daha göstermektedir.
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‹NSAN DER‹S‹ KES‹T‹

serbest 

sinir 

sonlanmas›

epidermis

dermis

dokunma

reseptörü



KEM‹KLERDEK‹ 
KAFES S‹STEMLER‹N 

DAYANIKLILI⁄I
Vücudun tafl›nmas› ve korunmas› gibi önemli bir görevi üstlenen kemikler,

bu ifli rahatl›kla yerine getirebilecek kapasite ve sa¤laml›kta yarat›lm›fllard›r. Ör-
ne¤in; uyluk kemi¤i, dikey durumda bir ton a¤›rl›¤› kald›rabilecek kapasitede-
dir. Nitekim at›lan her ad›mda bu kemi¤imize, vücut a¤›rl›¤›m›z›n üç kat› kadar
bir yük binmektedir. Hatta s›r›kla yüksek atlama yapan bir atlet yere inerken kal-
ça kemi¤inin her santimetrekaresi 1400 kiloluk bir bas›nca maruz kal›r.

Kemiklerdeki düzenin mükemmelli¤inin tam olarak anlafl›lmas› için flöyle
bir benzetme yapal›m. ‹nsano¤lunun kulland›¤› en sa¤lam ve kullan›fll› malzeme-
lerden biri çeliktir. Çünkü çelik hem sa¤lam, hem de esnek bir maddedir. Ancak
kemikler kat› çelikten daha sa¤lamd›r ve 10 kat daha esnektir. Kemikler çelikten
a¤›rl›k bak›m›ndan da üstün bir yap›ya sahiptirler. Bir çelik karkas insan iskele-
tine k›yasla 3 kat daha a¤›rd›r. 

Kemiklerdeki kusursuz yap›y› günümüz yap›lar›yla karfl›laflt›rmak da müm-
kündür. Yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar büyük ve yüksek yap›lar yapmak
insano¤lu için masrafl›, uzun zaman gerektiren ve zor bir iflti. Fakat teknolojinin
ilerlemesi ile birlikte yap› tasar›m›nda birçok teknik gelifltirildi. Bu tekniklerin
en önemlilerinden biri "kafes sistemler" olarak bilinen sistemdir. Bu yönteme gö-
re yap›n›n tafl›y›c› elemanlar›, yekpare bir yap›da de¤ildir; bunun yerine birbiri içi-
ne geçmifl, kafes fleklinde çubuklardan oluflur. Bilgisayarlarda yap›lan karmafl›k he-
saplar sayesinde, bu teknik kullan›larak büyük köprüler ve endüstriyel yap›lar
çok daha dayan›kl› ve çok daha ucuza infla edilmektedir. 

Kemiklerin iç yap›s› da insanlar›n binalarda ve köprülerde kulland›¤› kafes
yap› sistemine göre infla edilmifltir. Bir kemik kesilip incelendi¤i zaman iç yap›-
s›nda oldukça ilginç bir sistem görülür. Binlerce küçük çubuk iç içe geçerek kar-
mafl›k bir yap› oluflturur. ‹flte bu yap›, kemiklerin içinde infla edilmifl olan kafes
sistemdir. Bu sayede kemikler hem son derece sa¤lam, hem de insan›n rahatl›kla
kullanabilece¤i hafifliktedirler. 

E¤er aksi olsayd›, yani kemiklerin içi, d›fl› gibi sert ve tamamen dolu olsay-
d›, hem kemiklerin a¤›rl›¤› insan›n tafl›yabilece¤inin çok üzerinde olurdu, hem de
kemi¤in yap›s› sert olup en küçük bir darbede çatlama ve k›r›lma yapard›.

‹nsano¤lunun günümüz teknolojisini kullanarak taklit etmeye çal›flt›¤› kemik-
lerdeki yap› Allah'›n benzersiz yaratma sanat›n›n örneklerinden sadece bir tane-
sidir. Allah'›n eksiksiz ve benzersiz yaratmas›ndaki ihtiflam› her insan›n kendi be-
deninde görmesi ve üzerinde düflünerek flükretmesi gerekir. 
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DÜNYANIN EN BÜYÜK DA⁄ITIM A⁄I: 
DOLAfiIM S‹STEM‹

100 trilyon haneli bir flehir oldu¤unu varsayal›m; sizce bu flehirdeki evlerin
her birinin isteklerini an›nda yerine getiren bir da¤›t›m flirketi olabilir mi? Pek
çok kimse bu soruya "elbette ki olamaz" fleklinde cevap verir. Ancak buna benzer
bir sistem her insan›n vücudunda zaten mevcuttur. Yaln›z insan vücudundaki ev-
ler hücrelerdir, da¤›t›m flirketi ise say›s›z eleman›yla insan›n dolafl›m sistemidir. 

Dolafl›m sisteminin elemanlar› insan vücudundaki yaklafl›k 100 trilyon hüc-
reyi teker teker gezer. Bu sistemin en önemli eleman› kalptir. Kalp, kirli ve temiz
kan›n birbirine kar›flmadan vücudun farkl› bölgelerine pompalanmas›n› sa¤layan
dört farkl› odac›¤›yla, emniyet sübab› görevi yapan kapakç›klar›yla son derece
hassas dengeler üzerine kurulmufl bir düzene sahiptir. 

Kalbi inceledi¤imizde, bunun yaln›zca bir pompadan ibaret olmad›¤›n›, bir
de bu pompan›n bast›¤› kan›n yönünü belirleyecek "sübaplar" (kapakç›klar) ol-
du¤unu görürüz. Bunlar, kalp kaslar› taraf›ndan pompalanan kan›n, tam gereken
anda gereken yönde hareket etmesini sa¤lamaktad›rlar. Dahas›, kalp, büyük da-
marlar yoluyla bir taraftan akci¤ere, bir taraftan da tüm vücuda ba¤lan›r. Vücu-
da giden damar, az sonra kendi içinde dallara ayr›l›r, bu dallar daha küçük dal-
lara, onlar da çok daha küçük dallara ayr›l›rlar. K›lcal damarlara kadar inen bu ay-
r›flma büyük damarlara, sonra daha büyük damarlara ve sonra çok daha büyük da-
marlara do¤ru birleflir. Ve tüm bunlar yeniden kalbe döner. Kalpten de, kan›n
içindeki karbondioksiti vermek ve yerine oksijen almak için akci¤ere yollan›r. 

Tüm bu dolafl›m sistemi, yani kalp, damarlar ve akci¤er birarada düflünüldü-
¤ünde ortaya ç›kan fley ise, tam kompleks bir sistemdir. (Buna, kan› temizlemek-
le görevli olan böbrekleri, kandaki fleker oran›n› ayarlayan pankreas bezini, ka-
n›n kimyasal bileflimini kontrol alt›nda tutan karaci¤eri ve kandaki savunma sis-
temi elemanlar›n› da ekledi¤inizde, ortaya ihtiflaml› bir yap› ç›kar.) Bu kompleks
sistemin parçalar›n›n hepsi birbirleriyle uyumludur ve birbirlerine çok düzgün
bir biçimde ba¤lanm›fllard›r. Birbirleriyle uyumlu olan tüm bu parçalar, ortak bir
amaca hizmet etmektedirler. Ve e¤er tek bir parça dahi eksik olsa, sistemde ak-
sakl›klar ortaya ç›kar. Bu ise dolafl›m sisteminin sahibi olan insan›n ölümü ile so-
nuçlanabilecek durumlara sebebiyet verebilir.

Hiçbir kalp, pompalad›¤› kan› temizleyecek bir akci¤er olmad›ktan sonra,
tek bafl›na herhangi bir bedeni bir dakikadan fazla yaflatamaz. Bu durumda dola-
fl›m sisteminin tek bir anda tüm parçalar›yla var olmufltur. Bu da, kalpteki ve do-
lafl›m sistemindeki kusursuz bir yarat›lm›fll›¤› gösterir ve alemlerin Rabbi olan
Allah'›n efli benzeri olmayan yaratma sanat›n› tan›t›r.
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AKC‹⁄ERLERDEK‹ 
ETK‹LEY‹C‹ YARATILIfi

Akci¤erleriniz sizin hareketlerinize göre kendini ayarlayan muhteflem bir or-
gand›r. Kofltu¤unuzda akci¤erleriniz çok daha fazla çal›fl›r ve artan oksijen ihti-
yac›n›z› karfl›lar, oturdu¤unuzda ise daha yavafl çal›fl›r, ancak hiç durmaz. Yafla-
d›¤›n›z süre boyunca akci¤erleriniz bir hava pompas› gibi hiç durmadan vücut
içine hava al›p, daha sonra bunu d›flar› pompalar. Bunu yaparken de solunum
sisteminin di¤er elemanlar› ile birlikte bir uyum içinde hareket eder. Çünkü ne-
fes alabilmek için akci¤erin varl›¤› tek bafl›na yeterli de¤ildir. Akci¤erin çal›flma-
s›n› sa¤layacak bir d›fl güce de ihtiyaç vard›r. Bu güç gö¤üs kafesinin hemen al-
t›ndaki diyafram ve kaburga kemiklerinin aralar›nda bulunan kaslar sayesinde
kazan›l›r. 

Nefes al›p verirken, kendinize flöyle bir bak›n. Kaburga kemiklerinizin d›fla-
r› ve yukar› do¤ru hareket etti¤ini göreceksiniz. Bu s›rada akci¤erin alt›nda bulu-
nan diyafram kas› da afla¤› do¤ru yass›lafl›r. Akci¤er nefes borusundaki havay›
afla¤›ya do¤ru çeker. Soluk verildi¤i zaman da kaburga kemikleri içeri do¤ru ge-
ri çekilir. Kaburgan›n alt›nda bulunan diyafram kas› yukar› do¤ru hareket eder.
Akci¤er s›k›fl›nca küçük keseciklerdeki hava nefes borusundan d›flar› ç›kmaya
zorlan›r. 

Koflmak, gülmek, yürümek, yatmak… Siz bunlar› hiç düflünmeden yapars›-
n›z, ancak bütün bu de¤iflik hareketler s›ras›nda akci¤erlerinizde vücudunuzun
oksijen ihtiyac›n› belirleyen otomatik bir solunum denetim sistemi çal›flmakta-
d›r. Hareket halindeyken vücut hücrelerinin aktiviteleri artar, hücreler daha çok
güç ve enerji harcar. Bu yüzden vücuttaki 100 trilyona yak›n hücre normalden da-
ha fazla oksijene ihtiyaç duyar. Oksijen ihtiyac›n›n artmas›n›n yan›s›ra hücrele-
rin ürettikleri fazla karbondioksitin de vücuttan hemen at›lmas› gerekmektedir.
E¤er artan oksijen talebi karfl›lanmazsa bu durumdan bütün vücut hücreleri za-
rar görür. Bu nedenle solunum h›zlan›r, yani akci¤erler daha h›zl› çal›fl›r. 

Son derece hayati olan bu durum yine mucizevi bir sistem sayesinde çözü-
me kavuflturulmufltur. Beyin sap› olarak adland›r›lan bölgede kandaki karbondi-
oksit oran›n› devaml› kontrol eden al›c›lar vard›r. Bu al›c›lar›n ba¤l› oldu¤u mer-
kezler, içinde bulunulan duruma göre akci¤erlerin çal›flmas›n› sa¤layan kaslara ge-
rekli emirleri gönderir. Beyin sap› haricinde akci¤erlerin d›fl yüzeyinde bulunan
bas›nca karfl› hassas alg›lay›c›lar da, akci¤erin gere¤inden fazla gerilmesi duru-
munda beyin sap›na, solunum derinli¤inin azalt›lmas› için gerekli olan emirleri gön-
derirler. Bu ifllemler her gün, her saniye, her an hiç durmadan tekrarlan›r.

Birbirini tamamlayan birçok dengeden oluflan bu sistemin kendili¤inden kör
rastlant›lar sonucu olufltu¤unu iddia etmek elbette ki mümkün de¤ildir. ‹nsan
vücudundaki solunum sistemi Allah'›n yaratma sanat›n›n örneklerinden sadece
biridir.
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KOMUTA MERKEZ‹: BEY‹N
‹nsan beyni birçok ifli ayn› anda yürütebilecek bir sisteme sahiptir. Örne¤in,

bir kifli, beynindeki kusursuz yap› sayesinde bir yandan arabas›n› kullan›rken,
bir yandan teybinin ayarlar›n› yapabilir, o s›rada direksiyonu da rahatl›kla idare
edebilir. Birçok ifli ayn› anda yapmas›na ra¤men önündeki arabalara ya da yaya-
lara çarpmaz. Ayn› anda ayaklar›yla gaz pedal›n› idare edebilir. Radyo dinlerken
söylenenleri de tam olarak anlayabilir. Konuflmas›na kald›¤› yerden devam ede-
bilir. Ve en önemlisi bütün bu ifllemlerin hepsini ayn› anda mükemmel bir flekil-
de idare edebilir. K›sacas› bir insan beynindeki ola¤anüstü kapasite sayesinde ay-
n› anda pek çok ifli yapabilir. Bu uyumu sa¤layan ise beyindeki sinir hücrelerinin
birbirleri ile olan ba¤lant›lar›d›r.

D›fl dünyadaki cisimlerden beyne gelen ve milyonlar hatta milyarlar ile ifa-
de edilebilen uyar›lar büyük bir uyum içerisinde beyinde analiz edilmekte, daha
sonra bunlar de¤erlendirilmekte ve her birine gerekli yan›tlar verilmektedir. Ve
bu karmafl›k sistemin iflleyifli hiç aksamadan hayat boyu devam etmektedir. Biz de
bu sayede görmekte, duymakta, hissetmekte k›sacas› yaflam›m›z› sürdürmekte-
yiz.

Beyindeki bu kusursuz sistemi oluflturan en önemli unsurlardan biri, say›la-
r› 10 milyar civar›nda olan sinir hücreleridir. Beyindeki sinir hücreleri di¤er bü-
tün hücrelerden farkl› olarak elektrik ak›mlar› ile çal›fl›r. Ve bu elektrik ak›mlar›
sayesinde bilgi al›flveriflinde bulunabilir, bilgi depolayabilirler. 

Sinr hücrelerinin birbirleri olan ba¤lant›s›n› dolay›s›yla da beyindeki ahen-
gi sa¤layan, sinir hücrelerindeki özel yap›d›r. Beyindeki 10 milyar hücrenin 120
trilyon civar›nda ba¤lant›s› vard›r. Ve bu 120 trilyon ba¤lant›n›n tamam› do¤ru yer-
lerdedir. E¤er bu ba¤lant›lardan herhangi biri yanl›fl bir yerde olsayd› sonuçlar›
çok a¤›r olurdu. Hatta insanlar›n hayati fonksiyonlar›n› sürdürmesi mümkün ol-
mayabilirdi. Ancak böyle bir fley olmaz ve istisnai hastal›klar d›fl›nda tüm insan-
lar kendilerine do¤al gelen, ama asl›nda ard›nda trilyonlarca mucizevi ifllemin bu-
lundu¤u bir yaflant›y› sürdürürler.

Beyindeki birbirine ba¤l› iflleyen bu yap› da insan vücudundaki di¤er bütün
sistemler gibi her aflamas›nda mükemmel özelliklere sahip bir yap›d›r. Beynin
milyonlarca ifllevini hiç hata yapmadan, hiçbir karmafla olmadan gerçeklefltire-
bilmesinin kayna¤› ise, sonsuz akla sahip olan Allah'›n onlar› bu özelliklerle bir-
likte yaratm›fl olmas›d›r.

Göklerin ve yerin yarat›lmas› ile onlarda her canl›dan türetip-yaymas›
O'nun ayetlerindendir. Ve O, dileyece¤i zaman onlar›n hepsini toplama-
ya güç yetirendir. (fiura Suresi, 29)
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‹NSAN BEDEN‹NDEK‹ HABERC‹: 
HORMONAL S‹STEM

Siz bu sayfay› okurken, hiçbir fley hissetmeden ve hiçbir kar›fl›kl›k olmadan
vücudunuzda çok say›da ifllem gerçekleflir. Kalbinizin bir dakikada kaç kez ata-
ca¤›, kemiklerinizde depolanan kalsiyum oran›, kan›n›zdaki fleker yo¤unlu¤u,
böbreklerinizin dakikada süzdü¤ü su miktar› ve bunlara benzer binlerce detay
vücudunuzdaki hücrelerin uyumlu çal›flmas› sayesinde gerçekleflir. Vücudunuz-
da 100 de¤il, 1000 ya da bir milyar de¤il, yaklafl›k 100 trilyon hücre vard›r. Peki
bu kadar çok say›da hücrenin uyumunu sa¤layan nedir? ‹flte bu uyumu sa¤layan
vücudunuzdaki hormonal sistemdir.

Bezelye tanesi büyüklü¤ündeki hipofiz bezi, hormonlar›n yöneticisi ve dü-
zenleyicisidir. Beynin "hipotalamus" isimli bölgesinin kontrolü alt›nda çal›fl›r. Kü-
çük bir et parças› görünümünde olan hipofiz bezi, hipotalamustan gelen bilgiler
sayesinde sizin hangi flartlarda neye ihtiyac›n›z oldu¤unu, bu ihtiyac› gidermek için
hangi organ›n›zdaki hangi hücrelerin çal›flmas› gerekti¤ini, bu hücrelerin kimya-
sal mekanizmalar›n›, fiziksel yap›lar›n›, üretilmesi gereken ürünleri ve üretimin
durdurulmas› gerekti¤i zaman› bilir. Ayr›ca çok özel bir haberleflme sistemi saye-
sinde bu ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› için gerekli yerlere bütün emirleri verir. 

Örne¤in, insan vücudu ergenlik döneminin sonuna kadar geliflir. Trilyon-
larca hücre bölünerek ço¤al›r, böylece doku ve organlar›n büyümesi sa¤lan›r. Be-
lirli bir büyüklü¤e ulafl›ld›¤›nda dokularda büyüme faaliyeti durur. ‹flte ne kadar
büyümeniz gerekti¤ini bilen ve bu büyüklü¤e ulaflt›¤›n›zda büyümenizi durduran
hipofiz denilen bezdir. Hipofiz ayn› zamanda vücudunuzdaki karbonhidrat ve
ya¤ metabolizmas›n› düzenler. Gerekti¤i zaman hücrelerinizde yap›lan protein
üretimini art›r›r.

Siz sadece bir bafl dönmesi ya da bir rahats›zl›k hissedersiniz ve bunun üze-
rine bir süre dinlenirsiniz ve rahats›zl›¤›n›z geçer. E¤er bu rahats›zl›¤›n nedeni
kan bas›nc›n›z›n düflmesi ise hipofiz bezi hemen devreye girer. Hipofizin salg›la-
d›¤› moleküller, damarlar›n etraf›ndaki kaslar›n büzülmesini sa¤lar. Milyonlarca
kas›n büzülmesi ve damarlar›n küçülmesi kan bas›nc›n› art›r›r; siz de kendinizi iyi
hissedersiniz.

Hipofiz bezi hormonlar›n toplu olarak salg›land›¤› bölgelerden sadece biri-
dir. Bunun d›fl›nda böbreküstü bezi, pankreas, efleysel bezler, tiroid bezleri gibi
bölgelerde de hayat›n devam› için son derece önemli hormonlar salg›lan›r. Bu
bölgelerden herhangi birinin bozulmas› veya eksik çal›flmas› durumunda hayat›n
sürdürülmesi imkans›z hale gelir. ‹nsan vücudundaki di¤er sistemler gibi hormo-
nal sistem de kusursuz bir bütünlük içinde çal›fl›r. Bu bütünlü¤ü sa¤layan, insan
vücudundaki bu kusursuz haberleflme sistemini yaratan hiç kuflkusuz ki Yüce
Allah't›r. 
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D‹KKATL‹ B‹R DENETLEY‹C‹: 
HÜCRE ZARI

Çok s›k› güvenlik önlemleri uygulanan, zarar verecek hiçbir fleyin kap›lardan
içeriye sokulmad›¤›, içeri girifl için ola¤anüstü kontrollerin yap›ld›¤› ve gelenle-
rin ancak öyle içeriye al›nd›¤› bir bina düflünün. Ancak bütün bunlar› binan›n
kendisi yap›yor olsun. D›flar›dan hiçbir müdahale, hiçbir yard›m almadan bina
bir canl› gibi hareket etsin. Bir binan›n düflünür gibi hareket etmesi, yani güven-
lik kontrollerini bilgisayarlar yard›m› ile yapmas›, kimlik taramas› yapmas› günü-
müz teknolojisi ile mümkün olabilir. Peki böyle bir sistemin 1 milimetrenin yüz-
binde biri geniflli¤inde bir alana yerlefltirildi¤ini söylesek ne düflünürsünüz? fiu an-
ki teknoloji ile böyle bir baflar›n›n gerçeklefltirilmesi mümkün de¤ildir. Ancak
bu, böyle bir sistemin dünya üzerinde var olmad›¤› anlam›na gelmez. 

‹lk duyuldu¤unda imkans›z gibi gelen bu ola¤anüstü sistem insan ilk ortaya
ç›kt›¤›ndan beri zaten vard›r. fiu anda yeryüzündeki bütün insanlar›n vücutlar›-
n› oluflturan yaklafl›k 100 trilyon hücrenin her birinin zar›nda böyle bir sistem mev-
cuttur. 

Hücre zar›, bilinçli bir canl›n›n, yani insan›n temel özelliklerinden olan ka-
rar verme, hat›rlama, de¤erlendirme gibi özellikler gösterir. Komflu hücrelerle
ba¤lant›y› sa¤lar, hücreye girifl-ç›k›fllar› çok hassas bir flekilde denetler. Sahip ol-
du¤u bu üstün karar verme yetene¤i, haf›zas› ve gösterdi¤i ak›l nedeniyle hücre
zar› hücrenin beyni olarak kabul edilmektedir.

Ancak burada bilinçli bir hareketinden söz etti¤imiz hücre zar› o kadar in-
cedir ki, ancak elektron mikroskobuyla fark edilebilir. Zar, çift tarafl›, uçsuz bu-
caks›z bir duvara benzer. Bu duvar hücreye girifli ve ç›k›fl› sa¤layan kap›lar ve za-
r›n d›fl ortam› tan›mas›n› sa¤layan alg›lay›c›larla donat›lm›flt›r. Bunlar hücre du-
var›n›n üzerinde yer al›r ve hücreye yap›lan tüm girifl ve ç›k›fllar› titiz bir biçim-
de denetlerler. 

Hücre zar›n›n ilk görevi hücrenin organellerini sararak birarada tutmakt›r.
Ayr›ca bu organellerdeki ifllemlerin devam edebilmesi için gerekli maddeleri d›fl
ortamdan sa¤lar. Bunu yaparken hücre zar› son derece iktisatl› davran›r; hücre-
nin ihtiyaç duydu¤u miktardan fazlas›n› kesinlikle içeri almaz. Bir yandan da hüc-
renin içindeki zararl› at›klar› an›nda tespit eder ve hiç zaman kaybetmeden bun-
lar› d›flar› atar. Hücre zar›n›n görevi son derece hayatidir; en ufak bir hatay› ka-
bul etmez. Çünkü herhangi bir hata veya aksakl›k hücrenin ölümü demektir. 

Ya¤ ve protein moleküllerinden meydana gelmifl bir katman olan hücre za-
r›n›n bu tür ak›lc› hareketlerinin ve bilinçli kararlar›n›n kendisinden kaynaklan-
mad›¤› aç›kt›r. Tesadüfen böyle bir sistemin ortaya ç›kamayaca¤›n› da ak›l ve vic-
dan sahibi her insan›n kolayl›kla görebilir. Hücre de onu saran zar da üstün bir
ilmin sahibi olan Allah'›n yaratmas›d›r. Ve kendilerini kusursuzca yaratan Allah'›n
belirledi¤i görevleri yerine getirmektedirler.
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M‹NYATÜR B‹LG‹ 
BANKASI: DNA

DNA, insan vücudunun bilgi bankas›d›r. Çevrenizdeki insanlara flöyle bir
bak›n ve ne gibi özelliklerinin oldu¤unu bir an için düflünmeye çal›fl›n. ‹flte bu ki-
flilere ait göz rengi, boy uzunlu¤u, saç cinsi ve rengi, ses tonu, ten rengi vs. gibi
bütün bilgiler DNA'lar›nda kay›tl›d›r. Bu bilgi bankas› hem içinde bulundu¤u
hücrenin hem de vücuttaki di¤er tüm hücrelerin yap›lar› ve ihtiyaçlar› hakk›nda-
ki her türlü bilgiyi de içinde bar›nd›r›r. ‹nsan vücudu bir yap›ya benzetilecek olur-
sa, vücudun en ince ayr›nt›s›na kadar eksiksiz bir plan ve projesi, bütün teknik
ayr›nt›lar›yla her hücrenin çekirde¤indeki DNA'da mevcuttur. 

DNA, hücrenin ortas›nda yer alan çekirdekte titizlikle korunmaktad›r. ‹n-
san vücudunda say›lar› 100 trilyona varan hücrelerin ortalama çap›n›n 'milimet-
renin yüzde biri' oldu¤u hat›rlanacak olursa, ne kadar küçük bir alandan söz edil-
di¤i daha iyi anlafl›l›r. Bu mucizevi molekül, Allah'›n yaratma sanat›ndaki mü-
kemmellik ve ola¤anüstülü¤ün aç›k bir kan›t›d›r. 

DNA'daki bu bilgiler sadece fiziksel özellikleri belirlemez. Ayn› zamanda
hücre ve vücuttaki binlerce farkl› olay› ve sistemi de kontrol eder. Örne¤in, insa-
n›n kan bas›nc›n›n alçak, yüksek veya normal olmas› bile DNA'daki bilgilere ba¤-
l›d›r.

Bilimadamlar›, insan›n genetik yap›s›yla ilgili bilgilerin çoklu¤unu vurgula-
mak için, de¤iflik ölçü birimleri ortaya koymaktad›r. DNA'da kay›tl› bulunan bil-
giler o kadar yüksek miktardad›r ki, bunlar› içeren kitaplar oldu¤unu ve bu kitap-
lar› üst üste koydu¤umuzu farz etti¤imizde 70 metre yükseklik elde ederiz. Bili-
madamlar› insan›n gen haritas›n› daktilo etmenin süresini de hesaplam›fllar ve
dakikada 60 kelime yazan bir kiflinin günde sekiz saat çal›flarak bu çal›flmay› an-
cak 50 y›lda bitirebilece¤ini kaydetmifllerdir. Ayr›ca DNA'daki bilgilerle 200'e ya-
k›n 500'er sayfal›k telefon defteri doldurulabilece¤ini de ifade etmifllerdir.

Gözle göremedi¤imiz, çap› milimetrenin milyarda biri büyüklü¤ünde, atom-
lar›n yanyana dizilmesiyle oluflmufl bir zincirin böyle bir bilgiye ve haf›zaya sahip
olmas› ve bir canl›n›n tüm yaflamsal fonksiyonlar›n›n bu bilgi ile yürütülmesi,
aç›k bir yarat›l›fl gerçe¤idir. Allah DNA'ya yerlefltirdi¤i bilgilerle gücünün s›n›rs›z-
l›¤›n› ve yaratmada hiçbir orta¤›n›n olmad›¤›n› bir kere daha göstermektedir.
Allah'›n ilminin s›n›rs›zl›¤› bir ayette flöyle bir benzetme ile bildirilmektedir.

De ki: "Rabbimin sözleri(ni yazmak) için deniz mürekkep olsa ve yard›m
için bir benzerini (bir o kadar›n›) dahi getirsek, Rabbimin sözleri tüken-
meden önce, elbette deniz tükeniverirdi." (Kehf Suresi, 109)
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LEZZET VE GÜZELL‹⁄‹N 
B‹L‹NMEYEN KAYNA⁄I: MOLEKÜLLER

Birçok madde ayn› atomlar› içermesine ra¤men farkl› görünür ve farkl› özel-
likler tafl›r. Sizce çevrenizde gördü¤ünüz cisimleri birbirinden farkl› k›lan fley ne-
dir? Renklerini, biçimlerini, kokular›n›, tatlar›n› birbirinden farkl›laflt›ran, yumu-
flak ya da sert olmalar›n› sa¤layan nedir? ‹flte bütün bunlar›n nedeni atomlar›n
molekülleri oluflturmak için aralar›nda kurduklar› farkl› kimyasal ba¤lard›r. 

Maddeye giden ilk basamak olan atomlardan sonra ikinci basamak molekül-
lerdir. Moleküller, maddenin kimyasal özelliklerini belirten en küçük birimlerdir.
Bu küçük yap›lar iki veya daha çok atomdan, baz›lar› da binlerce atom grubun-
dan oluflur. Moleküllerin de¤iflik biçimlerde biraraya gelmeleriyle de çevremizde
gördü¤ümüz çeflitlilik ortaya ç›kar. Bunu tat ve koku duyular›m›zdan örnek ve-
rerek görelim. 

"Tat" ve "koku" dedi¤imiz kavramlar, asl›nda birbirinden farkl› molekülle-
rin duyu organlar›m›zda yaratt›¤› alg›lardan baflka bir fley de¤ildir. Yiyeceklerin,
içeceklerin, çeflitli meyve ve çiçek kokular›n›n hepsi yandaki küçük resimde bir
örne¤ini gördü¤ümüz uçucu moleküllerden ibarettir. Atomlar bir yandan canl›
ve cans›z maddeyi olufltururken, di¤er taraftan da maddeye lezzet ve güzellik kat-
maktad›rlar. Peki ama bu nas›l gerçekleflmektedir?

Vanilya kokusu, lale kokusu gibi uçucu moleküller, burnun epitelyum ad› ve-
rilen bölgesindeki titrek tüylerde bulunan al›c›lara gelir ve bu al›c›larla etkilefli-
me girer. ‹flte bu etkileflim beynimizde koku olarak alg›lan›r. Ayn› flekilde insan
dilinin ön taraf›nda da dört farkl› tip kimyasal al›c› vard›r. Bunlar da tuzlu, fleker-
li, ekfli ve ac› tatlar›na karfl›l›k gelir. ‹flte tüm duyu organlar›m›z›n al›c›lar›na ge-
len bu moleküller beynimiz taraf›ndan kimyasal sinyaller olarak alg›lan›r. 

Günümüzde tat ve kokunun nas›l alg›land›¤›, nas›l olufltu¤u konusu anlafl›-
labilmifltir, ama bilimadamlar› neden baz› maddelerin çok, baz› maddelerin az
koktu¤u, neden baz›lar›n›n tatlar›n›n hofl ve baz›lar›n›n da kötü oldu¤u konu-
sunda bir görüfl birli¤ine varamam›fllard›r.

Tat ve kokunun var olmas› insanlar için temel bir ihtiyaç de¤ildir. Ancak
kahverengi ve kendine has bir kokusu olan topraktan yüzlerce çeflitte, hofl koku-
lu ve lezzetli meyve, sebze ve binlerce renk, biçim ve kokuda çiçek ç›kmaktad›r.
Ve tüm bunlar muhteflem bir sanat›n ürünü olarak dünyam›za apayr› bir güzellik
katmaktad›rlar. 

Bu aç›dan renk ve koku da di¤er tüm nimetler gibi, sonsuz lütuf ve ikram sa-
hibi Allah'›n insana karfl›l›ks›z sundu¤u güzelliklerdendir. Yaln›zca bu iki alg›n›n
var olmamas› dahi insan›n hayat›n› büyük ölçüde tats›zlaflt›rmaya yeterdi. Kendi-
sine verilen tüm bu nimetlere karfl›l›k, insana düflen kuflkusuz kendisini her yön-
den kuflatm›fl böyle sonsuz bir ikram karfl›s›nda Rabbimiz'in diledi¤i gibi bir kul
olmaya çal›flmakt›r.
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ATOMUN YAPISINDA SAKLI GÜÇ
Hava, su, da¤lar, hayvanlar, bitkiler, vücudunuz, oturdu¤unuz koltuk, k›sa-

cas› en küçü¤ünden en büyü¤üne kadar gördü¤ünüz, dokundu¤unuz, hissetti¤i-
niz herfley atomlardan meydana gelmifltir. Her iki eliniz de, ellerinizde tuttu¤u-
nuz bu kitap da atomlardan oluflur. Atomlar öyle küçük parçac›klard›r ki, en güç-
lü mikroskoplarla dahi bir tanesini görmek mümkün de¤ildir. Bir atomun çap› mi-
limetrenin milyonda biri kadard›r.

Bu küçüklü¤ü bir insan›n gözünde canland›rmas› pek mümkün de¤ildir. O
yüzden bunu bir örnekle aç›klamaya çal›flal›m: Elinizde bir anahtar oldu¤unu dü-
flünün. Kuflkusuz bu anahtar›n içindeki atomlar› görebilmeniz mümkün de¤ildir.
Görebilmek için elinizdeki anahtar› dünyan›n boyutlar›na getirdi¤inizi farzedelim.
Elinizdeki anahtar dünya boyutunda büyürse, iflte ancak o zaman anahtar›n için-
deki her bir atom bir kiraz büyüklü¤üne ulafl›r ve siz de onlar› görebilirsiniz.41

Peki bu kadar küçük bir yap›n›n içinde ne vard›r? Bu derece küçük olmas›-
na ra¤men atomun içinde evrende gördü¤ümüz sistemle k›yaslanabilecek kadar
kusursuz, eflsiz ve kompleks bir sistem bulunmaktad›r. Her atom, bir çekirdek ve
çekirde¤in çok uza¤›ndaki yörüngelerde dönüp-dolaflan elektronlardan oluflmufl-
tur. Çekirde¤in içinde ise proton ve nötron ismi verilen baflka parçac›klar vard›r.

Çekirdek, atomun tam merkezinde bulunmaktad›r ve atomun niteli¤ine gö-
re belirli say›larda proton ve nötrondan oluflmufltur. Çekirde¤in yar›çap›, atomun
yar›çap›n›n onbinde biri kadard›r. Biraz önce bahsetti¤imiz gibi, elinizdeki anah-
tar› dünya boyutlar›na getirdi¤inizde ortaya ç›kan kiraz büyüklü¤ündeki atomla-
r›n içinde çekirde¤i arayal›m. Ama bu aray›fl boflunad›r, çünkü böyle bir ölçekte
bile çok daha küçük olan çekirde¤i gözlemleme olana¤›m›z kesinlikle yoktur. Çe-
kirde¤i görebilmemiz için atomumuzu temsil eden kiraz yeniden büyüyüp iki yüz
metre yüksekli¤inde kocaman bir top olmal›d›r. Bu ak›l almaz boyuta karfl›n ato-
mumuzun çekirde¤i yine de çok küçük bir toz tanesinden daha iri bir duruma
gelmeyecektir.42

Ancak burada son derece flafl›rt›c› bir durum vard›r: Hacmi atomun 10 mil-
yarda biri olmas›na ra¤men, çekirde¤in kütlesi atomun kütlesinin %99.95'ini
oluflturmaktad›r. Peki bir fley nas›l olur da bir yandan kütlenin yaklafl›k tamam›-
n› olufltururken, di¤er yandan da hemen hemen hiç yer kaplamaz?

Bunun sebebi, atomun kütlesini oluflturan yo¤unlu¤un, atomun çekirde¤in-
de birikmifl olmas›d›r. Bunu sa¤layan ise "güçlü nükleer kuvvet" ismi verilen kuv-
vettir. Bu kuvvet sayesinde atomun çekirde¤i da¤›lmadan birarada durabilir.

Buraya kadar anlatt›klar›m›z tek bir atomun içindeki kusursuz sistemin sa-
dece birkaç küçük detay›yd›. Asl›nda atom üzerine ciltlerce kitap yaz›labilecek
kadar kapsaml› bir yap›ya sahiptir. Ancak burada gördü¤ümüz bu birkaç küçük
detay bile onu muhteflem yap›s›yla birlikte Allah'›n yaratt›¤›n› görebilmek için
yeterlidir.
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PROTONLAR VE ELEKTRONLAR 

ARASINDAK‹ DENGE
Atomun içindeki kusursuz düzenin biraz daha detay›na inmekte yarar görü-

yoruz. Bilindi¤i gibi elektronlar, sahip olduklar› elektrik yükü nedeniyle çekirde-
¤in etraf›nda sürekli olarak dönerler. Bütün elektronlar eksi (-) elektrik yükü ile
yüklüdürler, bütün protonlar ise art› (+) yüküyle. Ve atomun çekirde¤indeki ar-
t› yük, elektronlar› kendine do¤ru çeker. Bu nedenle elektronlar, h›zlar›n›n ken-
dilerine verdi¤i merkez-kaç gücüne ra¤men, çekirde¤in etraf›ndan ayr›lmazlar.

Atomun merkezinde ne kadar proton varsa, d›fl›nda da o kadar elektron olur.
Bu sayede atomlar›n elektriksel yükü dengelenir. Ancak protonun hacmi de, küt-
lesi de, elektrondan çok daha fazlad›r. E¤er bir karfl›laflt›rma yapmak gerekirse, ara-
lar›ndaki fark, bir insanla bir f›nd›k aras›ndaki fark gibidir. Ama yine de elektrik
yükleri birbirinin ayn›d›r. 

Peki acaba proton ve elektronun elektriksel yükleri eflit olmasayd› ne olur-
du?

Bu durumda evrendeki tüm atomlar, protondaki fazla art› elektrik nedeniy-
le, art› elektrik yüküne sahip olacaklard›. Bunun sonucunda da evrendeki her
atom birbirini itecekti. 

Acaba bu durum flu an gerçekleflse ne olur? Evrendeki atomlar›n her biri bir-
birini itse neler yaflan›r?

Yaflanacak olan fleyler çok ola¤and›fl›d›r. Atomlardaki bu de¤ifliklik olufltu-
¤u anda, flu anda bu kitab› tutan elleriniz ve kollar›n›z bir anda paramparça olur-
lar. Sadece elleriniz ve kollar›n›z de¤il, gövdeniz, bacaklar›n›z, bafl›n›z, gözleriniz,
diflleriniz, k›saca vücudunuzun her parças› bir anda havaya uçar. ‹çinde oturdu-
¤unuz oda, pencereden gözüken d›fl dünya da bir anda havaya uçar. Yeryüzünde-
ki tüm denizler, da¤lar, Günefl Sistemi'ndeki tüm gezegenler ve evrendeki bütün
gök cisimleri ayn› anda sonsuz parçaya ayr›l›p yok olurlar. Ve bir daha da evren-
de hiçbir gözle görülür cisim var olmaz. 

Üstelik canl›lar için böyle bir olay›n yaflanmas› elektron ve protonlar›n elekt-
rik yükleri aras›ndaki dengenin 100 milyarda bir oran›nda de¤iflmesiyle gerçek-
leflebilir. Evrenin yok olmas› ise bu dengedeki milyar kere milyarda bir oynama
ile meydana gelir. Yani evrenin ve canl›lar›n varl›¤›, çok hassas dengelerle müm-
kündür. (Detayl› bilgi için bkz. Harun Yahya, Evrenin Yarat›l›fl›)

Bu dengenin ortaya koydu¤u gerçek ise, evrenin, rastgele ortaya ç›kmam›fl,
belirli bir amaca yönelik olarak düzenlenmifl oldu¤udur. Tüm evreni yoktan var
edip, sonra da onu diledi¤i biçimde tasarlay›p düzenleyen yegane kudret ise, el-
bette ki Kuran'daki ifadeyle "tüm alemlerin Rabbi" olan Allah't›r. Kuran'da belir-
tildi¤i gibi, Allah, gö¤ü bina etmifl, sonra ona belli bir düzen vermifltir. (Naziat Su-
resi, 27-28)
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SONUÇ
Kitap boyunca Allah'›n tüm kainatta görülen ihtiflaml› yarat›fl›na flahit olduk.

Uzay›n derinliklerindeki bir y›ld›z›n hareketlerinden atomun içindeki yörünge-
lere, bir kelebe¤in kanatlar›ndaki simetriden bir kuflun yavrular›na gösterdi¤i ti-
tiz bak›ma, deniz alt›nda neredeyse s›rf kabuktan oluflan bir canl›n›n ola¤anüstü
güzellikte incileri oluflturmas›ndan suyun yeryüzündeki canl›l›k aç›s›ndan önemi-
ne kadar pek çok yarat›l›fl delilini inceledik. 

Ancak unutulmamas› gereken çok önemli bir nokta vard›r. Ne kadar çok ör-
nek verirsek verelim, bu, Allah'›n sonsuz gücünü ve benzersiz ilmini anlatmak
için asla yeterli olmayacakt›r. Allah bütün üstün s›fatlar›n, bütün güzel isimlerin,
bütün gücün tek sahibidir. Gördü¤ünüz ya da görmedi¤iniz her düzen her an
Allah'›n izniyle ifller. Tüm insanlar›, canl› cans›z tüm varl›klar› Allah yarat›r ve
kontrolünde tutar. Kuran'da bildirildi¤i gibi, "… O'nun, aln›ndan yakalay›p-
denetlemedi¤i hiçbir canl› yoktur…" (Hud Suresi, 56) Bizden milyonlarca ›fl›k
y›l› uzaktaki gök cisimlerinin hareketlerinden Günefl'te meydana gelen olaylara,
Dünya atmosferine giren ›fl›nlardan yeryüzünün katmanlar›nda yaflanan geliflme-
lere, yeryüzündeki suyun buharlaflmas›ndan a¤açlardan düflen yapraklara kadar
kainatta meydana gelen bütün olaylar Allah'›n kontrolünde gerçekleflir. Üstün
güç sahibi olan Allah sonsuz ilmiyle bunlar› her an yarat›r ve en kusursuz biçim-
de düzenler.

Allah'›n yarat›fl› sonsuz ve s›n›rs›zd›r. Bunu daha iyi anlamak için kendinizi
düflünün. Siz de di¤er insanlar gibi elleri, kollar›, gözleri, kulaklar›, bacaklar› olan
milyarlarca insandan birisiniz, ama ayn› zamanda her birinden farkl›s›n›z. Bir de
insan›n ilk yarat›l›fl›ndan bugüne kadar dünya üzerinde yaflam›fl olan insanlar›
düflünün. Bugüne kadar belki milyarlarca, belki yüz milyarlarca insan yaflam›flt›r.
Ve bu insanlar da sizin gibi ellere, kollara, gözlere, kulaklara sahip olmas›na ra¤-
men size hiç benzememifltir. ‹flte Allah dilerse bu insanlar kadar ve daha da faz-
las›n› yaratmaya güç yetirendir.

Allah insan›n hiç bilmedi¤i ve sahip oldu¤u s›n›rl› ak›lla anlamakta güçlük
çekece¤i daha birçok fleyi yaratmaya da kadirdir. Bunlar Allah'›n yarat›fl›ndaki
benzersizli¤in kavranmas› aç›s›ndan üzerinde düflünülmesi gereken gerçeklerdir.
Allah sonsuz say›da evren, sonsuz say›da varl›k, sonsuz say›da mekan yaratmaya
güç yetirendir. Her birini farkl› özelliklerde yaratmaya da güç yetirendir. 

Bütün bu gerçeklerden haberdar olan insana düflen ise, Allah'›n istedi¤i bir
yaflam biçimini sürdürmek, Allah'› hoflnut edecek davran›fllarda bulunmakt›r.
Gaflete sürükleyen, düflünmeyi engelleyen nedenleri ortadan kald›rmay› herkes
ancak kendi çabas› ile baflaracakt›r. 
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De ki: "Ey insanlar, flüphesiz size Rabbinizden hak gelmifltir.
Kim hidayet bulursa, o ancak kendi nefsi için hidayet bulmufl-
tur. Kim saparsa, o da, kendi aleyhine sapm›flt›r. Ben sizin üze-
rinizde bir vekil de¤ilim." (Yunus Suresi, 108)
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Darwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini reddetmek amac›yla orta-
ya at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsatadan baflka bir fley de¤il-
dir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, ev-
rende ve canl›larda çok mucizevi bir düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat
edilmesiyle çürümüfltür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu-
¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tut-
mak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çar-
p›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara
ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim ta-
rihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda giderek
daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan arafl-
t›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu ger-
çek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji,
biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Dar-
winizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›fl gerçe¤iyle"
aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok çal›flma-
m›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam ediyoruz. Ancak ko-
nuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vard›r.

Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na karfl›n, kap-

saml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›n›n gündemine so-
kan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859
y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›y-
d›. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl›
canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤i-
ne karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler or-
tak bir atadan geliyorlard› ve zaman içinde kü-
çük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bul-
guya dayanm›yordu; kendisinin de kabul etti¤i
gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Dar-
win'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl›
uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok
önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n ge-
liflen bilim taraf›ndan afl›laca¤›n›, yeni bilimsel
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bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirt-
miflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel id-
dialar›n› birer birer dayanaks›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta incelenebilir:
1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›klayama-

maktad›r.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrimlefltirici

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 önce ilkel

dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir
hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er ger-
çekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda
bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan ön-
ce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edi-
len o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul etme-
di¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olmadan, do¤a ka-
nunlar› 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. An-
cak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›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 yap›ya sahip olduk-
lar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye
göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k oluflturabilecek-
lerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de
bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deney-
ler yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklen-
di¤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 kendilik-
lerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalar-
dan ç›k›yorlard›.
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Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakterilerin
cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n bir kabul görü-
yordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü Frans›z bi-
yolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin olarak çürüttü. Pas-
teur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda vard›¤› sonucu flöyle özetlemifl-
ti: 

Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfl-
tür.43 

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun süre diren-
diler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça,
hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale gel-
di. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk ev-

rimci, ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin,
1930'lu y›llarda ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücre-
sinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›fl-
t›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Opa-
rin flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: 

Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan
en karanl›k noktay› oluflturmaktad›r.44 

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni
konusunu çözüme kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›-
lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Mil-
ler taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya at-
mosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene-
¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, protein-
lerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (aminoasit)
sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin geçerli ol-
mad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflullar›ndan çok farkl›
oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.45 

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› atmosfer
ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.46

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütülen 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

135

Alexander Oparin'in ha-

yat›n kökenine evrimci

bir aç›klama getirmek

için yürüttü¤ü çabalar

büyük bir fiyaskoyla

sonuçland›. 



136

‹HT‹fiAM HER YERDE

bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:
Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la gir-

di¤imizde sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl prob-

lemle karfl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›.47 

Hayat›n Kompleks Yap›s› 
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza gir-

mesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile inan›lmaz derecede kar-
mafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün tekno-
lojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliflmifl labora-
tuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememek-
tedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›larla aç›kla-
namayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan proteinlerin rastlan-
t›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein için,
10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "im-
kans›z" say›l›r. 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 bilginin, e¤er
ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane olufl-
turaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m özellefl-
mifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi
de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir. Birbirine ba¤›ml› olduk-
lar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar›
gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmakta-
d›r. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Sci-
entific American dergisinin 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›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zo-
runda kalmaktad›r. 48 

Bilinen evrimci kaynakla-

r›n da kabul etti¤i gibi,

hayat›n kökeni, hala ev-

rim teorisi için büyük bir

açmazd›r. 
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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 gerekir. 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 meka-

nizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir evrimlefltirici gü-
ce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› ta-
mamen "do¤al seleksiyon" mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i
önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Selek-
siyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücadelesi için-
de, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› düflüncesine dayan›r.
Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›z-
l› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü birey-
lerden oluflacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› bafl-
ka 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" de-
mek zorunda kalm›flt›.49

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi döneminin

ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çal›flm›fl-
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Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçeklerden bir tane-

si, canl›l›¤›n inan›lmaz derecedeki kompleks yap›-

s›d›r. Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer alan DNA

molekülü, bunun bir örne¤idir. DNA, dört ayr› mo-

lekülün farkl› diziliminden oluflan bir tür bilgi ban-

kas›d›r. Bu bilgi bankas›nda canl›yla ilgili bütün fi-

ziksel özelliklerin flifreleri yer al›r. ‹nsan DNA's› ka-

¤›da döküldü¤ünde, ortaya yaklafl›k 900 ciltlik bir

ansiklopedi ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r. Elbette

böylesine ola¤anüstü bir bilgi, tesadüf kavram›n›

kesin biçimde geçersiz k›lmaktad›r.
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t›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaflam-
lar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden
nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in La-
marck'a göre zürafalar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› ye-
mek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› kitab›nda,
yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara dönüfltü¤ünü id-
dia etmiflti.50

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bilimiyle kesinleflen
kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas› efsanesini
kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle et-
kisiz bir mekanizma olarak kalm›fl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n sonlar›n-

da, "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" ola-
rak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kop-
yalama hatalar› sonucunda oluflan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model neo-Darwi-
nizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türünün, bu canl›lar›n,
kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", ya-
ni genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda olufltu¤unu iddia etmekte-
dir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar can-
l›lar› gelifltirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu mo-
lekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir. Amerikal› gene-
tikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi

ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir geliflme meydana geti-

Evrimciler yüzy›l›n bafl›ndan

beri sinekleri mutasyona u¤-

ratarak, faydal› mutasyon ör-

ne¤i oluflturmaya çal›flt›lar.

Ancak ony›llarca süren bu

çabalar›n sonucunda elde

edilen tek sonuç, sakat, has-

tal›kl› ve kusurlu sinekler ol-

du. Yanda, normal bir sine¤in

kafas› ve en sa¤da mutasyo-

na u¤ram›fl di¤er bir sinek.

Göz

Anten Ayak
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remeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meydana ge-

lebilecek rastlant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde mey-

dana gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle za-

rar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona

y›k›m getirir.51 

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren mutasyon
örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görüldü. Anlafl›ld› ki,
evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte
canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutas-
yonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "ev-
rim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi,
"tek bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekaniz-
mas›" 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 yaflanmam›fl oldu¤unun en aç›k gös-

tergesi ise fosil kay›tlar›d›r.
Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir. Önceden

var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün türler bu flekil-
de ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz milyonlarca y›l süren uzun
bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe kademe ilerlemifltir. 
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Evrim teorisi, canl› türleri-

nin yavafl de¤iflimlerle bir-

birlerinden evrimlefltiklerini

iddia eder. Oysa fosil kay›t-

lar› bu iddiay› aç›kça yalan-

lamaktad›r. Örne¤in 530

milyon y›l önce bafllayan

Kambriyen devirde, birbi-

rinden çok farkl› olan onlar-

ca canl› türü bir anda orta-

ya ç›km›flt›r. Yandaki çizim-

de tasvir edilen bu canl›lar

çok kompleks yap›lara sa-

hiptirler. Jeolojik dilde

"Kambriyen Patlamas›"

olarak tan›mlanan bu ger-

çek, yarat›l›fl›n aç›k bir

delilidir.
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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 tafl›malar›na ra¤men, bir yandan da ba-
z› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürüngen canl›lar yaflam›fl
olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken, bir yandan da baz› kufl özellik-
leri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecin-
de olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte
yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› ve-
rirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n say›lar›n›n ve
çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu ucube canl›lar›n
kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kö-
keni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çeflitleri mutlaka yafla-

m›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›n-

da bulunabilir.52

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 rastlanamam›flt›r. Yap›-
lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin bekle-
diklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir bi-
çimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Fosil kay›tlar›, evrim te-

orisinin önünde çok bü-

yük bir engeldir. Çünkü

bu kay›tlar, canl› türleri-

nin, aralar›nda hiçbir ev-

rimsel geçifl formu bulun-

madan, bir anda ve eksik-

siz yap›lar›yla ortaya ç›k-

t›klar›n› göstermektedir.

Bu gerçek, türlerin ayr›

ayr› yarat›ld›klar›n›n ispa-

t›d›r. 
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Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmas›na
karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler ya da s›n›flar

seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de-

¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz.53

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl formu olma-
dan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Darwin'in öngörüle-
rinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü
bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olma-
dan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yara-
t›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci 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›klama-
d›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›k-
m›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde
kendilerinden önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl olma-
l›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.54

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde orta-
ya 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, insan›n kö-

keni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan modern insan›n
maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce baflla-
d›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n
yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "ka-
tegori" say›l›r:

1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
4- Homo sapiens
Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney maymunu" an-

lam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar gerçekte soyu tüken-
mifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof.
Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Austra-
lopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›-
lar›n sadece soyu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiç-
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bir benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.55

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani insan ola-
rak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Australopithecus-
lar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na
dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte
bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Ev-
rim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr,
"Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder. 56 

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapi-
ens" 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› bölgelerinde ayn› dönemler-
de yaflad›klar›n› göstermektedir.57

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok modern
zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sa-
piens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulunmufllard›r.58

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n geçersiz-

EVR‹MC‹LERDEN

SAHTE MASKELER

‹nsan›n evrimi masal›n› destekleyen hiçbir fosil kal›nt›-
s› yoktur. Aksine, fosil kay›tlar› insanlar ile maymunlar
aras›nda afl›lamaz bir s›n›r oldu¤unu göstermektedir. Bu
gerçek karfl›s›nda evrimciler, gerçek d›fl› birtak›m çizim
ve maketlere umut ba¤lam›fllard›r. Fosil kal›nt›lar›n›n
üzerine diledikleri maskeleri geçirir ve hayali yar› may-
mun-yar› insan yüzler olufltururlar. 
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li¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleontologlar›ndan Step-
hen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karfl›n, Darwinist teorinin içine gir-
di¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insan›ms›) çizgisi varsa, o
halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz.
Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi göstermemektedir-
ler. 59

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m "yar› may-
mun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda yoluyla ayakta tu-
tulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir ma-
saldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerin-
de 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, ortada maymunsu canl›lardan in-
sana 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 kadar bir yel-
paze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut ve-
rilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyolo-
ji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim
d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum öte-
si 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 -ya-
ni duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, ev-
rim teorisine inanan bir kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teori-
lerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri
bile mümkündür.60

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birtak›m in-
sanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlamalar›ndan ibaret-
tir.

Darwin Formülü!
fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz evrim-

cilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocuklar›n bile anlayabile-
ce¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Dolay›s›yla
bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce hücreyi olufltur-
mufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde di¤er canl›lar› ve insan› meyda-
na getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot,
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potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›-
n›, hangi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu ko-
nuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek
sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleye-
lim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulunan fos-
for, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda
koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu kar›fl›m›n içinde bulun-
mas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içi-
ne, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal
oluflma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oran-
da ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varil-
lerin bafl›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar
babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyon-
larca sene sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi
flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. An-
cak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zü-
rafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›,
gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurma-
lar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri,
tavus kufllar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl›
türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl›
varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamazlar. Son-
ra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baflka kararlar
al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop al-
t›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratma-
s›yla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›-
r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflünmek,
üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise göz ve

kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.
Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›saca cevap

verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters olarak düfler. Bu ›fl›nlar, bu-
radaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüfltürülür ve beynin arka k›s-
m›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik sinyalle-
ri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bil-
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giden sonra flimdi düflünelim:
Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bulundu¤u

yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›fl›¤›n asla ulafl-
mad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zi-
firi karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l teknolojisi bi-
le her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne¤in flu anda okudu-
¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize
bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü baflka bir yerde
gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon
flirketinin üretti¤i en geliflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binler-
ce mühendis bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesis-
ler 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 netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki
boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemek-
tesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün görme
kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi ya-
pabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kal-
d› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor
gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz.
Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

Hiçbir evrimci, yüksek teknoloji ürünü televizyon-

dan daha kusursuz bir görüntü sa¤layan gözün,

nas›l olufltu¤u sorusuna cevap verememektedir.



146

‹HT‹fiAM HER YERDE

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizman›n tesa-
düfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda duran televizyon
tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluflturan ale-
ti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapama-
d›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet tesadüfen
oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen oluflamayaca¤›
çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›fl kulak, çevredeki sesleri ku-
lak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimle-
rini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyalle-
rine dönüfltürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de
beyindeki duyma merkezinde 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 tama-
men sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen bey-
ninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gü-
rültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses dü-
zeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir. Net bir gö-
rüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses için de ayn› ça-
balar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok
elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. An-
cak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤-
men kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. 

En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün.
Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka pa-
razit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mut-
laka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son de-
rece 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¤lu-
nun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› bi-
rer alg›lay›c› olamam›flt›r. Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesin-
de, çok 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, kufllar›n c›-

v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elektrik sin-

yali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplar›nda bu görün-



ADNAN OKTAR

HARUN YAHYA

tünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu
hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elekt-
rik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak al-
g›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, bur-
na ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan
bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime ait-
tir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan si-
nirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücreleri-
ne ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfle-
yin maddeden ibaret oldu¤unu zan-
neden Darwinist-materyalistler bu so-
rulara hiçbir cevap verememektedir-
ler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl
oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü sey-
retmek 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 santi-
metreküplük, kapkaranl›k mekana tüm
kainat› üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ›fl›kl›
olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp, O'ndan kor-
kup, 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 kökeni hakk›ndaki
iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimleflti-
rici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n›
göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce
olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren
modeli gibi pek çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim te-
orisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin elefl-
tirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden asla
vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler, materyalist felsefe-
ye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane ma-
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teryalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler. Bazen bunu aç›kça itiraf da
ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde ge-
len bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" ol-
du¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl, do¤ru varsay›l-
m›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin
yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniy-
le, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kur-
guluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye
girmesine izin veremeyiz. 61

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yaflat›lan bir dog-
ma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka hiçbir varl›k olma-
d›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na ina-
n›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n,
kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin
kendi içindeki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z mad-
denin içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ay-
k›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sah-
neye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar ise, flu
aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir
Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçim-
de düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p flekillendiren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür
Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin etkisi al-

t›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bilim ve medeni-
yetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim teorisinin inan›lmas› imkan-
s›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin içi-
ne birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n kar›fl›m›ndan
zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörlerin, üniversite ö¤ren-
cilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Hes-
ton gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin
ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›,
profesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya ta-
rihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çün-
kü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla dü-
flünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k
olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur.
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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. Ger-
çekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insan-
lar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düflecek-
lerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez; inanmaz-
lar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemifltir; gözlerinin üzerinde per-
deler vard›r. Ve büyük azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)
…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla görmezler,
kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›k-
t›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde de, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inanmayacak
kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselseler de, mut-
laka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir toplulu¤uz" diyecekler-
dir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insanlar›n
gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün bozulmamas›
ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir ve-
ya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddi-
alara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, flu-
ursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizas-
yon, 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 komp-
leks 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 Firavun aras›nda geçen
bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Fira-
vun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde kar-
fl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onla-
r›n marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini büyüleyiverdi-
ler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmifl oldular. (Araf Su-
resi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la -Hz. Mu-
sa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmifllerdir. Ancak, on-
lar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsü-
nü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 
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Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir de bakt›-

lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini bul-

du, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve kü-

çük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen bu
kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas› ile, söz konusu in-
sanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›-
l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› ada-
yanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›n-
da ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60
yafl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçek-
leri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i duru-
mu flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in tarih kitap-
lar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek ku-
flak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hay-
retle karfl›layacakt›r. 62

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar "tesadüf-
ler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en bü-
yük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r. Bu fliddetli büyü,
büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya baflla-
m›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l
kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla düflünmektedir.

Geçmifl zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›fllar› ne derece garip ve ak›l almazsa gü-

nümüzde Darwinistlerin inan›fllar› da ayn› derecede ak›l almazd›r. Darwinistler tesadüfleri

ve cans›z fluursuz atomlar› yarat›c› güç olarak kabul ederler hatta bu inanca bir dine ba¤la-

n›r gibi ba¤lan›rlar.
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