










YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan
Oktar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤-
renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mi-
mar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve
‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü.
1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konu-
larda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n ev-
rimcilerin 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 al-
d›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60

farkl› dile çevrilmifltir.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele

eden iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad et-
mek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar
taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kul-
lan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile il-
gilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son
sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n›
remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda,
Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir.
Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n›
tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak

susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok
büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulul-

lah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir
duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

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

lelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve
ahiret gibi temel imani konular üzerinde dü-
flünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin
çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n›
gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri
Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngil-

tere'den Endonezya'ya, Polon-
ya'dan Bosna Hersek'e, ‹s-



panya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya
kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca,
Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Bofl-
nakça, 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 edilmektedir. 

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›
okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üs-
lubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin
netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri
okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ate-
izmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri
mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacak-
lard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Ha-
run Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklan-
maktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca
Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve ya-
y›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmele-
rini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok
önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla
meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin
bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kay-
b›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vur-
gulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu
olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran
ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü-
¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektik-
leri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yo-
lu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Ku-
ran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n
günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dik-
kate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› ge-
rekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n iz-
niyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk
ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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Okuyucuya
● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n

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

lay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 150 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybet-

mesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca ol-

du¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insan-

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

imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uy-

gun görülmüfltür.

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

r›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini

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

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

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

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

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

sunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilen-

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

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

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

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

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

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

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

pat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili

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

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

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

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

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

du¤una flahit olacakt›r.

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

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

burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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vinizde tek bafl›n›za oturuyorsunuz.

Acaba gerçekten yaln›z m›s›n›z?

"Tek bafl›may›m" dedi¤iniz bir anda bile

asl›nda oldukça fazla say›da canl› ile bera-

bersiniz. Vücudunuzda sizinle birlikte yaflayan ve sizi

sürekli olarak koruyan kimi zaman da hastalanman›za

neden olan bakteriler, oturdu¤unuz koltuktan hal›n›za,

soludu¤unuz havaya kadar her yere yay›lm›fl durumda-

ki akarlar, mutfa¤›n›zda birkaç gündür d›flar›da bekletti-

¤iniz yiyeceklerde üremeye bafllayan küf ve mantarlar…

Bunlar›n hepsi kendi yaflam flekilleri, beslenme sistemle-

ri ve çeflitli özellikleri ile apayr› bir alem olufltururlar.

Belki de flimdiye kadar etraf›n›zdaki insan-hay-

van-bitki üçlüsünün canl›l›¤› oluflturan yegane toplu-

luklar oldu¤unu düflünüyordunuz. Ancak yeryüzünün

E
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Yaln›z oldu¤unuzu zannetti¤iniz anlarda asl›nda yaln›z de¤ilsiniz. Çevrenizde
sizinle birlikte yaflayan, bulundu¤unuz ortam› ve bedeninizi sizinle paylaflan
koskoca bir alem var. 
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her yan›na yay›lm›fl olan bu gizli dünyan›n üyeleri, mikroorganizma-

lar, di¤er canl›lardan çok daha genifl bir popülasyona sahiptirler. Bir

say› vermek gerekirse bu minik canl›lar, yeryüzündeki hayvanlar›n

20 kat› kadard›rlar.1 Yeryüzünün her yan›na yay›ld›klar› gibi, insan

yaflam› için de vazgeçilmez bir öneme sahiptirler.

Bu genifl mikroorganizmalar toplulu¤unu neler oluflturur?

Bizim bu kitapta inceleyece¤imiz canl›lar bakteriler, virüsler,

mantarlar, su yosunlar› ve akarlard›r. Bu canl›lar›n isimleri sizin için

kuflkusuz tan›d›kt›r ama sizinle ne kadar içiçe olduklar›n› ço¤u za-

man detaylar› ile bilmezsiniz. Örne¤in dünya üzerinde yaflam›n olu-

flumunu sa¤layan temel ö¤elerden bir tanesi olan azot döngüsü, bak-

teriler taraf›ndan sa¤lan›r. Bitkilerin topraktaki mineralleri alabilme-

lerini sa¤layan en önemli unsur ise kök mantarlar›d›r. Salata veya et

gibi nitrat içeren besinlerden zehirlenmenizi, dilinizde bulunan bak-

teriler önlerler. Ayn› zamanda bakteriler ve algler (su yosunlar›), dün-

yada canl›l›¤›n varolmas›n›n temel unsuru olan fotosentez yapabilme

yetene¤ine sahiptirler ve bu görevi bitkilerle paylafl›rlar. Baz› akar

türleri organik maddeleri parçalayarak besinleri bitkilerin kullanabi-

lece¤i hale dönüfltürebilirler. K›sacas›, bu mikro canl›lar yeryüzünde-

ki yaflam dengesinin önemli bir unsurudur. Bu canl›lar›n bir k›sm› ay-

n› zamanda hastal›klar›n da ortaya ç›k›fl sebebidir. Vücudumuzdaki

ba¤›fl›kl›k ve savunma sistemi bu canl›larla savaflmak için vard›r. Ki-

mi t›bb›n henüz keflfedemedi¤i yöntemler gelifltirip büyük bir h›zla

vücudumuzda yay›l›rken, kimisi de insan›n yaflam›na bir anda ya da

yavafl yavafl son verebilir. Baz›lar› baflka bir canl›dan faydalanmak

karfl›l›¤›nda ona fayda sa¤layabilir, yani simbiyotik bir yaflam (ortak-

yaflam) sürebilir. Baz›lar› ise biraraya gelir, karar verir, plan yapar, or-

ganize olur ve son derece hassas ifllemler gerçeklefltirebilir. Bütün

bunlar› yapanlar; gözle görülür hiçbir varl›k belirtisi göstermeyen ve

genellikle tek bir hücreden ibaret olan mikro canl›lard›r.



Bu mikro canl›lar›n çevremize nas›l bir h›zla yay›ld›klar›n› bilmek

bir insan› hayrete düflürmeye yeterlidir. Bunu anlamak için flöyle bir

örnek verilebilir: Yap›lan bir araflt›rmaya göre bir çiftlik topra¤›n›n 0,5

hektarl›k bir alan›nda yaklafl›k olarak birkaç ton canl› bakteri, yaklafl›k

1 ton mantar, 100 kg. tek hücreli protozoan hayvan›, yaklafl›k 50 kg.

maya ve ayn› miktarda alg (suyosunu) oldu¤u hesaplanm›flt›r.2

Bu canl›lar›n özelliklerini bilmek ve bu alemin içine girmek as-

l›nda son derece önemlidir. ‹nsanlar›n bir k›sm› gözle görülmeyen bu

canl›lar›n son derece basit varl›klar olduklar›n› zannetmektedir. Bu

nedenle de bunlar›n yetenek ve güçlerinin fark›nda bile de¤ildirler.

Tamamen bir aldatmacaya dayal› olan evrim teorisinin takipçile-

ri de insanlar›n bu bilgi eksikliklerinden faydalan›r ve bu canl›lar›n
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0,5 hektarl›k bir çiftlik topra¤›nda, yaklafl›k olarak birkaç ton bakteri ve
1 ton mantar, 100 kg tek hücreli protozoan hayvan›, yaklafl›k 50 kg maya
ve ayn› miktarda alg (su yosunu) bulunmaktad›r. Bu varl›klar›n her biri
yaflad›klar› topraklara oldukça büyük faydalar sa¤larlar. 



kompleks özelliklerini pek fazla dile getirmezler. Kimi zaman bakte-

rilerin gerçeklefltirdi¤i son derece ak›lc› bir ifli görmezden gelir, bir vi-

rüsün insan bedenini fluurlu istilas›n› aç›klamaya bile ihtiyaç duy-

mazlar.

Bu kitapta, mikro dünyadaki canl›lar›n Allah'›n yaratmas›ndaki

üstün ak›l, sanat ve kudreti nas›l yans›tt›¤›n›, canl›lar› fluursuz tesa-

düflerle aç›klamaya çal›flan evrim taraftarlar›n› ise nas›l büyük bir

ç›kmaza düflürdü¤ünü çarp›c› örnekleriyle birlikte inceleyece¤iz.

AKILLI TASARIM YAN‹ YARATILIfi

Allah'›n yaratmak için tasar›m yapmaya ihtiyac› yoktur

Kitap boyunca yer yer kullan›lan 'tasar›m' ifadesinin do¤ru an-

lafl›lmas› önemlidir. Allah'›n kusursuz bir tasar›m yaratm›fl olmas›,

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

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

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

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

Allah'›n, bir fleyin ya da bir iflin olmas›n›

diledi¤inde, onun olmas› için yaln›zca

"Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde flöyle

buyurulmaktad›r:

Bir fleyi diledi¤i zaman, O'nun emri

yaln›zca: "Ol" demesidir; o da hemen

oluverir. (Yasin Suresi, 82)

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin)

yaratand›r. O, bir iflin olmas›na karar

verirse, ona yaln›zca "Ol" der, o da

hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)
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akteriler bitkilerden ve hayvanlardan

farkl› olarak h›zl› ço¤alan ve biyokimya-

sal etkileri bak›m›ndan canl›lar aleminin

dengesini sa¤lamada çok büyük önem

tafl›yan bir grubu olufltururlar. Hemen

hemen her yerde yaflayabilirler, bu nedenle de her-

hangi bir tür organizmadan çok daha fazla say›da-

d›rlar. Bu canl›lar dünyan›n en fazla say›daki üyele-

ridir. Tüm ekosistem, bakterilerin faaliyetlerine ba¤-

l›d›r3 ve bakteriler insan yaflam›n› da pek çok flekilde

etkilemektedirler. 

fiu anki teknolojiyi bile çaresiz b›rakan bir çeflit-

lilikleri vard›r. Her geçen gün yeni bir flekil alabilir

ve dakikalar içinde say›ca milyarlara ulaflabilirler.

Kimi zaman oksijeni bol ortamlar› tercih eder, kimi

zaman da oksijensiz toprak alt›nda yaflayabilirler. Bir
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Bakteriler çok çeflitlidirler. Kimi bakteriler oksijeni bol ortamlar› tercih ederken, 
kimileri oksijensiz ortamlarda yaflamlar›n› sürdürürler. Bir k›sm› fotosentez yoluyla
enerji sa¤larken, bir k›sm› organik maddeleri ayr›flt›rarak besin elde ederler. Tek
hücreden oluflmalar›na ra¤men, bazen metabolizmalar› oldukça farkl›l›k gösterebilir. 
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k›sm› besinini fotosentez yolu ile sa¤larken, bir k›sm› organik madde-

leri ayr›flt›rarak enerji elde eder. Birbirlerinin ayn› oldu¤u düflünülen

bakterilerin bile metabolizmalar› incelendi¤inde, bunlar›n asl›nda

birbirlerinden farkl› türler olduklar› anlafl›lmaktad›r. 

Bakteriler, canl›lar aleminde "prokaryotlar" olarak adland›r›l›r-

lar. Sahip olduklar› tek hücre içinde bir çekirdek ve serbest flekilde

dolaflan bilgi bankalar› -DNA- bulunmaktad›r. Bu canl›lar oldukça

kompleks bir yap›da hücre zar›na ve ribozoma sahiptirler. Yeryüzün-

deki tüm canl›lar›n yaflamsal ifllevlerinin birço¤u, daha sonra detay-

lar›na de¤inece¤imiz gibi, bu prokaryotik hücrelerin etkinliklerine

ba¤l› olarak gerçekleflir. 

Bakteriler iki hücre örtüsüne sahiptirler. ‹ç k›s›mda hücre zar›

bulunur. Hücre zar›n›n üzerinde protein, karbonhidrat ve ya¤lardan

oluflan bir hücre duvar› vard›r. Baz› bakterilerde hücre duvar›na ek

olarak fleker moleküllerinden oluflan koruyucu bir kapsül bulunur.

Bu hücrenin çevresinde özel hücre örtülerinin bulunmas›n›n sebebi,

Bakteriler, meydana geldikleri tek
hücre içinde bir çekirdek ve serbest
flekilde dolaflan bir DNA'ya sahiptir-
ler. Hücre zarlar› ve ribozomlar› son
derece komplekstir. 

Ribozomlar

DNA

Kamç›

Kapsül

Hücre duvar›
Plazma zar›

Geliflen
tüycükler
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bakteriyi d›fl etkilerden koruyabil-

mektir. Bizi korumak için derimizin

üstlendi¤i görevi bakterilerde söz ko-

nusu hücre zar› üstlenmifltir. Ancak bu

zar›n koruyucu niteli¤i bizim derimizle

k›yaslanmayacak kadar güçlüdür. Bakteriler

bu dayan›kl› hücre yap›lar› nedeni ile oldukça

yüksek veya düflük s›cakl›klara uyum sa¤laya-

bilmekte, toprak alt›na girebilmekte, havada

uçabilmekte, kimyasallar›n içinde ve okyanusun

dibinde yaflayabilmekte ve hatta radyasyona da-

yan›kl› hale gelebilmektedirler. Bakterinin hücre çe-

peri çok hassas bir yap›dan meydana gelmifltir. Bu çeper

genellikle lipid + polisakkarit ve flekerle birleflmifl amino asit-

lerden oluflmufltur. Bu kompleks polimer madde, "peptidogly-

can" olarak adland›r›l›r ve iki çeflit flekerden oluflmufltur. Bu yap›-

n›n ince, kompleks örgüsü cinslere göre de¤iflim gösterir. Bu yap› o

kadar incedir ki, bazen mikroskop alt›nda bile görmek mümkün de-

¤ildir, çünkü 1 ila 3 nanometre (1 nanometre=0,000000001m) çap›nda

ipliksi yap›lar›n örülmesinden meydana gelmifltir.4 Bakterilerin sahip

olduklar› özelliklerin büyük bir k›sm› halen bilinmemektedir. Çünkü

bu canl›lar›n boyutlar› (0,001 mm. civar›) iç yap›lar›n›n gerekti¤i gibi

incelenmesini imkans›z k›lacak kadar küçüktür. 

Bakterilerin sahip oldu¤u hücre zar›-
n›n koruyucu niteli¤i bizim derimizle
k›yaslanmayacak kadar güçlüdür.
Dayan›kl› hücre zarlar› nedeniyle çok
farkl› flartlara uyum sa¤layabilirler.

Hücre zar›
Üst katman

Bakteri
kamç›s›
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Bakteriler, dayan›kl› hücre yap›lar› nedeniyle
yüksek ve düflük s›cakl›klara uyum 

sa¤layabilmekte, toprak alt›na girebilmekte,
havada uçabilmekte, kimyasallar›n içinde ve

okyanus diplerinde yaflayabilmektedirler.



Bakteriler, evrimcilerin arzu ettikleri gibi, ilkel bir yap›ya de¤il,

aflamal› bir evrimin olmad›¤›n› kan›tlayan kompleks yap›lara sahip-

tirler. 

Yukar›da anlat›lan hücre zar›na ek olarak, bakteriler hareket et-

mek için silia adl› tüycüklere ve kamç› ad› verilen organlara sahiptir-

ler. Bu mikroskobik tüyler yak›ndan incelendi¤inde bir mucizeyle da-

ha karfl› karfl›ya kal›r›z. Bakterinin kabu¤unu ve siliay› oluflturan

maddeden farkl› bir moleküler yap›ya sahip olan bu kamç›, bütün
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Bakteri, hareket edebilmek için çeflitli donan›mlara sahiptir. Bu
donan›mlardan bir tanesi silia ad› verilen tüycüklerdir. Bir di¤er

donan›m olan kamç› ise, canl›lar aleminde gerçek dönüfl
hareketi yapabilen tek organeldir. 

Dönme
ekseni

Kamç› 

D›fl zar 

Taban
Hücre zar›

fiaft

Dönme halkas›
Plazma zar›



canl›lar aleminde gerçek dönüfl hareketi yapabilen tek organeldir.

Silia tüyleri kökten uca do¤ru bir dalga meydana getirip hareket sa¤-

larken, bakteri kamç›s›n›n sarmal (helezonik) lifleri, köklerindeki mo-

tor sayesinde, pervane gibi dönüfl yapabilmektedirler.5 Bakterinin ha-

reketini sa¤layan motor iki farkl› bölümden oluflmufltur. Ayr›ca hüc-

re içinde haz›r halde bulunan enerji yerine, bakteri zar›nda meydana

gelen asit ak›fl›, enerji kayna¤› olarak kullan›l›r. Kamç› kendi içinde

de kompleks bir yap›ya sahiptir. Organik yap›s› 240 ayr› protein çefli-

dinden oluflur.

Bu kamç›da gördü¤ümüz kompleks yap›, bütün canl› sistemleri-

nin ortak özelli¤i olan indirgenemez kompleksli¤e bir örnektir. Yani

bakteri zar›, zar›n alt›na monte edilmifl olan kimyasal motor ve kam-

ç›, bakterinin hareket etmesi için özel olarak tasarlanm›flt›r. Bakteriyi

basit bir canl› olarak gören evrimci bilim adamlar› için, bu kompleks

yap›y› aç›klayabilmek mümkün de¤ildir. 

Uygun koflullarda bakteriler her 10-30 dakika içinde, say›lar›n›

iki misli art›r›rlar. Tek bir bakterinin say›s› önce ikiye, sonra dörde,

daha sonra sekize ç›karak ço¤al›r ve bu ifllem bu flekilde devam eder.

Bu yolla tek bir bakteri 10-12 saat sonra say›ca milyonlara ulaflabilir.

Bakterilerin baz› çeflitleri h›zl› s›cakl›k de¤iflimlerinden etkilenmezler.

–2710C so¤ukta yaflayabilir ve birkaç saat içinde -1900C dereceden

+250C'a geçifl yapan yerlere adapte olabilirler. Baz› türler ise insan

için öldürücü dozun 2000 kat üzerinde olan bir atom radyasyonuna

bile dayanmaktad›rlar.6 Baz›lar› çeflitli hastal›klara neden olurken, ba-

z›lar› insan ve bitki metabolizmas›n›n yararl› bir üyesi olarak bulun-

mak zorundad›r. Kimisinin besinleri okside etme özelli¤i vard›r. Bu

oksidasyon yöntemi ile bakteriler baflka canl›lara besin sa¤larken, ye-

ralt›nda da çeflitli kaynak ve madenlerin oluflumuna neden olurlar.
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Milyonlarca farkl› görevin ortaya

ç›kard›¤› bir sonuç vard›r:

Bütün bunlar, bakterilerin

son derece detayl› özelliklere sa-

hip olduklar›n› göstermektedir. Evrimci James A. Shapiro, bakterinin

sahip oldu¤u bu özellikler nedeni ile kompleks bir canl› oldu¤unu flu

flekilde itiraf etmektedir:

Bakteriler çok küçük olmalar›na ra¤men, bilimsel tan›mlaman›n çok

ötesine giden biyokimyasal, yap›sal ve davran›flsal komplekslikler gös-

terirler. Günümüzün mikroelektronik devrimine uygun olarak, bakteri-

lerin büyüklü¤ünü basitlikten ziyade komplekslikle eflit saymak daha

mant›kl› olabilir... Bakteriler olmaks›z›n yeryüzünde hayat flu anki ha-

liyle var olamazd›.7

Avustralyal› Biyokimya Profesörü Michael Denton ise bir bakte-

ri hücresinin çeflitli etkenlerle, tesadüflerin biraraya gelmesi ile kendi

kendine olufltu¤unu öne süren evrimci iddialar›n tutars›zl›¤›n› ve im-

kans›zl›¤›n› flu flekilde belirtmektedir: 

Bakteriler, uygun koflullarda her
10-30 dakika içinde bölünerek say›-
lar›n› iki misli art›rabilirler. Tek bir
bakteri, 10-12 saat sonra say›ca
milyonlara ulaflabilir. 



Bilinen en basit hücre türünün kompleksli¤i o kadar büyüktür ki, böy-

le bir objenin oldukça imkans›z ve acayip bir flekilde aniden biraraya

getirilmifl oldu¤unu kabul etmek mümkün de¤ildir. Böyle bir oluflum,

bir mucizeden ay›rt edilemez.8

Evrimcilerin iddia ettikleri böyle tesadüfi bir oluflumun gerçek-

leflmesi elbette imkans›zd›r. Tek bir bakteri, birazdan daha detayl› gö-

rece¤imiz gibi, gerek yap›s› gerek özellikleri ile tesadüfen kendi ken-

dine oluflma iddias›n›n yaln›zca bir aldatmacadan ibaret oldu¤unu

aç›kça ortaya koymaktad›r. Darwinistlerin "basit" olarak tan›mlad›k-

lar› bu canl›, ‹ngiliz Zoolog Sir James Gray'in ifadesi ile bir laboratu-

var›n faaliyetlerinden çok daha fazlas›n› gerçeklefltirmektedir:

Bir bakteri, insan›n bildi¤i herhangi bir cans›z sistemden çok daha kar-

mafl›kt›r. Dünyada, en küçük canl› organizman›n biyokimyasal faaliye-

tiyle rekabet edecek bir laboratuvar yoktur.9

Bakterinin en geliflmifl laboratuvarlardan üstün olarak kabul

edilen yap›s›, temelde bir DNA molekülünü ve birkaç organeli içine

almaktad›r. Allah, gözle görülmeyen bir hücrenin oldukça küçük bir

k›sm›n› oluflturan tek bir DNA molekülüne, üstün bir teknik donan›-

m› olan bu laboratuvar› ve içindeki s›n›rs›z bilgiyi yerlefltirmifltir.

fiimdi, bakterinin kompleks olarak adland›rd›¤›m›z yap›s›n›n en

önemli parças› olan DNA molekülünü inceleyelim.

Darw‹n‹stler ‹ç‹n Aç›klanmas› ‹mkans›z

B‹R Gerçek: bakter‹ DNA's›n›n Yap›s›

Tek bir bakterinin DNA's›n›n içerdi¤i bilgi, her biri 100 bin kelimelik 20

romana denktir.10

Bakteri, sahip oldu¤u yüzlerce de¤iflik özelli¤in yan› s›ra üstün

yarat›l›fl› sergileyen bir DNA'ya sahiptir. Bilinen en küçük bakteri
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olan theta-x-174'ün DNA's›nda 5375 nükleotid bulunmaktad›r. (Nük-

leotidler, canl›larda kal›tsal özelliklerin tümünü denetleyen nükleik

asitlerin yap› tafllar›d›r.) Normal boyutlardaki bir bakteride ise nükle-

otid say›s› 3 milyon kadard›r.11 1900'lü y›llar›n bafl›ndan beri, üzerin-

de çeflitli çal›flma ve araflt›rmalar yap›lan ba¤›rsak bakterisi Escheric-

hia coli'nin ise tek bir kromozomunda 5.000 gen bulunmaktad›r. Bak-

terinin tüm özellikleri bu 5.000 gen içinde kodlanm›flt›r. (Genler, bir

organa veya bir proteine ait olan DNA üzerindeki parçalar›n›n olufl-

turdu¤u özel bölümlerdir.) 

Kodlanm›fl bu bilgiler, bakterinin yaflamas› için gereklidir ve

bunlarda meydana gelebilecek en küçük bir de¤ifliklik bile bakterinin

ölmesine neden olacakt›r. 2-3 mikron büyüklü¤ündeki bu hücrenin

içinde bilgi tafl›yan bu sarmal›n uzunlu¤u ise 1400 mikrondur.12 Bu-

rada 1 mikronun, 0,001 mm. gibi çok küçük bir birim oldu¤unu unut-

mamak gerekir. Özel bir dizayn ile bu müthifl bilgi zinciri, kendisin-

den binlerce kat küçük bir organizman›n içine s›¤d›r›lm›flt›r. Bu yara-

t›l›fl harikas›n›n içinde gerçekleflen ifllemler ise mükemmel bir organi-
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2-3 mikron büyüklü¤ündeki bir bakterinin
içinde bilgi tafl›yan DNA'n›n uzunlu¤u

1400 mikrondur. Bu yarat›l›fl harikas›-
n›n içinde gerçekleflen ifllemler ise

mükemmel bir organizasyonun
varl›¤›n› gösterir. 

Bakteri

Düzenleyici gen

Düzenleyici gen

Düzenleyici Operatör Kodlama 
bölgesi



H
A

R
U

N
 Y

A
H

Y
A

27

zasyonun varl›¤›n› ve fluurlu bir birlikteli¤i gösterir. Konuyla ilgili

olarak antropolog Loren Eiseley flu aç›klamada bulunmaktad›r: 

En basit olarak kabul etti¤imiz hücrenin içindeki fizyo-kimyasal orga-

nizasyonun detaylar›n› kavramak bizim kapasitemizi aflmaktad›r.13

fiunu tekrar belirtmekte yarar vard›r: Bu derece yüklü bir bilgi,

sadece "tek bir" hücrenin yaflamas› için gereklidir. Bakterilerin, dün-

yan›n her yan›na yay›lm›fl organizmalar oldu¤u düflünüldü¤ünde,

böylesine bir bilginin her bir bakteri hücresinde ayn› özen ve s›rala-

ma ile var oldu¤unu bilmek oldukça hayret vericidir. 

Böylesine bir sistem tesadüfen oluflabilir mi? Elbette ki hay›r. Bu

sistemin tesadüfen oluflamayaca¤›n› daha iyi görebilmek için bu

DNA molekülünü daha yak›ndan tan›yal›m. Bakterinin

genomunun içinde tafl›d›¤› bilgiyi biyofizik uzman› Dr.

Lee Spetner flu flekilde aç›klam›flt›r:

Genom (DNA molekülü) çok fazla bilgi tafl›yabilmektedir. Ör-

ne¤in bir bakterinin genomu, birkaç milyon sembolden olu-

flan bir dizidir. Bir memelinin genomu ise 2-4 milyar sembol-

den oluflmaktad›r. E¤er bu sembolleri s›radan bir tür kitab›n

Escherichia coli bakterisinin tek bir kromozomunda 5.000 gen
bulunmaktad›r. 



içerisine bassayd›n›z, bir bakteri için olan kitap yaklafl›k olarak 1000

sayfa olacakt›. (…) Bu bilginin hepsi her bir hücrenin küçücük kromo-

zomlar›n›n içerisindedir.14

Ayn› flekilde I. L. Cohen, evrim teorisindeki çeliflkileri ve imkan-

s›zl›klar› sergiledi¤i kitab› "Darwin Was Wrong"da (Darwin Yan›ld›)

bir bakteri DNA's›n›n tesadüfen meydana gelmesinin imkans›zl›¤›n›

flu flekilde belirtmifltir: 

En küçük bakteri de dahil olmak üzere, bildi¤imiz herhangi bir tür, 100

ya da 1000'den çok daha fazla nükleotide sahiptir. Gerçekten tek hücre-

li bakteriler, çok özel bir dizilimle s›ralanm›fl olan yaklafl›k olarak

3.000.000 kadar nükleotid sergilemektedirler. Bunun anlam› fludur: Bi-

linen herhangi bir türün, tesadüfi olaylar›n -tesadüfi mutasyonlar›n-

ürünü olmas›n›n matematiksel ihtimali yoktur.15

Bakteriler ço¤almak için çeflitli mekanizmalar kullan›rlar. Bu sü-

reçte, ikiye bölünerek, spor haline gelerek veya efleyli olarak üreyebi-

lirler. Bu ço¤alma ifllemi de, bakterinin ne kadar kompleks bir yap›ya

sahip oldu¤unun di¤er bir delilidir. Bakteri hücresi bölünmeden ön-

ce kromatin ad› verilen yap› bölünür ve yavru hücreler 30 dakika

içinde tam büyüklü¤e ulaflarak yeniden bölünmek için haz›r olurlar.

Bakteriyel hücre bölünmesi s›ras›nda ak›ll›ca tasarlanm›fl bir sistem

devrededir. Bu tasar›m s›ras›nda meydana gelen DNA kopyalanmas›

ve hücre bölünmesi, indirgenemez kompleksli¤e bir örnektir. Yani

sistemin çal›flabilmesi için, sistemi oluflturan bütün parçalar›n ayn›

anda ve eksiksiz olarak birarada bulunmalar› gerekmektedir. Böyle

bir durumda evrim teorisinin temel iddias› olan kademeli ve tesadü-

fi geliflim fikri, geçersiz bir hale gelmekte ve çürütülmektedir. Son y›l-

larda yap›lan çal›flmalar bu kompleks sistemin, tahmin edilenden çok

daha karmafl›k oldu¤unu ortaya koymaktad›r. 
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Mesela, CtrA ad› ve-

rilen bir "tepki düzenleyi-

ci" proteinin, DNA kopya-

lanmas›n› koordine ede-

rek, C. crescentus adl› bak-

terinin hücre içindeki fa-

aliyetlerini düzenledi¤i

gösterilmifltir. Bir kopya

ç›kartma faktörü olan

CtrA, hücre bölünmesini

gerçeklefltiren birçok ya-

p›y› kontrol eder ve de¤ifl-

tirir. ‹lginç olan ise,

CtrA'n›n kendisi de hem

fosforilasyon hem de pro-

teoliz ad› verilen iki unsur taraf›ndan çeflitli kontrollere tabi olmas›-

d›r. Yani böyle bir sistemde birbirinden ba¤›ms›z gibi görünen sistem-

ler, ayn› iflin gerçekleflmesi amac›yla koordineli bir çal›flmaya girerler.

Örne¤in DNA kopyalanmas›, kopya ç›kartma, dönüflüm, hücre bö-

lünmesi ve kromozom bölünmesi gibi kompleks ifllemlerin, hücre bö-

lünmesi s›ras›nda tam olarak koordine oldu¤u görülür. Bu sistemle-

rin herhangi birisinin devreden ç›kmas›, hücrede bölünme iflleminin

durmas›na ve hücrenin yok olmas›na yol açar. CtrA gibi, bakterilerde

koordinasyonu sa¤layan faktörlerin varl›¤›, bakteriyel hücre bölün-

mesinin indirgenemez kompleksli¤inin önemli delillerinden biridir. 
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Hücre bölünmesi s›ras›nda DNA kop-
yalanmas›, kopya ç›kartma, dönüflüm,
hücre bölünmesi ve kromozom bölün-
mesi gibi kompleks ifllemler tam
olarak koordine olmaktad›r. 

DNA kopyalama

DNA kopyalama

Kopyalar zara ba¤lan›r. 

Zar geliflim
bölgesi 

Kopyalar
aras›nda

yeni 
duvar

oluflur. 

Yeni oluflan hücreler 

Genç hücre 

Zar
geniflledikçe
kopyalar bir-

birinden
ayr›l›r. 



Benzer bir kompleks yap›ya E. coli bakterisinde

rastlar›z. FtsZ adl› yap›ya ba¤›ml› hücre bö-

lünme sistemi, indirgenemez kompleksli-

¤in di¤er bir örne¤idir. E. coli bakte-

risi, bir makine gibi, sisteme

ba¤›ml› birçok yan parça

içerir. E¤er herhangi bir

parça sistemden ç›kar-

t›l›rsa ya da konsant-

rasyonu de¤ifltirilirse, hücre

bölünmesi biter ya da sapar. Bu yüzden, bu sistemin do¤al seleksiyon

yoluyla kademeli olarak ortaya ç›kmas› muhtemel de¤ildir. 

Serbest yaflayan birçok bakterinin çal›flmas›ndan elde edilen bi-

limsel deliller, bir ortak çekirdekli hücre bölünmesi sisteminin varl›-

¤›n› gösterir. Çekirdek sistemi, bölünme halkas›n› orta hücre bölümü-

ne yönlendiren bir protein ve hücre halkas›n› orta hücre bölümüne

yönlendiren bir bölünme halka proteini içerir. Buna ek olarak DNA

fleritlerini bölen bir protein de bu mekanizman›n bir parças›d›r.16

Buraya kadar verilen örneklerden de anlafl›laca¤› gibi, bakteriler,

evrimcilerin iddia ettikleri gibi basit veya ilkel canl›lar de¤ildirler.

Bütün canl› organizmalarda oldu¤u gibi, bakteriler de kompleks ya-

p›lara ve mekanizmalara sahiptirler. Hücre içinde gerçekleflen ifllem-

ler ve tek hücreli canl›lar›n üstlendikleri görevler, büyük bir uyum

içerisindedir. Yani bakteriler, yapt›klar› ifller için gerekli olan ideal ta-

sar›ma sahiptirler. Burada ortaya ç›kan yan›lg›, bakteri hücresini, in-

san hücresi gibi çok farkl› amaçlarla donat›lm›fl bir yap›yla k›yasla-

maktan kaynaklanmaktad›r. Bu karfl›laflt›rma sonucunda bakteri hüc-

resinin, insan hücresine göre daha ilkel oldu¤u ortaya ç›kmaz. Çün-

kü iki sistem de kendi içlerinde en fazla kompleksli¤e sahiptirler. An-

cak üstlendikleri görevlere göre farkl›laflm›fl durumdad›rlar. A
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E-coli bakterisinin
bölünmesi
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Bakteriler konusunda yapt›klar› çal›flmalarla tan›nan, Eshel Ben-

Jacob ve Herbert Levine'in, Scientific American dergisinin 1998 y›l›nda

yay›nlanan 1098 numaral› say›s›na kapak olan, The Artistry of Micro-

organisms (Mikroorganizmalar›n Sanatkarl›¤›) adl› çal›flmalar›, bakte-

riler ve di¤er tek hücreli canl›lar konusunda fazla bilinmeyen bir mu-

cizeyi daha ortaya koymaktad›r. Gözle görülmeyen bu canl›lar›n her-

biri, estetik aç›dan çarp›c› güzellikte formlara sahiptirler. Diatom,

bakteri, plankton gibi mikroorganizmalar, çeflitli renklerin, simetrinin

ve geometrik flekillerin biraraya gelmesiyle, mikro dünyay› bir resim

müzesine çevirmektedirler. Bu estetik formlar ise gelifligüzel tesadüf-

lere ba¤l› olarak de¤il, o canl› içinde mevcut yap›lar›n tabi olduklar›

çeflitli kurallara göre ortaya ç›kmaktad›r. Eshel Ben-Jacob ve Herbert

Levine bu konuda flu yorumu yapmaktad›rlar:

Ters geliflim koflullar›yla u¤raflan "basit" bakteri, hiç beklenmedik flekil-

de, yüksek bir komplekslik sergilemek-

tedir. Yak›ndan incelendi¤inde, bu dav-

ran›fl daha da etkileyicidir. Öyle görünü-

yor ki, bakteri kolonisi sadece sahip ol-

du¤umuz en iyi paralel bilgisa-

yarlardan daha iyi hesap yap-

makla kalm›yor, ayr›ca sanki

düflünüyor...17

Çeflitli mikroorganiz-
malar, birçok rengin,
simetrinin ve
geometrik flekillerin
biraraya gelmesiyle
mikro dünyay› bir
resim müzesine çe-
virmektedirler. 
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... O'na mülkünde ortak yoktur, herfleyi yaratm›fl, 

ona bir düzen vermifl, belli bir ölçüyle 

takdir etmifltir. (Furkan Suresi, 2)



Görüldü¤ü gibi, bakteriler ve ilerki bölümlerde inceleyece¤imiz

di¤er mikroorganizmalar, evrim teorisinin anlatt›¤› hikayelerin canl›

inkarc›lar› durumundad›rlar. Çünkü bu organizmalar canl›d›r ve ev-

rim teorisi canl›l›¤› aç›klayamaz. Bu organizmalar, DNA'ya, yani bir

bilgi bankas›na sahiptirler, ancak evrimciler bu bilginin nereden gel-

di¤ini de aç›klayamazlar. Bu organizmalar birarada çal›flan kompleks

sistemlere sahiptirler ve evrimciler bu kompleks sistemlerin nas›l bir

anda ortaya ç›kt›¤›n› aç›klayamazlar. Bu organizmalar, kar taneleri gi-

bi estetik formlara sahiptirler, ama evrimciler, sanat›n, bu canl›lar›n

yap›s›nda neden bulundu¤una da anlam veremezler. Bu kadar bilin-

meze ve cevaps›z soruya ra¤men, evrimciler dogmatik anlay›fllar›

çerçevesinde, hikayeler, senaryolar, teoriler ortaya koymufllard›r. An-

cak bunlar›n bilimsel gerçeklerle hiç ilgileri yoktur. Tek bir hücrede

sergilenen ak›l ve sanat, kuflkusuz, küçücük bir varl›¤a bu muhteflem

özellikleri veren Allah'›n yaratt›¤› mucizeleri ve O'nun sonsuz ilmini

görmek için büyük bir f›rsatt›r. Bir ayette flöyle buyrulur:

Göklerde ve yerde zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley

O'ndan uzak (sakl›) kalmaz. Bundan daha

küçük olan› da, daha büyük olan› da,

istisnas›z, mutlaka apaç›k bir kitap-

ta (yaz›l›)d›r." (Sebe Suresi, 3)
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Henüz mikroorganiz-
malar›n yap›s›na aç›kla-
ma getiremeyen evrim-
ciler, bu canl›lar›n yap›-
lar›nda bulunan estetik
görünüme hiçbir anlam
veremezler. 



Tek B‹r Hücrede Serg‹lenen fiuur

Bakterilerin yeryüzünde her yerde bulunduklar›n› biliyoruz. Sa-

dece evimizin bahçesinde bile milyonlarca tür içinde milyarlarca bak-

teri bulunabilir. Bakterilerin varl›klar›n›n çok çeflitli sebepleri ve bu-

lunduklar› yerlere çeflitli etkileri vard›r. Ama bunlar›n ço¤unun ge-

nellikle fark›nda bile olmay›z. Bunun sebebi bu mikro alemin içinde

sergilenen üstün akl› ancak elektron mikroskobu alt›nda fark edebil-

memiz, aç›kça göremiyor oluflumuzdur. Oysa göremedi¤imiz bu bü-

yük alem, kendi görevlerini kusursuzca yerine getiren, gerekti¤inde

veya herhangi bir tehlike bafl gösterdi¤inde tedbir alan, son derece

karmafl›k kimyasal ifllemler gerçeklefltiren fluurlu bireylerden olufl-

maktad›r. Çünkü her biri Allah'›n üstün yarat›fl›n›n bir eseri olarak

mükemmel bir flekilde tasarlanm›fllard›r. fiimdi bu üstün tasar›m

özelliklerini, bafll›klar alt›nda görelim.
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Mikro alem, kendi görevlerini kusursuzca yerine getiren, gerekti¤inde 
veya bir tehlike bafl gösterdi¤inde tedbir alan, son derece karmafl›k 
kimyasal ifllemler gerçeklefltiren fluurlu bireylerden oluflmaktad›r. 
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Bakteriler Güçlenebilmek ‹çin Sporlar Üretirler 

Bakteriler biçimce çok de¤ifliktirler ve yaflad›klar› ortama göre

bir görünüm edinirler. Bir ço¤unun "spor" denen dirençli biçimleri

vard›r ve bu biçime girdiklerinde afl›r› s›ca¤a, so¤u¤a veya kurakl›¤a

dayanabilirler. Baz› bakterileri yok etmenin güçlü¤ü bu sebepten

kaynaklan›r. Peki sporlanma dedi¤imiz fley ne demektir?

Türlerine göre farkl› koflullarda yaflayabilen bakteriler, koflullar

bozulunca bölünmeye bafllarlar. Normal flartlarda bu bölünme sonu-

cunda ana hücreden kal›tsal özellikleri tamamen ayn› olan iki yavru

hücre meydana gelir. Ancak, koflullar bozuldu¤unda ya da besin

azald›¤›nda vazgeçilen ilk fley bu "ayn›l›k" olur. Bir baflka deyiflle bak-

teri, flartlar›n güçleflti¤ini fark ederek bir karar verir ve soyunu de-

vam ettirmek için önlem al›r. ‹kiye bölünme yine gerçekleflir, ama bu

kez birbirine eflit olmayan iki hücre meydana gelir. Bu eflitsizli¤in ne-

deni hücrelerden sadece bir tanesinin yaflayacak olmas›d›r. Bunlar-

dan büyük olan ana hücredir ve adeta bir koruyucu gibi küçük "kar-

deflini" içine al›r. 10 saat süresince tüm enerjisini kullanarak onu bes-

ler ve küçük hücrenin korunmas›na yard›m edecek olan özel bir pro-

tein k›l›f›n›n oluflmas›n› sa¤lar. Böylece, ikiye bölünen parçalardan bi-

rinin içinde geliflen bakteri dayan›kl› ve kendini koruyabilen nitelik-

teki bireyleri oluflturur. Di¤eri ise koruyucu özelliklerini di¤er karde-

fline vererek ölür ve koruyucu bir k›l›f haline gelir. ‹flte meydana ge-

len bu dayan›kl› yap›ya "spor" ad› verilir.18 Dolay›s›yla bakteriler,

normal bölünmelerinin d›fl›nda, sporlar yoluyla dünyan›n her yerine

kolayca yay›l›rlar.

Burada tek hücreli canl›lar›n kendi soylar›n› devam ettirmek için

sahip olduklar› özel üstün tasar›m örne¤i ile karfl› karfl›yay›z. fiartla-

r›n yaflamaya uygun olmad›¤›n› "sezinleyen" bakteri hem bir an önce
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ikiye bölünmesi gerekti¤ini düflünmekte hem de özverili

bir ifl gerçeklefltirmektedir. Sporu oluflturan ana hücre hiç

tereddüt etmeden, adeta soyunun devam›n› "düflünüp" ya

da bu yöntemin kendi neslini kurtaraca¤›n› daha önceden

"bilip", bir protein k›l›f› olmay› kabul eder. Peki bakteri bu

karar› nas›l verir? Di¤er bakteriyi dolay›s›yla neslini kur-

tarmak için ölmesi gereken bakteri neye göre seçilir? Bu

bakteri flartlar›n kötüleflti¤ini ve bunun karfl›l›¤›nda di¤er

bakteriyi güçlendirmesi gerekti¤ini nas›l ö¤renir? Bunlar›

hangi iflbölümü, hangi emir komuta zinciri, daha da önem-
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Bakteri, soyunun devam›n› sa¤layabilmek için kendi kardeflini
korur ve bunun için kendisini feda eder. Sporlanma ad› verilen
bu ifllem yukar›daki flemada gösterilmektedir. 

Hücre bölünmesi 

Hücre duvar›

Plazma zar›

DNA

1- Filaman
oluflumu

2- Septum
oluflumu

Spor
kabu¤u

Üst tabaka

Üst tabaka

Çekirdek

Üremeyen spor

Üremeyen spor

Serbest kalan
spor 

Spor kabu¤u

3- ‹lk oluflan
sporun yu-
tulmas›

4- Üst taba-
ka oluflumu

5- Kabuk
sentezlen-
mesi

6- Kabuk
sentezinin
tamamlan-
mas›

7- Sporlan-
man›n olufl-
mas› ve
sporun ser-
best kalmas› 



lisi hangi bilinçle yapar? Gözle görülmeyen bir canl›n›n, böylesine

ak›lc› ve özverili bir davran›flta bulunup, gerçekten de hayret verici

bir kararla hareket etmesi kuflkusuz onun "yarat›lm›fl" oldu¤unu an-

lamak için yeterli bir delildir. O yaln›zca Allah'tan kendisine ilham

edileni uygulamaktad›r. 

Sporlanma ad›ndaki bu fluurlu ifllemi gerçeklefltirdiklerinde

bakteriler çok çeflitli ortamlara rahatça girebilir ve genifl alanlara ya-

y›labilirler. Nitekim radyoaktif uranyum madenlerinde bile canl›

bakteriler bulunmaktad›r. 3400 y›l önce yap›lm›fl olan M›s›r'daki Luk-

sor tap›na¤›n›n d›fl cephe tu¤lalar›nda canl› bakterilere rastland›¤› gi-

bi, 200 milyon ve 320 milyon y›ll›k, hatta 720 milyon y›ll›k kaya tuzu

bloklar›nda da canl› bakteriler bulunmufltur. 20.000 metre yükseklik-
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3400 y›l önce yap›lm›fl olan M›s›r'daki Luksor
Tap›na¤›n›n d›fl cephe tu¤lalar›nda ve 720 

milyon y›ll›k kaya tuzu bloklar›nda sporlanm›fl
halde canl› bakterilere rastlanm›flt›r.  
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Koflullar bakterilerin yaflamas› için uygunsuz hale geldi¤inde, bu canl›lar sporlana-
rak havaya yükselir ve bulutlar›n aras›nda korunma alt›na al›nmay› tercih ederler.
Atmosfer, yay›lmak ve korunmak isteyen oldukça fazla say›da canl› spor bar›nd›r-
maktad›r. 



te bile bakterilere rastlanm›flt›r.19 En flafl›rt›c› örnek ise çam a¤ac› reçi-

nesi içinde yakalanm›fl ve bugüne kadar korunmufl 25 milyon y›ll›k

bir ar› fosilinin içinden ç›kan bakteri sporlar›d›r. Laboratuvarda steril

koflullar alt›nda ç›kar›lan bu sporlar, kültüre al›nm›fllar ve böylelikle

bakteriler oldukça uzun bir aradan sonra yeniden geliflmeye ve üre-

meye bafllam›fllard›r.20

Söz konusu sporlanma ifllemi, mikroorganizmalar›n neredeyse

tümü taraf›ndan gerçeklefltirilen bir korunma fleklidir. Bu canl›lar›n

baz›lar› koflullar uygunsuz bir hale geldi¤inde sporlanma yöntemini

kullanarak buharlaflma yoluyla havaya yükselir ve bulutlar›n aras›n-

da korunma alt›na al›nmay› tercih ederler. Atmosfer, yay›lmak veya

korunmak isteyen oldukça fazla say›da küçük canl› spor bar›nd›r-

maktad›r. Kuru ve so¤uk havalarda gökyüzünde kalan bu organiz-

malar bulutlar›n aras›nda yaflad›klar› bu süre içinde adeta uykuda-

d›rlar. Bulutlar›n meydana getirdi¤i ya¤murlarla yeryüzüne inerler.
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Bacillius,
yavru hücre-
lerini protein
k›l›f›na sara-
rak spor olu-
flumunu
sa¤lamakta-
d›r. ‹ç k›s›m-
lar› yeflil
renkte görü-
len hücreler
spora
dönüflecek
hücrelerdir. 



Yere dönüfllerinde art›k eskisinden farkl› bölgelere ulafl›p yeni bir ko-

loni meydana getirebilirler. Bulutlar, asl›nda nesillerdir orada yafla-

yan, beslenen, nefes alan, hayatta kalabilmek için çeflitli koflullara

uyum sa¤layan canl› küçük mikroorganizmalarla doludur. Bakteriler,

bu canl›lar›n en tedbirli olanlar›d›r. Yerden kristalleflerek buharlaflan

hava içinde yukar› do¤ru yükselirken beraberlerinde metan, fosfat,

karbon, sülfür dioksit ve di¤er besleyici bileflik depolar›n›, yani besin-

lerini de götürürler.21

Son y›llarda yap›lan araflt›rmalar, bilim adamlar›n› hayrete dü-

flüren bir gerçe¤i daha ortaya ç›kard›. Avusturya Alpleri'nde araflt›r-

ma yapan bir grup bilim adam›, bulutlarda yaflayan bakteri kolonile-

rini keflfettiler. Bakterilerin bulutlarda tafl›nd›klar› biliniyordu, ancak

yap›lan bu yeni araflt›rmayla, söz konusu canl›lar›n, orada yaflad›kla-

r›, ço¤ald›klar› belirlenmifl oldu. Ayr›ca bu bakterilerin ya¤mur veya

iklim de¤iflikli¤ine sebep olaca¤› da ayn› bilim adamlar› taraf›ndan

kaydedildi. Uzun bir süre önce denizde yaflayan alg tarz› mikroorga-

nizmalar›n iklimi sabit tutmak için 'temel düzenleyici' rolü oynad›k-

lar› aç›klanm›flt›. Bu canl›lar "dimetil sülfit" (DMS) adl› bir gaz üret-

mektedirler. Denizin yüzeyinde oksijenle reaksiyona giren bu gaz,

minik, kat› parçac›klar oluflturur. Bu sülfat tabakas›, su buhar›n›n yo-
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¤unlaflarak bulut oluflturmas›n› sa¤layan bir yüzey meydana getirir.

Sonuç olarak bu bulutlar günefl radyasyonunu yans›tarak dünyan›n

serinli¤ini muhafaza ederler.22

Innsbruck Üniversitesi'nden Birgit Sattler, New Scientist dergisi-

ne yapt›¤› aç›klamada, flimdiye kadar bu yükseklikte bakterilerin ya-

flayamayaca¤›n› düflündüklerini, ancak bulgular karfl›s›nda flaflk›na

döndüklerini belirtmifltir. Dondurucu so¤uk, yüksek seviyede ultra-

viyole ›fl›nlar› ve besin yoklu¤u, bilim adamlar›n› burada yaflam ola-

mayaca¤› inanc›n› benimsemeye götürmüfltü. Ancak bakterilerin her

yerde oldu¤u gibi bulutlarda da yaflad›klar› böylece kan›tlanm›fl olu-

yordu.

Salzburg yak›nlar›ndaki meteoroloji istasyonundan al›nan bulut

damlas› örneklerinin her birinde, farkl› flekil ve boyutta 1500 kadar

bakteri tespit edilmiflti. Bulutlarda, yüksek miktarda bakterinin faali-

yeti, bilim adamlar›na göre, alkol, organik asit ve di¤er maddelerin

üretimi veya tüketimine göre iklimi etkileyebilmektedir. Ayr›ca asit

ya¤murlar›na da yol açabilmektedir. Konuyla ilgili bilim adamlar›,

bakterilerin nas›l olup da bulutlarda yaflad›klar›n›, neyle beslendikle-

rini ve hangi bileflikleri ürettiklerini araflt›rmaya devam ediyorlar.23
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Bir mikro canl›, tamamen farkl› flartlar›n ve farkl› dengelerin bu-

lundu¤u bir ortama, atmosferin üst katmanlar›na nas›l aniden uyum

sa¤layabilir? Burada korunmas› gerekti¤ini nereden bilir ve bulutla-

r›n aras›na yükselme gibi zor ve karmafl›k bir yöntemi neden tercih

eder? Daha ilginci, bunu nas›l baflar›r? Kristalleflme ve havan›n hare-

ketlerini kontrol etme gibi bir yetene¤i nereden kazanm›flt›r ve bulut-

lar›n onu koruyabilecek bir özelli¤e sahip oldu¤unu, bir gün ya¤mur-

la birlikte sa¤ salim yeryüzüne dönebilece¤ini nereden bilir? Besinini

yan›na almas› gerekti¤ini nas›l düflünür ve bu tek hücreli canl›, besi-

nini nas›l bir yöntemle yan›na al›r? Bunu birbirlerinden farkl› yap›la-

ra ve özelliklere sahip olmalar›na ra¤men "tüm mikroorganizmalar"

nas›l baflar›rlar? Sizce tek hücreli bir mikroorganizma bütün bunlar›

düflünebilir, deneyip ö¤renebilir ve kendi türünün tüm üyelerine an-

latabilir mi? Elbette bu mümkün de¤ildir. O halde bütün bu detaylar

bir kez daha Allah'›n sergiledi¤i muhteflem sanat› iflaret etmektedir.

Allah, bütün bu ifllemleri gerçeklefltiren bakteriyi yaratt›¤› gibi, onu

kristallefltiren su buhar›n›, onu yükselten havay›, onu içinde bar›nd›-

ran bulutu ve atmosferi, onu yere indiren ya¤muru ve onun üreyip

yay›lmas›n› sa¤layan yeryüzünü de yaratand›r. ‹flte bu nedenle karfl›-

m›zdaki tüm detaylar birbirleriyle kusursuz bir uyum içinde var edil-

mifltir ve bu dengede milyonlarca y›ld›r hiçbir bozulma olmamakta-

d›r. Allah Kuran'da flöyle buyurmufltur:

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 ölü-

münden sonra diriltti¤i suda, her canl›y› orada üretip-yayma-

s›nda, rüzgarlar› estirmesinde, gökle yer aras›nda boyun e¤di-

rilmifl bulutlar› evirip çevirmesinde düflünen bir topluluk için

gerçekten ayetler vard›r. (Bakara Suresi, 164)A
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Bakteriler Fotosentez Yaparlar

Bakterileri genellikle çevremizde, vücudumuzda veya bozul-

mufl yiyeceklerde h›zl› üreyebilen mikroplar olarak tan›r›z. Onlar›n,

tüm canl›l›¤›n gereksinimini sa¤layan çok önemli özelliklere sahip ol-

duklar›n›n, içlerindeki birkaç organel ile yeryüzünün dengesini sa¤-

lamak için son derece önemli ifllemler yapt›klar›n›n fark›nda de¤iliz-

dir. Soludu¤umuz oksijenden yedi¤imiz yeme¤e, etraf›m›zdaki man-

zaradan kulland›¤›m›z antibiyotiklere kadar, say›s›z hayati olgunun

içinde, bakteriler önemli bir rol oynarlar. Asl›nda her bir bakteri, do-

¤ay› laboratuvar olarak kullanan uzman bir kimyac›d›r. Kimya konu-

su birço¤umuza yabanc›d›r. Kimyay›, anlafl›lmaz terimler, karmafl›k

formüller olarak görürüz. Gerçekten de, bu konuda bir e¤itim alma-

d›ktan sonra, kimyasal formülleri ve reaksiyonlar› anlamak mümkün

de¤ildir. Kimya konusuna ilgi duymasak bile, bunun hayat›m›zla çok

yak›ndan ilgili oldu¤unu biliriz. Bu konularla u¤raflan kimyac›lara da

büyük bir sayg› ve güven duyar›z. Bakteriler de bu sayg› ve hayran-

l›¤› fazlas›yla hak edecek özelliklere sahiptirler.

Biz gözle görmesek ve fark›nda ol-

masak bile, hiç durmadan çal›flan

ve yaflam›m›za destek olan bir

kimya laboratuvar›, bütün

do¤ay› kaplam›flt›r. Bu la-

boratuvar›n en önemli fa-

aliyeti, canl›lar için oksi-

‹nsan sa¤l›¤› için kimi za-
man hayati öneme sahip
olan antibiyotikler de bakte-
riler sayesinde üretilirler.
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Bakteriler, soludu¤umuz oksijenden yedi¤imiz yeme¤e, etraf›m›zdaki man-
zaraya kadar say›s›z hayati unsurun içinde var olmak zorundad›rlar. Bu du-
rum, söz konusu mikro canl›lar›n hayat›m›z için ne kadar de¤erli oldu¤unu
aç›kça göstermektedir.
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jen ve   besin üretmek, daha sonra da art›klar› ve canl›lara zarar vere-

cek maddeleri temizlemek ya da bunlar› kullan›labilecek yeni ve fay-

dal› ürünlere dönüfltürmektir. Bu zor ve karmafl›k görev s›ras›nda bir

k›sm› henüz çözülememifl, bir k›sm› keflfedilmemifl, bir k›sm› da tak-

lit edilerek modern laboratuvarlara tafl›nm›fl, karmafl›k bir sürü kim-

yasal reaksiyon tekrarlan›r.

‹flte bu dev laboratuvarda görev yapan kimyac›lar›n bafl›nda

bakteriler gelir. En önemli görevler, evrimcilerin "basit ve ilkel" s›fat-

lar›yla hor gördükleri, bu muhteflem makinalar taraf›ndan gerçeklefl-

tirilir. En ak›ll› kimyac›lar›n çözemedikleri reaksiyonlar, en geliflmifl

teknolojilerin taklit edemedi¤i ifllemler, bakteriler için sanki birer ço-

cuk oyunudur. Hava ve suyu kullanarak, besin üretmek anlam›na ge-

len fotosentezi keflfeden bilim adamlar› büyük bir flaflk›nl›k ve hay-

ranl›k yaflam›fl ve bu sistemi çözerek, insanl›¤›n bütün dertlerine ça-

re bulacaklar›n› düflünmüfllerdir. Ancak üzerinden onlarca y›l geçme-

sine ra¤men ne tam olarak sistemi çözebilmifl ne de taklit edebilmifl-

lerdir. Oysa bu mucizevi reaksiyon, bakterilerin milyarlarca y›ld›r, hiç

durmadan yapt›klar›, günlük ifllerden biridir.

Fotosentez ile bu canl›lar, atmosferde bulunan karbondioksiti

bünyelerine al›p d›flar›ya oksijen vererek,

canl›l›¤›n en önemli ih-

tiyac›na cevap ver-

mektedirler. Ayr›ca

atmosferdeki karbon-

Bakterilerin her saniye ra-
hatl›kla yapt›klar› ifllemler ki-
mi zaman en ak›ll› kimyac›la-
r›n çözemeyece¤i reaksiyon-
lardan oluflur, en geliflmifl
teknolojiler bile bu ifllemleri
çözmekte zorlan›r. 



dioksitten karbon moleküllerini sentezleyebilmek için, güneflten ge-

len ›fl›k enerjisini kullanma kabiliyetine de sahiptirler. Karbonun bu

flekilde sentezlenebilmesi, yeryüzündeki gibi karbon bazl› bir yaflam

için, en önemli temeli teflkil etmektedir. Bilindi¤i gibi, yaflam›n teme-

li karbona dayanmaktad›r. Karbon olmadan yeryüzünde canl›l›¤›n

varl›¤›ndan söz etmek mümkün de¤ildir. Bütün temel organik mole-

küller (aminoasitler, proteinler, nükleik asitler gibi), karbon atomu-

nun di¤er baz› atomlarla çeflitli flekillerde birleflmesiyle oluflur. Do¤a-

da karbonun yerini tutabilecek baflka bir element yoktur. (Detayl› bil-

gi için bkz. Evrenin Yarat›l›fl›, Harun Yahya) Dolay›s›yla Allah, tüm ya-

flam› fotosentez yapan organizmalara ba¤›ml› k›lm›flt›r. Gerçeklefltiri-
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Bakteriler sayesinde gerçekleflen yeryüzündeki karbon dönüflümü. 

YanmaSolunum 

Hava (CO2)

Sudaki çözün-
müfl karbondi-
oksit 

Kaya (kireçtafl›)

Kalan su
planktonlar› 

Çözünme 

Do¤algaz

Petrol

Kalan bitkiler
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‹nsanlar ve hayvanlar günefl enerjisini do¤rudan kullanamazlar. Ancak fotosentez
ile gerçekleflen ifllemler sonucunda günefl enerjisi canl›lar›n faydalanabilece¤i or-
ganik moleküller haline dönüfltürülür. Bu önemli dönüflümü do¤ada yaln›zca yeflil
bitkiler ve baz› mikroorganizmalar gerçeklefltirmektedir. 



len bu ifllemde en büyük pay ise,

Allah'›n dilemesi ile bakterilere aittir. 

Fotosentez olay›, canl›n›n, günefl

enerjisini do¤rudan kullanabilmesi ve

di¤er canl›lar›n da faydalanabilmesi için

bu enerjiyi karmafl›k organik moleküller

haline dönüfltürebilmesidir. Böyle bir

dönüflüm gereklidir, çünkü insanlar ve

hayvanlar güneflin bu enerjisini do¤ru-

dan kullanabilecek bir mekanizmaya sa-

hip de¤ildirler. Bu enerjiyi, ancak yeflil

bitki ve mikroorganizmalar›n gerçeklefl-

tirdi¤i fotosentez ifllemi sonucunda sen-

tezlenmifl flekilde elde edebilirler. 

Atmosferdeki oksijenin yar›s›ndan

fazlas›n› fotosentez yapan siyanobakteri

ad› verilen bakteri türleri üretir.24 Bu

bakterilerin kulland›klar› mekanizma,

bitki kloroplast›nda kullan›lan mekaniz-

maya çok benzer. Siyanobakterinin büyük

ço¤unlu¤u sadece klorofil içerir. Bu can-

l›lar›n günefl ›fl›¤› ile meydana getirdik-

leri enerji basit flekerler fleklinde depola-

n›r. Fotosentez yoluyla oluflan fleker ve

oksijen miktar›n›n her y›l 150-200 milyar

ton aras›nda de¤iflti¤i tahmin edilmekte-

dir.25 Oluflan bu fleker, yeryüzündeki

canl› organizmalar›n hayatta kalabilme-

leri ve büyüyebilmeleri için gerekli olan biyokimyasal reaksiyonlar

ve ayn› zamanda da solunum için gereklidir. 
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Siyanobakteri, atmosferdeki oksijenin konsantrasyonunun sabit

tutulmas›nda, oldukça önemli bir görev üstlenmifltir. Bu bakterilerin

boyutlar› çok küçüktür, ama miktarlar› oldukça fazlad›r. Bir litre suda

say›lar› 100'den fazlad›r ve okyanusun verimlili¤inin %10-20 kadar›n›

olufltururlar. Görünmemelerine ra¤men, yeryüzünün çok genifl bir bö-

lümüne hakimdirler. Fotosentez ile sa¤lad›klar› enerji nedeni ile onla-

r›n bu ola¤anüstü say›lar› son derece büyük önem tafl›maktad›r.

Fotosentez ifllemi, kimyasal detaylar› son derece karmafl›k ve

mekanizmas› hala tam olarak anlafl›lamam›fl oldukça hassas bir ifl-

lemdir. Ayr›ca fotosentez ifllemi, indirgenemez kompleksli¤in en gü-

zel örneklerinden biridir. Yani bu ifllemin gerçekleflebilmesi için çok

A
D

N
A

N
 O

K
T

A
R

52

Resimlerde üç tip siyanobakteri görülmektedir. (a: Nostoc, b: Oscillatoria, c: Gle-
ocapsa) Temiz sularda yaflayan bu bakterilerin son derece kompleks bir klorofil
sistemleri vard›r. Neredeyse bitki kloroplastlar› kadar karmafl›k olan bu sistem sa-
yesinde siyanobakteriler do¤ada fotosentez ifllemini gerçeklefltirmektedirler. Nos-
toc siyanobakterileri, ayn› zamanda nitrojen dönüflümünde de önemli rol oynarlar. 

a b

c



özel yap›lar›n ayn› anda biraraya gelmifl olmalar› ve d›flar›daki orta-

m›n bu koordine çal›flmaya uygun olmas› gerekir. Mesela evrimcile-

rin ilk olarak evrimleflti¤ini iddia ettikleri fotosistem I'de, d›flar›dan

gelen ›fl›klar› yakalamak için biraraya gelmifl olan antenler ve reaksi-

yon merkezi vard›r. Fotosistem I, ›fl›¤›n sadece belirli bir dalga aral›-

¤›ndaki fotonlar›n› yakalamak için ayarlanm›flt›r. 700 milimikron dal-

ga boyundaki fotonlarla uyar›lan antenler K› a› adl› tuzak klorofil

moleküllerine sahiptirler. Bu antenlere destek olarak karotenoid gibi

yard›mc› pigmentler vard›r.

Ayr›ca fotosistem I içinde, yakalanan enerjinin transferi için ha-

z›r bulunan elektron zinciri ve daha sonra bu enerjiyi, suyu parçala-

mak için kullanan bir tür atom santrali, sudan ayr›lan maddelerle ha-

vadaki karbonu alarak besin üreten ayr› bir kimyasal fabrika, ortak

bir faaliyet yürütmektedir. Daha tam olarak anlafl›lamam›fl olan bu

sistemi oluflturan parçalar›n bir tanesinin bile eksik olmas› sistemin

ifle yaramaz bir hale gelmesine sebep olur. 

Mesela antenler olmasa enerji sa¤lanamaz. Elektron zinciri ol-

masa su atomlar› parçalanamaz. Yard›mc› pigmentler fazla miktarda-

ki enerji yükünü paylaflmasalar yo¤un enerji sebebiyle bütün yap›

parçalan›r. Bu yap›y› bir fabrika ve onu çal›flt›ran elektrik santrali ola-

rak düflündü¤ümüzde konu daha iyi anlafl›lacakt›r. Elektrik olma-

dan, hammadde olmadan, iflçiler olmadan fabrika üretim yapamaya-

cakt›r. Ayn› flekilde, bu unsurlar›n bir tanesi bile eksik olsa fotosentez

diye bir sistemden bahsetmek mümkün olmayacakt›r. Sistemi olufltu-

ran parçalar›n teker teker oluflmas› da bir ifle yaramaz. Bütün karma-

fl›k yap›s›na ra¤men bir an için fotosistem anteninin rastgele olufltu-

¤unu farz etsek bile, yakalad›¤› enerjiyi transfer edemeyen antenin

hemen parçalanaca¤› aç›kt›r. Anten için verilen örnek di¤er parçalar

için de geçerlidir. Evrimci profesör Ali Demirsoy, bu konuda flu yoru-

mu yapmaktad›r:
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Fotosentez oldukça karmafl›k bir olayd›r ve bir hücrenin içerisindeki

organelde ortaya ç›kmas› olanaks›z görülmektedir. Çünkü tüm kade-

melerin birden oluflmas› olanaks›z, tek tek ortaya ç›kmas› da anlams›z-

d›r.26

Sonuç olarak bu sistem, evrimcilerin iddia etti¤i gibi aflamalarla

oluflamayacak bir sistemdir. Sahip oldu¤u indirgenemez kompleks

yap›, tüm parçalar›n›n ayn› anda birarada ifller durumda bulunmala-

r›n› gerektirmektedir. Bu da, bu mekanizman›n tüm parçalar›yla ek-

siksiz olarak bir anda yarat›lm›fl olduklar›n› gösterir.
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ATP ve NADPH2 oluflumu için günefl enerjisinin siyanobakteri taraf›ndan nas›l kulla-
n›ld›¤›n› gösteren flema. Ifl›¤›n gelifli ile, elektronlar fotosistem I ve fotosistem II'den
ayr›l›r. Her iki fotosistem de elektronsuz kal›r. Fotosistem I'den ayr›lan elektronlar
NAPD ve NAPDH2'nin azalt›lmas› için kullan›l›r. Bu arada fotosistem II'den ayr›lan
elektronlar da, elektron nakil sistemi ile fotosistem I'e ulafl›rlar. Elektron nakil siste-
minde oluflan kuvvet, ATP ise (adenozin trifosfataz)'dan ATP sentezlenmesini sa¤lar.
Elektronsuz kalan fotosistem II ise, eletronlar›n› su (H2O) moleküllerinden elde eder.
Sudaki bu oksidasyon ise oksijen gaz›n›n (O2) aç›¤a ç›kmas›n› sa¤lar. 
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Fotosistem gibi günümüz teknolojisiyle bile taklit edilmesi

mümkün olmayan bir ifllemin gerçeklefltirilmesi için sistemin bir bü-

tün olarak yarat›lm›fl olmas› gerekmektedir. Sadece fotosentez yapan

sistem de¤il, ona uygun günefl ve atmosfer ortam› da ayn› üstün ilim

ve ak›lla bir bütün olarak yarat›lm›flt›r.

Bu mekanizma ile ilgili olarak evrim teorisini savunanlar›n yap-

t›klar› aç›klamalar ise son derece mant›ks›z, hatta "komiktir". Evrim-

ci iddialara göre "ilkel" ortamdaki "ilkel" bakteri çevresindeki besin

maddelerini tüketmeye bafllam›fl ve aç kalmamak için "her nas›lsa"

aniden kendi besinini üretmeye karar vermifltir. Üstün 21. yüzy›l tek-

nolojilerine ra¤men insanlar›n çözemedi¤i bu mekanizmay› milyar-

larca sene önce bir hayali bakteri çözmüfl ve güneflten nas›l besin el-

de edebilece¤ini "keflfetmifltir". Bu "üstün yetenekli bakteri" fotosen-

tez iflleminin temelini oluflturmufl ve hayali bir flekilde evrimleflerek

meydana getirdi¤i bitkiler ile birlikte yeryüzünde oksijen ve besinin

üretilmesini sa¤lam›flt›r. ‹lk bakterinin bu tesadüfi keflfi (!) sayesinde

de yeryüzündeki flu anki kapsaml› canl›l›k meydana gelmifltir. 

Oysa tek bir hücrenin, insan hayat› için gerekli olan, besin ve ok-

sijen gibi temel ihtiyaçlar› sa¤layabilen bir sisteme sahip olmas›, için-

de say›s›z kimyasal ifllemin meydana gelmesi ve ekolojik dengenin

bir parças› olmas›, fluursuz olaylarla, yani tesadüflerle asla aç›klana-

maz. Allah bu canl›lar›, t›pk› bitkiler gibi, böylesine önemli bir ifllemi

gerçeklefltirmek için özel olarak yaratm›flt›r. Bakteriler, kendilerini

kusursuz yaratan üstün bir gücün, yani Allah'›n varl›¤›n› kan›tlamak-

tad›rlar. Gerçeklefltirdikleri ifllerde Allah'›n üstün ak›l ve sanat› tecel-

li etmektedir. Elbette bütün bunlar, evrim teorisinin ne büyük bir aç-

maz içinde oldu¤unu ve tümüyle sahte delillere dayand›¤›n› gösteren

ve Allah'›n mutlak varl›¤›n› gözler önüne seren örneklerden sadece

birkaç›d›r.
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Bakteriler Yeryüzünde Azot (Nitrojen) 

Döngüsünü Gerçeklefltirirler 

Canl›lar yaflamlar›n› sürdürebilmek için oksijen ve karbondiok-

site ihtiyaç duyduklar› gibi büyüyebilmek için de azota (N2) ihtiyaç

duyarlar. Azot, canl› vücudunda özellikle nükleik asitlerin, proteinle-

rin ve vitaminlerin yap›s›nda %15 oran›nda bulunmaktad›r.27 Yani

hayat›n temel tafllar›ndan birini teflkil eder. Atmosferin de yaklafl›k

%78'i azot gaz›ndan oluflur. Ancak canl›lar havadaki bu azotu, ihti-

yaçlar› olmas›na ra¤men oldu¤u gibi bünyelerine alamazlar. Bu gaz›n

bir flekilde canl›lar›n kullanabilece¤i hale dönüfltürülmesi ve tüken-

memesi için bir döngü fleklinde atmosfere geri dönmesi gerekmekte-

dir. Bu gereksinim ise yine mikroskobik bakteriler taraf›ndan karfl›la-

n›r.

Azotu, yani nitrojeni, havadan ilk olarak almas› gereken canl›lar

bitkilerdir. Bitkiler azotu gaz fleklinde kullanamazlar. Azot, nitrit bak-

terileri taraf›ndan nitrite, nitrit ise nitrat bakterileri taraf›ndan nitrat-

lara dönüfltürülerek bitkiler taraf›ndan kullan›labilir hale getirilir. Pe-

ki bu döngü nas›l bafllar? 

Azot, çeflitli flekillerde yeryüzüne ulafl›r. Atmosferdeki azot, flim-

flek ve y›ld›r›m gibi olaylar sonucunda yeryüzüne ya¤murlarla nitrik

asit fleklinde döner. Nitrik asit toprakta bakteriler taraf›ndan nitratla-

ra dönüfltürülür ve bitki bu besini topraktan alabilir. 

Bir baflka döngü flekli de havadaki azotun do¤rudan topra¤a

al›nmas›d›r. Toprakta bulunan baz› bakterilerle bezelye ve fasulye gi-

bi baklagillerin köklerinde bulunan bakteriler, havadaki azot gaz›n›

topra¤›n içine al›rlar. Bu aflamada, üstün bir tasar›mla karfl› karfl›ya

kal›r›z. Bütün organizmalar›n gelifliminde en önemli mineral azottur

(nitrojen). Proteinler, nükleik asit ve di¤er hücre organellerinin büyük
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bir k›sm› bu maddeye muhtaçt›r. Büyümek için azota ihtiyaç duyan

bitkiler ve bu ihtiyac› karfl›layan bakteriler aras›nda, dünyan›n en

faydal› ortakl›klar›ndan biri kurulur. Bitkiler, köklerinden, bakterileri

çekmek için özel besinler salg›lar ve onlar› kendilerine yaklaflt›r›rlar.

Daha sonra bakteriler, köklerde ortaya ç›kan özel aç›kl›klardan içeri

girerek, bitki köküne yerleflir ve burada büyük miktarlarda ço¤alarak

kök dü¤ümlerini olufltururlar. Bugün yedi¤imiz sebzelerin, bitkilerin,

tah›llar›n büyük bir k›sm›n› ve ekolojik dengenin sa¤lanmas› için ge-

rekli olan azot döngüsünü, bu ortakl›¤a borçluyuz. 

Evrimcilerin basit olarak nitelendirdi¤i bakteriler azot döngüsü-

nü gerçeklefltirirken, fotosentezde oldu¤u gibi, canl› bir kimya labo-

ratuvar› olarak çal›fl›rlar ve kimya bilimine yak›n olmayanlar için faz-
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Yukar›da, bakterilerin yard›m› ile
bitkilerin gerçeklefltirdi¤i
yeryüzündeki azot dönüflümü
görülmektedir.

Atmosferdeki nit-
rojen gaz› (N2)

fiimflek

Ya¤mur nedeniyle
mineral kayb›

Nitrojenin (N2)
amonyuma (NH3)
dönüflümü

Toprak ve sudaki
nitrat ve amonyum
dönüflüm havuzu 

Nitrojen
hayvanla-
ra ulafl›r. 

Nitrojen, bitkiler-
deki organik mad-
delerle birleflir. 

Bakteriler nitro-
jeni nitrata
dönüfltürür.

Nitrojen
at›klar› 

Bakteri ve man-
tarlar taraf›n-
dan ayr›flt›rma

Bakteriler nitrojen
at›klar›n› amonyuma
çevirirler. 

Nitrifikasyon olay›   



la anlam tafl›mayan karmafl›k kimyasal reaksiyonlar› ilk yarat›ld›kla-

r› günden itibaren hiç durmadan gerçeklefltirirler. Afla¤›da kimyasal

terimlerle özetlenmifl olan azot sabitleme reaksiyonunu çözebilmek

bile bilim adamlar› için büyük bir baflar› olmufltur.

N2 + 8H+ + 8e- + 16 ATP = 2NH3 + H2 + 16ADP + 16 Pi

Ayr›ca bu reaksiyonun gerçekleflebilmesi için, fotosentez, solu-

num veya fermantasyon gibi ikinci bir destek reaksiyonunun varl›¤›

zorunludur. Ço¤u insan›n kafas›n› kar›flt›ran bu formüller, bakteriler

için s›radan, günlük bir çal›flmad›r. Elbette bu kimyasal ifllemleri yap-

mak için, özel bir kimya e¤itiminden geçmemifllerdir. Dünyaya gelen

her yeni bakteri, ancak özel olarak tasarlanm›fl bir kimya laboratuva-

r›na ve özel olarak e¤itilmifl bir kimyac›ya ait olabilecek malzeme ve

bilgiyle donat›lm›fl olarak görevine bafllar. Ayr›ca bu ifllemler sadece

bitki kökleriyle s›n›rl› de¤ildir. Bu konuda da büyük bir çeflitlilik ve

alternatif yap› mevcuttur. Azotobakteri, Beijerinckia, Klebsiella, siya-

nobakteri, Klostridium, Desulfovibrio, Mor sülfür bakteri, Mor sülfür

olmayan bakteri, Yeflil sülfür bakteri, Rhizobium Frankia, Azospiril-

lum ve daha birço¤u, çok ayr› yerlerde ve çok farkl› yap›larda olma-

lar›na ra¤men, ayn› reaksiyonu, ayn› bilgi ve programla, mükemmel

bir flekilde gerçeklefltirirler. Ayr›ca bu bakteriler, kendi içlerinde de,

farkl› sistemler ve reaksiyonlarla, hiç de basit olmayan yap›lar sergi-

lerler. 

Örne¤in bakterilerin bu reaksiyon s›ras›nda kulland›klar›, nitro-

jenaz enzim kompleksi, oksijene karfl› afl›r› duyarl›d›r. Oksijene ma-

ruz kald›¤›nda aktivitesi durur, bu yüzden proteinlerin demir bileflik-

leriyle reaksiyona girer. Asl›nda oksijensiz olarak yaflayabilen (ana-

erobik) bakteriler için bir sorun yoktur, ama ayn› zamanda fotosentez

yaparak, oksijen üreten siyanobakteri gibi bakteriler ve toprakta ser-

best flekilde yaflayan Azotobakteri gibi bakteriler için bu büyük bir
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sorun içerir. Ancak bu bakteriler, bu soruna karfl›, çeflitli mekanizma-

larla donat›lm›fllard›r. Örne¤in Azotobakteri türleri, bütün organiz-

malar içinde bilinen en yüksek solunum oran›na sahip metabolizma-

lar›yla, hücrelerinde çok düflük seviyede oksijen tutarak, enzimi ko-

rumaya al›rlar. Ayr›ca Azotobakteri türleri, çok yüksek miktarda hüc-

re d›fl› polisakkarit (çoklu flekerden oluflan ve daha çok niflasta gibi bi-

leflikler ve hücre duvar› oluflturmakta kullan›lan kimyasal bir birle-

flik) üretirler. Bu bilefliklerin oluflturdu¤u yap›flkan s›v›n›n içinde su

muhafaza eden bakteriler, hücre içinde oksijen yay›lma oran›n› s›n›r-

land›r›rlar. Bitki köklerinde azot sabitleyen Rhizobium gibi bakteriler

ise, kök dü¤ümlerinde leghaemoglobin gibi oksijen tüketen molekül-

lere sahiptirler. Leghaemoglobin, memelilerdeki hemoglobin ile ayn›

görevi görmekte ve dü¤üm dokular›n›n oksijen sa¤lamas›n› düzenle-

mektedir. Burada ilginç olan, leghaemoglobin'in, sadece kök dü¤üm-

lerinde bulunmas› ve sadece bitki-bakteri ortakl›¤› kuruldu¤u zaman
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Resimlerde görülen
sülfür bakterileri ve
ortada görülen bezel-
ye bitkisi bakterisi
Rhizobium, azot dön-
güsünü gerçeklefltir-
mek için adeta ol-
dukça kapsaml› bir
laboratuvara sahip-
tirler. 
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Bitki köklerinde azot
sabitleyen Rhizobium gibi
bakteriler, kök dü¤ümlerinde
leghaemoglobin gibi oksijen
tüketen moleküllere sahiptir-
ler. Leghaemoglobin,
memelilerdeki hemoglobin
ile ayn› görevi görmektedir. 

üretilmesidir. Tek bafl›na

yaflayan bakteriler veya bak-

terisiz yaflayan bitkiler bu mad-

deyi üretmezler.28

Azot döngüsünü sa¤lamak-

la görevli olan nitrojenaz enzimi,

oksijene maruz kald›¤›nda par-

çalan›r. O halde, oksijenin bu en-

zime ulaflmas›n› engelleyen sis-

temler ve bunlar› üreten orga-

nizmalar, bu enzimle ayn› anda ortaya ç›km›fl olmal›d›rlar. Aksi hal-

de nitrojenaz enzimi olufltu¤u an, oksjien taraf›ndan parçalanacakt›r.

Evrim teorisi ise bunu kabul edemez, çünkü evrime göre organizma-

lar ancak kademeli mutasyonlarla oluflabi-

lirler. Yani bu teoriye göre ya nitroje-

naz enzimi ya da oksijen tüketen

sistemler önce oluflmufltur. Bu

s›ralama ise hiçbir sistemin

oluflmas›na izin vermeyen bir

mant›ks›zl›k içermektedir. Or-

Bakterilerin azot döngüsünü gerçek-
lefltirmeleri için gerekli olan nitrojenaz
enzimi.



tada nitrojenaz enzimi yokken, oksijeni kontrol eden sistemin hiçbir

anlam› yoktur. 

Sonuç olarak, bu bakterilerin ölümü ve parçalanmas› ile amon-

yak aç›¤a ç›kar. Ayn› zamanda hayvan ve bitki kal›nt›lar›ndaki prote-

inler de saprofit bakteriler taraf›ndan ayr›flt›r›larak amonya¤a dönüfl-

türülür. Toprak içinde bu flekilde oluflan amonyak, ayn› flekilde nitrit

bakterileri taraf›ndan nitrite, nitrit de nitrat bakterileri taraf›ndan nit-

rata dönüfltürülmektedir. Bu olaya nitrifikasyon denir ve böylece azot

döngüsü tamamlanm›fl olur.29 Nitrat, art›k azotun bitkilerin alabile-

ce¤i fleklidir. Bitkilere ulaflan bu azot, bitkileri besin olarak kullanan

insanlara ve hayvanlara da ulaflmaktad›r. Dolay›s›yla tüm canl›l›¤›n

ihtiyac› bu yolla karfl›lanm›fl olur. 
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Bakteriler sayesinde bitkilere ulaflan azot, bitkileri besin olarak kullanan insanlara ve
hayvanlara da ulaflmaktad›r. Dolay›s›yla, canl›l›¤›n bu en temel ihtiyaçlar›ndan biri,
bakterilerin bu önemli ifllevi sayesinde sa¤lanmaktad›r. 
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ederek büyük bir kaynak oluflturmay› düflünmektedirler. Di¤er yak›t-

lar›n aksine hidrojen, çevreye zarar vermemektedir. ‹llinois Üniversi-

tesi'ne ba¤l› araflt›rma ekibinden Thomas Rauchfuss ve arkadafllar›

bakterilerin bu gizli formüllerini kopya edip kullanabileceklerini dü-

flünmektedirler.30

Bu bakteriler, asitlerden hidrojen üretebilen, hidrojenaz adl› en-

zimlere sahiptirler. Bilim adamlar› bu mükemmel mekanizmay› tak-

lit edebilecek sistemler üretmek için yo¤un çabalar yürütmektedirler.

Ayn› flekilde, bakterilerin fotosentez

ifllemini taklit etmek için y›llard›r u¤-

raflan bilim adamlar› da, henüz bir

baflar› elde edememifllerdir. Evrim-

cilerin ilkel olarak gördükleri bak-

teriler, günümüz teknolojisinin

bütün imkanlar›na ra¤men taklit

edilemeyen kompleks sistemle-

riyle, dünyadaki yaflam›n gele-

ce¤ini garanti alt›na alacak s›rlara

milyarlarca y›ld›r sahiptirler. Bunun

nedeni üstün bir akl›n sahibi olan

Allah'›n kusursuz eserleri olmalar›d›r. Allah, hayranl›k uyand›r›c› sa-

nat›n› insanlar›n görebilmeleri, görüp üzerinde düflünebilmeleri için

böyle ihtiflaml› flekilde sergilemektedir. 

Bakterilerin gerçeklefltirdi¤i bütün bu azot döngüsünün teme-

linde flu gerçek vard›r: Bitkilerin ve dolay›s›yla yeryüzünde yaflayan

di¤er canl›lar›n varl›klar›n› sürdürebilmeleri için yaflamlar›nda kim-

yasal dönüflüm gerçeklefltirecek bakterilerin olmas› gerekmektedir.

E¤er topraktan kaybedilen nitrojen hemen yerine konulmazsa, hayat

k›sa bir süre sonra sona erecektir. Bakterilerin gerçeklefltirdi¤i bu ifl-

Hidrojenaz enzimi
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Nitrojen kullanarak, suni yoldan gübre elde etmek, en büyük sa-

nayi dallar›ndan birini ortaya ç›kartm›flt›r. Bu tehlikeli ve karmafl›k ifl-

lem s›ras›nda yan›c› hidrojen, çok yüksek bas›nçla ›s›t›l›r. Kimya fab-

rikalar› bu masrafl› ve tehlikeli ifle büyük bir emek harcarken, bakte-

riler, ayn› ifllemi oda s›cakl›¤›nda ve normal bas›nçla hiç masrafs›z

olarak yapmaktad›rlar. Son zamanlarda baz› araflt›rmac›lar, bakterile-

rin bu büyük becerilerinin s›rr›n› k›smen de olsa çözdüklerini düflün-

mektedirler.

Di¤er bir grup bilim adam› da, gelece¤in temiz ve ucuz yak›t›

olacak olan hidrojenin üretimi için bakterileri örnek almaktad›rlar. 8

Ekim 2001 tarihinde Nature dergisinde ç›kan bir makaleye göre, bilim

adamlar› ucuz asitleri hidrojene çeviren bakteri enzimlerini taklit

Hidrojenle çal›flan arabalar.



lem ile her y›l topra¤a 50 ton nitrojen eklenmektedir.31 Tüm organiz-

malar enerji elde edebilmek için dolayl› veya dolays›z fotosenteze ba-

¤›ml› olduklar›ndan, fotosentez iflleminin gerçekleflmesi için gereken

en temel unsura, yani nitrojene de muhtaçt›rlar.

Bu örnekler bize aç›k bir mesaj vermektedir. ‹nsanlar›n ve di¤er

canl›lar›n beslenmesi için nitrojenin belirli bir forma dönüflmesi ge-

rekmektedir. Bu dönüflüm bütün dünyay› kaplayacak bir yayg›nl›kta

ve sistemin riske girmesini önleyecek kadar çok çeflitlilikte olmal›d›r.

Bu çeflitlilik için de ayn› sistem farkl› tasar›mlarla desteklenmelidir.

Bu ihtiyaçlar, do¤ada gördü¤ümüz sistemle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, kar-

fl›m›za, kör tesadüflerle oluflmufl, kusurlu bir yap› de¤il, tüm ayr›nt›-

lar›na kadar hassas bir flekilde tasarlanm›fl ve yarat›lm›fl, amaçl› bir

sistem ç›kar. Bu sistemde, ana rolü üstlenmifl olan bakteriler ise, tesa-

düfü bir evrimin sonucu ortaya ç›km›fl ilkel formlar de¤il, bu ifle en

uygun flekilde özel olarak yarat›lm›fl canl› makinelerdir.

Bu aflamada, evrimciler, köhnemifl ideolojilerin etkisi alt›nda ha-

yali senaryolar kurgulamak yerine, bu tür kompleks tasar›mlar›n ve

çeflitlili¤in, bir anda ve son derece geliflmifl bilgi donan›m›yla, nas›l

ortaya ç›kt›¤›na dair bilimsel cevaplar vermelidirler. Ancak böyle bir

cevab› hiçbir zaman verememifllerdir. Buna ra¤men iddialar›n› sür-

dürmeleri ise son derece flafl›rt›c›d›r. Allah bu tür insanlar için Ku-

ran'da flöyle bildirmektedir:

fiimdi onlara sor: Yarat›l›fl bak›m›ndan onlar m› daha zorlu,

yoksa Bizim yaratt›klar›m›z m›? Do¤rusu Biz onlar›, c›v›k-ya-

p›flkan bir çamurdan yaratt›k. Hay›r, sen (bu muhteflem yarat›-

fla ve onlar›n inkar›na) flafl›rd›n kald›n; onlar ise alay edip du-

ruyorlar. (Saffat Suresi, 11-12)
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Bakteriler Fermantasyon Yaparak Besin Meydana Getirirler

Yedi¤iniz yo¤urdun veya peynirin bakterilerin ürünü oldu¤unu

biliyor muydunuz? Sofran›zdaki pek çok besin bakteriler taraf›ndan

size haz›r olarak sunulmaktad›r. Siz bakterilerin sizin için böyle yo-

¤un bir çaba içinde olduklar›n› bilmiyor olabilirsiniz, oysa bu bir ger-

çektir. Her gün kahvalt›n›zda bakterilerin sizin için haz›rlam›fl olduk-

lar› peyniri yer, yeme¤inizin yan›nda iyi gidece¤ini düflündü¤ünüz

turfluyu bakteriler sayesinde elde edersiniz. 

Bakterilerin farkl› ortam ve farkl› flartlarda yaflayabilen pek çok

türünün oldu¤unu daha önce belirtmifltik. Peynirin içindeki bakteri-

lerin de, yo¤urdu meydana getiren bakterilerin de asl›nda tek istedik-

leri kendi yaflamlar›n› sürdürebilmek ve bunun için de enerji elde

edebilmektir. Bu bakteriler için, bulunduklar› kapal› ortam önemlidir,

çünkü bakterilerin bu türleri oksijensiz solunum yaparlar. Bir baflka

deyiflle di¤er bakterilerin soluyarak

ald›klar› enerjiyi bu bakteriler

bulunduklar› ortamdaki or-

ganik bileflikleri parçalaya-

rak elde ederler. Bu parça-

lanma sonucunda bakteri

pek çok madde aç›¤a ç›ka-

r›r. Aç›¤a ç›kan bu mad-

Oksijensiz solunum ya-
pan bakteriler, bulun-
duklar› ortamdaki orga-
nik bileflikleri parçala-
yarak enerji elde eder-
ler. Fermantasyon ad›n›
verdi¤imiz bu ifllem sa-
yesinde birbirinden çe-
flitli ve lezzetli besinler
meydana gelmektedir.
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delerle, bakterinin içinde bu-

lundu¤u besin asitlenir veya al-

kollenir ya da besinin içinde kar-

bondioksit kabarc›klar› oluflur. Böy-

lelikle besin nitelik de¤ifltirir. Yani

salatal›k art›k bir turflu olmufl-

tur. Bakterinin gerçeklefltir-

di¤i bu iflleme de ferman-

tasyon ad› verilir.32

Fermantasyon iflleminin

bize sa¤lad›¤› lezzetli besinler d›fl›n-

da pek çok faydas› daha vard›r.

Bakteriler bir kez daha insanlar için son

derece önemli ve gerekli bir ifl gerçeklefltirir ve fermantasyon ifllemi

ile besinlerin yararl›l›¤›n› art›r›rlar. Fermante ürünlerin vücut taraf›n-

dan emilmesi kolaylafl›r. Ayn› zamanda fermantasyon s›ras›nda bak-

teriler vücut için son derece yararl› olan birtak›m vitamin ve mineral

maddelerini de sentezlerler. Peynir veya yo¤urdun vücut için fayda-

l› olmas›n›n temelinde yatan sebep budur. Ayn› ürünlerin vücutta ba-

¤›rsak gibi çeflitli organlar›n yenilenmesini sa¤lamalar› da bakteriler

sayesindedir. Bakteriler bu yönleriyle pek çok sindirim bozuklu¤u

hastal›klar› üzerinde tedavi edici etkilere sahiptirler. Bu canl›lar vü-

cudun dengesini koruma görevini de üzerlerine alm›fllard›r. Örne¤in

kolesterol sorununda önerilen yiyecekler genellikle fermante olmufl

g›dalard›r. Bunun da nedeni mikro canl›lar›n bedenimizdeki koleste-

rol oran›n› düzenleyebilmeleridir.33

Bakteriler adeta bizim için çabalamaktad›rlar. Asl›nda onlar›n

bütün istedikleri ellerindeki imkanlarla yaflamlar›n› devam ettirebil-

mektir. Allah'›n yaratt›¤› bu muazzam denge ile bu mikroskobik can-

Bakterilerin
faaliyetleri sa-
yesinde besin
nitelik de¤ifltirir. Yani sala-
tal›k, fermantasyon yoluyla
art›k turflu olmufltur. 



l›lar kendi soylar›n› devam ettirirken, bizim için de "pek çok yönden"

önemli birer hayat kurtar›c› olabilmektedirler. Bir bakterinin besin

üretmesi, dahas› üretti¤i besini insan için faydal› hale getirmesi bu

dengenin ne kadar gerekli ve kusursuz oldu¤unu göstermektedir.

Kuflkusuz bir bakteri bizim besinlerimizde yaflar, enerjisini buradan

elde eder, bize hiç fayda sa¤lamad›¤› gibi zarar da vermeyebilirdi.

Hayat›m›z›n bir parças› olan bu bakterilerden tüm yaflam›m›z boyun-

ca haberimiz bile olmayabilirdi. Nitekim pek çok besin ile vücuda

bakteri al›r, ama bunun fark›nda bile olmay›z. Ama fermantasyon ifl-

leminde bakteri besinlerimize girip kendi ihtiyaçlar›n› karfl›larken,

baflka bir yöntemle asla baflaramayaca¤›m›z yepyeni ve ayn› zaman-

da da faydal› besinleri "s›rf bizim için" üretmektedir. Bunun nedeni

aç›kt›r: Allah, üstün ve benzersiz bir akl›n delillerini görebilmemiz

için birbirinden kusursuz, birbirinden detayl› sistemler var etmifltir.

Bakterilerin sa¤lad›klar› faydan›n amac› da iflte budur.

H
A

R
U

N
 Y

A
H

Y
A

67

Alkol fermantasyonun-
da pirüvik asitten kar-
bondioksit ayr›l›r ve iki
karbonlu etanol (etil al-
kol) son ürün olarak
oluflur. Laktik asit fer-
mantasyonunda ise
NADH, hidrojeni pirüvik
asite transfer eder ve
son ürün olarak laktat
oluflur. Her iki ferman-
tasyon iflleminde de iki
ATP kazanc› olmaktad›r. 
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Bakterilerin Di¤er Faaliyetleri 

Fotosentez yap›p dünyadaki yaflama büyük oranda katk›da bu-

lunan, bedenimizi koruyan, yeryüzünün en önemli yaflam döngüsü-

nü meydana getiren, ama tüm bu faaliyetlerine ra¤men gözle görüle-

meyen bu varl›klar›n kusursuz yarat›l›fllar›ndaki üstün ak›l ve sanat›

sergileyecek baflka önemli özellikleri de vard›r. Örne¤in yeryüzünde-

ki demir yataklar›n›n, hatta bedenimizdeki demirin kayna¤› da bak-

terilerdir. 

Baz› bakteriler suyun içinde erimifl olarak bulunan demiri sudan

ay›rma yetene¤ine sahiptirler. Bu canl›lar, okyanuslarda çözünen de-

mir moleküllerini bu flekilde tüketirler ve bunlar› kendi vücutlar›nda

yo¤unlaflt›r›rlar. Bakterilerin vücudunda yo¤unlaflan demir daha

sonra okyanus taban›nda demir yataklar› flekline gelir. Bunlar yüz

milyonlarca y›l boyunca da¤lara do¤ru itilir ve buralarda büyük de-

mir yataklar›n› meydana getirirler. Bu demir yataklar›n›n kaz›lmas›

ile önemli miktarda demir molekülü havaya kar›fl›r. Biz ise fark›nda
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Suyun içinde
erimifl olan
demiri bakteri-
ler sudan ay›-
r›r ve yo¤un-
laflt›r›rlar. Bu
demir, daha
sonra okya-
nus taban›nda
demir yatakla-
r› haline gelir
ve milyonlar-
ca y›ll›k bir za-
man dilimi
içinde da¤-
lardaki demir
yataklar›n›
oluflturur.



olmadan görünmeyen bu demir tozlar›n› soluruz. Vücudumuza gi-

ren bu moleküller bedenimiz için son derece önemlidirler. Vücudu-

muza küçük demir molekülleri girdi¤i için k›rm›z› kan hücrelerimi-

zin demir tafl›yan hemoglobin çekirde¤i ili¤imizi, yani vücudumuz-

da dolaflan kan›n kayna¤›n› meydana getirir.34

Bakterilerin bu kimyasal etkileri ile oluflan yeralt› kayna¤› sade-

ce demir ile s›n›rl› de¤ildir. Yeryüzünün en önemli ihtiyaçlar›ndan bi-

ri olan petrol de büyük ölçüde bakterilerin ürünüdür. Fermantasyon

iflleminden hat›rlanaca¤› gibi oksijensiz solunum yapan bakteriler

enerjilerini etraftaki organik bileflikleri parçalayarak elde ederler. Söz

konusu bakterilerin bu özellikleri, toprak alt›nda milyonlarca y›l ön-
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Bakterilerin uzun y›llar boyunca gerçeklefltirdikleri faaliyetler sonucunda oluflan de-
mir, insanl›k için oldukça büyük bir önem tafl›maktad›r. Bakterilerin söz konusu faali-
yetleri olmadan, yaflam›m›zda büyük önemi olan bu madeni elde etmek imkans›zd›r. 



ce meydana gelen birikimlerin petrole dönüflmesine yol açm›flt›r.35 Bu

canl›lar›n petrol üretebilmeleri için bulunduklar› ortamda oksijenin

tükenmesi, s›cakl›¤›n 150 derecenin alt›na düflmesi ve bas›nc›n birkaç

milyon y›l sürmesi gerekmektedir.36 "Bakterinin petrol oluflumu sa¤-

lamas›" kula¤a flafl›rt›c› gelebilir. Gerçekten de flafl›rt›c›d›r, çünkü bu

ak›ll› mikro canl›lar›n uzun y›llar boyunca hiç durmadan böyle bir fa-

aliyette bulunmalar›, asl›nda sadece insanlar›n yarar›na çal›flmak

üzere yarat›ld›klar›n›n bir delilidir. Mikroorganizmalar›n sa¤lad›kla-

r› faydalar, eksikli¤inde acze düflece¤imiz türden hayati ihtiyaçlar›-

m›z› karfl›lamaya yöneliktir.

Son günlerde okyanuslar›n taban›nda yap›lan araflt›rmalar, bak-

teriler hakk›nda, bilinmeyen bir gerçe¤i daha ortaya ç›kard›. Bilindi-

¤i gibi bakteriler fotosen-

tez, nitrojen sabitlemesi

ve fermantasyon yoluyla

besin zincirinin temel hal-

kas›n› olufltururlar. Okya-

nusun 300 metre alt›nda

yap›lan araflt›rmalar, bak-

terilerin görevlerinin bu

ifllemlerle s›n›rl› olmad›-

¤›n› gösteren delilleri gün

›fl›¤›na ç›kard›. Yeni keflfe-

dilen ve okyanusun yüz-

lerce metre alt›nda, taban
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Bakteriler, sahip olduklar› üs-
tün mekanizmalar sayesinde,
insanlar›n baflaramad›klar›
hatta s›rr›n› bile çözemedikle-
ri pek çok mucizeyi gerçek-
lefltirirler. Petrolün oluflumun-
da oynad›klar› önemli rol, bu
gerçe¤i aç›kça gösterir. 



ortam›nda yaflayan ve buradaki kayalar› yiyen bakterilerin, buradaki

canl›l›¤›n korunmas› için temel besin ifllevi gördü¤ü anlafl›ld›...

California Üniversitesi, Scripps Institution of Oceanography'ye

ba¤l› araflt›rma ekibinden, Hubert Staudigel yapt›¤› aç›klamada, ok-

yanus taban›n›n bu canl›larla kapl› oldu¤unu ve onlar›n olmad›¤› bir

yerin bulunmad›¤›n› belirtmifltir. 

Kayalar› yiyerek parçalayan bu canl›lar, gerekli kimyasal mad-

deleri ayr›flt›rarak deniz suyuna oradan da besin zincirine katmakta,

böylece okyanus dibindeki canl›l›¤›n korunmas›nda temel bir ifllemi

gerçeklefltirmektedirler.37

Bakteriler ayn› zamanda yaz boyunca göllerin içindeki canl›lar›n

ihtiyac› olan mineral ve besinleri haz›rlamakla da sorumludurlar.

Göllerde k›fl boyunca neredeyse ölü olan bitki ve hayvanlar›n yaz›n

tekrar canlan›rken ihtiyaç duyacaklar› tüm besin ve mineraller k›fl›n
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Göllerde k›fl boyunca neredeyse ölü olan bitki ve hayvanlar›n tekrar canlan›rken
ihtiyaç duyacaklar› tüm besin ve mineraller, k›fl›n sürekli faaliyet yapan bakteriler
taraf›ndan haz›rlanm›fl durumdad›r. K›fl boyu bakteriler, suyun dibine çöken or-
ganik at›klar› ayr›flt›rarak minerallere dönüfltürür ve yaz›n do¤an›n yeniden can-
lanmas› için besin haz›rlarlar. 
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bakterilerin yapt›¤› faaliyetler ile

sa¤lan›r. K›fl boyu bakteriler, suyun

dibine çöken organik at›klar› yani

hayvan ve bitki ölülerini ve art›kla-

r› ayr›flt›rarak minerallere dönüfltü-

rürler. Böylelikle bakterilerin içinde

bulunduklar› göller temizlenir. Ya-

p›lan bu ayr›flt›rma iflleminde ayn›

zamanda gölün dibinde çeflitli mi-

neraller de birikmifltir.38 Böylelikle

canl›lar baharda uyand›klar›nda be-

sinlerini de haz›r olarak bulurlar.

Bakteriler sayesinde hem bulun-

duklar› ortamda bir "bahar temizli-

¤i" yap›lm›fl hem de yaz›n yeniden

canlanan do¤a için yeterli miktarda

besin haz›rlanm›flt›r. Yaratt›¤› tüm

canl›lara hesaps›z r›z›k veren Allah,

gölde yaflayan birbirinden farkl›

özelliklere sahip birbirlerinden

farkl› türdeki say›s›z canl› için de

bakterileri sebep k›lm›flt›r. Ne bak-

terilerin baflka canl›lara sa¤lad›klar›

bu faydadan haberleri vard›r ne de

yaz›n hareketlenen su canl›lar›, be-

sinlerin kendilerine nereden geldi-

¤ini araflt›r›rlar. Onlar sadece ken-

dilerini yaratan Allah'a teslim ol-

mufllard›r. 
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Alt›n yataklar›nda yaflayan bakteriler, kayalarla
beslendikçe mikroskobik alt›n parçalar›n›n çökel-
mesini h›zland›r›r ve yer alt›nda alt›n oluflmas›na
sebep olurlar. Hayat›m›z› güzellefltiren alt›n›n olu-
flumuna, Allah, bakterileri vesile etmifltir.

Yeralt› kaynaklar› konusunda uzmanlaflm›fl olan bakterilerin

oluflumunda rol oynad›klar› en önemli ve belki de en de¤erli bir di-

¤er maden ise alt›nd›r. Yüzeyin 2 mil (3,5 km) alt›nda bulunan bu

bakteriler alt›n madenlerinde yaflarlar ve gizli bir flekilde alt›n üreten

simyac›lar gibi çal›fl›rlar. Kayalardan beslendikçe mikroskobik alt›n

parçalar›n›n çökelmesini h›zland›r›r ve yeralt›nda alt›n oluflmas›na

sebep olurlar.39 Bu ifllem kuflkusuz son derece a¤›r ilerleyen bir süreç-

tir. Nitekim yeralt›ndaki bakterilerin yaflam düzeyleri, yeryüzündeki

bakterilere oranla son derece yavaflt›r. Normal bir bakteri bir saat

içinde 3-4 defa bölünürken, yeralt›ndaki bu bakteriler 100 y›lda bir

bölünürler. Bu organizmalar milyonlarca sene yüzey-

le temas etmeden yaflayabilirler.40 Bu da söz konusu

bakterilerin alt›n üretebilmek için özel olarak ta-

sarland›klar›n›n çok büyük bir delilidir. Bir mikro-

organizman›n ihtiyaç olan yerde ihtiyaç olan fle-



kilde ve say›da bölünmesi bizler için Allah'›n kusursuz yaratmas›n›

gösteren ibret verici bir olayd›r. Bir yiyecek üzerinde yaflayan bakte-

ri de, insanlar›n ba¤›rsaklar›na yerleflmifl olan bakteri de, yeralt›nda

madenleri ayr›flt›ran bakteri de, farkl› özelliklere sahip olmakla bir-

likte ayn› bakteridir. Ancak bulundu¤u yere göre bölünme h›z›n› de-

¤ifltirebilme gibi bir özelli¤e sahiptir. Üstelik bu sabit oran hiç flaflma-

makta, bakteriler, nerede, ne kadar gerekiyorsa o miktarda ço¤almak-

tad›rlar. Tek hücreli bir canl›n›n bu fluur ve bilinçle hareket etti¤ini

kuflkusuz ki, kabul edemeyiz. Bakterilerin bilinçli hareket edip hesap

yapmalar›n› onlara ilham eden, tüm ilimlerin üstünde ilim sahibi

olan, tüm ak›llardan üstün akla sahip olan Allah't›r.

Bakter‹ler, S‹mb‹yot‹k ‹l‹flk‹ ‹ç‹nde 

Olduklar› Canl›lara Fayda Sa¤larlar

Bakteriler insan da dahil olmak üzere daha pek çok canl›n›n me-

tabolizmas›na girerek do¤rudan ona veya dolayl› olarak canl›l›¤a fay-

da sa¤lamaktad›rlar. Bakterilerin birçok çeflitten oluflan büyük alem-

lerinde, karfl›l›kl› faydaya dayal› yaflam örnekleri o kadar çoktur ki,

bakteriler yeryüzünün gözle görülür en küçük canl›lar›ndan olan ter-

mitlerin sindiriminde bile görev bafl›ndad›rlar. Selülozu tek bafl›na

sindirebilme yetene¤ine sahip olmad›¤›ndan bu ifllem için bakterilere

ihtiyaç duyan termitlerin tek bir tanesinin ba¤›rsa¤›nda bile 2,7 mil-

yon bakteri bulunmaktad›r.41 Ayn› flekilde metabolizmas› selülozu

sindirmeye uygun olmayan gevifl getiren hayvanlarda da sindirimi

bakteriler sa¤larlar.

Bakteriler sa¤l›kl› bir insan vücudunun her taraf›nda yaflarlar.

Çeflitli tahminlere göre insan cildinin bir santimetre karesine 10 mil-

yon bakteri düflmektedir. Örne¤in yaln›zca dilin üzerinde 80 farkl› tü-
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rün yaflad›¤› ve d›flar›ya at›lan bakterilerin ise 100 milyar ile 100 tril-

yon aras›nda de¤iflti¤i bilinmektedir. Bir santimetre kare insan ba¤›r-

sa¤›nda ise yaklafl›k 10 milyar organizma yaflamaktad›r.42

Belfast, Queen Üniversitesi'nden Mikrobiyoloji Profesörü Mark

Pallen sa¤l›kl› bir insan vücudunda bulunan bakterilerle ilgili flunla-

r› söylemektedir: 

Yaln›zca a¤z›n içinde 80 farkl› tür vard›r. Fransa'da Jouy-en-Josas Ekolo-

ji ve Fizyoloji Laboratuvarlar›'nda yap›lan çal›flmalarda ba¤›rsaklarda 80

çeflit mikrobun bulundu¤u ortaya ç›kt›. Vücutta yaflayan mikroplar ile il-

gili kesin bir rakam vermek zor, ancak vücudumuzu sürekli sa¤l›kl› tu-

tan mikroorganizma türünün 200 civar›nda seyretti¤ini söyleyebiliriz.43

Mark Pallen'in belirtti¤i bu 200 say›s› vücuttaki mikroorganizma

"türlerinin" say›s›d›r. Bu 200 türün ise milyonlarca üyesi bulunmakta-
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Metabolizmas› selülozu sindirmeye uygun olmayan gevifl getiren
hayvanlarda, sindirimi bakteriler sa¤lar.



d›r. Her biri vücut içinde çeflitli ifllevlere sahiptir. Bizler ise, bedeni-

mizde yaflayan böylesine kalabal›k bir toplulu¤un varl›¤›ndan genel-

likle haberdar olmay›z. Oysa onlar, her dakika, her saniye yaflayabil-

memiz için faaliyet halindedirler. Bakterilerin bu flekilde bir simbiyoz

yaflam içinde olduklar› pek çok canl› vard›r. Bunlardan birkaç örnek

verelim.

Bakterilerin Ortak Yaflam Örnekleri

Bakteriler, bitkilerle de karfl›l›kl› faydaya dayanan bir iliflki içine

girerler. Örne¤in bezelyede ve bezelyenin köklerinde nitrojen ba¤la-

y›c› niteli¤e sahip bakteriler yaflamaktad›rlar. Nitrojenin, yani azotun

bir canl› için çok büyük bir öneme sahip oldu-

¤undan daha önce bahsetmifltik. Nitrojene

sahip olamad›¤› sürece bu bitki er-geç öle-

cektir. Bu nedenle köklerinde beslenen

bakteriler son derece önemlidir. Bakteri-

lerin bezelyeyi tercih etmelerinin sebebi

ise bu bitki ile bakteriler aras›ndaki kim-

yasal iletiflimdir. Simbiyotik bakteri, bit-

kilerdeki baz› genleri harekete geçirerek

köklerde küçük kabarc›klar›n oluflmas›n›

sa¤lar. Bakteri, oluflan bu kabarc›klar›
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Simbiyotik bak-
teri, bezelye kök-
lerinde oluflan
kabarc›klar için-
de kendisine bir
s›¤›nak elde et-
mifl olur. Bunun
karfl›l›¤›nda ise
bitki, hiç tüken-
meyecek bir nit-
rojen deposuna
sahip olur. 



kendisi için bir bar›nak olarak kullan›r. Bunun karfl›l›¤›nda ise bitki,

hiç tükenmeyecek bir nitrojen deposuna sahip olur.44

Bir baflka simbiyoz iliflki de kirpi bal›¤› ile ba¤›rsak bakterileri

aras›nda yaflanmaktad›r. Kirpi bal›klar› farkl› bir savunma sistemine

sahiptir ve oldukça zehirlidirler. Bu zehir tetrodoxin olarak adland›r›-

l›r ve kirpi bal›¤›n›n ba¤›rsa¤›nda yaflayan bakteriler taraf›ndan üre-

tilir. Bakterilerin üretti¤i bu zehirli toksinin büyük bir bölümü bal›¤›n

karaci¤erinde, ba¤›rsa¤›nda ve di¤er iç organlar›nda olmas›na ra¤-

men zehir hayvan›n vücudunun her yerine yay›lmaktad›r. Hatta zeh-

rin bir k›sm› bal›¤›n kaslar›n›n iç k›s›mlar›na kadar girer. Dolay›s›yla

kirpi bal›¤›n› ve bu bal›¤›n larvalar›n› yiyen canl›lar son derece büyük

bir tehlikeyle karfl› karfl›ya  kal›rlar. Böyle bir tehlikenin fark›nda olan

düflmanlar, kirpi bal›¤›na yaklaflmay› pek denemezler.45 Bakterilerin

bu katk›lar›, bal›¤›n di¤er bal›klara yem olmas›n› önlemektedir. Elbet-

te burada önemle üzerinde durulma-

s› gereken, di¤er bal›klar için

büyük bir tehlike teflkil

eden zehirin, kirpi

bal›¤›n›n tüm vü-

cuduna yay›lma-

s›na ra¤men ona

zarar vermeme-
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Kirpi bal›¤›n›n ba¤›rsa-
¤›nda yaflayan bakteri-
ler, bal›¤›n kaslar›n›n içi-
ne kadar yay›lan bir zehir
üretirler. Bu zehir, bal›¤›n
kendisine zarar vermezken,
düflmanlar›ndan korunmas›n›
sa¤lar. 



sidir. Bu, kirpi bal›¤›n›n korunmas› için  Allah'›n özel olarak yaratt›¤›

kusursuz bir tasar›m› göstermektedir. Bu ortak yaflam örne¤inde bafl-

ka mucizeler de vard›r. Etraftaki di¤er bal›klar›n kirpi bal›¤›ndaki

tehlikeyi fark ederek ona yaklaflmamaya çal›flmalar›, bakterilerin bü-

yük bir çaba göstererek böyle bir korunma yöntemi gelifltirmifl olma-

lar›, Allah'›n canl›lar› birbirileriyle uyumlu olarak yaratt›¤›n› gösterir.

Bu örneklerde fluurlu bir tasar›m, üstün bir yarat›lma vard›r. 

Bakteriler, tüp solucanlar› ile de ilginç bir iliflki içindedir. Bu can-

l›n›n sahip oldu¤u tüpler, her bir gram›na 100 milyar bakterinin s›k›-

flarak s›¤abilece¤i bir doku ile doludur. Tüp solucanlar›n›n k›rm›z›

tüyleri, oksijen yerine bakterileri beslemek için hidrojensülfat tafl›yan

kanla doludur. Buna karfl›l›k bakteriler de hidrojensülfat› okside

ederler ve bu oksidasyon sonucunda ortaya ç›kan karbondioksidi, so-

lucan› besleyen karbon bilefliklerine çevirirler.46 Yani aralar›ndaki ilifl-

ki karfl›l›kl› besin al›flverifline dayanmaktad›r. Solucan bakteriyi bes-

lerken bakteri de solucan için besin üretmektedir.

Denizlerde ya-

flayan bir baflka so-

lucan cinsi Riftia

Pachyptila ise bakte-

rilere, besinlerin sin-

dirimi için ihtiyaç

duyar. Bu solucan

cinsinin sindirim

sistemi yoktur. Ön-
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Riftia Pachyptila cinsi so-
lucan, kendi besininin
sindirimi için bakterilere
ihtiyaç duyar. 



celeri sindirim sistemi olmayan bu canl›n›n deri yoluyla deniz suyun-

da erimifl organik maddeleri emerek beslendi¤i san›lm›flt›. Ancak de-

risinin yüzeyi, hacmine göre o kadar küçüktür ki, canl›n›n bu flekilde

beslenemeyece¤i k›sa bir süre içinde anlafl›lm›flt›r. 1981 y›l›nda solu-

can›n organik molekülleri emerek de¤il, normal bir flekilde beslendi-

¤i, ancak sindirim ifllemini bakterilerin üstlendikleri hayretle keflfe-

dilmifltir. Bakteri ile solucan›n aralar›ndaki dayan›flma ise gerçekten

de son derece ak›lc›d›r. Solucan›n solungaçlar› ile ald›¤› s›v›, kükürt

ve oksijence zengindir. Bu maddeler kan yoluyla bakterilerin bulun-

du¤u yere giderek burada bakterilerin organik bileflikler yapmalar›n›

sa¤lamaktad›r. Solucan besin olarak bu maddeleri kullanmakta, solu-

can›n karbondioksit, azotlu maddeler gibi metabolizma art›klar› da

tekrar bakterilerce al›narak besine çevrilmektedir. Normal flartlarda

bütün bu kimyasal ifllemler sonucunda oluflan kükürtlü hemoglobi-

nin oksijeni tafl›yamamas›, ayn› zamanda solunum enzimleri için tok-

sik yani zehirli bir etkiye sahip olmas› gerekmektedir. Ancak bu so-

run da özel bir tasar›m sayesinde çözülmüfltür. Solucan›n karn›nda

çok fazla kükürt ba¤layarak hemoglobini koruyan bir protein bulun-

maktad›r.47

Solucan›n gövde bofllu¤u bakterinin konaklamas›na, bakterinin

üretti¤i besin solucan›n beslenmesine, solucan›n at›klar› bakterinin

yaflamas›na neden olmakta, üretilen enzim de bütün bu ifllemler so-

nucunda solucan›n zehirlenmesini engellemektedir. Bu küçücük ör-

nekteki say›s›z sebep sonuç iliflkisi tek bir gerçe¤e iflaret eder. Allah

bu gerçe¤i bir ayette flöyle bildirmektedir:

Göklerde ve yerde olanlar Allah'›nd›r. fiüphesiz Allah, Gani

(hiç kimseye ve hiçbir fleye muhtaç olmayan)d›r, Hamid (hamd

da yaln›zca O'na ait)tir. E¤er yeryüzündeki a¤açlar›n tümü ka-
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lem ve deniz de -onun ard›ndan yedi deniz daha eklenerek-

(mürekkep) olsa, yine de Allah'›n kelimeleri (yazmakla) tü-

kenmez. fiüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet

sahibidir. (Lokman Suresi, 26-27)

Bakteriler Gece Avlanan Bal›klar ‹çin Ifl›k Üretirler

K›sa kuyruklu mürekkepbal›¤› (Euprymna scolopes) ile ›fl›k saçan

bakteri (Vibrio fischeri) aras›nda da karfl›l›kl› faydaya dayal› bir iliflki

vard›r. Bu bakteri, mürekkepbal›¤›n›n "mantosu" alt›ndaki girintide

yaflar. Bu bölge mürekkepbal›¤›n›n ›fl›kl› organ› olarak bilinir.

Mürekkepbal›¤› günlerini s›¤ sularda kumlar›n alt›nda sakla-

narak geçirir. Gece olup avlanmaya ç›k›nca ›fl›kl› organ›ndaki bakte-

ri ›fl›k saçmaya bafllar. Bu ›fl›k, hayvan›n gece ›fl›klar› aras›nda fark

edilmemesini sa¤lar ve düflmanlar› taraf›ndan seçilmesini engeller.

Bu ola¤anüstü yard›mlaflmada karfl›l›kl› iletiflimin yan›nda elbette
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K›sa kuyruklu mürekkepbal›¤› (Euprymna scolopes) ile ›fl›k saçan bakteri (Vib-
rio fischeri) aras›nda da karfl›l›kl› faydaya dayal› bir iliflki vard›r.



dikkat çeken baflka ola¤anüstü durumlar da vard›r. Bakterinin, ›fl›k-

l› organdaki de¤iflik dokular›n oluflumunu nas›l etkiledi¤ini araflt›-

ran bilim adamlar›, V. Fischeri bakterisinin ›fl›kl› organa yerleflmesi

için mürekkepbal›¤›nda özel bir dokunun bulundu¤unu keflfetmifl-

lerdir. Bal›k, bakterinin kendi bedenine yerleflmesi için flekil de¤ifl-

tirmekte ve böylelikle bakterinin yaflayabilece¤i uygun bir ortam

haz›rlamaktad›r.48

Geceleri avlanan fener bal›¤› için de etraftaki herhangi bir ›fl›k

çok tehlikelidir. Ifl›k, fener bal›¤›n›n düflmanlar› taraf›ndan fark edil-

mesine ve kendisini gören avlar›n›n uzaklafl›p kaçmas›na neden ol-

maktad›r. ‹flte bu nedenle fener bal›¤›, ay ›fl›¤›n›n çok parlak oldu¤u
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Düflmanlar›ndan korunmak için karanl›kta avlanmak zorunda kalan fener bal›-
¤›n›n, av›n› yakalamak için en büyük yard›mc›s› kendi ›fl›¤›d›r. Bu parlak ›fl›-
¤›n kayna¤› ise, bal›¤›n gözlerinin alt›nda yerleflmifl olan bakterilerdir. 



gecelerde veya herhangi bir suni ›fl›k olufltu¤unda etrafta görünme-

meye çal›fl›r. Fener bal›¤› havan›n karanl›k oldu¤undan emin oldu-

¤unda ise av›n› aramak için yola koyulur. Karanl›kta planktonlardan

ve küçük kabuklulardan oluflan av›n› yakalayabilmek için en büyük

yard›mc›s› ise kendi ›fl›¤›d›r. Fener bal›¤›n›n sahip oldu¤u parlak ›fl›-

¤›n kayna¤›, bal›¤›n gözlerinin alt›ndaki organlard›r. Bu organlar ise,

bal›¤›n kan›na kar›flan oksijen ve flekerle beslenen ›fl›k saçan bakteri-

lerle doludur.

Bal›k ›fl›¤›n› aç›p, kapatabilir ve yiyecek ararken istedi¤i yöne çe-

virmeyi sa¤layabilir. Bakterilerin üretti¤i bu ›fl›k o kadar güçlüdür ki,

otuz metrelik mesafeden bile görülebilir. Tek bir fener bal›¤›ndan ge-

len ›fl›k küçük bir oday› ayd›nlatmak için yeterlidir. Bu bakteriler o

kadar etkili bir ›fl›k yayarlar ki, bal›k avlan›p öldürüldükten saatler

sonra bile ›fl›k organ› parlamaya devam eder.49
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Ananas bal›¤›n›n bedenine yerleflen bakteriler, kendileri için hem bir
bar›nak bulmufl olur hem de bal›¤›n sa¤lad›¤› olanaklarla besin
maddeleri elde ederler. Bunun karfl›l›¤›nda ise bal›¤a, geceleri av-
lanmas›na ve yolunu bulmas›na yard›mc› olan ›fl›¤› sa¤larlar. 



Ayn› yetene¤e sahip bir baflka bakteri de, ananas bal›¤›na ›fl›k

sa¤lamaktad›r. Ananas bal›¤› bu ismi vücudunu kaplayan, z›rha ben-

zeyen, üst üste kapl› pullardan dolay› almaktad›r. Bakteriler, bu can-

l›n›n da bedeninde kendileri için uygun bir yer bulurlar. Bal›¤›n sa¤-

lad›¤› olanaklarla kendilerine bir bar›nak ve besin malzemesi elde

ederken, bal›¤a geceleri avlanmas›na ve yolunu bulmas›na yard›mc›

olan ›fl›¤› sa¤larlar. Ayn› dayan›flma, bakterilerle midilli bal›¤› aras›n-

da da yaflanmaktad›r. Midilli bal›¤›n›n bo¤az›n›n arka k›sm›nda bak-

teri dolu iki ›fl›k bezi bulunmaktad›r. Bal›k, bakterilerin yard›m› ile

›fl›¤›n› gerekli zamanlarda yak›p söndürebilir veya tümüyle ›fl›k biçi-

minde görülebilir. 

Bu birkaç örnekte de¤indi¤imiz baz› detaylar› vurgulamakta

fayda vard›r. Bakteriler bir canl› ile beraber yaflaman›n kendilerine

fayda getirece¤ini "düflünmekte" bunun için kendilerine uygun bir

canl› "seçmekte" ve gerekti¤inde onlar›n "yap›lar›nda de¤ifliklikler

yapmalar›n› sa¤layarak" bedenlerinde konaklamaktad›rlar. Ayn› za-

manda bar›nd›klar› bu canl›lar› korumakta, onlara çeflitli faydalar ge-

tirmektedirler. Bir mürekkepbal›¤› için sahip oldu¤u ›fl›k ile tehlike-

lerden korunmas› elbette büyük bir kazançt›r. Bunu "dikkate alan"

bakteriler bu f›rsat› de¤erlendirir ve kendilerine bir ev edinirler. Bü-

tün bu ak›ll› ifllemler sonras›nda normal flartlarda bu canl›n›n düflü-

nebildi¤ini iddia etmemiz gerekmektedir. Oysa söz konusu canl› yal-

n›zca bir bakteridir. E¤er bu akl›n kayna¤›n› bu mikroskobik canl›da

arayacak olursak kuflkusuz ki yan›l›r›z. Varolan bir "eser", daima onu

meydana getirenin "akl›na" iflaret eder. Bu küçük, ama fluur sergile-

yen canl› da kendisini meydana getiren, yani kendisini yaratan

Allah'›n üstün akl›na ve gücüne iflaret etmektedir. 
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‹nsana Faydal› M‹kro Canl›lar

Ba¤›rsak Bakterileri

Ba¤›rsaklar›m›zda birçok bakteri çeflidi içeren küçük bir ekosis-

tem bulunmaktad›r. Bu bakterilerin her çeflidinin görevi farkl›d›r ve

besinlerin sindirilmesinden, vitaminlerin emilmesine kadar her türlü

ifli yerine getirmektedirler. Ba¤›rsaklarda yaflayan bu bakterilere ge-

nel olarak Escherichia coli ad› verilmektedir. Escherichia coli, daha önce

belirtti¤imiz gibi, tek bir kromozom sarmal›nda yaklafl›k olarak 5.000

gene sahiptir. Bu da yaklafl›k olarak 3 harften oluflan 1 milyon kodo-

na eflittir.50 (Kodon, ATCG harflerinin biraraya gelmesiyle meydana

gelen DNA flifresinde sadece 3 harften oluflan anlaml› kelimelerdir.

Kodonlar, birleflerek anlaml› cümleleri, yani genleri olufltururlar.) Ya-

ni bir milyon tane özel olarak kodlanm›fl flifre, bakterinin tüm özellik-

lerini ve yapaca¤› tüm faaliyetleri belirlemektedir. Söz konusu bakte-

rinin DNA's›nda tafl›d›¤› bu ola¤anüstü bilginin miktar› ve niteli¤i

evrimci bir kaynakta flu flekilde ifade edilmifltir. 

DNA flifresi, hücreye bilgiyi ileten ge-

netik bir dildir. Hücre her

fonksiyonunu denetle-

mek için DNA bil-

gilerini kullanan

çok karmafl›k bir

yap›d›r. Tek hüc-

reli bir bakteri

olan E. coli'nin

DNA's›ndaki bilgi

miktar› gerçekten çok

fazlad›r. Dünyan›n en büyük

‹nsan ba¤›rsa¤›nda sindirim ve vitamin
emilimi gibi hayati ifllemleri gerçeklefltiren
ba¤›rsak bakterisi Escherichia coli. 



kütüphanelerinin herhangi birindeki tüm kitaplar›n içerdi¤i bilgiden

çok daha fazlad›r... 

(…) E. coli hücrelerindeki DNA harflerinin dizilimi çok özeldir. Biyolo-

jik ifllevin yerine getirilmesini yaln›zca bu özel dizilim sa¤layabilmek-

tedir.51

Bu canl›n›n söz konusu ifllemleri nas›l meydana getirdi¤i ve bu

simbiyotik yaflamdan bir fayda elde edip etmedi¤i ise tam olarak bi-

linmemektedir. Bakterilerin edindikleri faydalarla ilgili elde edilen

tek bilgi bu canl›lar›n baz›lar›n›n ba¤›rsak hücrelerine kendi gereksi-

nimlerini ileterek, onlar›n fleker salg›lamas›n› sa¤lad›klar› ve bu fleke-

ri besin olarak kulland›klar›d›r. Bakterilerin edindikleri faydalarla il-

gili bilinenler bu kadard›r, ama bu ortak yaflam›n insana son derece

önemli etkileri vard›r. Bakteriler, insan ba¤›rsa¤›nda bulunduklar› sü-

re boyunca sindirim ve vitamin emilimi gibi birtak›m ifllemler gerçek-

lefltirirken ayn› zamanda zararl› bakterilerin hastal›k yapmalar›n› da

engellerler. Bakterilerin yard›m› ile ba¤›rsaklar, ifllevsellik kazan›r-

ken, ba¤›fl›kl›k sistemi de güçlenir. Bu bakteriler, insanda ve baz› me-

meli hayvanlarda K vitaminini üretme görevi de üstlenmifllerdir. K

vitamini insanlar ve gevifl getiren baz› canl›lar için son derece büyük
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E. coli bakteri-
sinin DNA's›n-
daki bilgi mik-
tar›, dünyan›n
en büyük kü-
tüphanelerinin
herhangi birin-
deki tüm kitap-
lar›n içerdi¤i
bilgiden çok
daha fazlad›r. 



bir öneme sahiptir. Çünkü bu canl›lar K vitaminini yiyeceklerden ala-

mazlar. Oysa vücudun bu vitamine ihtiyac› vard›r. Bu ihtiyaç bakte-

riler sayesinde sa¤lan›r. Bakteriler, canl›n›n vücuduna ald›¤› sebzeler-

deki selülozu parçalayarak sindirilebilir, glikoz haline getirir ve vü-

cuda K vitamini sa¤larlar.52

Yap›lan bu ifllemler elbette son derece detayl› ve hayati önemi

olan kimyasal ifllemlerdir. Bu ifllemler yeryüzünde varolan her insan-

da ayn› kusursuzluk ve ayn› mükemmellikle yine bakteriler taraf›n-

dan gerçeklefltirilir. Ancak bu ifllemlerin o kadar çok detay› vard›r ki,

bunlar›n hepsi, s›rr› günümüzde bile halen çözülememifl ayr› birer

fluur gösterisidir. Dünyaca ünlü evrimci dergilerden New Scientist'de,

bakterilerin fluurlu davran›fllar› s›ras›nda ortaya ç›kan "bilinmeyen-

ler" flu flekilde s›ralanm›flt›r:

Son 10 y›ld›r mikroplar ile vücut aras›ndaki "iyi huylu" iliflki konusun-

da kafa yoran mikrobiyologlar, komensal (ayn› sofrada yemek yiyen)

bakterilerin gizini henüz çözmüfl de¤iller. Bu bakterilerin bir k›sm›n›n
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Bakteriler, canl›n›n vücuduna ald›¤› sebzelerdeki selülozu parçalayarak
sindirilebilir, glikoz haline getirir ve vücuda K vitamini sa¤larlar. Söz
konusu canl›lar›n K vitaminini bir baflka flekilde elde etmeleri
olanaks›zd›r. Bu, Allah'›n kusursuz ve üstün yarat›fl›n›n bir örne¤idir. 



ba¤›rsaklar›n iç çeperlerinde yer ald›¤›, di¤er k›sm›n›n ise çeflitli çatlak

ve yar›klarda yerleflti¤i biliniyor. Ancak bu konuda bilinmeyenler bili-

nenlerden daha fazla. Bilim adamlar›n›n henüz yan›tlayamad›klar› pek

çok soru var. Dünyaya yeni gelen birkaç saatlik bir hayvan›n ba¤›rsak-

lar›n› hedef alan bu mikroplar nereye yerlefleceklerini nas›l kestiriyor-

lar? Ve yerleflecekleri bölgeyi ele geçirince, üstlerine gelen yeni bakteri-

lere karfl› mevzilerini nas›l koruyorlar? Ayr›ca y›llarca bizimle birlikte

bar›fl içinde yaflayan bu mikroorganizmalar›n birdenbire bize karfl› cep-

he almalar›n›n ve ölümcül hastal›klara yol açmalar›n›n nedeni ne?

Hepsinden önemlisi, ba¤›fl›kl›k sistemi ba¤›rsaklar›n bu mikroskobik

sakinlerine karfl› niçin savafl açm›yor?53

Bu önemli sorular›n d›fl›nda dikkat etmemiz gereken bir baflka

önemli nokta daha vard›r. Bilindi¤i gibi bakteriler çok h›zl› ço¤alabi-

len canl›lard›r ve bulunduklar› ortamda, flartlar e¤er müsaitse, birkaç

saat içinde say›lar› milyonlar› bulabilir. Söz konusu durumun insan

vücudundaki bu bakteriler için de geçerli olmas› gerekmektedir. Ni-

tekim insan vücudundaki ortam, bakterilerin üremelerine uygundur.

Onlar›n da türdeflleri gibi k›sa bir süre içinde afl›r› derecede ço¤alma-

lar› ve ba¤›rsaklar› neredeyse tümüyle istila etmeleri gerekmektedir.

Peki acaba böyle bir sorun ile karfl› karfl›ya m›y›z? Ba¤›rsaklar›m›za

yerleflen E. coli bakterisi için böyle bir durum söz konusu de¤ildir. Bu

bakteri 20 dakikada bir ikiye bölünür ve bu ço¤alman›n ard›ndan da

ortaya ç›kan bakterilerin de pek ço¤u ölür. E¤er böyle olmasayd› E.

coli hücreleri 20 dakikada bir durmadan bölündüklerinde tüm dün-

yay› kaplayacak hacme 43 saatte ulaflacaklard›. Hiçbir zaman böyle

bir sorunla karfl›laflmay›z, çünkü burada yaflayan bakterilerin arala-

r›nda besin için büyük bir yar›fl vard›r. Yar›fl› kazanamayanlar ölmek

zorundad›rlar. Ayr›ca bakteriler vücuttaki antibiyotiklere de karfl› ko-

yamazlar.54
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Ba¤›rsaklardaki bakteri dengesi iflte bu flekilde sa¤lan›r. Yaflam›-

n› sürdürenler ise, insan›n sindirimi için gerekli miktar› olufltururlar.

Bu say› milyarlarca y›ld›r insanlar›n tümünde ayarlanm›fl ve belirlen-

mifl bir say›d›r. Hiçbir insan bedeninde, ba¤›rsakta bulunan bu bakte-

rilerin tamam› ölmemifl ya da kontrolsüz bir ço¤alma meydana gel-

memifltir, çünkü bu canl›lar insana fayda getirebilmek için özel olarak

yarat›lm›fllard›r. Yapt›klar› ifllerden say›lar›na kadar her türlü detay,

onlar› yaratan Allah'›n diledi¤i ve belirledi¤i flekildedir. Bu kontrolü

sa¤layan, nerede, ne zaman ve hangi say›da durmalar› gerekti¤ini bi-

len ve planlayan Allah't›r.

Dildeki Bakteriler

Çeflitli besinlerle vücudumuza nitrat al›r›z. Nitrat vücuda girdi-

¤inde, içerdi¤i bir oksijen molekülünü kaybederek nitrite dönüflmek-

tedir. Nitrat›n kolayl›kla nitrite dönüflebilmesi insan vücudu için bir

kayg› sebebidir. Nitrit rahatça kimyasal tepkimelere girebilmekte ve

yiyeceklerle al›nan aminlere ba¤lanarak "nitrozamin" denilen bir

maddeye dönüflmektedir. (Amin, tek de¤erli hidrokarbonlara verilen

genel bir add›r.) Bu kimyasal bilgilerin verilmesinin

sebebi vücuda bu yollarla kolayca girebi-

len nitrozaminlerin insanlar için son

derece önemi olmas›d›r. Nitroza-

minler, mide kanseri gibi önemli

hastal›klar›n bafll›ca sebeplerin-

den bir tanesidir. 
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Yanda resmi görülen bu bakteriler, acaba
nas›l nitrat›n vücuda zararl› oldu¤unu dü-
flünmüfl ve bunu ortadan kald›rabilmek için
dilimizi karargah edinmifllerdir? Kuflkusuz
evrimciler bu soruyu asla cevaplayamazlar.
Oysa cevap aç›kt›r: Bu bakteriler, Allah'›n
kendilerine bildirdi¤i bir emri yerine getir-
mektedirler. 



Ancak kimi zaman vücuda do¤rudan al›nan, kimi zaman da vü-

cutta üretilen nitrozaminler vücuda zarar vermeden ortadan kald›r›-

l›rlar. Bunun sebebi insan bedenini korumakla görevli olan bakteriler-

dir.

Araflt›rmac›lar bir süre önce besinlerle vücuda al›nan nitrat›n

%25'inin nitrite dönüfltürülmek üzere tükürü¤e kar›flarak a¤›zdaki

hücrelere geri döndü¤ünü fark ettiler. Bunun nedeni önceleri anlafl›-

lamam›flt›, çünkü nitrit potansiyel olarak zararl› bir madde idi ve za-

rarl› bir maddenin vücutta üretilmesinin de bir anlam› yoktu. Bunun

sebebi daha sonra anlafl›ld›. Nitrit tükürükteki asitle birleflti¤inde vü-

cutta nitrozaminin oluflumunu engelliyordu. Bu birleflme ayn› za-

manda vücuda zararl› baz› bakteriler için de çok zehirliydi. Dolay›-

s›yla nitrit, yedi¤imiz yiyeceklerle kar›flmas› için a¤z›m›zda özellikle

yap›l›yordu. A¤›za gelen besin bizim için zararl› bir madde olmaktan

ç›k›yor, ayn› zamanda içinde bar›nd›rd›¤› tüm zararl› mikroplar da

vücuda girer girmez bu yöntemle ölüyordu.

Peki vücutta nitrit nerede üretilmekte ve

nerede tutulmaktad›r? Nitrit, bakteriler ta-

raf›ndan dilde üretilmektedir. Nitrat, di-

lin en arka taraf›nda bakterilerin olduk-

ça yo¤un oldu¤u bir bölgede nitrite

çevrilmektedir. Nitrat› dönüfltüren

bakteriler, dilin arka k›sm›nda tat

tomurcuklar› aras›ndaki oksi-
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Bakterilerin vücutta nitrat› nit-
rite dönüfltürme ifllemleri pek
çok yönden bizim için faydal›-
d›r. Nitritin tükürükteki asit ile
birleflmesi sonucunda vücu-
da zararl› bakteriler de devre-
den ç›kar›lm›fl olmaktad›r. Ya-
ni bu üstün üretim vücutta
adeta bir antibiyotik etkisi
göstermektedir. 



jen eriflmeyen yar›klarda yaflamaktad›rlar. Bunlar, fakültatif anaeroblar

ad› verilen hem oksijensiz hem de oksijenli ortamda yaflayabilen bak-

terilerdir.

Bakteriler yukar›da anlatt›¤›m›z tüm bu ifllemleri difletlerinin

çevresinde de gerçeklefltirirler. Onlar›n bu faaliyetleri ayn› zamanda

difllerin de çürümesini engellemektedir.55

Buraya kadar bahsettiklerimiz tümüyle kimyasal olaylard›r ve

insan vücudunda bakteriler sayesinde gerçekleflmektedir. O halde

flimdi flunu soral›m: Nitrat› et ve salata gibi en temel besinlerle vücu-

dumuza sürekli olarak al›r›z. Acaba bakteriler hangi kararla bu mad-

denin vücuda zararl› olabilece¤ini düflünmüfl ve bunu ortadan kald›-

rabilmek için kendilerine bir karargah edinmifllerdir? Darwinistlere

göre bunu yapan evrim ya da baflka bir deyiflle tesadüflerdir. Hayali

evrim sürecinde, insan›n g›dalardan dolay› hastalan›p ölmesini en-

gelleyecek bu bakteriler de tesadüfen yerlerini alm›fllard›r. Kimisinin

A
D

N
A

N
 O

K
T

A
R

90

Bakteriler, et ve salata ile vü-
cuda sürekli ald›¤›m›z nitra-
t›n potansiyel zararl› bir
madde oldu¤unu nereden
bilir ve buna karfl› nas›l ted-
bir alabilirler? Bu durum
canl›lar›n yarat›lm›fl oldukla-
r›n›n aç›k delillerindenir. 



vücuttaki konumundan dolay› solunum yapmadan yaflayabilmesi

gerekmektedir. Tesadüfen bu sorun da halledilmifltir! Vücuttaki ba¤›-

fl›kl›k sisteminin bu bakterileri birer tehlike olarak görüp onlarla sa-

vaflmas›n›n da engellenmesi gerekmektedir. Her nas›lsa ba¤›fl›kl›k

sisteminin bu canl›lar› yad›rgama tehlikesi de tesadüfen ortadan

kalkm›flt›r! Evrim teorisine göre bütün bunlar›n aç›klamas› tesadüf-

lerdir. Evrimciler bir bakterinin insan› koruyabilmek için fluurlu hare-

ket etmesini üstün bir düzen olarak de¤il de evrimleflme olarak ta-

n›mlarlar. Oysa bir bakterinin tesadüfen tüm mucizevi özellikleri ile

birlikte insan›n dilindeki tat keseciklerine yerleflmesinin ve vücudu

zehirli maddelerden korumas›n›n tesadüflerle aç›klanmas› kuflkusuz

mümkün de¤ildir. ‹nsan gibi, insan›n vücudundaki bu hassas sistem

de yeryüzünde akl›n› kullanabilen tüm varl›klara flu gerçe¤i göster-

mek için vard›r: Allah birdir ve O'ndan baflka Yarat›c› yoktur. Bu ger-

çek Kuran'da bizlere flöyle bildirilir: 

O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Bat›nd›r. O, herfleyi bilendir.

Gökleri ve yeri alt› günde yaratan, sonra arfla istiva eden

O'dur. Yere gireni, ondan ç›kan›, gökten ineni ve ona ç›kan› bi-

lir. Her nerede iseniz, O sizinle beraberdir, Allah, yapt›klar›n›-

z› görendir. (Hadid Suresi, 3-4)

Hastal›¤a Neden Olan Bakter‹ler

Bakterilerin büyük bir ço¤unlu¤u canl›lar için faydal›d›r, ama

bir k›sm› da hastal›k yap›c› özelliklere sahiptir. Burada onlar›n bu za-

rarl› etkilerinin de üzerinde durmak gereklidir. Bir bakteri cinsinin

bir baflka bedene girerek, kendisinden milyarlarca kat büyüklükteki

canl›y› güçten düflürmesi, hatta onun ölümüne yol açmas›, beraberin-

de çok fazla detay içeren fluurlu birtak›m aflamalar› içine almaktad›r.
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Nitekim hastal›klar›n büyük bir k›sm›n›n sebebi bakterilerdir. Acaba

bakteri, sadece 1 mikrometre çap›ndaki gözle görülmeyen bir canl›

olmas›na ra¤men, nas›l böylesine güçlü bir etkiye sahip olabilmekte-

dir?

Zararl› bakteriler genellikle g›dalar yo-

luyla insanlara ve hayvanlara ulafl›rlar.

Bakterilerin uygun ortam bulduklar›n-

da nas›l bir h›zla üreyebildiklerini bi-

liyoruz. G›dalarda bulunan protein

gibi besleyici maddeler ve rutubet

gibi faktörler de onlar›n ço¤almas›n›

sa¤layan uygun ortam› oluflturmak-

tad›r. Baz› bakteriler ise tek bafllar›na

zarars›zd›rlar. Ancak riskli g›dalarda

ço¤alma f›rsat› bulurlarsa toksin ad›

verilen zehirleyici maddeler salg›lar ve

bu toksinler g›dalar yolu ile insanlara geçe-

rek g›da zehirlenmelerine yol açar.

Bakterilerin bulaflt›¤› g›dalar tüketil-

di¤inde bu canl›lar ba¤›rsaklarda geliflme-

ye bafllarlar. Yerlefltikleri alanda bulunan

hücrelerin ölmesi sonucunda hücre içinde oluflmufl olan toksin d›flar›

ç›kar ve sindirim sistemine yay›l›r. Böylelikle ba¤›rsaklarda bir enfek-

siyon bafl gösterir. Bakteriler baz› durumlarda canl› vücuduna girme-

den g›dan›n üzerinde de toksin maddelerini b›rakabilirler. Yemek ile

birlikte bu toksin madde vücuda al›n›r ve ciddi zehirlenme durumu

baflgösterebilir.56

Bakterilerin sebep oldu¤u hastal›klardan birkaç›n› flöyle s›rala-

yabiliriz:
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Sadece 1 mikrometre çap›n-
daki bir bakteri, bir insan›
hasta edip onda hasar b›ra-
kabilecek kadar etkili olabil-
mektedir. 



‹nsanlar› Yüzy›llarca Çaresiz B›rakan "Veba"

‹nsanlar bakteriler nedeni ile ald›klar› g›dalardan zehirlenebilir-

ler. Ancak bakterilerin bunun d›fl›nda daha tehlikeli zararl› etkileri de

vard›r. Bu etkiye sahip bakterilerden bir tanesi kokobasil ad› verilen

bakteridir. Bu bakterinin en önemli özelli¤i ise 14. yüzy›lda Avrupa

nüfusunun neredeyse üçte birini ortadan kald›ran veba hastal›¤›n›n

tek sebebi olmas›d›r. 

Kitlelerin bu flekilde ölümüne sebep olan bu mikro canl› acaba

nas›l bir etki veya kararla bu hastal›¤› bafllatabilmekte ve tüm vücu-

du istila edebilmektedir? Belki de bu, Allah'›n yaratt›¤› küçücük bir

canl› karfl›s›nda insan›n acizli¤ini aç›kça görebilmesini, Allah'›n yara-

t›c› gücünü kabul etmeyen Darwinistlerin, O'nun kudreti karfl›s›nda-

ki çaresizliklerini aç›kça anlamalar›n› sa¤lamaktad›r.

Veba bakterisi; fare, s›çan ve sincap gibi kemiricilerin üzerinde

parazit olarak yaflayan pireler yoluyla insanlara bulaflmaktad›rlar. ‹n-

sanda ba¤›fl›kl›k sistemini kuflatma alt›na alan bakteri, uyar›c› ve hüc-

re ço¤alt›c› bir etki yapmaktad›r. Veba bakterisi insan vücuduna deri,

göz, a¤›z, sindirim kanal›, solunum yolu, kan ve lenf yollar›yla gir-

mektedir. Bakterinin ilk girdi¤i deride önce yer yer kesecik ve torba-

c›klar oluflmaktad›r. Bu torbac›klar, vücudun bakteriye karfl› gösterdi-

¤i ilk dirençtir, ama vücut bu bakterinin etkisine fazla direnemeye-

cektir. Bakterinin üremesi sonucu oluflan toksin, lenf kanallar› ile lenf

bezlerine gider. Lenf bezleri bakterinin yerleflti¤i yerde fliflmeye bafl-

lar. Bakteriler, lenf bezlerinin çevresinde ödemler meydana getirirler.

Bakterinin toksini ile dolan lenf bezi içinde kangren meydana gelir.

Bu bir organ›n ya da canl› dokunun belirli bir bölümünün çürüyüp

ölmesi demektir. Bu s›rada bir miktar veba bakterisi kana kar›flabilir,

dalak, karaci¤er ve di¤er iç lenf bezlerine ulafl›r. Bu durumda dalak
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ve karaci¤er büyümeye bafllar. Sonuçta, zamanla iflas eden vücut or-

ganlar› ve lenfler ölüme sebep olurlar.57

‹flte bütün bunlar, ancak bir mikroskop alt›nda görebilece¤iniz

tek bir hücrenin ço¤alarak yapt›klar›d›r. Bu mikro canl›, böyle safha

safha kuflatarak bir bedenin, çürümesine neden olabilir. Nitekim ve-

baya karfl› birkaç afl› denemesi d›fl›nda kesin bir önlem halen al›na-

mam›flt›r. Deneme aflamas›ndaki bu afl›lar›n da insan›n ba¤›rsak, sin-

dirim veya solunum sistemlerinde sorunlar yaratmas› önlenememek-

tedir.

Bütün bunlar›n yan› s›ra bu hastal›kla ilgili olarak 5 de¤iflik an-

tibiyotik dirençlilik geni tafl›yan bakterilerin varl›¤› saptanm›flt›r.58

Bunun anlam›, hastal›k için ne kadar çare bulunursa bulunsun bakte-

rinin buna direnç göstermeye devam edece¤idir. Yani bu mikro canl›-

lar özelliklerini gitgide daha da gelifltirmekte, daha büyük sorun ya-

ratmaya haz›rlanmakta ve aç›kça insandan ak›ll› davranmaktad›rlar.
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Kitlelerin
veba has-
tal›¤› ile
ölümüne
sebep
olan ko-
kobasil
bakterisi.



Allah'›n kudretini tan›mayan, kendilerini herfleyin merkezine

koyarak büyük bir güç olarak addeden ve "herfley tesadüfen meyda-

na gelmifltir" safsatas› ile insanlar› aldatmaya çal›flan Darwinistler

için bu anlatt›klar›m›z afl›lmas› gereken büyük bir sorundur. Tek bir

bakterinin insan›n yaflam›na son verebilecek, t›p bilimini çaresiz b›ra-

kacak kadar kusursuz, ak›lc› ve sistematik çal›flabilmesi, onu sonsuz

akla sahip bir Yarat›c›n›n var etti¤ini aç›kça göstermektedir. Yap›lan

hiçbir bilimsel araflt›rma, buna baflka bir aç›klama getirememifltir. Ge-

lecekteki çabalar da sonuçsuz kalacak, keflfedilen her detayda üstün

ve kusursuz yarat›l›fl ile karfl›lafl›lacakt›r. Bu bakteri de, di¤er herfley

gibi Allah'›n ilham› ile hareket etmekte, O'na itaat etmektedir.

Midenin Ak›ll› ‹stilac›lar› 

Mide, g›dalar›n ö¤ütülmesi ve ayr›flt›r›lmas› için özel olarak ta-

sarlanm›fl bir yap›d›r. Midede salg›lanan mide asidi, bir jileti bile par-

çalayabilecek güce sahiptir. Dolay›s›yla mideye giden her g›da bura-

daki asitlerin yard›m› ile parçalan›r ve eritilir. 

Midede geliflen ülserin sebebi araflt›r›ld›¤›nda buna Helicobacter

pylori ad› verilen bir bakterinin sebep oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Ancak as›l

ilginç olan, bu bakterinin böylesine güçlü asitli bir ortamda nas›l can-

l› kalabildi¤idir. Bu önemli bir sorundur ama bakteri bu sorunu son

derece ak›lc› bir sistemle ortadan kald›rm›flt›r. Bakteri, kendisine teh-

like oluflturan bu asidik ortamda planl› hareket ederek bir s›¤›nak el-

de etmifltir. Midenin kendi asidinden kendisini korumas›n› sa¤layan

bir mukoza tabakas› vard›r. Bakteriler, adeta büyük bir tehlike ile kar-

fl› karfl›ya kald›klar›n› anlam›fllarcas›na bu mukoza tabakas›n›n içine

"saklanmaya" karar verirler. Bunun için elbette öncelikle midenin

kendisini korumak için bir koruyucu tabakaya sahip oldu¤unu anla-
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malar› ve ayn› ortama yerlefl-

tiklerinde zarar görmeye-

ceklerini hesap etme-

leri gerekmektedir. 

Bakteri, bu-

lundu¤u ortam›

yaflamas›na uygun

hale getirebilmek

için bir enzim salg›-

lar. Bu enzimin ad›

üreazd›r. Enzimin özelli¤i

üreyi amonya¤a çevirmesidir.

Bu çevrim önemlidir, çünkü oluflan

amonyak bakterinin bulundu¤u bölgedeki asit düzeyini azalt›r. Yani

ortam›n bakteri aç›s›ndan öldürücü etkisi ortadan kalkar. Bu öldürü-

cü etki ortadan kalkt›ktan sonra bakteri toksik maddeler salg›lamaya

bafllar. Bunun amac› da bu bölgedeki ba¤›fl›kl›k sistemini etkisiz hale

getirmektir. fiartlar art›k bakterinin yaflamas› ve yerleflmesi için uy-

gundur. Bu uygun flartlarda da bakteri üremeye, yani hastal›¤› yay-

maya bafllar.

Asl›nda bakterinin neden vücudun bu kadar tehlikeli bir bölge-

sini istila etmeye çal›flt›¤›, üzerinde durulmas› gereken ayr› bir konu-

dur. Normal flartlarda bakteri, bu asidik ortam yerine mukozan›n alt

k›sm›nda herhangi bir tehlikesiz yeri de enfekte edebilirdi. Bunu da-

ha kolay yapabilir ve kendisi için öldürücü olabilecek bir ortamla hiç

karfl›laflmam›fl olurdu. Ama bakteri bunu tercih etmez, çünkü beslen-

mesi gerekmektedir. Peki burada nas›l besin elde eder? 

Mukoza enfeksiyona u¤rad›¤›nda vücut bu bölgeye bol miktar-

da savunma hücresi ve besin göndermektedir. Enfeksiyon devam et-
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Midede geliflen ülserin se-
bebi araflt›r›ld›¤›nda buna
Helicobacter pylori ad› veri-
len bir bakterinin neden ol-
du¤u anlafl›lm›flt›r. 



tikçe besin ak›fl› da sürer. Devaml› gelen yard›m, burada bulunan

bakterilerin tüm besin ihtiyaçlar›n› kesintisiz olarak karfl›lamaktad›r.

Tüm tehlikesine ra¤men bakterinin ›srarla vücudun bu bölgesini ter-

cih etmesinin sebebi iflte budur. Burada söz konusu bakterilerin bir

hesaplama yapt›klar›n› aç›kça görürüz. Bafltan beri nas›l beslenecek-

lerini düflünmekte, enfeksiyona u¤ratt›klar› yere vücudun mutlaka

bol miktarda besin gönderece¤ini bilmektedirler. Onlara bu bilgiyi

kim vermifltir? Vücudun böyle bir mekanizmas› oldu¤unu nereden

tahmin edebilirler? Tahmin edebildiklerini farz edelim, bunu kendi-

leri için kullanabilme gibi bir yetene¤e nas›l sahip olmufl olabilirler?

Allah'›n kudretinin fark›na varmayan insanlar bu sorulara zorlama

cevaplar bulmaya çal›flacaklar ve asla bir sonuca varamayacaklard›r.

Sonuca varamazlar, çünkü Allah yaratmada hiçbir orta¤› olmayan,

sonsuz güç sahibi olan ve herfleyi örneksiz yaratand›r. Allah'›n bu ör-

neksiz sanat›ndaki s›rlar› anlayabilmek için karfl›m›zdaki bütün bu

eserlerde O'nun gücünü görmek ve takdir etmek gerekmektedir.

De ki: "Yeryüzünde gezip dolafl›n da, böylelikle yaratmaya na-

s›l bafllad›¤›na bir bak›n, sonra Allah ahiret yaratmas›n› (veya

son yaratmay›) da infla edip yaratacakt›r. fiüphesiz Allah, her-

fleye güç yetirendir. (Ankebut Suresi, 20)

Burada detaylar›na indi¤imiz hastal›klar d›fl›nda bakteriler daha

pek çok önemli ve ölümcül hastal›¤›n da sebebidirler. Bunlar aras›n-

da cüzzam, menenjit, tüberküloz, kolera ve tifüs bulunmaktad›r. Bak-

teri tüm bu hastal›klarda farkl› DNA yap›s› ile yine fluurlu hareketler-

le vücudu istila etmektedir. Bu ve bunun gibi pek çok hastal›k, sade-

ce tek hücreli bir canl›n›n sebep oldu¤u, ama buna ra¤men çaresi he-

nüz bulunamam›fl veya zor bafledilebilen hastal›klardand›r. 
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Bakter‹ler Ant‹b‹yot‹klere Karfl› 

D‹renç Kazanab‹l‹rler

Vücudumuza giren bakterilerin bir k›sm›n›n faydal› oldu¤unu

bir k›sm›n›n da hastal›klara neden oldu¤unu biliyoruz. Hastal›klara

neden olan bakterilerin ortadan kald›r›labilmesi için kullan›lan yega-

ne yöntem antibiyotiklerdir. Vücuda çeflitli flekillerde verilen antibi-

yotiklerin baz›s› bakterileri "öldürür",

baz›s› da onlar›n geliflmelerini ve

üremelerini önler. Görevini ta-

mamlayan antibiyotik temizlik

iflini de vücudun savunma siste-

mine b›rak›r. Örne¤in kimi antibiyo-

tikler bakterinin zar›n› hedef al›rlar.

Bu antibiyotikler bakterinin kendisini

d›fl etkilerden koruyacak bir kabuk

oluflturmas›n› önlerler. Böylelikle

bakterinin içine s›v› hücumu olur

ve hücre patlayarak etkisiz hale

gelir. 

Kimi antibiyotikler ise

hücreye girifl ç›k›fl yapan

yaflamsal maddelerin

Antibiyotik

Antibiyotiklere
karfl› koyamayan
bakteriler 

Antibiyoti¤e
hassas ol-
mayan bakteri

Kurtulan
bakteri 

Ölü bakteri

Direnci artm›fl
bakteri 
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hücre içindeki düzeylerini de¤ifltirirler. Bilindi¤i gibi hücre zar›, hüc-

reye faydal› fleyleri ayr›flt›rarak hücrenin içine alan, zararl›lar› ay›ran

ve at›klar› da d›flar›ya ileten "seçici geçirgen" bir yap›ya sahiptir. An-

tibiyotik etkisini, bakterinin hücre zar›n›n bu özel geçirgenli¤ini de-

¤ifltirerek gösterir. Böylelikle zar seçici geçirgenlik özelli¤ini kaybe-

der. ‹çine besin alamayan ve zararl› maddelerin girifline aç›k olan

bakteri k›sa süre sonra ölür. 

Baz› antibiyotikler bakterilerin proteinlerini hedef al›rlar. Prote-

inler hücrelerin yaflamsal ifllevlerini gerçeklefltirirler. Dolay›s›yla ol-

mamalar› durumunda yaflamsal ifllevler aksar. Bu aksama kaç›n›lmaz

olarak bakterinin ölümü ile sonuçlan›r. Proteinlerin üretimini ise hüc-

rede ribozom yapar. Antibiyotiklerin görevi, ribozomun sistemini bo-

zarak protein üretimini yavafllatmak, hatta yanl›fl proteinler üretilme-

sini sa¤lamakt›r. Baflka bir antibiyotik ise yine proteinlerin oluflmas›

için gerekli olan nükleik asitlerin üretilmesini engeller.59 Nükleik asit

Antibiyotik tedavisi sona erdi¤inde, dayan›kl› bakteri bir süre daha
direnç gösterir. E¤er antibiyoti¤e karfl› koyamayan bakteriler
yak›nlardaysa, dayan›kl› olan› da aralar›na alarak güçsüzlefltirirler. 

Resimde, baz› bakteriler antibiyo-
tikler taraf›ndan ortadan kald›r›l›r-
ken, baz›lar›n›n direnç kazand›klar›
ve ço¤almaya devam ettikleri gös-
terilmektedir. 

Oldukça di-
rençli bakteri
grubu 

Antibiyotik
durduruyor 

Dirençli grup Dayan›ks›z bakteri

Ölü hücreler

Dayan›ks›z grup 



üretilemedi¤inde yine bakteri protein

yoklu¤undan ölmüfl olacakt›r. 

Sonuçta antibiyotikler biz-

leri zararl› bakterilerden koru-

yabilir. Bunun için gerekli

olan, normal flartlarda bakteri-

nin yap›s›n› bilmek ve buna uy-

gun bir antibiyotik üretebilmek-

tir. Ama bu hiç de san›ld›¤› ka-

dar kolay olmaz. Bakterilerin

antibiyotiklere karfl› gelifltirdik-

leri çeflitli taktikleri, kendilerini

koruma biçimleri vard›r. Bakteriler, yani bir-

kaç mikron büyüklü¤ündeki bu tek hücreli canl›lar, yine ak›ll› davra-

narak say›s›z insan›n laboratuvar flartlar›nda üstün teknoloji kullana-

rak ürettikleri antibiyotiklere karfl›, kendi genlerini de¤ifltirerek bir-

kaç saniye içinde direnç gösterebilirler.

Bakteriler Kendilerini Nas›l Korurlar?

Sadece bir hücre zar›, DNA ve ribozom gibi birkaç organele sa-

hip olan bir canl› acaba bir antibiyoti¤e nas›l karfl› koyabilir? Tehlike-

nin ne oldu¤unu nereden bilebilir, kendisine zarar verecek fleyleri na-

s›l fark edebilir? Buna karfl› nas›l "korunma yöntemi" gelifltirebilir?

Nas›l karar verir? Verdi¤i karar› nas›l uygular? Nas›l organize olur?

Böyle bir canl› için fluur, yetenek ya da kavrama gücü gibi fleylerden

bahsedebilir miyiz? Elbette bu olanaks›zd›r. O halde bu canl›n›n, ken-

disi için en büyük tehlike olan antibiyotiklerle olan savafl› s›ras›nda

gösterdi¤i fluurlu hareketlerin tatmin edici ve akla uygun bir aç›kla-

mas› olmas› gerekmektedir. Bu akl›n kayna¤›n› görebilmek ve takdir
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edebilmek için önce bakterilerin antibiyotiklere karfl› nas›l bir direnifl

içinde olduklar›n› inceleyelim.

Baz› bakteri türleri için, antibiyotik vücuda girdi¤inde yap›labi-

lecek en iyi fley mümkün oldu¤unca ço¤almakt›r. Antibiyotiklere kar-

fl› koyamayanlar yenilir ve ölürler. Antibiyoti¤e dayan›kl›l›k göstere-

bilenler, adeta toplu karar alm›fllarcas›na hemen ço¤almaya bafllar ve

dayan›kl› yeni nesiller meydana getirirler. Dolay›s›yla vücuda al›nan

antibiyotik bunlar›n tümünü ortadan kald›rmaya yetmez ve yeni da-

yan›kl› türü yok edecek güce sahip olamaz. Bunun sonucunda vücut-

taki hastal›k, antibiyoti¤e ra¤men devam eder. 

Bakterilerin baflvurduklar› ikinci bir yol ise bakterinin kendi

kendisini de¤iflikli¤e u¤ratmas›d›r. Bunu da genetik yap›s›n› de¤iflti-

rerek yapar. Bakteri, antibiyotik ile daha önce karfl›laflm›flt›r ve antibi-

yoti¤in kendisine hangi yönden yaklaflaca¤›n› "bilir". Daha sonra an-

tibiyotiklerin etki edece¤i yerlerde genetik de¤ifliklikler gerçeklefltirir.

Örne¤in hücre duvar›n› etkileyen antibiyotikler için sürpriz molekül-

ler gelifltirmeye bafllar. Böylelikle bir sonraki karfl›laflmada antibiyo-

tikler, bu yeni üretilmifl moleküllerin direnci ile karfl›lafl›r ve hücre

duvar›na etki edemezler. 

Bakterinin yapt›¤› bir baflka fluurlu hareket ise, ilac›n hedefine

ulaflmas›n› engellemektir. Bunu da ya ilac› d›flar› pompalayarak veya

giriflini tamamen engelleyerek gerçeklefltirir. Elbette böyle bir yöntemi

gerçeklefltirmeye yarayan mekanizmalar için de genetik de¤ifliklikle-

rin yap›lmas› gerekmektedir. Bakteriler bunu da kolayl›kla baflar›rlar.

Bakteri bir baflka korunma yöntemi olarak antibiyoti¤in gelip

ba¤lanaca¤› yeri de¤ifltirir. Antibiyotik normal flartlarda etki etmesi

gereken yere ulaflamad›¤› için bakteriyi etkisiz hale getiremez. Bakte-

rinin böyle bir de¤iflikli¤i sa¤layacak genleri nereden edindi¤i ise ha-

la bilinmemektedir. 
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Bakteri ayr›ca antibiyoti¤in hedef ald›-

¤› bölgeyi dayan›kl› hale getirebilir.

Sözgelimi, streptokok bakterilerinden

baz›lar› yaflamlar›n› ancak timidin

adl› bir molekülün varl›¤›yla sür-

dürürler. E¤er bir antibiyotik,

streptokokun timidin üretmesini

önlüyorsa, bakteri antibiyoti¤in "bil-

medi¤i" yollarla timidin üreterek kendisi-

ni korur. Böylelikle antibiyotik bilmedi¤i bir

flekilde üretilen bu maddenin kayna¤›n› ortadan kald›ramayacak ve

dolay›s›yla bakteriyi yok edemeyecektir. 

Bakterilerin fluurlu hareket ettiklerine dair bir baflka delil ise "bi-

lenlerin bilmeyenlere ö¤retmesidir". Genetik yap›s›n› de¤ifltirerek di-

renç göstermeyi baflaran bir bakteri, de¤iflimi sa¤layan genleri kendi

türünden olsun olmas›n di¤er bakterilere geçirebilmektedir. Bunu ya-

pabilmek için iki bakteri aras›nda bir köprü oluflur ve ilgili gen birin-
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Streptokok bakterisinin
900 defa büyültülmüfl hali.

Bakteriler, antibiyotiklere
direnç gösterebilmek için
kendi genetik yap›lar›n›
de¤ifltirirler. Sonra tüm
toplulu¤un hayatta kala-
bilmesi için ilgili genleri
bir köprü vas›tas›yla di¤er
bireylere iletirler. 



den di¤erine iletilir. ‹kinci yöntem ise bir bakterinin halka fleklindeki

DNA's›n› ortama b›rakmas› ve di¤erlerinin bunu alarak kendi gene-

tik flifrelerine katmalar›d›r. Halka fleklindeki bu DNA parçalar›na

plazmid ad› verilmektedir. Burada tek bir plazmidle bakterinin bir-

den fazla antibiyoti¤e direnç gelifltirmesi mümkündür.60 Bakterilerin

kulland›¤› bu yöntem t›p çevrelerince en çok korkulan yöntemdir ve

bu, hastal›klar›n önüne geçilmesini sürekli olarak engellemektedir.

Gelifltirilen antibiyotik ile ortadan kald›r›lmas› umut edilen bir hasta-

l›k, bakterinin yap›s›n› de¤ifltirmesi nedeni ile yeni bir flekil almakta

ve durdurulamamaktad›r.

Kuflkusuz Allah, gözle görülmeyen bu üstün tecellisine insan-

dan çok daha üstün bir fluur ve k›vrak bir zeka vermifltir. Bir bakteri,

Allah'›n ilham› ile insanlar›n daha önceden fark edemedi¤i, hatta tah-

min bile edemedi¤i geliflmeleri tespit edebilmekte ve onlardan daha

atik davranmaktad›r. ‹nsan›n kendisi de bu durumun fark›ndad›r.

Y›llarca süren araflt›rmalar, dev laboratuvarlar, tek bir bakterinin bu

k›vrak zekas›na karfl› koyabilmek, buna karfl› çözüm yollar› bulabil-

mek için seferber edilmifltir.
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‹ki bakterinin, hayatta kalmalar›n› sa¤layacak genleri birbirlerine aktar-
mak için oluflturduklar› köprü ve gen aktar›m›. 

Donör (verici)

Plazmid

‹nce uzant›lar

Bakteri kromozomu

Al›c›

Ba¤lant› köprüsü



Bakterilerin bu özelli¤i, evrimci-

ler taraf›ndan, teorinin sözde ispat›

olarak, yayg›n bir flekilde kullan›l-

m›flt›r. Onlara göre baz› bakterilerin

antibiyotiklere ve baz› böceklerine

karfl› direnç göstermeleri ve baz› bö-

ceklerin DDT denilen böcek ilaçlar›na

karfl› ba¤›fl›kl›k kazanmalar› evrime

delil olarak gösterilmifltir. Asl›nda

burada evrimsel bir ispattan ziyade,

baz› gerçeklerin ve deney sonuçlar›-

n›n evrim ideolojisi savunucular› ta-

raf›ndan çarp›t›lmas› söz konusudur.

Bilindi¤i gibi, evrim teorisinin

öne sürdü¤ü temel de¤iflim mekaniz-

malar› içinde, mutasyon çok önemli

bir yere sahiptir. Bu iddiaya göre, ba-

z› d›fl ve iç etkiler sebebiyle DNA di-

ziliminde meydana gelen tesadüfi

de¤iflimler, uzun vadede, yeni türle-

rin ortaya ç›kmas›na sebep olmakta-

d›r. Gerçekten de, DNA diziliminde

çeflitli etkilere ba¤l› olarak, mutas-

yonlar olmaktad›r. Bu mutasyonlar›n

bir k›sm› zararl›d›r, yani olufltu¤u or-

ganizmaya hasar verir; geri kalan

mutasyonlar ise herhangi bir etkiye

sahip de¤ildir. Ancak bilinen ve göz-

lenen bütün mutasyonlar›n negatif et-
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Bazen bakteriler antibiyoti-
¤e karfl› koyabilmek için
genlerinde de¤ifliklik yapar
ve sonra kendi DNA'lar›n›
ortama b›rak›rlar. Çevrede-
ki di¤er bakteriler bu DNA
parçalar›n› kendi genlerine
dahil eder ve direnç
kazan›rlar. 

Bakteri
hücresi

DNA çift
sarmall›

DNA bakteri 
hücresine giriyor.

Moleküler olaylar
DNA parças›n› bak-

teri genomuna
birlefltirir.

Geriye kalan DNA
enzim taraf›ndan 

ayr›l›r.

Enzimler
taraf›ndan

parçalan›yor.

Kopyalama

Yeni oluflan hücreler yeni genomlar›
tafl›yorlar.



kili veya etkisiz olmalar›na ra¤men, evrimciler, bazen faydal› mutas-

yonlar›n gerçekleflti¤ine ve bu sayede yeni türlerin ortaya ç›kt›¤›na

inan›rlar (ayr›nt›l› bilgi için bkz. Harun Yahya, Hayat›n Gerçek Kökeni).

Bakterilerin, antibiyotiklere direnç kazanarak hayatta kalmalar›, ev-

rimcilere göre bakterilerin faydal› mutasyonlara u¤ram›fl olmalar›-

n›n, dolay›s›yla da evrimin en önemli delillerinden biridir. Ancak, ev-

rimcilerin böyle bir sonuca ulaflmalar›, onlar›n ideolojik e¤ilimlerin-

den kaynaklanmaktad›r. Ayr›nt›l› olarak incelendi¤inde, bakterilerin

antibiyotiklere direnç kazanmalar›n›n evrime bir delil oluflturmaya-

ca¤› aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Bu gerçekleri madde madde s›rala-

mak mümkündür:

1. Antibiyotik ad› verilen maddelerin tamam›, daha önce do¤a-

da zaten mevcut olan mikroorganizmalardan elde edilmiflir. Bu

canl›lar, farkl› bakterileri parçalay›p öldürebilen maddeler üret-

mektedirler. Ancak baz› mikroorganizmalar bu tür antibiyotikle-

re karfl› bünyenin savunma yapmas›n› sa¤layan genlere sahiptir-

ler. Yani o canl›n›n savunma sistemi, antibiyoti¤in içindeki öldü-

rücü maddeye karfl› haz›rl›kl›d›r. Bu savunma mekanizmas› bil-

gisinin sakl› oldu¤u gen paketi, bakteriler aras›nda özel bir yön-

temle paylafl›labilmektedir. Mesela bir bakteri grip afl›s›na karfl›

bir silaha sahiptir. Bu bakteri, sahip oldu¤u silaha ait bilgiyi

"plasmid" ad› verilen ve bilgisayarla u¤raflanlar›n disket olarak

düflünebilecekleri, paketler halinde, ortama b›rak›r. Bu bilgi, di-

¤er bakteriler taraf›ndan al›narak kendi bilgi bankalar›na, yani

DNA'lar›na monte edilir. Böylece farkl› bakteriler, grip afl›s›na

karfl› ayn› silahla donanm›fl olurlar. Bu ifllem s›ras›nda evrime

delil olabilecek hiçbir aflama yoktur. Bakteri DNA's› tesadüfi

mutasyonlar geçirip yeni bir özellik kazanmam›flt›r. Direnç gös-

termesini sa¤layacak bilgiye zaten ilk yarat›ld›¤› günden itiba-
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ren sahiptir. Yap›lan genetik araflt›rmalar sonucunda, yüz mil-

yonlarca y›l önce yaflam›fl bakterilerle günümüzde yaflayan ör-

nekleri aras›nda bir fark bulunmam›fl olmas› bunun önemli de-

lillerindendir. Ancak bu bilgi gerekti¤i anda devreye girmekte-

dir. Bu bilgiyi di¤er bakterilerle paylafl›ma açmas› da di¤er bak-

terilerin tesadüfen evrimlefltiklerine de¤il, bu bilginin kullan›m›

için yarat›lm›fl olan mekanizmadaki tasar›ma ve mükemmelli¤e

delildir.

2. Antibiyotiklere dirençli olan bakteriler, hayatta kal›r ve direnç

genine sahip olmayanlar ölürler. Böylece yeni bir tür ortaya ç›k-

m›fl olmaz. Sadece dirençsiz bakteriler öldü¤ü için, direnç sahibi

bakteriler ço¤alm›fl olurlar. Bu ise evrimcilerin iddia ettikleri gi-

bi yeni bir tür de¤il, ayn› bakterinin bir çeflididir. Evrim teorisi-

ni savunanlar bu de¤iflime mikro-evrim ad›n› verirler ve bu kü-

çük de¤iflimin makro-evrim ad› verilen genifl çapl› türleflmeye

delil oldu¤unu iddia ederler. Ancak üstte verilen bilgilerden an-

lafl›laca¤› gibi, bakterilerin antibiyotiklere karfl› direnç genleri ta-

fl›malar› ve bunlar› di¤er bakterilere

nakletmeleri, evrimsel bir me-

kanizma de¤ildir. Bu yüzden
Günümüzde,
bakterilerin "us-
taca istila" yön-
temlerini engel-
leyecek çeflitli
antibiyotikler
üretilmektedir.
Ancak üstün
teknolojiye ra¤-
men, antibiyo-
tiklerin tedavi
yöntemleri, bak-
terilerin ken-
dilerini koruma
yöntemlerine
yetiflememek-
tedir.



evrimin delili olarak de¤erlendirilemezler.

Bu durumun evrim olarak yorumlanmas›

için meydana gelen de¤iflimin, o canl›n›n

DNA's›na yeni bilgiler eklemesi gerekir. Hal-

buki bakteri bir de¤iflim sonucu direnç kazan-

maz. Bu direnç onda zaten mevcuttur.

3. Evrimcilerin faydal› mutasyon olarak gösterdikleri

örneklerin tamam›nda, meydana gelen mutasyon o organizma-

n›n bilgi kaybetmesine, yani zarar görmesine sebep olmufltur. Bu

yüzden evrimciler DNA adl› bilgi bankas›na faydal› bilgi ekle-

yen tesadüfi mutasyonlar konusunda büyük bir ç›kmaza düfl-

müfllerdir.

Bakterilerin bu özelliklere sahip olmalar› bilim adamlar›n› ol-

dukça endiflelendirmektedir. Son zamanlarda Stephen Hawking gibi

bilim adamlar›n›n çizdikleri k›yamet senaryolar›nda bakterilerin

önemli bir yeri vard›r. Özellikle hastal›k kayna¤› olan bakterilerin,

gen transferi sayesinde farkl› antibiyotiklere karfl› direnç kazanmala-

r›, ortaya süper bakterilerin ç›kmas› ihtimalini art›rmaktad›r. Yaklafl›k

otuz y›ld›r yeni bir antibiyotik üretilmemifltir. Mevcut bakterilerin bir

k›sm› bu ilaçlara dirençlidir. Bu yüzden her y›l 5 milyon kifli etkisiz

hale gelen antibiyotikler yüzünden ölmektedirler. ‹laç firmalar› gele-

cek on y›l boyunca yeni bir antibiyotik üretilmeyece¤ini söylemekte-

dirler. Di¤er bir ifadeyle bu dönem içinde ortaya ç›kacak dirençli bir

süper mikroorganizma büyük felaketlere yol açabilecektir. 
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Büyüklü¤ü mikronlarla ifade edilen tek bir
bakteri, insanlar›n y›llar›n› verip ürettikleri her
türlü tedbire karfl›, an›nda ve son derece usta-
ca çözümler gelifltirebilmektedir. Bu gerçek,
tesadüflere inanan evrimcileri çok zor bir du-
rumda b›rakmaktad›r. 



Evr‹mc‹ler‹n Bakter‹ Yan›lg›s›

Darwinistlere göre canl›l›¤›n oluflumu, tesadüfen meydana ge-

len hayali "ilk bakteri" sayesinde gerçekleflmifltir. Söz konusu "ilk

bakterinin" henüz hiçbir canl›l›k belirtisi yokken, tamamen kontrol-

süz bir ortamda aniden nefes almaya bafllad›¤›n› iddia edebilmek için

ise onun "basit" oldu¤unu öne sürmek zorundad›rlar. Bu "sözde basit

canl›" çeflitli ortam ve flartlardan tesadüfen etkilenmeli, tesadüfen çe-

flitli de¤iflimler yaflamal›, baz› mucizevi özellikleri –örne¤in kendi be-

sinini üretmeyi, mayoz bölünürken aniden mitoz ço¤almaya baflla-

may›– ö¤renmeli ve flimdiki kapsaml› canl›l›¤› oluflturmal›d›r. Özetle,
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Evrimcilere göre yaflam, ilkel atmosfer ortamlar›nda "basit" bir ilk bakterinin ortaya ç›-
k›fl› ile flekillenmifltir. Bakterilerin "basit" tan›mlamas›ndan çok uzak oldu¤unun ortaya
ç›kmas› ise, evrimcilerin bu iddialar›n› tümüyle geçersiz k›lm›flt›r. 
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evrim teorisine göre canl›l›¤›n bir bafllang›c›n›n olabilmesi için canl›-

l›¤› bafllatacak "basit" bir hayali bakterinin de olmas› gerekmektedir.

Ayn› bat›l inanca göre bütün canl›lar, daha basit formlardan evrimlefl-

mifl ve gittikçe daha kompleks bir hale gelmifllerdir. Canl›lar›n s›n›f-

land›r›lmas›nda (taksonomi) bu anlay›fl genel olarak hakim olmufltur.

Ancak günümüzde, bilim dünyas›nda meydana gelen büyük ilerle-

meler, bu anlay›fl› de¤ifltirmeye ve evrim teorisinin kendi içinde sert

elefltirilere u¤ramas›na yol açm›flt›r. Ünlü evrimci Stephen Jay Gould

bu anlay›fl› elefltirirken, temelinde yatan ›rkç›l›¤› da vurgulamaktad›r.

Bu anlay›fla göre bütün canl›lar›n en üstünü insan, insanlar›n en üs-

tünü ise, belirli bir ›rk olarak görülmektedir:

‹nsan-merkezcilik, genel taksonomiyi, bize yak›n yarat›klar aras›nda

ince; daha uzak ve "basit" organizmalar aras›nda çok kaba ay›r›mlar

yapmaya yöneltmifltir. Bulunan her yeni difl yeni bir memeli türünü ta-

n›mlarken, bütün tek hücreli yarat›klar›, toptan "ilkel" canl›lar olarak

adland›r›r›z.61

Hayat›n "basit bir ilk bakteri" sayesinde bafllad›¤› iddias› kuflku-

suz büyük bir aldatmacad›r. Bu iddiay› öne sürenler, ilk önce canl›l›-

¤›n nas›l ortaya ç›kt›¤›n› aç›klamak zorundad›rlar. Ancak evrimci

kaynaklar incelendi¤inde hayat›n nas›l ortaya ç›kt›¤› konusunda bi-

limsel bir bulguya rastlayamay›z. Bilimsel kan›tlar›n olmamas›, çeflit-

li tahminlerin ve hikayelerin kabul görmesine yol açm›flt›r. Evrim te-

orisinin temelinde yer alan maddeci anlay›fl bu hikayelerin flekillen-

mesinde de önemli rol alm›flt›r. 

Fosil kay›tlar›na göre, tespit edilebilen ilk canl› bundan 3,5 mil-

yar y›l önce yaflam›fl bir siyanobakteri fosilidir. 3,5 milyar y›l önce ya-

flam›fl bu bakteri günümüzde de yaflamaktad›r ve hiçbir de¤iflime u¤-

ramam›flt›r. Ancak evrimcileri as›l hayal k›r›kl›¤›na u¤ratan fley siya-
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Erken Archaean döneme ait olan ve
siyanobakterilerin faaliyetleriyle oluflan
bu katman, milyonlarca y›l önce bakteri-
lerin fotosentez gibi karmafl›k bir ifllemi
gerçeklefltirdiklerini göstermektedir.

nobakterinin bilinen en kompleks bakterilerden biri olmas›d›r. Foto-

sentez gibi son derece kompleks bir tasar›ma ve ifllem yetene¤ine sa-

hip bu bakteri, günümüz bilim adamlar› taraf›ndan kesinlikle basit

bir canl› olarak görülmemektedir. Evrimci iddia iflte bu noktada da

büyük bir hezimete u¤ramaktad›r. Fosil kay›tlar› 3,85 milyar y›l önce

bakterilerin bugünkü özellikleriyle var olduklar›n› göstermektedir.

Yap›lan çal›flmalara göre ise, dünyan›n canl›l›¤a müsait bir hale gel-

mesi de tam bu tarihlere rastlamaktad›r.62 Yani bakterilerin, ilerki bö-

lümlerde de bahsedilecek olan kompleks yap›lar›, evrim teorisinin

öne sürdü¤ü gibi, imkans›z tesadüflerle, yavafl yavafl, uzun bir dene-

me yan›lma sürecinden sonra de¤il, üstün bir plan›n, belirli bir parça-

s› olarak aniden ortaya ç›km›fllard›r. 

Dahas›, bir varl›¤›n cans›z-

ken, aniden canlanmas›, o canl›

"basit" bile olsa, hiçbir flekilde



mümkün de¤ildir. Yani hiçbir do¤al mekanizma, cans›z maddeden

canl› madde üretecek güce sahip de¤ildir. Su, toprak ve hava, milyar-

larca y›l boyunca bir arada dursalar bile, ne canl›l›¤› ne de o canl›l›¤›n

sahip oldu¤u üstün tasar›m›, planlayacak veya ortaya ç›kartacak, ak-

la ve bilince sahip de¤ildirler. Bu aç›dan incelendi¤inde, basit oldu¤u

iddia edilen bakterilerin hiç de evrimcilerin iddia ettikleri gibi basit

canl›lar olmad›klar› ortaya ç›kar. Bu gerçe¤i evrimcilerin, bir bakteri-

nin kendi kendine oluflabilmesi ile ilgili yapt›klar› ihtimal hesaplar›n-

da da aç›kça görmek mümkündür:

Hoyle ve Wickramsinghe canl› bir bakterinin kendili¤inden meydana

gelme ihtimalinin 1040.000'de 1 oldu¤unu hesaplam›fllard›r... Shapiro da-

ha gerçekçi flartlara dayanarak hesaplamalar yapan Morowitz'den bah-

setmektedir: 'Harold Morowitz taraf›ndan daha gerçekçi bir hesap ya-

p›lm›flt›r... Morowitz taraf›ndan hesaplanan karfl›l›k, Hoyle'un ihtimal-

lerini tamamen anlams›z hale getirir: 10100.000.000.000'de 1 ihtimal..63

Burada yap›lan matematik hesab›n› daha yak›ndan incelemek

gerekmektedir. Önce 10 say›s›n›n yan›na yüz milyar s›f›r getirmemiz

ve bu inan›lmaz say› içinden tek bir ihtimali kabul etmemiz gerekir.

Oysa matematikte 1050'de 1'den küçük ihtimaller "s›f›r ihtimal" ola-

rak kabul edilirler. K›sacas› böyle bir olas›l›¤›n gerçekleflmesi imkan-

s›zd›r.

Bütün bunlar›n yan› s›ra, mikro alemin en önemli ö¤elerinden

biri olan bakteri, yap› ve ifllev olarak da basit bir canl› olmad›¤›n›

aç›kça göstermektedir. Evrimcilerin bakteri gibi tek hücreli canl›lar›

basit olarak görmeleri asl›nda sadece ba¤l› olduklar› ideolojiden kay-

naklanan bir zorunluluktur. ‹lk olarak flunu söylemek gerekir ki, bu

canl›lar›n her biri basit olmak flöyle dursun, birer tasar›m harikas›d›r-

lar. Üstlendikleri hayati görevleri yerine getirmek için böyle mükem-
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mel bir yap›ya sahip olmalar› gerekir. Bu

canl›lar›n belirli bir görevi yerine getir-

mek için uzmanlaflm›fl yap›lar› vard›r. Me-

sela fotosentez yapan bakterileri ele alal›m. Yer-

yüzünde hayat›n devam› için gerekli olan oksijenin %70'ini bu canl›-

lar üretir. Ayn› zamanda bu canl›lar, karbondioksidi kullanarak, bafl-

ka türlü ortaya ç›kmas› mümkün olmayan, besin kaynaklar›n› üretir-

ler. Yani evrimcilerin basit dedi¤i bu üstün tasar›m sayesinde, hem

oksijen üretilir, hem dünyadaki bütün besin zincirinin temeli ortaya

ç›kar, hem atmosferdeki zehirli karbondioksit oran› dengelenir, hem

de bu canl›lar›n çok h›zl› ve büyük miktarda ço¤alabilen sistemleri,

kendilerini, birçok canl›n›n hayatta kalmak için yedi¤i besin haline

getirir. Bütün bu özelliklerin yan› s›ra, alg, plankton veya diatom gi-

bi tek hücrelilerin, üstün teknoloji harikas› olan bilgisayar "çip"lerine

benzeyen yap›lar›, bu canl›lar›n ilkel olduklar› iddias›n› gülünç hale

getirmektedir. 

A
D

N
A

N
 O

K
T

A
R

112

Bakteriler sade-
ce insanda de-
¤il, yeralt›ndaki

bir termitten bir
bitkinin kök tüyle-

rine kadar tüm can-
l›l›kta etkisini gösterir.

Yapt›klar› say›s›z faaliyet ile bu mikro canl›lar, canl›-
l›¤›n en temel ö¤elerindendir. Yeryüzündeki yaflam›n
vazgeçilmez ö¤elerini oluflturmalar›, Allah'›n mükem-
mel yaratmas›n›n göstergelerindendir.



Bakteriler sadece insanda de¤il, yeralt›ndaki bir termitten bir

bitkinin kök tüylerine kadar tüm canl›l›kta etkisini gösterir. Bu canl›-

lar, yeryüzünün her yan›na yay›lm›fllard›r ve üstlendikleri görevleri

milyarlarca y›ld›r her canl›da ayn› kusursuzlukla yerine getirmekte-

dirler. Bütün bunlar elbette tek bir gerçe¤e iflaret eder: Yarat›l›fl. 

Evrim teorisini savunanlar, asl›nda bu canl›lar›n basit bir yap›la-

r›n›n olmad›¤›n› çok iyi bilirler. Bu nedenle, söz konusu mükemmel

canl›lar›n özelliklerine de¤inirken, sahip olduklar› mekanizmalar›

aç›klamaya çal›fl›rken sürekli olarak bir ç›kmaz ve tereddüt içindedir-

ler. Mikroskobik bir canl›n›n varl›¤›n› aç›klamaktan aciz olan evrim

gibi bir teorinin karfl›laflmaktan çekindi¤i en büyük gerçeklerden biri

iflte budur. 20. yüzy›l›n geliflen bilim ve teknolojisi, elektron mikros-

kobu alt›nda, evrim teorisi yalan›n› bir kez daha ortaya ç›karan yep-

yeni bir alemi tan›tm›flt›r. Darwinistlerin gittikçe uzayan soru zinciri-

ne böylelikle bir yenisi daha eklenmifltir. Evrimciler çözüm yollar›

araya dursunlar, bu canl›larda karfl›laflt›¤›m›z her özellik, Allah'›n

gözle görünmeyen bir canl›da nas›l kusursuz bir sanat meydana ge-

tirdi¤ini keflfedebilmek ve bunu takdir edebilmek için bir yol olacak-

t›r. Allah'›n bu kusursuz sanat› ve ilmi Kuran'da flu

sözlerle ifade edilmektedir:

Hamd, göklerde ve yerde olanlar›n

tümü kendisine ait olan Allah'›n-

d›r; ahirette de hamd O'nundur.

O, hüküm ve hikmet sahibidir,

haber aland›r. Yerin içine gi-

reni, ondan ç›kan›; gökten

ineni ve oraya ç›kan› bilir.

O, esirgeyendir, ba¤›flla-

yand›r. (Sebe Suresi, 1-2)
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irüs dedi¤imiz mikroskobik canl›, insan

vücudunun en büyük düflman›d›r. Virüs,

insan vücudundaki herhangi bir hücreyi

kendisi için bir s›¤›nak olarak kullan›r,

burada ço¤al›r ve kimi zaman insan›n

ölümüne yol açabilir. Bir virüs, proteinden bir kabuk ve

kabu¤un içinde kendisine ait bilgileri içeren genetik flif-

relerden (DNA ve/veya RNA) oluflur. Tek bafl›na hayat

belirtisi gösteren bir fonksiyonu veya organeli yoktur.

Enerji üretebilecek veya protein sentezleyebilecek bir

sistemi yoktur. Dolay›s›yla bu önemli ifllevleri yerine

getirebilecek canl› bir hücrenin varl›¤›na muhtaçt›r. ‹fl-

te bu nedenle bir virüs milyonlarca y›l hiç bozulmadan

ve hiçbir hayat belirtisi göstermeden oldu¤u yerde ka-

labilir. Bu bekleme s›ras›nda yap›s›nda bir de¤ifliklik

olmaz veya bozulmaya u¤ramaz. Uzun süre bekledik-

V



ten sonra bir organizma ile karfl›laflt›¤›nda hemen canlan›r ve hare-

ketlenir. Art›k o, sanki planlar yapabilen, strateji gelifltirebilen, ak›l

kullanan fluurlu bir canl›d›r. Bu ola¤anüstü de¤iflimin tek nedeni ise,

Allah'›n canl›ya hareketlenmesi gerekti¤ini ilham etmifl olmas›, ona

hayat vermesidir. Kuflkusuz baflka hiçbir güç, hiçbir ilim, hiçbir tek-

nolojik mekanizma, bu ola¤anüstü fluurlu davran›fllara sebep ola-

maz.

Bir virüs oldukça uzun bir süre cans›z bir kristal halinde durur.

Onu uyand›rabilmek için tek gereken fley içine girip enfeksiyona u¤-

ratabilece¤i savunmas›z bir hücrenin s›cakl›¤› ve nemidir. Bu hücre-

nin içine yerleflti¤inde bazen bir saat içinde kendini 100 kez ço¤alta-

bilir. Bazen kendi genetik yap›s›n› de¤ifltirerek bir y›l içinde 20 mil-

yon insan› öldürecek kadar farkl›laflabilir. Böylesine güçlü ve ölüm-
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Sa¤da bakterileri enfekte
eden virüs, bakteriofaj
görülüyor.

Alt bölüm 

Kuyruk
lifleri 

K›l›f 

Bafl k›s›m

DNA



cül etkilere sahip olan virüsler o kadar küçüktürler ki, 1018 tanesi

(10'un yan›na 18 s›f›r›n gelmesiyle oluflan say›) bir pinpon topunun

içini ancak doldurur. E¤er evrenin bafllang›c›ndan beri saniyede bir

virüs pinpon topunun içine at›l›yor olsa idi flu an ancak topun yar›s›

dolmufl olurdu. Tabii her virüsün büyüklü¤ü ayn› de¤ildir. Baz›lar›

söz konusu virüslerden binlerce kez daha büyüktür, ama yine de bir

pinpon topunu doldurmalar› 30 milyon y›l› gerektirir, di¤erleri ise 80

kez daha küçüktürler ve topu 2 trilyon y›lda bile dolduramazlar.64
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En büyük boyutlardaki virüslerin
bile, bir pinpon topunu doldurma-

lar› (evrenin bafllang›c›ndan
beri saniyede bir virü-
sün pinpon topunun
içine at›ld›¤›n› kabul

edersek) 30 milyon
y›l› gerektirir. 



Virüslerin yap›lar›n› yak›ndan inceledi¤imizde mükemmel tasa-

r›mlara sahip olduklar›n› görürüz. Virüs kabu¤unu oluflturan mole-

küller, virüse adeta bir mücevher görünümü verirler. Her bir tür virüs

kendine has geometrik dizayn›yla hayranl›k uyand›r›c› flekiller mey-

dana getirir. Do¤adaki bütün yap›larda oldu¤u gibi, virüs inflas›nda

da belirli kurallar ve ölçüler söz konusudur. Virüslerin sahip oldu¤u

bu tasar›m›n kurallar› "kübik simetriyle" belirlenmifltir. Çeflitli bilim

adamlar› bu mimari tasar›m›n kurallar›n› ve yap›s›n› çözmek için

uzun y›llar boyunca araflt›rmalar yapm›fllard›r. Bu geometri kurallar›

sonucu ortaya ç›kan flekillere ikosahedron ad› verilmektedir. Böyle ör-

nek bir yap›da, eflkenar üçgenden oluflmufl 20 yüzey olacakt›r.

Farkl› virüsler, alt›gen, beflgen gibi farkl› geometrik flekilleri kul-

lanarak, çok yüzeyli, simetrik d›fl kabuklara sahip olmaktad›rlar. Ba-

z› virüsler ise boru veya silindir flekline sahiptirler. Bu tür virüslerde

ise sarmal simetrinin kurallar› geçerlidir. 
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Virüslerin sahip ol-
duklar› ikosahedron
ad› verilen yap›lar, efl-
kenar üçgen fleklinde-
ki 20 yüzeyden olufl-
maktad›r. 



Yeni keflfedilen virüsleri, x ›fl›n› analiziyle ve di¤er karmafl›k me-

todlarla mikroskop alt›nda incelemek bilimin 30 y›l›n› alm›flt›r. Bir

baflka deyiflle, kendi yöntemleri ile tüm canl›l›¤› etkisi alt›na alan, in-

sanlar›n kitle halinde ölümlerine yol açan, ama asl›nda yaln›zca bir

hücre zar› ve DNA'dan oluflan bu canl›, henüz geçti¤imiz yüzy›lda

keflfedilebilmifl ve o dönemden itibaren 30 y›l boyunca anlafl›lmaya

çal›fl›lm›flt›r. Ancak bu aflamaya gelene kadar say›s›z topluluk binler-

ce insan› ile, birbirinden farkl› flekillerde bu mikro canl›lar›n öldürü-

cü veya hastal›k yap›c› etkisi alt›nda kalm›fllard›r. Yani bu mikro can-

l›, insanlar›n varl›¤›ndan bile haberi olmad›¤› milyonlarca sene
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Farkl› virüsler, çeflitli geometrik flekilleri kullanarak çok yüzeyli ve
simetrik d›fl kabuklara sahip olmaktad›rlar. Tek bir mikro canl›daki
bu simetri ve sanat Allah'›n üstün yaratmas›n›n örneklerindendir. 



boyunca, birazdan detaylar› ile görece¤imiz ayn› inan›lmaz yöntem-

leri kullanm›fllar ve ayn› iflbölümü ile hareket etmifllerdir. ‹flte bu,

Allah'›n sonsuz ilminin bir tezahürüdür.
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Virüslerin tümü,
kendi etki alan-
lar›na göre çeflit-
li flekil ve özel-
liklere sahip
olurlar. Bu mik-
roskobik canl›-
n›n böylesine
flekillenebilmesi,
kuflkusuz ki dü-
flündürücüdür. 

RNA gövdesi 

RNA gövdesi 

Kapsül 

Kapsül 

Kapsül 

Kapsül 

Tütün mozaik virüsü

Fosfolipid zarf 

Virüs proteini

Grip virüsü

DNA gövdesi 

DNA
gövdesi 

Glikoprotein 

Adenovirüs 



V‹rüs ‹nsan Vücuduna Nas›l Yerlefl‹r? 

Bir virüs, bir hücreye girerek onun çal›flma düzenini kendisine

hizmet etmeye yönelik olarak de¤ifltirebilme yetene¤ine sahip bir

canl›d›r. Hücrelerden birine girmeden önce virüs, ayaklar› ile söz ko-

nusu hücrenin kendisi için uygun olup olmad›¤›n› anlar. E¤er hücre

uygunsa kendi DNA's›n› ya da baflka bir deyiflle "kendisini" hücrenin

içine boflalt›r. Hücre, kendi içine giren bu yeni DNA'y› genellikle ya-

d›rgamaz. Dolay›s›yla onun yabanc› bir madde oldu¤unu anlamaz.

Tespit edemedi¤i bu yabanc› maddeye karfl› savafl da açamaz. Hücre,

virüsün DNA's›n›, DNA'n›n hücrede bulunmas› gereken yere, yani

do¤ruca çekirde¤in içine tafl›r. Virüs, burada hücrenin kendi DNA's›-

na kar›fl›r. Bu aflamadan sonra hücre protein üretti¤ini sanarak bu ye-

ni virüs DNA's›n› ço¤altmaya bafllayacakt›r.

Hücre içinde gizlenen bu DNA molekülünü fark edebilmek ger-

çekten de zordur. Bu, 20 ciltlik bir ansiklopedinin herhangi bir yerine

yerlefltirilmifl yar›m sat›rl›k bir bilgiyi aramaya benzer. ‹flte bu neden-

le hücre durup dinlenmeksizin bu virüsün üretimine devam edecek-

tir. 

Hücre hassas dengeler içinde, hassas ifllemler gerçeklefltiren bir

organizmad›r. Hassas yap›s›na dahil olan farkl› bir DNA ile art›k tüm

düzeni bozulacakt›r. O, yerine getirmesi gereken ifllemleri kusursuz-

ca yapmaya devam eder, ama ortaya ç›kan sonuç vücudun tüm siste-

mini altüst eder. E¤er bozukluklar›n önemi azsa içlerinde virüs olan

hücreler virüsün çekirdek k›sm›n› kendi kromozomlar›na eklerler ve

farkl› flekilde bölünmeye bafllarlar. Bu, hücrenin kontrolsüz ço¤alma-

s›d›r ve söz konusu hücreler k›sa bir süre sonra kanser hücrelerine

dönüflürler.65 Bu düzensizlik kimi zaman insan›n hayat›na malolabi-

lir. Kimi zaman da virüsler, kendi varl›klar›na dair herhangi bir belir-
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ti göstermeden insan hücresine yerleflir ve orada sessizce beklerler.

Burada hiçbir faaliyette bulunmaz, kendilerini sezdirmeden günler-

ce, hatta y›llarca saklan›rlar. Virüsün buradaki amac›, ba¤›fl›kl›k siste-

minin zay›flad›¤› bir an› kollamakt›r. Vücudun kendisine direnç gös-

teremeyece¤i bir anda virüs, sinsi hareketini yapar ve hücre içindeki

faaliyetini bafllat›r. 

As›l flafl›rt›c› olan kendi DNA's› d›fl›nda hiçbir yabanc› maddeye

geçifl izni vermeyen hücre gibi bir organelin nas›l bir virüsün oyunu-

na gelebildi¤i, virüsün bunu hangi güç ve olanaklarla yapabildi¤idir.

Virüs, hücrenin içine girerek kendisine bir yer edinmekle kalmamak-

ta, ayn› zamanda hücrenin imkanlar›n› kullanarak üreyebilmektedir.

Burada sergilenen fluurlu davran›fl bilim adamlar› taraf›ndan hala an-

lafl›lamamaktad›r.

Hücre, içine giren virüsün etkisiyle ölüme do¤ru gider, ama par-

çalanmadan önceki son an›na kadar tüm enerjisini içindeki bu yaban-

c› madde için harcayacakt›r. Nitekim hücre ölüp parçaland›¤›nda, ar-

t›k üremifl ve son derece güçlenmifl olan virüs, di¤er hücrelere do¤ru

yay›l›r.

Bu istilan›n h›z› gerçekten de hayret vericidir. Kimi salg›nlar, sa-

dece insanlar› de¤il, kitleleri birkaç günde ortadan kald›racak kadar

güçlü virüslerin sayesinde meydana gelmifltir. Örne¤in 1918 y›l›nda

ortaya ç›kan bir grip salg›n› 20 milyondan fazla insan›, hastal›¤›n be-

lirtileri ilk ortaya ç›kt›ktan sonraki saatler içinde öldürmüfltür.66

Tek bir virüsün gerçeklefltirdi¤i bu fluurlu olay üzerinde biraz

durup düflünmek gerekir. Virüs ad›n› verdi¤imiz ve sadece bir d›fl ka-

buk ve DNA'dan ibaret olan canl›, milyonlarca sene sessiz kald›ktan

sonra nereden emir alarak, bafllama karar›n› nas›l ve ne zaman vere-

rek hücre içine girmektedir? Adeta bir tafl gibi cans›zken, hücre için-

de nas›l canlanmakta ve üreyebilmektedir? Cans›z geçirdi¤i y›llar bo-
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yunca onun varl›¤›n› muhafa-

za eden unsur nedir? Dahas›,

bir virüs insan vücudundaki

bir hücreye girerek tüm vücu-

du istila edebilecek bir bilgiye

nas›l sahip olabilir? Bu bilgi

söz konusu canl›n›n neresin-

de sakl›d›r? Bu canl› bu bilgi-

yi nas›l kullanabilir?

Bu canl›, elbette böyle bir

istilay› gerçeklefltirecek bir

beceriye ve ak›l sistemine sa-

hip olamaz. Onu, bütün bu ifl-

lemleri gerçeklefltirebilmek

için Allah kusursuzca yarat-

m›flt›r. Bir ayette flöyle buyru-

lur:

Gerçekten, gece ile gün-

düzün art arda geliflinde

ve Allah'›n göklerde ve

yerde yaratt›¤› fleylerde

korkup-sak›nan bir top-

luluk için elbette ayet-

ler vard›r. (Yunus Sure-

si, 6)
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Bakteriofaj›n bir bakteriyi en-
fekte etmesi ve yeni virüs-
lerin oluflumu. 

Radyoak-
tif olma-
yan k›l›f

Radyoaktif DNA
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Yavru virüsler Yavru virüsler
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Radyoaktif k›l›f
Radyoaktif ol-
mayan DNA



V‹rüsler Çok Çefl‹tl‹d‹rler

Virüs genetik yap›ya sahip bir organizmad›r, ama sahip oldu¤u

genetik bilgiyi kendi kendine çal›flt›rma kapasitesi yoktur. ‹flte bu ne-

denle tek bafl›nayken "canl›" özelli¤ine sahip de¤ildir. Canl› kategori-

sine bile çeflitli koflullar alt›nda kabul edebildi¤imiz bu organizman›n

gen yap›s› ise inan›lmaz bir çeflitlilik gösterir. Bir virüs oldukça fazla

say›da harfin biraraya getirdi¤i bir genoma, yani bir DNA yap›s›na

sahiptir. Daha ilginç olan bir baflka özelli¤i ise, her virüs genomunun

benzersiz olarak "tek" olmas›d›r.

Virüsler boylar›na göre çeflitli harf

s›ralamalar›na sahiptirler. Örne¤in

Hepatit B virüsü 3200 nükle-

otidden, yani harften olufl-

maktad›r. HIV virüsünün

ise nükleotid say›s›

10.000'dir. Uçuk meydana

getiren Herpes gibi daha bü-

yük virüslerin ise DNA'lar›n›

oluflturan nükleotid say›s› yakla-

fl›k 100.000 civar›ndad›r. Büyüklü¤ü

ancak mikron ile ifade edilen bu canl›

sahip oldu¤u yegane organeli olan

DNA's›nda sakl› olan bu harfler

sayesinde üreyebilmekte, farkl›

bir hücreye girerek yaflamas› ge-

rekti¤ini ö¤renmektedir. Virüsün

sahip oldu¤u tüm özellikler

DNA's›nda sakl› olan bu flifrelere s›¤-

d›r›lm›flt›r.
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Hepatit B
virüsü 

Herpes
virüsü
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Üstün becerileri sayesinde virüsler, çok k›sa bir zaman içinde

kendi genetik niteliklerini de¤ifltirebilme özelli¤ine de sahiptirler. Ay-

n› hastal›k, virüslerin nitelik de¤ifltirmeleri sonucunda farkl› biçim-

lerde kendisini gösterebilmekte ve söz konusu ani de¤ifliklikler nede-

ni ile bu hastal›klara karfl› bir tedbir al›namamaktad›r.

Tedbir al›namamas›n›n nedeni, virüsün yeni hali ile kendisini

sezdirmeden hücreye s›zabilmesinden ileri gelmektedir. Normal flart-

larda daha önce ortaya ç›km›fl olan virüsleri vücudun tan›mas›n› sa¤-

layan ve virüslere karfl› tek önlem gibi görünen afl›lar, virüsün kendi-

sini de¤ifltirmesi sonucunda etkisiz kalmaktad›r. Afl› ile vücuda tan›-

t›lm›fl olan bir virüs, vücuda hastal›k yapmak üzere girdi¤inde sa-

vunma sistemi taraf›ndan "düflman" olarak alg›lanmakta ve daha

bafllang›ç aflamas›nda yok edilmektedir. Afl›lar, ayn› hastal›¤› yapan

fakat kendi genini de¤ifltirmifl olan yeni virüsü tan›yamamaktad›r.

Nitekim grip hastal›¤› için gelifltirilmifl bir afl› bir sonraki sene hiçbir

ifle yaramaz, çünkü gribe neden olan virüs her sene yeni bir flekle gir-

mektedir. Bu durum AIDS'e yol açan HIV virüsü için de geçerlidir

kuflkusuz. Ancak HIV virüsü kendisini o kadar h›zl› yeniler ki, üreti-

len afl›n›n ömrü 1 günü dahi tamamlayamamaktad›r.

Burada virüsün sahip oldu¤u üstün ve ak›lc› yetene¤i görme-

mek mümkün de¤ildir. Bir virüsün üreme ve kendisini de¤iflikli¤e

u¤ratma h›z› o kadar yüksektir ki, bu mikroskobik canl› söz konusu

özellikleri ile insan akl›na ve teknolojisine üstün gelmektedir. Orta

h›zdaki bir virüs günde 10.000 yavru virüs üretebilir. E¤er ilk gün tek

bir virüse sahipseniz, ikinci gün 10.000, sonra 10.000x10.000, daha

sonra 10.000x10.000x10.000, yani 1000 milyar virüse sahip olursunuz.

Örne¤in HIV virüsü vücuda girdi¤inde mevcut virüslerin yar›s›ndan

fazlas› savunma sistemince 5 günden k›sa sürede yok edilmektedir.

Ancak ayn› süreç içersinde bir o kadar da yeni virüsler ortaya ç›kar.

‹çlerinden en az biri ba¤›fl›kl›k sistemince tan›nd›¤›nda di¤erleri fark-



l›laflacakt›r. Organizman›n sald›r›lar›na karfl› ayakta kalacak ve gele-

cek virüs popülasyonunun ilk eleman› olacakt›r. 

Evrim teorisi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda virüs, cevaps›z sorulara bir

yenisini eklemektedir. Hayali evrim a¤ac›nda virüsün hayali bir yeri

vard›r. Fosili olmayan bu organizmalar›n ne zaman ve nas›l ortaya

ç›kt›¤› bilinmemekte sadece evrim senaryolar›nda tahmini olarak yer

almaktad›r. Evrimcileri s›k›nt›ya sokan konular›n bafl›nda, virüsün

kompleks yap›s› gelmektedir. Gerçekten de evrimciler virüsleri bak-

teri gibi ilkel bir tek hücreli olarak s›n›flamak niyetindedirler, ancak

bakteriler ve virüsler birbirinden çok farkl› yap›lara sahiptirler. Bak-

terilerin büyük bir k›sm› hücre içinde serbestçe yüzen dairesel kro-

mozomlara sahipken, içine virüslerin ve insan›n da dahil oldu¤u

ökaryot hücrelerde çubuk fleklindeki kromozomlar çekirde¤in içinde

korunmaktad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda virüs, özellikle de pox (fren-

gi) grubu virüsler, bakterilerin dahil oldu¤u prokaryotlardan çok

ökaryotlara yak›nd›r. Ayr›ca virüsün yap›s›n› oluflturan DNA ve

RNA paketleri bakterilerle tamamen farkl› yap›lar sergilerler.

Böylesine bir farkl›laflmay› meydana getiren ve onlara bu yete-

ne¤i veren güç nedir? 
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HIV vi-
rüsü ken-
disini öyle h›zl› yeniler ki,
gelifltirilen afl›n›n etkisi bir
gün bile sürememektedir. 



Bu soruyu evrim ile aç›klamaya çal›flan insanlar daima çeliflkiler

içinde kalacaklard›r. Sorunun, "farkl› iflleyen evrim mekanizmalar›n-

dan" kaynakland›¤›n› iddia edecek ve teoriler öne sürmeye devam

edeceklerdir. Karfl›lar›ndaki bu mükemmel düzenin fark›nda olduk-

lar› halde onu inkar edeceklerdir. ‹nkar ettikçe bu ve bunun gibi so-

rular daha da y›¤›lacak ve Darwinistler çaresizce yalanlar aramaya ve

teoriler üretmeye devam edeceklerdir. Ömürlerini bu amaç u¤runa

harcam›fl olan tüm evrimciler gibi yeni iddialar›n sahipleri de hiçbir

çözüme ulaflamam›fl olarak ömürlerini tamamlayacak, flimdiye dek

ortaya at›lm›fl tüm evrimci iddialar gibi yeni iddialar da desteksiz ve

delilsiz kalacakt›r. Sonuçta, kimi Darwin'den beri varolan kurallar›n

hiçbir sonuç getirmedi¤ini ve gerçeklere karfl› direnmenin mant›ks›z-

l›¤›n› anlayacak, kimisi de ömrünü yalanlar üzerine kurulu bir teori

için harcamakta sak›nca görmeyecektir. Kuflkusuz, insan›n 100 tril-

yon hücresinin tek bir tanesine benzersiz yöntemlerle girmeyi bafla-

ran, son derece küçük bir canl› olmas›na ra¤men koskoca bir insan›n,

hatta kitlelerin ölümüne sebep olan bir virüs, Allah'›n çok büyük bir

mucizesidir. Allah'›n sonsuz akl›n› görebilmemiz için yarat›lm›flt›r.

Allah'›n dilemesiyle, insan›n gözle görülmeyen bir virüse karfl› nas›l

aciz kalabilece¤ine flahit olmas› için var edilmifltir. Yeryüzündeki tüm

mükemmel eserler gibi, bu canl› da bu eserin yarat›c›s›n›n gücünü

ilan etmektedir. ‹nsanlar kabul etse de, etmese de bu mutlak olan bir

gerçektir. Allah bu konuda flöyle buyurmaktad›r:

Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan

Allah'a tevekkül ettim. O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetleme-

di¤i hiçbir canl› yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdo¤ru

bir yol üzerinedir (dosdo¤ru yolda olan› korumaktad›r.)" (Hud

Suresi, 56)
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az› canl›lar içlerinde halkalar bulunan

pigmentlere sahiptirler. Bu halkan›n özel-

li¤i etraf›ndaki elektronlar›n serbestçe ha-

reket edebiliyor olmas›d›r. ‹flte bu neden-

le söz konusu halka kolayl›kla elektron

kazanabilir veya kaybedebilir. Dolay›s›yla bu halka et-

raf›ndaki ›fl›¤› ve enerjiyi hemen yakalayabilir. Yeryü-

züne gelen günefl ›fl›¤› da bu pigmentin kendisine çeke-

bildi¤i enerjilerden biridir. Güneflin enerjisini yakala-

yan ve kendi bünyesine alabilen bu pigmente "klorofil"

deriz. E¤er bir canl› "klorofile" sahipse, bu canl› "foto-

sentez" yapabilir.

Fotosentezi ne insanlar ne de hayvanlar gerçeklefl-

tirebilirler. Bu canl›lar, klorofilden yoksundurlar. Bu ifl-

lem, laboratuvarlarda da yapay olarak gerçeklefltirile-

mez. Klorofilde meydana gelen ifllemler ve bu pigmen-
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tin sahip oldu¤u mekanizma son derece karmafl›kt›r ve henüz tam

olarak anlafl›lamam›flt›r. Yeryüzünde yeflil bitkilerin d›fl›nda, sadece

daha önce de¤indi¤imiz fotosentetik bakteri ve birazdan inceleyece-

¤imiz algler fotosentez yapabilirler. Bu mikroskobik canl›lar, fotosen-

tez ifllemi ile kendi enerjilerini karfl›larken yeryüzünün de büyük bir

gereksinimine cevap verirler. %30 oran›nda karbondioksit gaz›n› içle-

rine çeker ve gezegenin %70'lik oksijen ihtiyac›n› karfl›larlar. Ayr›ca

canl› türlerinin %70'i için besin sa¤larlar.67 Bu canl›lar, sadece fotosen-

tez yapabilecekleri bir mekanizmaya de¤il, bedenlerine ald›klar› gü-

nefl ›fl›¤›n› vücutlar›n›n ›fl›k göremeyen k›s›mlar›na tafl›malar›n› sa¤-

layan özel bölmelere ve mekanizmalara da sahiptirler.68

Bu mikro canl›lar›n insanlardaki gibi bir beyni yoktur, insanlar

gibi düflünemez ve ak›l kullanamazlar. Bedenleri ancak mikroskop al-

t›nda görülebilen tek veya biraraya gelmifl birkaç hücreden ibarettir.

A
D

N
A

N
 O

K
T

A
R

130

Algler, flimdiye kadar hiçbir insan›n özel koflullarda gelifltiremedi¤i mükemmel
bir mekanizmaya sahiptirler. Tek hücreli bedenlerindeki kimyasal fabrika saye-
sinde fotosentez gibi karmafl›k bir ifllemi gerçeklefltirirler. Bu gerçek, Allah'›n
büyüklü¤ünü görüp anlamam›z için tek bafl›na yeterli bir sebeptir. 



Ancak bünyelerinde ken-

dileri için yarat›lm›fl

olan mikroskobik bir

fabrika ile ekolojik

sistemin en önemli

gereksinimlerini

karfl›larlar; oksijen

ve besin. fiimdi

mikro dünyan›n bu

kapsaml› ifllevlere sa-

hip elemanlar›ndan en

önemlisini, yani algleri daha

yak›ndan inceleyelim: 
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Fotosentez esnas›nda görülen
bu alg, canl›l›¤›n en önemli ihti-
yaçlar›n› karfl›lamaktad›r: Ok-
sijen ve besin. 
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Algler s›¤ sularda yayg›n olarak bulunan organizmalard›r ve s›-

cak su kaynaklar›ndan buz ve kar yüzeylerine kadar günefl ›fl›¤› gö-

ren her su yüzeyinde yaflayabilirler. Alg hücresi, renkli ve renksiz k›-

s›m olarak iki bölümden oluflur. Renksiz k›s›mda DNA ve baz› algler-

de çekirdek bulunurken, bu bölümü çevreleyen renkli k›s›mda RNA

ve renk veren çeflitli pigmentler bulunmaktad›r. 

Özel alg gruplar› içerdikleri pigment türü, hücre duvarlar› ve

hareketliliklerine göre birbirlerinden ayr›lmaktad›rlar. Algler, klorofil

içeren yeflil veya mavi-yeflil renkte ya da kahverengi ve k›rm›z› ola-

bilmektedirler. Kahverengi ve k›rm›z› olanlar yaln›zca klorofil içer-

mez, ayr›ca yeflil rengi gizleyen karoten gibi pigmentleri de içerirler.69

Algler ince ve kat› bir hücre zar›na sahiptirler. Baz› algler flagella ad›

verilen tüycüklerle hareket ederler. Hücrenin içinde kompleks bir çe-

kirdek bulunmaktad›r. Klorofil ise fotosentezin ›fl›k reaksiyonlar›n›

gerçeklefltiren özel bir zar

ile çevrilmifl, daha

do¤rusu korun-

mufl durumda-

d›r.

Algler, klorofil içeren
yeflil ve mavi-yeflil

renkte ya da kahve-
rengi ve k›rm›z› ola-

bilmektedirler. 



Alglerin foto-

sentez d›fl›nda ger-

çeklefltirdi¤i di¤er

önemli ifllerden bir ta-

nesi, içinde bulunduk-

lar› suyun organik mad-

delerini büyük miktarda ar-

t›rmalar›d›r. Bu yolla suda yafla-

yan organizmalar›n besinlerini art›rmakta-

d›rlar. Dolay›s›yla alglerin bulundu¤u sular son derece verimli ve di-

¤er canl›lar›n yaflamas› için oldukça elverifllidir. Algler ayn› zamanda

sular›n yenilenmesi aç›s›ndan da temizleyici bir rol oynarlar. Doldu-

rucu, hatta yap›c› özelliklere sahip olanlar, k›y› ve diplerin biçimini

ve niteli¤ini de¤ifltirirler. Suda yaflayan hayvanlara besin olur, onlar

için besin üretir ve bu yönleriyle okyanus ortam›nda beslenme zinci-

rinin temelini olufltururlar. 

Baz› algler temel enerji olarak ›fl›k ve CO2 kullan›rlar. Kimileri

ise basit organik maddelerden karmafl›k organik maddeler üreterek

bunlarla beslenirler. Alglerin kulland›klar› ve ürettikleri enerjinin

miktar›n› anlayabilmek için flu örne¤i verebiliriz. Atlantik Okyanu-

su'ndaki günlük enerji zincirinde, bir yaz gününde okyanus yüzeyi-

ne güneflten ulaflan enerji miktar› 2 milyar kaloridir. Bu enerjinin

%99.5 yans›t›l›r ve da¤›t›l›rken sadece %0.5'lik bir oran 1.670.000 gr.

besin üretmek amac›yla tek hücreli algler taraf›ndan kullan›l›r. Algler

H
A

R
U

N
 Y

A
H

Y
A

133

Algler ince ve kat› bir
hücre zar›na ve komp-
leks bir çekirde¤e sa-
hiptirler. Klorofil, foto-
sentezin ›fl›k reaksiyon-
lar›n› gerçeklefltiren
özel bir zarla korun-
mufltur. 

Hücre duvar› 

Hücre duvar› 

Merkezi
vaküol Kloroplast 

Kloroplast 

Mitokondri 

Çekirdek 



bunun %32'sini karbondioksit olarak al›r, %8'ini ise organik madde

olarak eritir ve d›flar› atarlar.70 %8'lik oran, gezegenin ihtiyac› olan or-

ganik madde miktar›d›r. Söz konusu döngü ile bu organik madde di-

¤er canl›lara iletilmifl olur. 

Algler özellikleri bak›m›ndan da çok yönlü olarak kullan›lmak-

tad›r. Çeflitli yiyeceklerin, ilaçlar›n ve di¤er endüstriyel ürünlerin kul-

lan›m›nda do¤rudan kullan›ld›klar› gibi, çeflitli ürünlerin yap›m›nda

da çok önemli bir etkendirler. Bu ürünler, çeflitli yiyeceklerin, t›bbi ve

kozmetik ürünlerinin yap›m›nda da kullan›lmaktad›r.71 Allah, bu kü-

çük canl›y›, pek çok faydaya vesile k›lm›flt›r. Elbette bu, üstün güç sa-

hibi yüce yarat›c›m›z olan Allah'›n büyüklü¤ünün bir baflka önemli

delilidir. 
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Algler, kendi
besinlerini
sa¤larken,

ayn› zaman-
da enerji üre-
tirler. Ürettik-

leri enerji,
yaflam›n de-

vam› için ge-
rekli olan

miktardad›r.
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Okyanuslara Günefl'ten gelen enerjinin büyük bir bölümü yans›t›l›rken, çok küçük
bir bölümü de algler taraf›ndan kullan›l›r. Alglerin bu enerjiyi kullanarak ürettikleri
besin ile, tüm canl›lar›n ihtiyac› olan organik maddeler sa¤lanm›fl olur. 
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Algler‹n ‹kl‹m‹ Sab‹t Tutma 

Özell‹kler‹ Vard›r

Alglerin büyük bir bölümü dimetilsülfit (DMS) ad› verilen bir

gaz üretir. Bu gaz, daha önce de k›saca belirtti¤imiz gibi, denizin he-

men üstündeki havada oksijenle reaksiyona girerek kat› taneciklere

dönüflür. Böylelikle bulutlar meydana gelir. Baflka bir deyiflle, algler

kendi bulunduklar› bölgelerde bulutlar›n oluflumundan da sorumlu-

durlar. Bu bulutlar da güneflten gelen radyasyonu geri yans›tarak ge-

zegeni olmas› gerekenden daha so¤uk, yani flimdiki ›s›s›nda tutar.

Dolay›s›yla algler, gezegenin ›s›s›n› dengeleyecek kadar etkili ve

önemli bir özelli¤e sahiptirler. 

Algler, gerçeklefltirdikleri kimyasal ifllemler sayesinde, yeryüzündeki enerji dönüflüm-
lerinin ve ›s› sabitli¤inin en önemli sebebidirler. Sahip olduklar› yetenekler, Allah'›n bu
canl›larda sergiledi¤i ve insanlara sundu¤u güzelliklerdendir. 

Nitrojen
dönüflümü 

Buharlaflma
dönüflümü 

Mineraller

Yak›tlar›n
yanmas› 

Denitrifikasyon

Nitratlar

At›klar

Ayr›flan
maddeler

CO2

Solunum 

FotosentezN2

CO2

H2O
H2O

N2

H2O
H2O ya¤›fl

Nitrojen
dönüflümü

Denitrifikasyon

Buharlaflma

Fotosentez
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Mavi yeflil alg

At›klar
Nitratlar

Çözünmez
mineraller

Çözünür
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Kabuklardaki
karbonatlar

Çözünmüfl
karbonatlar

O2

Kireçtafl›

CO2

CO2

Günefl enerjisi
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Kuflkusuz evrimci biyologlar›n böyle bir sistemi anlamalar› ve

evrim ile aç›klamalar› mümkün de¤ildir. Evrenin hiçbir safhas›nda

meydana gelmemifl olan ve yaln›zca bir aldatmaca ve hayalden iba-

ret olan evrim, tek hücreli bir canl›n›n atmosfer flartlar›n› ve yeryüzü-

nün ›s›s›n› etkilemesini de aç›klayamaz. Üstelik bu canl›n›n söz konu-

su sistemi gerçeklefltirirken kulland›¤› mekanizma evrimcileri daha

da düflündürecek türdendir. 

Atmosfer ›s›nmaya bafllad›¤›nda alglerin aktivitesi artar ve

DMS, yani dimetilsülfit gaz› üretmeye bafllarlar. Alglerin bu madde-

yi nas›l ve neden ürettikleri henüz tam olarak anlafl›lamam›flt›r. Bir

görüfle göre DMS hücrenin salg›lad›¤› bir at›k maddedir. Di¤er bir id-

diaya göre de hücreler zarar gördüklerinde düflmanlar›na karfl› ko-

runmak için toksik, yani zehirli bir asit salg›lamaktad›rlar. Virüs veya

planktonlar›n sald›r›lar›na u¤rayan bir alg iflte bu nedenle büyük

miktarda DMS salg›lar. Bu hipotez do¤rulansa da bir algin bu mad-

deyi neden baz› zamanlarda fazla miktarda

baz› zamanlarda da az miktarda salg›lan-

d›¤› henüz anlafl›lamam›flt›r. Bu canl›n›n

söz konusu maddeyi salg›lamas›, da-

ha çok ihtiyaca yönelik olmaktad›r.

Algler s›cakl›¤a göre üretim miktar›-

n› de¤ifltirmektedirler. Hedef, yer-

yüzünün so¤utulmas› oldu¤undan

algler, DMS üretimini tropik bölge-

lerde daha fazla, daha so¤uk bölge-

lerde daha az yapmaktad›rlar. 

Alglerin meydana getirdikleri DMS gaz›
denizin hemen üstündeki oksijenle reak-
siyona girerek bulutlar› meydana getirir. 
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Bu organizmalar olmasayd› Dünya çok daha s›cak bir yer ola-

cakt›. Nitekim söz konusu üretim sonucunda gezegenimizde 400C'ye

varan bir so¤uma meydana gelmektedir. Bu so¤uma alglerin de ifline

yarar. E¤er so¤uma olmazsa, iyice ›s›nan okyanusun üst katmanlar›

so¤uk olan alt katmandan ayr›lacak ve böylece yüzeyde bulunan alg-

lerin derinlerdeki besinlere ulaflmas› imkans›z olacakt›r. ‹flte bu ne-

denle algler antifiriz etkisi gösteren bu maddeyi salg›larlar. ‹lginç

olan, tropik okyanuslarda yaflayan bu canl›lar›n neden antifiriz üret-

meye ihtiyaç duyduklar›d›r. Bu sorunun cevab›, organizman›n bu ifl-

lemden baflka faydalar da edindi¤ini gösterir: 

Algler antifiriz üretmeye ihtiyaç duyarlar, çünkü ürettikleri bu

madde ile suyun buharlaflmas›n› sa¤layarak

havaya geçebilirler. Alglerin havaya ge-

çip atmosferin üst bölgelerine ç›kabil-

mesi ise uzak bölgelere yay›lmalar›-

na yard›mc› olmaktad›r. Hava

ak›mlar›, bu küçük canl›lar›n tüm

Algler, tropik bölgelerde
antifiriz maddesi üreterek
s›cak okyanus yüzeylerin-
den afla¤›da bulunan be-
sinlere ulaflabilirler. Antifi-
riz üretme özellikleri, suyun
buharlaflarak havaya geç-
mesinin de temel nedenidir. 



gezegeni dolaflabilmeleri için oldukça etkili bir yoldur. Gökyüzünün

bu canl›larla dolu olmas› iflte bu yüzden hiç de flafl›rt›c› de¤ildir. Yer-

yüzünün hemen üzerindeki hava katman›nda, çeflitli türlerden, met-

reküpte 10,000 kadar mikroorganizma tespit edilmifltir. Atmosferde

50 km. yüksekli¤e kadar, alglerle ayn› yöntemi kullanan canl› bakteri

ve mantar çeflitleri bulunmaktad›r. Bu canl›lar, yeryüzündeki alglerin

fotosentez ifllemlerini h›zland›r›rlar. Fotosentez sonucu su yüzeyi ›s›-

n›r ve bu durum su yüzeyinde kabarc›klar›n oluflmas›n› sa¤lar. Alg-

ler ise, adeta bir sonraki aflamada kabarc›klar›n patlayaca¤›n› ve böy-

lelikle havaya ulaflabileceklerini bilircesine kabarc›¤›n üzerindeki

yerlerini al›rlar. Patlayan kabarc›k, alglerin planlar›n› gerçeklefltirir.

Art›k sudan ayr›lm›fl ve rahatça hareket edebilecekleri havan›n içine

geçebilmifllerdir. 

DMS oluflurken çevresine ›s› fleklinde enerji yayar. Bu enerji çev-

redeki havay› ›s›t›r ve ›s›nan hava yükselir. Alttaki hava, oluflan ak›m-

la yukar› çekilir ve bulutlar› oluflturur. Böylelikle su yüzeyindeki alg-

ler hava ak›m› ile yukar› ç›kar ve yay›lmak için yükselen hava hare-

ketlerinin meydana getirdi¤i rüzgar› kullan›rlar. Havaya yay›lan alg-

lerin büyük ço¤unlu¤unun k›rm›z› olmas› baflka bir önemli noktad›r.

K›rm›z› renk, atmosferin üst katmanlar›na ç›kt›klar›nda onlar› morö-

tesi ›fl›nlara karfl› korumaktad›r.72
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Anlatt›¤›m›z bütün bu sistem, böylesine küçük bir canl›n›n geze-

genimiz etraf›na yay›labilmek için her türlü gereksinime ve mekaniz-

maya sahip oldu¤unu aç›kça göstermektedir. Bir canl›n›n atmosferin

›s›s›n› etkileyebilecek güçteki özel bir gaz› üretmesi ve bununla dün-

yay›, tüm canl›lar›n yaflamas›na olanak verecek ortalama bir ›s›da tu-

tabilmesi özel bir dizayn ve planlaman›n varoldu¤unun aç›k bir ka-

n›t›d›r. Üstelik hayret verici olan, herfleyin gaz›n üretiminden ibaret

olmamas›, bu gaz›n özel flekillerde üst katmanlara ç›kabilmesi, bulu-

tun oluflumuna sebep olmas› ve daha da önemlisi bu ifllemlerin bir

mikro canl›n›n ifline yar›yor olmas›d›r. Daha önce belirtti¤imiz gibi,

evrimciler meydana gelen bu olaylar karfl›s›nda flaflk›nd›rlar. Bu do-

¤ald›r, çünkü bir mikro canl›n›n organize bir flekilde tüm dünyan›n

ekosistemini etkisi alt›na almas› evrimin basit ve hayali mekanizma-

lar›n› tümüyle saf d›fl› b›rakacak çok önemli bir delildir. 

Özel Bir Alg Türü: Diatomlar 

Diatomlar, genellikle suda yaflayan ve fotosentez yapma özelli-

¤ine sahip olan alglerdir. Bu canl›lar okyanuslardaki canl› organizma-

lar›n %90'›n› meydana getirirler. Ayn› zamanda tatl› suda yaflayan di-

atom türleri de bulunmaktad›r. 

Diatomlar çift kabu¤a sahiptirler. Kabuklar› silisyum içerdi¤in-

den serttir. Bu nedenle muntazam ve oldukça güzel düzenlenmifl fle-

killeri vard›r. Vücutlar› ortadan geçen bir hatla son derece simetrik

bir flekilde ikiye bölünmüfltür. Simetrik bölmelerin her ikisinde de yi-

ne birbiri ile simetrik muntazam flekiller bulunmaktad›r. Sahip ol-

duklar› simetri, kusursuz bir geometri sergiler ve üstün bir tasar›m

harikas›d›r. Birbirinden farkl› flekilleri büyük itina ile hesaplanm›fl

oranlara sahiptir ve bu canl›lar›n üstün bir tasar›mc›n›n benzersiz bir
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eseri oldu¤unu aç›kça göstermektedir. Diatomlar bu yönleri ile mik-

roorganizmalar içinde en kusursuz ve en simetrik yap›ya sahip olan,

birer sanat eseridirler. 

10.000 yaflayan ve 15.000 kadar da soyu tükenmifl diatom türü

tan›mlanm›flt›r. Bunlar ve di¤er fotosentetik algler tropik okyanusla-

r›n besin zincirlerini oluflturmaktad›r. Her y›l 130.000 tonluk organik

karbonun, yani canl›lar›n ihtiyac› olan temel besin maddesinin üretil-

mesinden sorumludurlar. Bu üretim, dünya ekolojisi için oldukça

önemlidir. Diatomlar, yapt›klar› fotosentez ifllemi ile karbondioksitin

de en önemli tüketicilerindendir. 

Dünyan›n ekolojisine katk›da bulunan, fotosentez yaparak ken-

di besinini üreten ve ayn› zamanda oksijen üretimini sa¤layan bu

canl›n›n yaklafl›k 25 mikron büyüklü¤ünde mikroskobik bir canl› ol-

du¤unu hat›rlatmakta yarar vard›r. Bu mikro canl›n›n sa¤lad›¤› di¤er

faydalar› ise flöyle özetleyebiliriz. Diatomlar pek çok bal›k ve balina
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Silisyum ile kapl› olan diatomlar,
ola¤anüstü bir simetri ve estetik

sergilerler. Bir mikro canl›da
böylesine hatas›z ve geometrik

bir sanat›n sergilenmesi,
Allah'›n sonsuz kudretini
tüm ihtiflam› ile gösterir. 



gibi suda yaflayan canl›lar için önemli bir besin kayna¤› oluflturmak-

tad›r. Ayn› zamanda bal›k ya¤›nda bulunan D vitaminini de sa¤la-

makla sorumludurlar. Allah bu küçük canl›y› bal›¤a r›z›k olarak ya-

ratm›fl, ard›ndan onu bal›¤a ve bal›¤› besin olarak kullanan insana ya-

rarl› hale getirmifltir. Bilindi¤i gibi, bal›k ya¤› insan›n geliflimi için ol-

dukça de¤erli bir besindir. 

Bunlar›n yan› s›ra diatomlar endüstriyel olarak da kullan›lmak-

ta ve çeflitli maddelerin filtre edilmesini ve yal›t›lmas›n› sa¤lamakta-

d›rlar. Bu canl›lar özellikle silis, nitrat ve fosfat›n canl›lar için kullan›-

labilir hale gelmesinde de son derece etkilidirler. Hatta belirli flartlar

alt›nda kirli su kaynaklar›n›n saf hale getirilmesini de sa¤layabilmek-

tedirler.73

Bu ifllemlerin pek ço¤u günümüzün laboratuvar flartlar›nda bile

gerçeklefltirilemezken, bir hücre zar› ve kloroplasttan ibaret olan tek

hücreli bir canl›n›n adeta bir kimya laboratuvar› gibi çal›flmas› elbet-

te onun kendi becerisi de¤ildir. Onun, d›flar›daki karbondioksitten,

üretti¤i oksijenden, karbonun canl›lar için öneminden, bal›k ya¤›nda-

ki D vitamininden haberi bile yoktur. O, sadece üstün özellikleriyle

kendisine yüklenmifl görevleri yerine getirir. ‹flte bu nedenle ilhamla

hareket eder. Ona bu

ilham› veren, onu ya-
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Sadece bir hücre zar›
ve kloroplasttan oluflan
tek hücreli bir canl›n›n
adeta bir kimya labora-
tuvar› gibi çal›flmas› ve
müthifl bir sanat sergi-
lemesi inananlar› hay-
ran, evrimcileri ise ça-
resiz b›rakan çok
önemli bir gerçektir. 



ratan, onu canl›l›¤›n varl›¤› için gerekli k›lan üstün güç, yeri gö¤ü ve

bunlar›n içinde bulunan her fleyi "Ol" emri ile yaratan Allah't›r. 

Onu istedi¤imizde herhangi bir fley için sözümüz, ona yal-

n›zca "Ol" demekten ibarettir; o da hemen oluverir. (Nahl

Suresi, 40)

Algler D‹¤er Canl›lar ‹le 

Ortak Yaflam ‹ç‹nded‹rler 

Mercanlar Algler Vesilesiyle Varl›klar›n› Sürdürürler

Mercanlar yaflamlar›n› sürdürebilmek için alglerle ortak bir ya-

flam sürerler. Mercanlar›n üzerine yerleflen tek hücreli algler mercan-

lara sahip olduklar› güzel renkleri verirken, ayn› zamanda onlar›n

beslenmelerini de sa¤larlar. Algler, mercan kayalar›n›n geliflimi için

gerekli kireç oluflumunu h›zland›rmakta ve ayn› zamanda bu canl›la-

r›n üst yüzeylerini tuzlu suyun afl›nd›r›c› özelli¤ine karfl› korumakta-

d›r. 

Mercanla alglerin meydana getirdi¤i bu ortak yaflam›n en belir-

gin flekli K›z›ldeniz'de görülmektedir. K›z›ldeniz'e rengini veren gü-

zel mercanlar›n tüm fonksiyon ve faaliyetleri bu ortak yaflam›n bir so-

nucu olarak meydana gelir. ‹ki çöl aras›nda bulunan K›z›ldeniz son

derece verimsiz bir bölgedir. ‹klimi kuru oldu¤u gibi bu denizi besle-

yen hiçbir nehir veya tatl› su kayna¤› yoktur. Dolay›s›yla bu deniz, bir

oksijen veya nitrojen kayna¤›na sahip de¤ildir. Normal flartlarda K›-

z›ldeniz'in verimsiz ve içinde fazla canl› bar›nd›rmayan bir deniz ol-

mas› beklenmektedir. Oysa mercanlar bu verimsiz ortamda rahatl›k-

la yaflarlar. Mercanlar›n bu denizde bafllatt›klar› yaflam, baflka canl›-

lar›n da yaflamalar›na olanak vermektedir. 
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Hiçbir yerden hayat kayna¤› olmayan bu suyun içinde mercan-

lar›n yaflamalar›n› sa¤layan tek unsur yeflil alglerdir. Mercan kendi

bedeni içinde alge bar›nacak bir yer verir ve alg de yapt›¤› fotosentez

sayesinde mercana besin ve enerji sa¤lar. Mercanlar alglerin enerji

kaynaklar› olan günefl ›fl›¤›na ulaflabilmeleri için her türlü yöntemi

denerler. Bunun için mercanlar genellikle gündüz içlerine kapan›rlar

ve d›flar›da sadece iskeletlerinin kalmas›n› sa¤larlar. Bu flekilde algin

rahatl›kla ulaflabildi¤i günefl ›fl›¤›, fotosentez ifllemini gerçeklefltirme-

sini sa¤layacakt›r. Böylelikle mercan da, ihtiyac› olan besine ulaflm›fl

olacakt›r. 

Mercan, tüm besin gereksinimini kendine özgü bir sistem ile al›r.

Bu canl›lar kendi hücrelerinden alglerin derilerini zay›flatan hazmet-

tirici bir çözelti salg›larlar. Bu yöntem ile algler taraf›ndan fotosentez-

lenmifl tüm besinlerin %80'i d›flar› ç›kar ve mercan›n kendi hücreleri-

ne girer.74 Mercan›n izledi-

¤i bu yöntem asl›nda

son derece fluurlu-

dur. Mercan, al-

Mercanlar›n yaflaya-
bilmelerini sa¤layan
ana unsur, yeflil alg-
lerdir. Mercan›n üze-
rinde bar›nak bulan

algler, yapt›klar› foto-
sentez sayesinde mer-

canlara kolay bir be-
sin sa¤lamaktad›rlar. 
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gin kendisi için son derece de-

¤erli bir besin kayna¤› oldu¤unu

bilmektedir. ‹flte bu nedenle kendi

ihtiyac› olan besini elde etmek için eritici mad-

de salg›larken, algin tümüyle ölmesine izin vermez. Salg›lanan mik-

tar sadece istenen enerjinin aç›¤a ç›kmas›na yard›mc› olacak kadard›r. 

Alglerin meydana getirdi¤i fotosentez ifllemi ayn› zamanda su-

yu oksijen bak›m›ndan da zenginlefltirir. Oksijen ile zenginleflen su,

canl›l›k zincirini de geniflletir. Hayvanlar›n art›klar› ve bakteriler sa-

yesinde nitrojen seviyesi de artar. Bu da verimlili¤in ve canl›l›¤›n ar-

t›fl› demektir. ‹flte K›z›ldeniz içinde bir yaflam›n var olmas›n›n nedeni

budur. 

Bu iliflkiden elbette alglerin de faydaland›klar› yönler vard›r.

Mercanlar normal flartlarda CO2 ve amonyak salg›larlar. Bu maddeler

algler için mükemmel bir besin ve gübre kayna¤›d›r. Ayn› zamanda

alg, yaflamak için nitrat ve fosfata da ihtiyaç duymaktad›r. Bu madde-

ler de mercanlar›n at›klar›nda bulunan maddelerdir.75 Mercanlar›n

Mercanlar, üzerlerinde
bar›nd›rd›klar› alglerin
güneflten yararlanabil-
meleri için gündüz içle-
rine kapanarak algleri
d›flar›da b›rak›rlar. Böy-
lelikle fotosentez ifllemi
kolaylafl›r. 



at›klar› vard›r, çünkü bilindi¤i gibi mercan bir bitki de¤il, bir hayvan-

d›r. Dolay›s›yla mercan›n dokular›nda alglerin yaflayabilmesi için ge-

rekli olan tüm hammaddeler bulunmaktad›r. Yani alg, içinde yaflad›-

¤› bu canl› sayesinde besinini hiç çaba harcamadan elde eder. Ayr›ca

art›k düflmanlar›ndan korunaca¤› bir s›¤›na¤a da sahiptir.

Mercan›n, alge günefl ›fl›¤› sa¤lamak için gelifltirdi¤i yöntemler

ise benzersiz bir akl› sergilemektedir. Mercanlar genellikle deniz için-

de günefl ›fl›¤›n›n yo¤un oldu¤u yerlerde ve özellikle de s›¤ sularda

biraraya gelirler. Günefl ›fl›¤›n›n daha az oldu¤u derin sularda ise ya-

tay olarak serilir ve bulunduklar› ortamdan en fazla ›fl›k elde edebile-

cekleri flekle girerler. Böylelikle mercanlar için hayat kayna¤› olan

algler, en önemli enerji kayna¤›na ulaflm›fl olur. Bütün bunlara baka-
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rak mercan›n algi çok iyi tan›d›¤› ve nelere ihtiyac› oldu¤unu bildi¤i

izlenimi ediniriz. Oysa bahsetti¤imiz canl›lar, herhangi bir deniz hay-

van› olan mercan, di¤eri de tek hücreli bir mikroorganizma olan alg-

dir. E¤er birbirlerini tan›d›klar›n› iddia edersek, bu canl›lar›n fluurlu

davrand›klar›n› iddia ediyoruz demektir. Bu elbette mümkün de¤il-

dir. Bir algin tüm enerjisini güneflten alarak beslendi¤ini bilmesi bir

mercan için kuflkusuz imkans›zd›r. Dahas› mercan›n, bu özelli¤i ken-

di yarar›na kullanmay› düflünmesi elbette ki mümkün de¤ildir. Bü-

tün bunlar bir yana mercan›n, daha çok fayda elde edebilmek için al-

gin zar›n› eritmeyi akletmesi, algin güneflten daha fazla faydalanabil-

mesi için su içinde özel bir yer belirlemesi normal flartlarda olanak-

s›zd›r. Oysa bu iki canl› söz konusu ortakl›¤› yaflar ve birbirlerini ga-
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yet iyi tan›rlar. Bu durumda imkans›z›n gerçekleflti¤ini ve ikisinin de

fluurlu davrand›¤›n› iddia etmemiz gerekir. Kuflkusuz kimse böyle

bir iddia ile ortaya ç›kamayacakt›r. Bu durumda tekrar Allah'›n son-

suz akl›n›n tecellilerini gördü¤ümüzü ve tekrar, tesadüfen oluflumun

ne kadar büyük bir aldatmaca oldu¤unu da anlar›z.

Alglerin mercanlara sa¤lad›¤› faydalar bunlarla da s›n›rl› de¤il-

dir. Algler, yöntemi henüz belirlenememifl olmakla birlikte mercanla-

r›n iskeletini oluflturmakta ve bu iskeletin büyümesini sa¤lamakta-

d›rlar. Bu önemli bir yard›md›r, çünkü mercanlar, ancak kendi iskelet-

lerini oluflturmak ve büyütebilmek flart›yla yaflayabilirler. Algler bu-

nunla da kalmaz hem kendilerini hem de içinde yaflad›klar› bu canl›-

lar› zararl› olan ultraviyole ›fl›nlardan korumak amac›yla yüksek fak-

törlü günefl kremi etkisi gösteren kimyasal bir madde üretirler. Özel-

likle gelen ›fl›nlar›n çok güçlü oldu¤u tropikal bölgelerde salg›land›¤›

için bu madde büyük bir önem tafl›maktad›r.76 Küçücük bir alg hüc-

resi, s›ca¤›n zararl› etkilerini adeta tahmin edercesine bir tedbir alma-

ya karar vermektedir. Üstelik bunu yapabilmek için kimyasal yön-

temler kullan›r. Bütün bu yönleriyle bakt›¤›m›zda detaylar›n› anlatt›-

¤›m›z bu ortak yaflam, dünyadaki en iyi ve en geliflmifl simbiyozdur. 

Maksimum 29 derecelik s›cakl›kta yaflayabilen mercanlar, suyun

s›cakl›¤›n›n 34 dereceye ç›kmas›ndan rahats›z olduklar›nda bir reak-

siyon gösterir ve algleri üzerlerinden atarlar. Bu tepkileri mercanlar›

ölüme götüren ilk ad›md›r. Bundan sonra boflalan mercan katmanla-

r›na süngerler ve yabanc› algler yerleflirler. Ortak bir yaflam sürdük-

leri mercanlardan ayr›lan algler, mercanlar›n sahip oldu¤u güzel

renkleri de al›r götürürler. Sonuçta mercanlar›n rengi yeflil ve kahve-

rengiye dönüflür. Yabanc› maddelerle kaplanm›fl, gözal›c› rengini

kaybetmifl olan mercanlar, alglerin koruyucu özelliklerinden de mah-

rum kalm›fllard›r. Tuzlu suyun afl›nd›r›c› etkilerine art›k aç›kt›rlar.
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Mercanlardan geriye sadece kireç ve inorganik albuminler kal›r. Ge-

çen y›llar ve suyun hareketi ile bunlar da erozyona u¤rayarak kuma

dönüflür. Is› art›fl› 4 hafta sürerse, mercanlar›n yaflamalar› için gerek-

li algleri bulmalar› ve dolay›s›yla yaflayabilmeleri imkans›z hale ge-

lir.77

Algler Denizanalar›na Yaflam Sa¤lar 

Baz› bölgelerde denizler veya denizin bir bölümünün meydana

getirdi¤i su birikintileri, besin yönünden oldukça fakirdir. T›pk› mer-

canlar gibi böyle bölgelerde yaflayan denizanalar› da ihtiyaç duyduk-

lar› besini adeta nereden bulacaklar›n› bilircesine, hemen bünyelerine

alacaklar› bir alg ararlar. Denizanalar› normal flartlarda bulunduklar›

sularda dokungaçlar› sayesinde küçük bal›klar› ve di¤er hayvanlar›

yakalayarak beslenen canl›lard›r. Ancak verimsiz denizlerde bu ola-

naklar yoktur, bu nedenle alglerle ortak bir yaflam içine girerler. Do-

kungaçlar› sayesinde algleri fark eder ve bunlar› sindirmeden beden-

lerinin içine al›rlar.

Gerekli enerjiyi alabilmek için denizanalar›, sabah erkenden gü-

nefl enerjisini en fazla alan bölgede suyun yüzeyine çarpan ›fl›¤a do¤-

ru yönelirler. Günefl gökyüzünde do¤udan bat›ya do¤ru hareket et-

tikçe denizanalar› bu hareketi izlerler ve güneflin yöneldi¤i yöne do¤-

ru dizilirler. Bu büyük topluluk suyun alt›nda 700 cm. kadar derinli-

¤e uzanan dikey bir duvar meydana getirir. Bu dikey duvar, günefl

›fl›¤›n›n suya vurdu¤u alanda oluflur. E¤er karanl›k sular içinde a¤aç-

lar›n aras›ndan s›zan bir günefl ›fl›¤› çizgisi meydana gelirse, deniza-

nalar› bu f›rsat› da kaç›rmazlar ve günefl ›fl›¤›n›n oluflturdu¤u bu hat

boyunca "her biri günefl ›fl›¤›n› görecek flekilde" s›ralan›rlar. K›sacas›

günefl ne tarafta ise, denizanalar› o bölgededir. Amaç sadece kendile-
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rini besleyen fotosentetik canl›lara gerekli olan enerjiyi sa¤layabil-

mektir. Ayn› bölgede günefl almayan karanl›k sularda ise denizanala-

r›ndan eser yoktur. Günefl iyice batt›¤›nda denizanalar› bulunduklar›

su kütlesinin merkezine gelirler. Karanl›k bast›¤›nda ise algleri, ken-

di ürettikleri veya suyun içinde bulunan nitratlarla beslerler. 

Bu ola¤anüstü ve tümüyle ak›lc› olan ifllemleri yapabilmek için

denizanalar› özel bir tasar›ma da sahiptirler. Bu canl›lar, yüksek ve al-

çak yo¤unluktaki ›fl›¤› ay›rt edici duyu organlar› ile donat›lm›fllar-

d›r.78 Bu, onlar›n su içinde "daha parlak ›fl›¤a" olan günlük göçlerini

sa¤layan en önemli unsurdur. Bir denizanas›n›n "›fl›¤a duyarl›" hassas
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Denizanalar› normal flartlarda küçük bal›klarla
beslenirler. Ancak verimsiz denizlerde besin kay-
naklar›n› sadece algler sa¤lar. Denizanalar›n›n, bu
canl›lar› bir besin deposu olarak tan›y›p bünyele-
rinde bar›nd›rmalar›, adeta fluurlu bir davran›flt›r. 



bir sisteme sahip olmas› ve bunun "muhtemel" gerçeklefltirece¤i sim-

biyotik bir iliflki için fayda sa¤lamas›, kuflkusuz ki öylesine okuyup

geçilecek bir konu de¤ildir. Denizanalar› öncelikle kendilerine besin

sa¤layacak canl›y› tan›maktad›rlar. Bu son derece önemlidir, çünkü

denizanas› hiçbir zaman yanl›fll›kla suyun içinde bulunan bir baflka

organizmay› veya farkl› türde bir algi bünyesine almaz. Kendisine

hangi canl›n›n fayda getirece¤ini bilir. Danizanas›n›n gözleri yoktur,

beyni de yoktur. Oldukça büyük bir bölümü sudan oluflmaktad›r. Do-

kungaçlar›yla hissetti¤i ise sadece tek bir hücredir. Hissetti¤i bu can-

l›da bir kloroplast›n varl›¤›n› fark etmesi gerekmektedir. Onu etrafta-

ki art›klar veya kimyasallarla beslemek yerine onu do¤ruca günefle

götürmesi, içine ald›¤› hücrenin neyle beslendi¤ini biliyor oldu¤unu

gösterir. ‹nsanlar›n bile henüz 19. yüzy›lda keflfedebildi¤i alglerin

özelliklerini, denizanalar›n›n milyonlarca y›ld›r biliyor ve kendi fay-

dalar›na kullan›yor olmalar› mükemmel bir düzenin varl›¤›n›, Yüce

Rabbimiz Allah'›n üstün sanat› göstermektedir. 

Algler Sümüklüböcekler ‹çin Koruma Sa¤larlar 

Denizde yaflayan kabuksuz sümüklüböcekler, mercanlar›n ve

benzer di¤er organizmalar›n üzerlerinde yaflarlar. Bu canl›lar kabuk-

lar›n›n olmamas› sebebi ile bal›klara karfl› çok az bir korunmaya sa-

hiptirler. Ancak bu savunmas›z görünümlerine karfl›n düflmanlar›n-

dan çok özel bir yöntemle korunurlar. Sümüklüböcekler, üzerinde ya-

flad›klar› mercanlar›n rengini ald›klar›ndan fark edilemezler. Bu can-

l›lar›n mercanlarla ayn› renkte olmalar›n›n tek sebebi alglerdir.

Mercanlarla beslenen bu canl›lar, mercan› sindirirken onun do-

kusunda bulunan algi ay›r›r ve onu canl› tutarlar. Sümüklüböcek bu-

nu yapabilecek özel bir mekanizmaya sahiptir. Bedenine ald›¤› algi
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karn›ndan d›fl yü-

zeyinde bulunan

dokungaçlar›n›n içi-

ne do¤ru hareket ettirir ve

orada canl› olarak kalmas›n› sa¤lar. Bu yöntemle savunmas›z olan de-

niz sümüklüböce¤i mükemmel bir kamuflaj sa¤lam›fl olur.79 Sümük-

lüböce¤in, bünyesine ald›¤› alg sayesinde art›k rengi de¤iflmifl ve çev-

redeki avc›lar taraf›ndan tan›nmas› güçleflmifltir.

Acaba bir sümüklüböcek "renk" görebilir mi? Mercan›n rengin-

den haberdar m›d›r ve onun rengini ald›¤›nda düflmanlar› taraf›ndan

fark edilemeyece¤ini düflünebilir mi? Mercanlara renklerini veren

canl›lar›n algler oldu¤unu nas›l bilebilir ve yedi¤i besin içinden algi

ayr›flt›rmas› gerekti¤ini nas›l anlar? Bu canl›y› vücudunda nas›l canl›

tutabilir ve dokungaçlar›na kadar nas›l hareket ettirir? Bu korunma-

y› sa¤lamak için öncelikle tehlikeden nas›l bir yöntemle kaçabilece¤i-

ni hesap etmesi, daha sonra mercan›n içindeki renkli maddenin kay-

Mercanlarla bes-
lenen sümüklü-

böcekler, merca-
n› sindirirken,

üzerindeki algi
ay›rarak onu

canl› tutar. Alg
sayesinde rengi
de¤iflir ve avc›-

lar taraf›ndan ta-
n›nmas› zorlafl›r. 



na¤›n› araflt›rmas›, bunun kendi içinde sindirilmesini engelleyecek

enzimler üretmesi ve bunu dokungaçlar›na kadar tafl›yacak bir meka-

nizma meydana getirmesi gerekmektedir. Bu sayd›klar›m›z son dere-

ce detayl› ve bilimsel ifllemlerdir. ‹nsan›n uzun araflt›rmalar yapmas›-

n› ve çal›flmas›n› gerektiren bu ifllemler, kendinden ve çevresindeki

di¤er yaflamdan habersiz bir sümüklüböcek taraf›ndan kolayl›kla, ya-

flad›¤› "her an" ve türünün tüm bireyleri taraf›ndan gerçeklefltirilmek-

tedir. ‹nsan›n baflaramad›¤› bütün bu mucizevi ifllemleri bu küçük

canl› keflfetmifltir ve yapt›¤› iflleri kusursuzca baflar›r. Baflar›r, çünkü

varl›¤› ile Allah'›n mutlak varl›¤›n›n delillerinden biridir. Allah'› tan›-

y›p takdir eden insanlar›n Allah'a olan yak›nl›klar›n› art›rmaktad›r.

Allah'›n varl›¤›n› insanlardan gizlemeye çal›flarak tesadüfleri ilahlafl-

t›ran Darwinizm için ise büyük bir darbedir.

Alglerin Fayda Sa¤lad›¤› Di¤er Canl›lar 

Pembe renkleri ile görmeye al›flt›¤›m›z flamingolar da asl›nda

renklerini özel bir kaynaktan al›rlar. Bunlar alglerdir. Flamingolar›n

yedikleri algler onlar›n kendine has renklere sahip olmalar›n› sa¤la-

maktad›r. Kuflun vücuduna giren algler, hayvan›n her yan›na yay›la-

rak tüylerini de renklendirirler.80
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Neredeyse tamam› mercan dokusu ile kaplanm›fl olan sümük-
lüböcek kabu¤u.



Bunun d›fl›nda algler, büyük deniz taraklar›n›n da beslenmesine

yard›mc› olmaktad›rlar. Küçük bir alg türü olan zooxanthellae yaln›z-

ca di¤er hayvanlar›n bedenlerinde yaflayabilen bir mikroorganizma-

d›r. Deniz taraklar›n›n bedenini de kendisine en emin yer olarak ka-

bul eder. Büyük deniz taraklar› bu canl›lara bar›nacaklar› rahat bir or-

tam sa¤lar, bu küçük yeflil canl›lar› düflmanlara karfl› korur. Bunun

yan› s›ra ortak yaflad›¤› bu can-

l› için karbondioksit,

nitrojen ve fosfor gibi

besinleri sa¤lar. El-

bette bütün bunla-

r›n karfl›l›¤›nda zo-

oxanthellae taraf›n-

dan haz›rlanan

maddeler de deniz

taraklar›n›n bafll›ca

besin maddesini olufl-

turmaktad›r.81
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Flamingolar
da renklerini
yedikleri alg-
lerden al›rlar. 



Evrim teorisini savunanlar algler

hakk›nda çeflitli senaryolar üretmifller-

dir. Bunlar›n içinde en çok kabul gören

hikayeye göre, alg ilkel bir yaflam for-

mudur ve evrimleflerek bitkilerin ortaya

ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. "Eski ve küçük

olan ilkeldir" fleklinde özetleyebilece¤i-

miz evrimci saplant› burada da kendini

göstermifltir. Daha önceki bölümlerde

de gördü¤ümüz gibi evrimcilerin ilkel

olarak nitelendirdikleri bakteriler ve vi-

rüsler, hayret verici özelliklere ve komp-

leks mekanizmalara sahiptirler. Bu du-

rum, dünyada yaflam›n devam etmesi

için hayati ödevler yüklenmifl olan alg

için de geçerlidir. Bu aflamada, evrimci

senaryolarda nedense üstü kapal› geçi-

len veya hiç de¤inilmeyen sorular gündeme gelmektedir.

Evrim teorisini savunanlar›n somut olarak aç›klamalar› gereken

temel sorular vard›r. Bilimsel araflt›rmalara göre, algler bundan yak-

lafl›k 3,5 milyar y›l önce GüneyAfrika'daki kayalarda, günümüzde sa-

hip oldu¤u flekilde, aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Ayn› dönemde ani-

den ortaya ç›kan bakteriler gibi algler de, günümüzde sahip oldukla-

r› özellikleri tafl›maktad›rlar. Bu canl›lar›n atas› olarak öne sürülebile-

cek ilkel bir varl›k asla var olmam›flt›r. ‹nceledi¤imiz bu canl›lar›n

milyarlarca y›l geçti¤i halde ayn› flekilde ve özelliklerde günümüze

kadar gelmifl olmalar›, bütün bu zaman boyunca da hiç evrim geçir-

mediklerinin delilidir. 
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Yeryüzünün oksijen ve ayn› zamanda besin kayna¤› olan algler,

denizdeki en küçük canl›dan kara üzerinde yaflayan en büyük hayva-

na, hatta insana kadar tüm varl›klara çeflitli flekillerde fayda getiren

üstün bir yarat›l›fl harikas›d›r. Sadece kendi hayat›n› devam ettirmek-

le kalmaz, baflka canl›lar›n bedenlerine girip onlara da fayda sa¤lar.

‹flte bütün bunlar, Allah'›n mutlak varl›¤›n› görmek isteyenler için bü-

yük ve benzersiz delillerdir. Allah bu konuda flöyle buyurmaktad›r:

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

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

sa¤lamaya güç yetiremeyen birtak›m veliler mi (tanr›lar) edin-

diniz?" De ki: "Hiç görmeyen (a'ma) ile gören (basiret sahibi)

eflit olabilir mi? Veya karanl›klarla nur eflit olabilir mi?" Yok-

sa Allah'a, O'nun yaratmas› gibi yaratan ortaklar buldular da,

bu yaratma, kendilerince birbirine mi benzeflti? De ki: "Allah,

herfleyin Yarat›c›s›d›r ve O, tektir, kahredici oland›r." (Ra'd Su-

resi, 16)
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antarlar içlerinde klorofil tafl›mayan canl›-

lard›r. Bünyesine girdikleri canl›larda ge-

nellikle enfeksiyon meydana getirerek

hastal›k yaparlar. Ama ayn› zamanda yer-

yüzündeki canl›lar›n besin ve mineral ih-

tiyaçlar›n›n büyük bir bölümünü karfl›lamaktad›rlar.

Dolay›s›yla dünyada yaflam›n devam› için gereklidir-

ler. Mikro alemin bu üyesinin yaklafl›k 90.000 farkl› tü-

rü tan›mlanm›flt›r. Baz› tahminlere göre bu canl›, bili-

nen ve bilinmeyenlerle birlikte 1.5 milyon farkl› türden

oluflmaktad›r.82

Mantarlar genellikle karanl›kta, nemli ortamlarda

ve organik maddelerin bulundu¤u her yerde ürerler.

S›cak ortamlar› tercih ederler. So¤ukta pek fazla üreye-

meseler de onlar› dondurarak öldürme imkan› yoktur.

So¤ukta bir çeflit k›fl uykusuna yatarlar ve hareketsiz
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olarak s›cak havalar›n gelmesini beklerler.83 ‹nsan vücudunda bulu-

nan 55 tür mantar içinde 30'a yak›n› hastal›k yap›c›d›r. Di¤erleri ise

saprotif, yani zarars›zd›rlar.84

Mantar, üstlendi¤i göreve ve özelliklerine göre, küf ve maya flek-

lini al›r. Fermantasyon iflleminde kullan›lan mayalar, ilaç ve yiyecek

yap›m›nda kullan›lan küfler, asl›nda hastal›k yaparak bitki veya hay-

vanlar›n ölümüne sebep olan mantarlar›n farkl› versiyonlar›ndan

baflka bir fley de¤ildir. Mantar, yeryüzünün oldukça genifl bir alan›na

hakim olan bir canl›d›r. Öyle ki Oregon Eyalet Üniversitesinden Ela-

ine Ingham, bir ormandan al›nan bir çay kafl›¤› topraktaki bütün

mantar liflerinin uç uca eklendiklerinde 1,5 mil (yaklafl›k 2.5 km) ka-

dar yay›labildiklerini ve ayn› kafl›kta bulunan bakterilerden dört bin

kat daha a¤›r geldiklerini hesaplam›flt›r. Nemli, deniz seviyesinin al-

t›ndaki ormanlarda ise bir çay kafl›¤›ndaki mantar öbe¤i 65 hatta 650

km kadar uzayacakt›r.85 Mantar›n yeryüzündeki bu istilas› canl›l›¤›n

varl›¤› için son derece önemlidir. Bu konuyu bir baflka bafll›k alt›nda

inceleyelim. 

Mantarlar Yeryüzünde Yaflam›n Devam›

‹ç‹n Gerekl‹d‹rler 

Mantarlar›n önemli bir özelli¤i vard›r. Bu canl›lar ayr›flt›r›c›d›r-

lar. Bunun anlam› fludur: Bu canl›lar, do¤adaki kompleks organik

maddeleri basit organik bilefliklere ve inorganik moleküllere dönüfl-

türürler. Yani di¤er canl›lar›n bünyelerine alamad›klar› besinleri basit

bileflikler fleklinde parçalar ve onlara sunarlar. Bunu yaparken amaç-

lar› kendi yaflam enerjilerini sa¤lamakt›r. Bunun için kulland›klar›

yöntem ise oldukça ilginçtir. Mantarlar, di¤er canl›lar gibi besinleri

yedikten sonra sindirmezler. Önce sindirir, yani eritir sonra yerler.
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Bunun için özel bir enzim salg›lar ve yiyecekleri maddeyi parçalara

ay›r›rlar. Çevrelerindeki herfleyi bu yöntemle rahatl›kla parçalayabi-

lirler, çünkü mantarlar›n vücutlar› mycelia ad› verien dallara ayr›lm›fl

mikroskobik ince tellerden oluflmaktad›r. Besin sindirimi için bu hüc-

reler büyük bir h›zla uzarlar.

Bunu mikroskopta bile takip edebilmek mümkündür. Uzayan

bu kollar yenilebilen herfleyi, hatta kat› maddelerin %100'ünü parça-

lay›p sindirebilen enzimler salg›larlar. Söz konusu ince tellerin çap› 1

inç'in (yaklafl›k 2,5 cm.) 100 binde biri kadard›r ve her yar›m saatte bir

dal oluflur. Bu öyle h›zl› bir büyümedir ki, bu flekilde ço¤alan tek bir

sporun iki günlük geliflimi sonucunda hücrelerin toplam uzunlu¤u

yüzlerce kilometreyi bulabilir.86

Mantar›n bu kollar› canl›n›n çok çeflitli yerlere ulaflmas›n› sa¤la-

maktad›r. Bu kollar ve söz konusu enzim sayesinde meydana gelen

ayr›flt›rma ifllemi, mantar› yaflam›n en temel canl›lar›ndan birisi hali-

ne getirmektedir. Yeryüzünde böyle bir yöntem ile organik molekül-

leri basit organik maddeler haline getirebilen mantarlar ve bakteriler

d›fl›nda bir baflka canl› yoktur. Peki bu dönüflüm neden önemlidir?

Bu dönüflüm önemlidir, çünkü baz› canl›lar kompleks organik mad-

deleri bünyelerine alabilme özelli¤ine sahip de¤ildirler. Bunlar›n ba-
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sit parçalara ayr›lmas› gerekmektedir. Mantar bu kompleks maddele-

ri basit organik maddeler flekline getirerek di¤er canl›lara sunar. 

Bunun yöntemi ise fludur: Mantar›n, besin kayna¤›na salg›lad›¤›

enzim, bu maddeyi küçük moleküller haline getirir. Ve daha sonra

mantar kendi besinini içine çeker. Ancak geriye enzim sayesinde ay-

r›flt›r›lm›fl organik maddeler kal›r. Mantarlar, bu maddelerin ayr›flt›r›l-

mas› ile karbon, nitrojen, fosfor gibi önemli kimyasallar›n aç›¤a ç›kma-

s›n› sa¤lar ve bunlar› yaflayan organizmalar›n kullan›m›na haz›r hale

getirirler. Bu ayr›flt›rma meydana gelirken ayn› zamanda atmosfere fo-

tosentez yapan canl›lar için gerekli olan karbondioksit salg›lan›r ve

yaflam için son derece önemli besin maddeleri olan mineraller topra-

¤a geri döner. Bu ayr›flt›rma ifllemi oldukça kapsaml›d›r. Mantarlar,

ölü bitkileri, ölü hayvanlar›, boyalar›, ayakkab›lar›, plastikleri, ka¤›tla-

r›, k›yafetleri ve hatta benzini bile ayr›flt›rabilme gücüne sahiptirler.87

Böyle bir ayr›flt›rma olmasayd› ne olurdu? Böyle bir ayr›flt›rma

olmasayd›, canl›l›¤›n devam› ve yaflam›n oluflabilmesi için gerekli

olan temel besinlerin tümü ölü hayvan ve bitkilerin içinde sakl› ola-

rak kalacakt›. Bu besinlerin aç›¤a ç›karak yeryüzüne tekrar dönmesi

hiçbir flekilde mümkün olmayacakt›. Yaflam için gerekli döngülerden

bir tanesi gerçekleflmedi¤i için de, yeryüzünde hayat bir süre sonra

sona erecekti.88 Bu durumda mantarlar›n yeryüzü için vazgeçilmez

mikroorganizmalar oldu¤u ortadad›r. Belki sadece kendi besinlerini

sa¤lama peflindedirler, salg›lamakta olduklar› enzimin gücünden

muhtemelen haberleri bile yoktur. Ancak s›rf kendi besinlerini elde

edebilmek için tüm canl›lara hayat kayna¤› olurlar. 

Mantarlar kimi zaman da gübrelerin içine yerleflir ve burada da

ayr›flt›rma ifllemini yaparlar. Bu ifllem oldukça önemlidir. Mantarlar,

gübre içinde parçalama ifllemine bafllar ve selülozu tüketirler. Selülo-

zun ço¤u tüketilir tüketilmez, bakteriler de ifle koyulur ve ayr›flt›rma
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ifllemi bu defa bakteriler taraf›ndan devral›nm›fl olur.89 Gübrenin,

topraktaki bitkiye fayda sa¤lamas›n›n s›rr› budur.

Mantar, ayn› zamanda besinleri yeni hücre materyalleri haline

getirme konusunda da adeta bir uzmand›r. E¤er bulundu¤u yerde

sindirmesi gereken afl›r› miktarda besin bulunuyorsa, bu besinleri

kendi bedeninde pek çok hücreden oluflan bir kitle içinde saklar. Böy-

lece sahip oldu¤u besini kendisi için depolamakla kalmaz, kendi be-

denini geniflleterek yeni depolar da meydana getirir. Besin ihtiyac› ol-

masa bile, besin kaynaklar›n›, Allah'›n kendisine ilham etti¤i bir yön-

temle saklamas› gerekti¤inini bilincindedir.
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Mantarlar, di¤er mikroorganizmalarla birlikte toprak alt›nda besinleri,
hücre materyalleri haline getirmek için faaliyet halindedirler. 

Bakteri ve
mantarlar 

Nematodlar
ve akarlar



Mantarlar B‹tk‹lerle S‹mb‹yot‹k 

‹l‹flk‹ ‹ç‹nded‹rler

Mantarla bitkiler aras›nda karfl›l›kl› yard›mlaflmaya dayanan bir

iliflki vard›r ve bu birlikteli¤i sa¤layan mantara Mycorrhizae ad› veril-

mektedir. Yeryüzündeki bitkilerin %90'›ndan fazlas› mantarlarla böy-

le bir iliflki içindedir. Kimi bitkiler mantarlar›n yard›m› ile daha da

güçlenip canlan›rken, kimisinin hayatta kalmas› tamamen bu man-

tarlara ba¤l›d›r. 
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Kabarc›k

Spor

Arbuscular
mycorrhizae



Mantar›n toprakta gerçeklefltirdi¤i ayr›flt›rma bitki için mineral,

yani besin sa¤lamaktad›r. Bu flekilde haz›r mineralleri ve organik bi-

leflikleri elde eden bitki k›sa bir süre içinde geliflir ve eskisinden çok

daha sa¤l›kl› olur. Bitki, ayn› zamanda kendisi için besin üreten bu

konu¤unu fleker, amino asit ve di¤er baz› organik maddelerle besler.

Bu iliflki, tüm bitkiler için son derece büyük bir öneme sahiptir. Örne-

¤in bu mantarlarla ortak bir yaflam içine girmeyen orkideler ölmekte,

pek çok orman a¤ac› zamanla kuruma aflamas›na gelmektedir. Söz

konusu a¤açlar›n bulundu¤u alana uygun mantarlar ve mantar spor-

lar› yerlefltirildi¤inde ise a¤açlar normal bir büyüme evresine girmek-

tedir.90 Baflka bir deyiflle mantarlar, canl›l›¤›n en önemli üyelerinden

bitkilerin yaflam› için mutlaka gereklidirler. 

A¤açlar›n köklerine yerleflerek onlara besin sa¤layan Mycorrhi-

zae, ayn› zamanda a¤açlar›n kayal›klarda tutunacak yer edinmeleri

için de gereklidir. Ayr›ca bu mantar, köklerine yerleflti¤i çamlar› çeflit-

li kök hastal›klar›ndan da korumaktad›r. A¤ac› bulundu¤u yerde yer-

leflik k›lan, onu çeflitli hastal›klardan koruyan ve onunla paylaflmak
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için fosforu, topraktaki di¤er besinleri ve suyu çekip ç›karan bu ak›l-

l› ve üstün yetenekli mantar›n karfl›l›¤›nda ald›¤› yegane fley ise bir

miktar flekerdir.91

Evrimin sahte mekanizmalar›n›n mant›ks›zl›¤› ve imkans›zl›¤›

bu ve bunun gibi çeflitli ortak yaflam örneklerinde aç›kça ortaya ç›k-

maktad›r. Evrime göre tek bafl›na bir yaflam mücadelesi içinde olma-

s› gereken bu canl›lar, evrim mant›¤›n›n tam tersine birbirlerinin ha-

yatta kalabilmeleri için çabalamaktad›rlar. Üstelik; fotosentez özelli-

¤i, üstün bir bilgi bankas› olan tohumu, oksijen ve su döngüsünün en

H
A

R
U

N
 Y

A
H

Y
A

167

Resimlerde görülen bitkilerden canl›
ve sa¤l›kl› olanlar, mantarlarla ortak
yaflam içinde olanlard›r. Köklerinde
mycorrhizae bulunmayanlar ise, bü-

yüyememifl ve güçsüzleflmifllerdir. 



önemli kayna¤› olan yapraklar› ile kusursuz bir canl› olan bitkinin

yaflayabilmek için gözle görülmeyen mantar hücrelerine ihtiyaç duy-

mas› yine Darwinistlere göre büyük bir soru iflaretidir. Çarp›k evrim

mant›¤›na göre düflünüldü¤ünde, her yönüyle mükemmelli¤e iflaret

eden de¤iflimler geçirmifl olmas›na ra¤men bitkiler, en önemli ihti-

yaçlar› için baflka canl›lara ba¤›ml› kalm›fllard›r. Son derece özel ve

kompleks sistemlere sahip olmalar›na ra¤men, topraktan kendi ken-

dilerine besinlerini alamamaktad›rlar. Bu üstün nitelikli canl›larda

geliflemeyen bu özellik, nas›l olup da bir mikroorganizmada gelifle-

bilmektedir?

Darwinistler kendilerine sorulan yüzbinlerce benzer soruda ol-

du¤u gibi bu sorunun cevab›nda da büyük bir tutars›zl›k ve tereddüt

içindedirler. Darwinistler hiçbir flekilde yaflanmam›fl bir evrim süreci-

ni savunmaktad›rlar. Yaflanmayan böyle bir süreç için hikayeler üret-

mek elbette bilimselli¤e s›¤mamaktad›r. Dev a¤açlar›n ve birbirinden

çeflitli bitkilerin yapamad›klar›n›, gözle görülemeyen mikroorganiz-

malar›n yapmalar› ise, ancak onlar› yaratan Allah'›n benzersiz ve üs-

tün akl›n› sergilemektedir. Allah Kuran'da flöyle buyurmufltur:

Gayb›n anahtarlar› O'nun kat›ndad›r, O'ndan baflka hiç kimse

gayb› bilmez. Karada ve denizde olanlar›n tümünü O bilir, O,

bilmeksizin bir yaprak dahi düflmez; yerin karanl›klar›ndaki

bir tane, yafl ve kuru d›flta olmamak üzere hepsi (ve herfley)

apaç›k bir kitaptad›r. (En'am Suresi, 59)

Mantarlar Çefl‹tl‹ Hastal›klar›n Sebeb‹d‹r

Mantarlar, bitkilerin büyüme ve geliflmelerine yard›mc› oldukla-

r› gibi kimi zaman da öldürücü etkilere sahip birer istilac›d›rlar. Av

olarak belirledi¤i canl›ya yavaflça yaklaflan bir mantar, son derece
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dostane bir flekilde canl›n›n bedenindeki yerini al›r ve sakince onu is-

tila etmeye bafllar. E¤er istila etti¤i canl› bir bitki ise, art›k söz konusu

bitkinin tüm hücreleri mantar›n besini haline gelmifltir.

Mantar, bir yapra¤›n üzerine ulaflt›¤›nda bulundu¤u yere cutina-

se ad› verilen bir enzim salg›lar. Bu madde, bitkilerin yapraklar›n›n ve

gövdesinin üzerinde bulunan mumlu tabakay› eritir. Bu bölgenin eri-

mesinin ard›ndan mantar için varolan en önemli engel afl›lm›fl olur ve

bu canl› art›k kolayl›kla bitkiyi istila edebilir.92 Mantar›n söz konusu

engeli aflabilmesi için bedeninde özel olarak üretti¤i enzim konusun-

da biraz durup düflünmeliyiz. Mantar›n bitkiye ulaflmas›n› önleyen

söz konusu s›n›r› ortadan kald›rmak normal flartlarda bir mikrosko-

bik organizma için imkans›zd›r. Oysa bu mikroskobik organizma, bu

sorunun üstesinden gelecek önemli birtak›m özelliklerle birlikte ya-

rat›lm›flt›r. Tek bir hücrenin içinde yine kimyasal ifllemler gerçeklefl-

mekte, oluflan kimyasal bilefliklerle bir enzim meydana gelmekte,

oluflan bu enzim tam da bu mumlu tabakay› eritecek nitelikte olmak-

tad›r. Salg›lanan bu enzim, mumlu tabakay› eritemeyecek kadar güç-

süz veya yapra¤› tamamen ortadan

kald›racak kadar kuvvetli

olabilirdi. Ancak mikros-

kobik canl›n›n üretti¤i

mikroskobik salg›

görevini tam ola-

rak yerine getirir.
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Rutubetli bir çam
i¤nesi üzerine yer-
leflen mantar filiz-
lenir ve gözenek-
lerden içeriye mik-
rop tüpünü b›rak›r.
K›sa bir süre sonra
bütün dal, manta-
r›n besini haline
gelerek ölür.

Bu ifllemden sonra, mantar da kendisine ilham edilen flekilde hareket

edecek ve bitkiyi besin olarak kullanmak üzere kollar›yla sarmaya

bafllayacakt›r.

Bir baflka örnek de çam a¤ac›n›n dallar›ndan birini ele geçiren

mantar türüdür. Bir mantar sporu, rutubetli bir çam i¤nesi üzerine

yerlefltikten sonra filizlenir ve kollar› ile bir lif yuma¤› fleklini al›r.

Üzerinde bulundu¤u i¤ne yapraklardan birinin gözeneklerinden içe-

ri s›zar ve içeriye mikrop tüpünü b›rak›r. Mantar›n öldürücü k›sm›

yapra¤›n içine s›zd›ktan sonra yapra¤›n damar dokusunu ele geçirir

ve dala do¤ru ilerlemeye bafllar. Dalda mantar uzant›lar› dört bir ya-

na da¤›l›r ve ulaflt›¤› yerleri ele geçirir. Sonuçta bu mantar öbe¤i için-

de bulundu¤u dal› çevreleyerek adeta bir kemer gibi kuflat›r ve besin

ak›fl›n› keser.93 Besin alamayan dal, k›sa bir süre sonra ölür ve tümüy-

le mantar›n besini haline gelir.



Bir ormanda bitkileri ve a¤açlar› çevrelemifl olan yüz ile iki yüz

mantar türü bulunmaktad›r. Bu mantarlar›n bir k›sm› yerleflti¤i a¤aç

gövdesi veya a¤aç dal›nda faaliyet halindedir. Büyük bir ço¤unlu¤u

ise a¤aç bir rahats›zl›k yaflad›¤›nda ya da a¤aç çeflitli sebeplerle ölme-

ye bafllad›¤›nda a¤ac› "yemek" için haz›r bekleyen f›rsatç›lard›r. Top-

rak alt›nda yemek için f›rsat kollayan mantarlar da vard›r. Örne¤in

gölgelik mantar›, a¤ac›n dal›n›n çürüyerek yere düflmesini sab›rla

beklemektedir. 
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Mantarlar yerlefltik-
leri a¤aç dallar›n›
k›sa bir süre sonra
tümüyle istila eder-
ler. Kimileri de öl-
meye bafllayan
a¤açlar› yiyen f›r-
satç›lard›r. 



Ancak baz› mantarlar a¤aç henüz canl› iken faaliyetlerine bafllar-

lar. Genellikle a¤açlar 15 ayr› hastal›¤a sebep olan mantar türüne sa-

hiptir. Ancak bu mantarlar›n yapt›klar› hastal›klar a¤açlar› öldürücü

türden de¤ildirler. Genellikle a¤açlarda gözle görünür hastal›klar

meydana getirir, ama sonra bir grip hastal›¤› gibi geçip giderler. An-

cak elbette bunlar›n da çeflitli kal›c› etkileri olabilmektedir. Örne¤in

bu mantarlar yayd›klar› hastal›klar nedeni ile bir bölgede yetiflen

a¤aç türlerinin üremesini engelleyebilir ve yay›ld›klar› alan› s›n›rla-

yabilirler.94

Kimi zaman mantarlar sebze ve meyvelerin oluflumunda da so-

run yaratabilirler. Oomycota Phytophthora ad› verilen mantar türü ge-

nellikle domatesleri ve patatesleri istila etmektedir. Bu istilan›n çap›

çok büyüktür ve son derece önemli etkileri vard›r. 1845-1860 y›llar›

aras›nda ‹rlanda'da yaflanan büyük patates k›tl›¤› bu mantarlar›n fa-

aliyetlerinin bir sonucudur.95
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Oomycota Phytophthora
mantar›, bir dönem ‹rlan-
da'da patates k›tl›¤›na se-
bep olan oldukça etkili bir
mantar türüdür. 



Mantarlar›n baz› hayvanlar› da istila edebilme yetenekleri var-

d›r. Ço¤unda hastal›k meydana getirirken, baz›lar›n›n ölümüne de

sebep olabilirler. Baz›lar›n› ise besin olarak kullanmak üzere fluurlu

bir biçimde öldürürler. Örne¤in toprak solucanlar›ndan çok daha kü-

çük boyutlarda olan bir solucan cinsi, nematodlar, mantarlar›n ola¤a-

nüstü tuzaklar›na yakalanarak bu canl›lara yem olurlar. Mantarlar,

nematodlar›n yak›nlarda bir yerlerde oldu¤unu "sezinlediklerinde"

solucanlar›n yap›fl›p kalmalar›n› sa¤layan yap›flkan tuzaklar kurarlar.

Bu tuzaklar›n en basit olan› bile av›n› saniyenin onda birinde hisse-

den üç hassas mantar hücresine sahiptir. Bu hücreler merkezde bir

bas›nç hissettiklerinde daral›r ve kapan›rlar. Böylelikle av bu tuza¤›n

içinde kalm›fl olur. Mantar hücrelerinin oluflturdu¤u bu tuzak, kurba-

n›n üzerinde birkaç saat içinde büyüyen ve onu h›zla sindiren bir a¤

meydana getirir. Tuza¤a düflen solucanlar, bu ilmikten kurtulsalar bi-

le ve mantar›n filizleri az miktarda da olsa art›k onlar›n üzerindedir

ve bu filizler bulunduklar› yerde eninde sonunda büyüyecektir. So-

nuçta solucan bir saat içinde ölür.96
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Üzeri mantar
taraf›ndan sa-
r›lm›fl olan ne-
matod.



Etobur bir mantar›n varl›¤› kuflkusuz flafl›rt›c›d›r, ama as›l flafl›rt›-

c› olan mantar›n, av›n› yakalayabilmek için sahip oldu¤u tuzak kura-

bilme yetene¤idir. Ne kadar flafl›rt›c› olsa da bir hayvan›n, hatta bir bit-

kinin baflka bir canl› için tuzak haz›rlamas›, görülebilen ve belirli bir

hacme sahip olan canl›lar olmalar› nedeni ile mant›¤a daha uygun ge-

lebilir. Ancak görülemeyen, nas›l varoldu¤unu ve nas›l yaflad›¤›n› an-

layabilmek için mutlaka teknolojiye ihtiyaç duydu¤umuz mantarla-

r›n, bir hayvana tuzak kurabilecek bir bilinci nas›l edindikleri son de-

rece önemli bir sorudur. Bu sorunun cevab›, çevresindeki gerçekleri

görmek isteyen ve akl›n› kullanabilen bir insan› Allah'›n varl›¤›n› tas-

dik etmeye götürür. "Hiçbir ihtiyaç olmamas›na ra¤men" bir mikros-

kobik canl›n›n yöntemler gelifltirerek ak›l kullanmas›, Allah'›n evreni

kusursuz bir uyum içinde yaratm›fl oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Mantarlar›n Korunma Yollar› 

Bakteriler ve di¤er mikro canl›lar gibi, mantarlar›n da kendi var-

l›klar›n› devam ettirmek için ald›klar› tedbirler ve gerçeklefltirdikleri

"ak›ll›" ifllemler vard›r. Bu organizmalar, ›s› donma noktas›na ulafl›r-

ken çeflitli kimyasallar sayesinde vücutlar›n›n çevresinde buz kristal-

leri olufltururlar. Daha önce bakteri ve alg gibi mikroorganizmalarda

gördü¤ümüz gibi, bu canl›lar da flartlar›n kendileri için zorlaflt›¤›n›

anlad›klar›nda hemen atmosferin üst bölümlerine s›¤›nmaya ve hava

ak›mlar› ile daha s›cak yerlere tafl›nmaya karar verirler. Yapt›klar› fley

ise, bir buz kristali haline geldikten sonra rüzgar ile bulutlara geç-

mektir. Kendileri için uygun bir zaman ve uygun bir yer bulduklar›n-

da ise canl› bir çekirdek halinde yeryüzüne geri dönerler. Bu ak›lc›

yöntem sayesinde mantarlar kendilerini koruma alt›na ald›klar› gibi

rahatça etrafa yay›labilme özelli¤i de elde etmifl olurlar.
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Bir mikroorganizman›n havan›n donma noktas›na eriflti¤ini se-

zinleyerek etraftaki kimyasallar› kullanma yetene¤ine sahip olmas›,

kuflkusuz üstün bir özelliktir. Kullan›lan yöntem son derece fluurlu-

dur. Bu canl›n›n bulutlarda bir buz kristalinin içinde korunabilece¤i-

ni "biliyor" olmas› gerekmektedir. Bunu, zamanla veya deneme-yan›l-

ma yaparak ö¤renmesi elbette mümkün de¤ildir. Karfl›m›zda bunu

deneyerek ö¤renecek fluurlu bir canl› de¤il, birkaç hücreden oluflan

bir mikroorganizma vard›r. Bu özellik de, di¤erleri gibi evrim teorisi-

nin temelindeki mant›ks›zl›¤› ve Darwinistlerin yaflad›klar› çaresizli-

¤i aç›kça ortaya koymaktad›r. Evrimin hiçbir mekanizmas› mikrosko-

bik bir canl›n›n kendisini koruma ihtiyac› duyarak böylesine zor bir

yöntemi tercih etmesini ve bunu kolayl›kla baflarabilmesini aç›klaya-

mamaktad›r.
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Mantarlar, ›s› donma noktas›na ulaflt›¤›nda vü-
cutlar›n›n çevresinde buz kristalleri oluflturarak
atmosferin üst k›s›mlar›na s›¤›n›rlar. Hava ak›m-
lar›yla s›cak bir yere tafl›nana kadar burada ade-
ta bir k›fl uykusundad›rlar. 



Kuflkusuz evrimciler bu gerçe¤i hiçbir zaman aç›klayamayacak-

lard›r. Çünkü her canl›y›, sahip oldu¤u her ince detay, her kusursuz

özellik ile Allah yaratm›flt›r. Bu canl›lar›n, hayatta kalmak için gerek-

li olan tedbirleri önceden bilmeleri, deneme yan›lma metodu ile kefl-

fetmeleri gerekli de¤ildir. Çünkü onlar, kendilerini yaratm›fl olan,

kendilerini koruyup kollayan ve r›z›kland›ran Allah'›n bilgisi ve ida-

resi alt›ndad›rlar. Yaln›zca Allah'›n dedi¤ini yapar, yaln›zca O'na ita-

at ederler. 

B‹r Baflka Mantar Çefl‹d‹: Küfler 

Küfler bir tane çekirde¤e sahip olan tek hücreli mantarlard›r. Bö-

lünerek ço¤alan bu canl›da, bölünen her parça yine küfün kendi için-

de geliflir ve gruplaflarak bir koloni haline gelir. Genellikle küf hücre-

leri bakterilerden büyüktür ve yumurta biçimindedirler. Bir hayvan

hücresinde bulunan organellerin ço¤una sahiptirler. 

Küfler, t›pk› bakteriler gibi uygun koflullarda h›zla geliflerek in-

san sa¤l›¤›n› tehdit edici bir duruma gelirler. Bu organizmalar›n baz›-

lar› da g›dalarda toksin ad› verilen ve insan ve hayvanlarda zehirlen-

melere yol açan zehirli maddeler üretirler. Hatta bu maddelerin baz›-

lar› kanser yap›c› etkiye sahiptir. Küfler bakterilere k›yasla daha az

besin ö¤esine ihtiyaç duyan ve geliflebildikleri koflullar aç›s›ndan da

düflünüldü¤ünde daha kötü flartlarda geliflebilen mikroorganizmalar

olduklar› için ço¤u ortamda üreme olanaklar› bakterilere k›yasla da-

ha fazlad›r.

Küfler etrafta bulduklar› organik art›klarla beslendikleri gibi, yi-

ne etraflar›nda bulunan canl› mikroorganizmalar› da besin olarak

kullanabilirler. Örne¤in bir beyaz küf olan Entomophtorales, topra¤›n

alt›ndaki sularda yaflayan amiplerle beslenir. Çevresinde dolaflan bir
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amip gördü¤ü zaman, dokunaçla-

r›yla onu yakalayarak tüm hücre

içini emer, geriye sadece zar›n› b›ra-

k›r.97 Küfler bu yönleriyle etobur

özellik de göstermektedirler. 

Ancak küfler, elbette sa-

dece zarar verici organizma-

lar de¤ildirler. Bu canl›lar

çok genifl alanlarda kullan›-

labilmekte ve besinlerin üretil-

mesinden ilaçlar›n yap›m›na kadar

çok yönlü olarak insanlara hizmet

vermektedirler. Küfler, birtak›m orga-

nik asitlerin, ba¤›fl›kl›k sistemini bast›-

r›c› ilaçlar da dahil olmak üzere baz› ilaç-

lar›n ve penisilin gibi çeflitli antibiyotiklerin

yap›m›nda kullan›lmaktad›rlar. Küflerin bu alandaki

faydalar› oldukça büyük önem tafl›maktad›r.
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Bizim için büyük birer nimet
ve güzellik olan meyve ve
sebzeler, mikroskobik orga-
nizmalar yüzünden tamamen
nitelik de¤ifltirebilirler. Küfler,
salg›lad›klar› toksin adl› mad-
de ile bir besini zehirli bir
maddeye dönüfltürebilirler. 
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Küfler Çeflitli ‹laçlar›n Yap›m›nda Kullan›l›rlar

Mikro canl›lar›n yaflama etkileri oldukça çeflitli flekillerde olabil-

mektedir. Bizim kimi zaman bir ekmek parças›n›n üzerinde fark ede-

bildi¤imiz bir küf kitlesi, asl›nda son derece önemli olabilmekte ve

hayat›m›z›n çok büyük bir bölümüne etki etmektedir. Küflerin t›pta

kullan›m›, onlar›n bu etkilerini görmek aç›s›ndan kuflkusuz son dere-

ce önemlidir. Oldukça büyük öneme sahip, hatta ölüme sebep olabi-

lecek baz› hastal›klar, bu mikroorganizmalar sayesinde gelifltirilen

ilaçlarla ortadan kald›r›lmaktad›r. 

1928 y›l›nda Alexander Fleming, bakteriler üzerine bir deney

yapt›. Çeflitli deney tabaklar› içine farkl› türlerde bakteriler yerlefltir-

di. Bir süre sonra sitafilokok bakterisi içeren tabaklardan birinde küfle-

rin geliflti¤ini gördü. Küflerin geliflti¤i bu ortamda, tabak içinde üre-

mesi beklenen bakteriden eser yoktu. Bunun anlam› fluydu; küf bak-

teri için zehirli olan bir madde salg›lam›fl ve bakteriyi ortadan kald›r-

m›flt›. Bakteriyi ortadan kald›ran bu mikroorganizma Penicillium no-

tatum ad›nda bir mantar türü idi ve bu canl›n›n saflaflt›r›lmas› ile "pe-

nisilin" maddesi üretildi. 

fiu an bafll›ca bakteri enfeksi-

yonlar›n›n en güçlü tedavi

edicisi olarak bilinen peni-

silin, söz konusu küf man-

tar›n›n bakteriyi öldürme

becerisinin keflfinden bafl-

ka bir fley de¤ildir. Bu ola-

¤anüstü yetene¤e sahip

olan küf mantar›, yaklafl›k

bir yüzy›ld›r insanlar›n

Sitafilokok bak-
terisi ve
Alexander
Fleming.



çeflitli ölümcül hastal›klardan korunmalar›n› sa¤lamakta ve daha pek

çok ilac›n üretiminde kullan›lmaktad›r. Organ nakilleri yap›lan hasta-

larda ba¤›fl›kl›k sistemini bask›lamak için kullan›lan bir ilaç olan

Cyclosporine de yine iki mantar türünden üretilmektedir. Baz› mantar-

lar ise kanamalar› kontrol alt›na alan, tansiyon kontrolü sa¤layan ve

migren a¤r›s›n› hafifleten ilaçlarda kullan›lmaktad›r. 

Fermantasyonla Bes‹n Üreten Mayalar 

Mayalar küre, oval ve silindir biçiminde olan tek hücreli mantar-

lard›r. Büyüklükleri 7-17 mikrondur. Dolay›s›yla bir gram mayada

yaklafl›k olarak 15 milyon ba¤›ms›z hücre bulunmaktad›r. Yaklafl›k

600 bilinen maya türü vard›r.

Mayalar flekerle beslenirler ve oksijensiz ortamda flekerden etil

alkol ve karbon dioksit üretebilirler. Bu iflleme mayalanma ad›n› ve-

ririz. Onlar›n bu yetenekleri oldukça büyük ekonomik öneme sahip-

tir. Bu canl›lar çeflitli besinlerin meydana getirilmesinde kullan›l›rlar.

Ekme¤in üretimi için temel unsur olan maya, üretti¤i karbondioksiti
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Üstte resimleri görülen ekmek
mayas›, oksijensiz ortamda fermen-

tasyon yapar. Bu faaliyetinin sonucu
ise birbirinden lezzetli besinlerdir. 



ekmek hamurunun içinde baloncuklar fleklinde tutarak ekme¤in flu

anki fleklini ve tad›n› almas›n› sa¤lar. Ayn› zamanda soya fasulyesi-

nin fermente edilmesinde de kullan›lan maya, soya sosunun üretimi-

ni sa¤lar. Normal flartlarda düflük kalorili bir besin olan soya sosu ile

beslenen kifliler fazla kalori alamasalar da maya ve soya fasulyesi iki-

lisinin beraber sa¤lad›klar› yaflamsal amino asitlere sahip olacaklar-

d›r. Dolay›s›yla mayalar, bize son derece besleyici ayn› zamanda da

faydal› besinler sunmak için faaliyet halindedirler. 

Mantarlar ve Algler‹n Ortak 

Yaflam Ürünler‹: L‹kenler 

Baz› mantarlar alglerle ortak yaflarlar. Bu birleflimden meydana

gelen yeni canl›ya ise 'Liken' ad› verilir. Likeni meydana getiren iki

canl› da karfl›l›kl› olarak birbirlerinden fayda elde etmektedirler.

Mantar, algin gerçeklefltirdi¤i fotosentez ifllemi sonucunda besin elde

ederken, alg de mantar›n kendisine sa¤lad›¤› su ve mineral sayesin-

de kurumaktan korunmakta ve kendisi için emin olan bir yerde yafla-

m›n› sürdürmektedir.

‹ki mikroorganizman›n birleflerek meydana getirdi¤i bu yeni

canl›, mineralleri genellikle havadan ve ya¤mur sular›ndan al›r. Can-

l›, havan›n toksik etkisine karfl› güçlü de¤ildir, bu nedenle sadece ha-

va kirlili¤inin olmad›¤› yerlerde yaflayabilir. Ancak bir likenin yafla-

mas› için s›cakl›k çok büyük bir fark teflkil etmez. Likenler, tropik böl-

gelerde yaflayabildikleri gibi so¤uk kutup bölgelerinde de yaflayabi-

lirler.

A¤aç gövdeleri, da¤ tepeleri ve ç›plak kayal›klar, likenlerin ge-

nel olarak yaflad›klar› yerlerdir. Bu canl›lar, kayal›klar› istila eden son

derece önemli organizmalard›r. Likenler topra¤›n meydana geliflinde

A
D

N
A

N
 O

K
T

A
R

180



H
A

R
U

N
 Y

A
H

Y
A

181

oldukça önemli bir rol oynarlar. Burada mantarlara özgü ayr›flt›r›c›

özellik son derece önemlidir. Liken, mantar›n bu özelli¤ini kullanarak

kayan›n üzerini yavafl yavafl ayr›flt›r›r ve kayan›n rüzgar ve ya¤mur

ile parçalara ayr›lmas›na neden olur. Likenlerin baz›lar› oldukça sert

kayalar› bile çözebilecek bir güce sahiptir.98 Bu güç sayesinde parça-

lara ayr›lan kayan›n ufalanmas› ile toprak meydana gelir. Böylesine

ince bir ayr›flt›rmay› do¤ada gerçeklefltirebilecek baflka bir canl› daha

yoktur.

Siz tonlarca a¤›rl›ktaki son derece sert bir kayay› en küçük par-

çalar›na, hatta minerallerine ayr›flt›rmay› denemek için kuflkusuz ol-

dukça büyük bir çaba harcamak zorundas›n›z. Kayay› parçalayabil-

mek için elinizde güçlü birtak›m k›r›c› alet-

lerin olmas› gerekmektedir. Oldukça

yorucu bir güç harcamal› ve kayay›

mümkün olan en küçük parçalara

Mantar ve alglerin ortak yaflam
ürünü olan likenler. 



ay›rd›ktan sonra mineralleri elde edebilmek için ona özel flartlarda

birtak›m kimyasal ifllemlere tabi tutman›z gerekir. Ancak bu flekilde

belki amac›n›z›n bir bölümüne ulaflabilirsiniz. Oysa sizin bu kadar

çaba ve güç harcad›¤›n›z bu ifllemi, mikroskobik organizmalar bulun-

duklar› yerde kazma-kürek ihtiyac› duymadan, özel laboratuvar flart-

lar›na gerek olmadan sakince halletmektedirler. Ortada önemli bir k›-

yas vard›r: Bir yanda ak›ll›, fluurlu, planlar yapabilen ve gerekti¤inde

her türlü imkan› seferber edebilen insan, bir yanda da kendi varl›¤›n-

dan habersiz, beslenme ve üremeden baflka bir amac› olmayan mik-

roskobik bir canl›. Bu k›yas evrimcileri oldukça endiflelendirir. Böyle-
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Likenler genellikle temiz havada, a¤aç gövdeleri, da¤ tepeleri ve ç›plak ka-
yal›klarda yaflarlar. Mantar, algin fotosentez özelli¤i sayesinde besin elde
ederken, algler de mantar›n ayr›flt›r›c› özelli¤i sayesinde mineraller elde
ederler. Bunun yan› s›ra, emin bir yerde bar›nak da bulmufl olurlar. 



sine küçük ve fluursuz canl›lar›n bilinçli özellik göstermeleri, evrim-

cilerin teorilerine son derece ters düflmekte, iddialar›na büyük bir

darbe vurmaktad›r. Daha önce hiç de önem vermedikleri bir mikros-

kobik canl›, hiç ummad›klar› flekilde tüm teoriyi çürütebilmektedir.

Bu organizmalar kendilerinden tonlarca kat a¤›r ve ayn› zaman-

da son derece sert olan kayalar› parçalara ay›rman›n d›fl›nda baflka

özelliklere de sahiptirler. Baz› likenler sahip olduklar› algler sayesin-

de renkli pigmentler içerirler. Bu pigmentlerden bir tanesi, yani orchil,

yünlere renk vermek için, di¤eri yani litmus ise kimya laboratuvarla-

r›nda asit-baz (PH) inhibitörü (PH düzenleyicisi) olarak kullan›lmak-

tad›r. 

Karfl›m›zda her iki üyesi de son derece fluurlu ifllemler gerçek-

lefltiren ve oldukça detayl› özelliklere sahip olan bir canl› vard›r. Bu

canl›, kendi besinini üretebilmekte, ayn› zamanda canl›lar›n faydala-

naca¤› basit organik bileflikler meydana getirmek için ayr›flt›rma iflle-

mine devam etmektedir. Bu canl›n›n üremesi veya yay›lmas› da ayn›

fluurlu yetene¤i sergiler. Zor koflullarda veya üremeye karar verdik-

lerinde likenler, mikro bedenlerinden soredia adl› bir parçay› kopar›r-

lar. Bu parça, her iki canl›n›n da parçalar›n› ve özelliklerini tafl›mak-

tad›r. Bu parça üremek için uygun

bir yere yerleflir ve burada

yeni likenler meydana

gelir. E¤er liken algsiz

kal›rsa veya likenin
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Likenlerde, algler sayesin-
de çeflitli pigmentler bulu-
nur. Bunlardan orchil, yünle-
re renk vermek için, litmus ise
laboratuvarlarda asit-baz inhibitörü
olarak kullan›lmaktad›r. 
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mantar üyesi herhangi bir sebepten ötürü orta¤›n› de¤ifltirmek ister-

se, bu durumda mantar sporlar meydana getirir. Bu sporlar rüzgar ile

tafl›n›rlar ve uçsuz bucaks›z bölgelerde hiç bilmedikleri ve tan›mad›k-

lar› koflullarda kendilerine yeni bir alg bulurlar.99

Bu canl›lar›n hangi kararla ve hangi sebeple biraraya gelerek

yepyeni bir canl› meydana getirdikleri, neden birarada yaflamay› ter-

cih ettikleri gerçekten de anlafl›lmas› güç sorulard›r. Kendi bafllar›na

varl›klar›n› sürdürebilen ve ihtiyaçlar›n› karfl›layabilen bu iki mikro-

organizma, bir sebeple ortak yaflamaya karar vermifllerdir. E¤er yer-

yüzündeki canl›lar›n tümü evrim sürecine göre bir geliflme ve de¤i-

flim geçiriyor olsalard›, bu ortak yaflam›n da son derece büyük bir ih-

tiyaç sonucunda ortaya ç›km›fl olmas› gerekirdi. Oysa ortada böyle

bir ihtiyaç yoktur. ‹ki canl›n›n da birbirlerine zorunlu bir ba¤l›l›klar›

söz konusu de¤ildir. ‹ki mikroorganizman›n biraraya gelme karar› ile

oluflan likenler, asl›nda tümüyle özel birer tasar›md›rlar. Kayalar›n

parçalanmas› ve topra¤›n oluflumu için, hiçbir fayda elde etmemele-

rine ra¤men biraraya gelmeye karar verirler. Çünkü bu canl›lar,

Allah'a boyun e¤mifl, O'nun ilham› ile hareket eden canl›lard›r. Allah

Kuran'da akl›n› kullanan insanlar için canl›larda önemli hikmetler ol-

du¤unu flöyle haber vermektedir:

Yaratmay› bafllatan, sonra onu iade edecek olan O'dur; bu O'na

göre pek kolayd›r. Göklerde ve yerde en yüce misal O'nundur.

O, güçlü ve üstün oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir. Size

kendi nefislerinizden bir örnek verdi: "Size r›z›k olarak verdi-

¤imiz fleylerde, sa¤ ellerinizin malik olduklar›n›zdan, sizinle

eflit olup kendi kendinizden korktu¤unuz gibi kendilerinden

de korktu¤unuz (veya çekinip sayg› duydu¤unuz) ortaklar var

m›d›r? "‹flte Biz, akl›n› kullanabilen bir kavim için ayetleri

böyle birer birer aç›klar›z. (Rum Suresi, 27-28)
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imdiye kadar özelliklerini inceledi¤imiz

mikro canl›lar, içimizde, d›fl›m›zda, çevre-

mizde, k›sacas› bulundu¤umuz her yerde

oldukça fazla say›da varolan genifl bir ale-

mi temsil eder. Bu genifl dünyaya dahil

olan ve di¤er canl›lar gibi her ortam› bizimle paylaflan

bir baflka canl› daha vard›r. Akar ya da mayt olarak ad-

land›rd›¤›m›z bu canl›, herhangi bir böcekten daha

farkl› özellikler tafl›mayan, son derece detayl› ve komp-

leks bir yap›ya sahip olan, ama buna ra¤men yine de

ancak mikroskopla fark edilebilen bir mikro canl›d›r.

Yaflad›¤›m›z evin her yan›nda, yatt›¤›m›z yatakta, yer-

deki hal›da, soludu¤umuz havada k›sacas› yaflam›m›z›

geçirdi¤imiz her yerde bulunmaktad›r. 5-50 mikron

aras› boyutlar›nda olan bu canl›lar bize görünmezler.

E¤er görünselerdi, kuflkusuz büyük bir flaflk›nl›k yaflar-
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Akarlar, yaflad›¤›m›z evin her yan›nda, yatt›¤›m›z yatakta, yerdeki hal›da, soludu-
¤umuz havada, k›sacas› yaflam›m›z› geçirdi¤imiz her yerde bulunmaktad›r. Kufl-
kusuz bu canl›lar›n görünmez olufllar›, Allah'›n hikmetli yarat›fl›n›n bir örne¤idir. 
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d›k. Bacaklar› ve k›skaçlar› ile bir

örümce¤i and›ran bu canl›, yaflad›¤›m›z her santimetrekareyi kapla-

m›fl durumdad›r. 

Bu canl›lar ölü deri hücreleri ve kabuklar› ile beslenirler. Bu ne-

denle insanlar›n yaflad›¤› ortamlarda bulunur ve insan aktiviteleri ile

çevreye yay›l›r, hareket ederler. Beslenme malzemelerinin topland›¤›

yerler ise genellikle yatak ve minderler, mobilyalar ve hal›lard›r.

Normal flartlarda insanlar, bu ilginç görünüfllü varl›klar› görüp

fark edebilmeyi istemezler. Kuflkusuz bu canl›lar›n görünmez oluflla-

r›, Allah'›n hikmetli yarat›fl›n›n bir örne¤idir. Bu canl›lar, çevrenizde o

kadar fazla say›dad›rlar ki, yatt›¤›n›z yatakta bile, ne kadar temiz

olursa olsun, ortalama 10.000 tane akar bulunmaktad›r. Bu canl›lar,

ürettikleri proteine karfl› alerjik olmad›¤›n›z sürece size zarar vermez-

ler; sizi ›s›rmaz, sokmaz, hastal›k bulaflt›rmazlar.

Ancak baz› canl›lar için zararl›d›rlar. Öyle ki, parazit olarak için-

de yaflad›¤› bir ar› toplu¤unu, ar›lar›n üstteki ölü derilerini delerek ve

vücut sular›n› emerek ortadan kald›rabilirler. Bunun gibi pek çok bö-

cek, hayvan ve bitkiye zarar verebilirler. Kimisi zarar verirken, bera-

berinde çeflitli faydalar da getirir. Örne¤in böcek akarlar› böce¤in ölü-

müne veya hastalanmas›na sebep olurlar, ama ayn› zamanda meyda-

na getirdikleri at›klarla topra¤›n verimini de büyük ölçüde art›r›rlar.

Evlerde, özellikle de hal›larda
yaflayan akarlar. 
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Baz›lar› ise birtak›m canl›lar›n asalaklar›d›r. Baz› hayvanlar›n kulak

kanallar›nda, akci¤erlerinde ve ba¤›rsaklar›nda yaflarlar. Dolay›s›yla

akarlar farkl› ortamlarda ve insan d›fl›nda farkl› canl›larla da yaflaya-

bilen canl›lard›r. 

Akarlar türlerine göre çeflitli yerlerde bulunabilirler. Everest Da-

¤›'n›n 5000 metre yükseklikteki yamaçlar›nda yaflayabildikleri gibi,

Kuzey Pasifik Okyanusunun 5200 metre derinliklerinde de yaflayabil-

mektedirler. S›rf Antarktika'da 50'den fazla karada yaflayan akar türü

bilinmektedir. Bunun d›fl›nda akarlar kapl›calar, ma¤aralar, çöller ve

tundralar da dahil olmak üzere pek çok yerde bulunabilirler. 10 met-

re derinlikteki madenlerde, so¤uk ve termik kaynaklarda 500C kadar

yüksek ›s›ya sahip olan yer alt› sular›nda, havuz ve göllerde yaflaya-
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bilirler. Farkl› ortamlarda yaflayabilen bu farkl› türlerinin say›s›n›n

500.000'den fazla oldu¤u hesaplanm›flt›r.100

Akarlar yaflamlar› süresince toplam dört aflamadan geçerler. Yu-

murta, larva, nemf aflamas› ve yetiflkinlik. Yetiflkinler bir kere derile-

rini de¤ifltirirler. Yumurtadan yetiflkinli¤e uzanan bu dönem yaklafl›k

Akarlar, Eve-
rest'in yüksek
tepelerinde
yaflayabildik-
leri gibi, okya-
nuslar›n de-
rinliklerinde
de bulunabil-
mektedirler. 



1 ay sürer.

Yumurtla-

yan diflile-

rin nüfusu

da her hafta

25-30 kadar ar-

tar. Yetiflkin akarlar, ortam›n

nem seviyesi ve ›s›s›na ba¤l›

olarak 2 ay kadar yaflayabi-

lirler.

Akarlar su içmezler

ama havadan ve ortamdan

ald›klar› nemi emerler. Bu

nedenle bulunduklar› çevre-

deki nem onlar için önemli-

dir. %70-80 gibi oldukça

yüksek orandaki nemden ve

yaklafl›k 270C s›cakl›ktan

hofllan›rlar.101 Böylesine uy-

gun bir ortam bulduklar›n-

da say›lar›n› oldukça art›ra-

bilirler. Örne¤in yar›m hek-

tarl›k bir otlak topra¤›nda

6.000.000 kadar üyeleri bu-

lunabilmektedir.102

A
D

N
A

N
 O

K
T

A
R

192

Akarlar, 500C'ye kadar yüksek
›s›ya sahip yeralt› sular›nda, ha-
vuz ve göllerde yaflayabilirler. 



Akarlar›n Son Derece Kompleks 

Vücut Yap›lar› Vard›r 

Akarlar, bize görünmeyen bir alemde yaflayan canl›lard›r. Göre-

medi¤imiz, varl›¤›n› bir mikroskop olmadan kan›tlayamayaca¤›m›z

bu canl›n›n acaba nas›l bir bedeni vard›r? Bedeni tek bir hücreden mi

ibarettir? Yoksa biraraya gelmifl birkaç hücre ve bir miktar organel-

den mi oluflmaktad›r? Bu kadar küçük oldu¤una göre baflka bir ay-

r›nt›ya, özelli¤e ya da organa sahip olamamas› gerekir. Normal flart-

larda gözle görünür belirli bir hacmi bile olmayan bir canl›n›n, bir

bakteri hücresinin özelliklerinden fazlas›na sahip olmas› imkans›z

görünmektedir. O halde inceleyelim: Bir akar bedeni di¤er mikro can-

l›lardan farkl› m›d›r?

Akar dedi¤imiz canl›, insan kafatas›na benzeyen bir bedenden

oluflur. Bedenin üzerinde seyrek olarak tüyler bulunmaktad›r. A¤z›,

kafatas›na benzeyen bu vücudun önünde toplanm›flt›r ve delmeye

ayarl› özel bir yap›dad›r. Akar, sahip oldu-

¤u bu özel yap› sayesinde kendisi-

ne uygun buldu¤u yiyecekleri

küçük parçalara ay›rabilir

ve dolay›s›yla besini vü-

cuduna alabilir. Akar›n

vücudu ovaldir ve ince

çiziklerle kaplanm›flt›r.

Bu oval vücuttan sekiz

küçük bacak ç›kar. Sekiz

ayak ise son derece önemli

bir tasar›ma sahiptir. Ayak ta-

banlar› akarlar›n hal› iplikçikleri ara-
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Sadece mikroskop alt›nda göre-
bilece¤imiz akarlar, son derece
kapsaml› bir vücut yap›s›na sa-
hiptirler. Bu canl›lar› oluflturan

detaylar, yeryüzündeki kompleks
yarat›l›fl› gözler önüne serer. 



s›na ve döflemelerin derin bölmelerine gömülebilmelerini sa¤layan

yap›flkan bir madde ile kaplanm›flt›r. Bu sekiz küçük bacak en güçlü

vakum temizleyicilerinin bile çekifl gücüne direnç gösterebilir.

Buraya kadar bahsettiklerimiz, bu mikroskobik canl›n›n sadece

d›fl görünümüdür. Gözle görülmemesine ra¤men asl›nda her an her

yan›m›zda olan bu canl›n›n bir de bedeninin "içi" vard›r. Daha önce

belki de varl›¤›ndan bile haberimizin olmad›¤› bir akar, oldukça kap-

saml› "iç organlara" sahiptir:

Akarlar›n baz›s› hem karada hem de suda yaflayabilir. Karada

yaflayabilen akarlar "soluk borusu" yoluyla nefes al›rlar.103 Soluk bo-

rusunun hemen yan›nda da "yemek borusu" bulunmaktad›r. Baz›

akarlar›n bitki hücrelerini delebilecek kadar keskin olan beslenme or-

ganlar› bulunmaktad›r. Akarlar bu organlar› ile besinlerin özündeki

suyu rahatl›kla emebilirler.104 Baz› akarlarda yemek borusunu çevre-

leyen oldukça geliflmifl bir "sinir sistemi" vard›r. Beynin bir bölümün-

den yay›lan sinir dizisi, "bacaklar", "sinir sistemi", "kas sistemi" ve

"üreme organlar›ndaki" sinirleri harekete geçirir. A¤›z bölümlerinde-
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Akarlar, oldukça geliflmifl iç organla-
ra, sinir ve kas sistemine sahip ba-
caklara, hatta bir beyne sahiptirler. 



ki sinirler de beynin di¤er bir bölümü taraf›ndan harekete geçirilmek-

tedir. K›sacas›, görülmeyen akar›n bir "beyni" vard›r.

Sistemler ve organlar bunlarla s›n›rl› de¤ildir. Akar›n yedikleri-

ni sindirmesini sa¤layacak bir "sindirim sistemi" de olmas› gerek-

mektedir kuflkusuz. Sindirim sistemi ön tarafta kasl› bir "yutaktan",

uzun ve dar bir "yemek borusundan", bir "mideden", k›sa bir "ba¤›r-

saktan" ve arka taraftaki "ba¤›rsak bofllu¤undan" oluflmaktad›r. Ka-

r›nc›¤›n mideye ait olan çiftli keseleri vard›r, bunlar k›smen besin de-

polama organlar› olarak ifllev görüp baz› akarlar›n beslenmeksizin

uzun süre hayatlar›n› devam ettirebilmelerini sa¤lar.

Akar, arka ba¤›rsa¤a aç›labilen "boflalt›m organlar›na" da sahip-

tir. Bunlar vücut bofllu¤undaki at›k maddeleri toplarlar ve bunu "gu-

anin" ad› verilen organik bir bilefli¤in içerisine iletirler. Boflalt›m or-

ganlar›na kadar gelen bu iletim, bize hiç de yabanc› olmayan bir yol-

la gerçeklefltirilmektedir: "Kan dolafl›m›". Kan, bir kalp ya da çeflitli

kaslar›n hareketleriyle vücut içinde dolaflmaktad›r.105 Yani görülme-

yen akar›n bir "kalbi" vard›r.

Akarlar›n "üreme organlar›" da vard›r. Sperm transferi, ya direk

olarak ya da spermatophores ad› verilen paketlerin içerisinde meyda-

na gelmektedir. Erkek spermini, erkek çiftleflme yap›s› vas›tas›yla di-

rek olarak difli genital organ›n›n içerisine b›rak›r. Baz› erkekler kendi

spermlerini içeren bir paketçik üretirler. Bu paket ya direk olarak er-

ke¤in a¤›z bölümüyle ya da dolayl› olarak bulunduklar› yüzeydeki

çökeltiyle difli genital bölgeye iletilir.106 Böylelikle difli k›sa bir süre

sonra yumurta b›rak›r.

Bu birkaç paragrafta, e¤er bir insan veya hayvan bedeninden

bahsediyor olsayd›k, sayd›¤›m›z organlar›n ve sistemlerin varl›¤› ku-

la¤›m›za daha makul ve daha normal gelebilirdi. Ancak edindi¤imiz

bu kadar bilginin ard›ndan tekrar hat›rlatmakta fayda var. Bir akar,
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bildi¤iniz veya karfl›laflt›¤›n›z en küçük böcekten, hatta görebildi¤iniz

bir noktadan daha küçüktür. Sizinle birlikte sizin bulundu¤unuz her

yerde milyonlar› aflan bir topluluk fleklinde yaflar. Sizinle birlikte ya-

flamas›na ve bu kadar genifl bir toplulu¤a sahip olmas›na ra¤men, bu

canl›lar›n varl›¤›ndan eser yoktur. ‹flte Allah'›n varl›¤›n›n en büyük te-

cellilerinden biri, büyük bir sanat harikas› fleklinde karfl›m›zdad›r.
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Tarla ve bahçelerde yaflayan
akarlar, bitkiler için son derece
faydal› ifller gerçeklefltirirler. Bit-
kilere zarar veren böcekleri orta-
dan kald›r›r ve ortam›n temizlen-
mesine yard›mc› olurlar. 
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Varl›¤›ndan eser olmayan bu canl›n›n bedenine Allah, birbirin-

den kapsaml›, çeflitli ve ayn› zamanda kompleks organlar yerlefltir-

mifltir. Bunlar›n hiçbirinin birbiriyle ba¤lant›s› atlanmam›flt›r, canl›-

n›n yaflamas› için gerekli olan her sistem kusursuzca mikroskobik be-

deninde yarat›lm›flt›r. Daha yüzlerce detay› olan bu sistemlerden sa-

dece bir tanesini, bir mideyi veya sinir sisteminin tek bir mikroskobik

a¤›n› acaba sahte evrimin hayali mekanizmalar› meydana getirebilir

mi? Kuflkusuz bu imkans›zd›r. ‹flte bu nedenle küçücük bir akar›n sa-

hip oldu¤u her detay bir kez daha evrim teorisine vurulmufl önemli

bir darbedir.

Burada belki de zihnimizi meflgul etmesi gereken soru flu olma-

l›d›r: Acaba bir mikroorganizman›n vücut sistemlerine, kan pompala-



yan kalbine veya sinir a¤lar›ndan oluflan beynine mi, yoksa bunlar›n

hiçbirine sahip olmad›¤› halde dünyaya besin ve oksijen sa¤layan, ifl-

bölümü yaparak kendisine besin elde eden ve kimi zaman vücudu-

muzu zehirlenmekten korurken kimi zaman da topra¤a mineral üre-

ten tekhücrelilere mi flafl›rmak gerekir? Bunlar›n hepsi üstün yarat›c›-

m›z olan Allah'›n sonsuz akl›n›n, sonsuz sanat›n›n, sonsuz ilminin

benzersiz tecellileridir. Günler geçtikçe, teknoloji ve bilim daha fazla

ilerledikçe bu sanat eserlerine yenileri eklenecek, flu an bizlere gizli

olan yeni keflifler ortaya ç›kt›kça bu üstün yarat›l›fl gerçe¤i pekiflecek-

tir. Ortaya ç›kan her keflifte Darwinistler teorilerini çürütecek yepye-

ni delillerle karfl›laflacaklard›r. Allah Kuran'da flöyle buyurmufltur:

Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Art›k ö¤üt al›p-düflünmez

misiniz? E¤er Allah'›n nimetini saymaya kalk›flacak olursan›z,

onu bir genelleme yaparak bile sayamazs›n›z. Gerçekten

Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Nahl Suresi, 17-18)

Akarlar Öneml‹ B‹rer Tem‹zley‹c‹d‹rler

Akarlar›n bulunduklar› ortamlarda ev tozu, kumafl iplikleri, in-

san derisinin pullar›, hayvan parçac›klar› ve tüyleri, bakteriler, küf

sporlar›, yiyecek parçac›klar› ve di¤er organik ve sentetik materyaller

bulunmal›d›r. Bunlar› yiyerek beslenirler. ‹nsanlarla fazlas›yla içli d›fl-

l› olmalar›n›n nedeni budur. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda bu küçük canl›-

lar›n çok büyük bir bölümünün dünyay› temizlemekte oldu¤unu an-
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lar›z. Bu canl›lar, besinlerini oluflturan pullar, salg›lar, tozlar, mantar

sporlar›, polen taneleri ve bitki liflerinin yok edilmesini sa¤larlar.

Akarlar çevremizde bunu sa¤layabilecek kadar çok say›da m›-

d›rlar? Say›lar› gerçekten de çok fazlad›r. Ev tozunun 1 çay kafl›¤›na

(1 gr) düflen akar nüfusu 1000 kadard›r.107 Böylesine fazla miktardaki

akar›n sürekli faaliyet halinde oldu¤unu düflündü¤ümüzde çevre-

mizde çok detayl› bir temizlik yapt›klar›n› anlar›z. E¤er akarlar olma-

sayd›, bu mikro at›klar her geçen an daha da fazlalaflacak ve dünya

yaflanamaz bir yer olacakt›.

Akarlar›n yeryüzüne katk›lar› bununla da s›n›rl› de¤lidir. Baz›

akarlar beslenmek amac›yla fark›nda olmadan bulunduklar› ortama

fayda getirirler. Örne¤in Pyemotes
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Akarlar, genellikle bulun-
duklar› ortam› temizleme
görevini üstlenirler. Besinle-
rini; pullar, salg›lar, mantar
sporlar›, polen taneleri ve
bitki lifleri oluflturur. 



tritici türündeki akarlar genellikle

depolanm›fl olan tah›llarda, kuru-

tulmufl tanelerde ve bezelyelerde,

samanl›klarda, kuru otlarda ve ku-

rutulmufl çimenlerde üremektedir.

Bu canl›lar yaflad›klar› ortamlar

için son derece faydal›d›rlar, çünkü

depolanm›fl tah›l ve benzeri besin-

lerle beslenen böcekleri felce u¤ra-

t›p ortadan kald›r›rlar. 
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Resimde görülen Pyemotes tritici, ge-
nellikle depolanm›fl olan tah›llarda,
kurutulmufl tanelerde üremektedir.
Akarlar sayesinde bu bitkilerde bö-
ceklerin yaflamas› imkans›z hale gelir.
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Akarlar fiuurlu Hareket Ederler

Akarlar zor durumda kald›klar›nda, di¤er canl›lar gibi kendileri

için savunma yöntemleri gelifltirirler. Örne¤in yonca akarlar› kendile-

ri için elveriflsiz olan iklim koflullar›nda k›fl uykusuna veya yaz uyku-

suna yatarlar. Yaflamalar› için gereken belirli aral›klardaki s›cakl›¤›n,

art›¤›n› ya da azald›¤›n› fark ettiklerinde bir tehlikenin söz konusu ol-

du¤unu anlarlar. Ald›klar› tedbir sonucunda vücutlar›n›n baz› fonk-

siyonlar›n› yavafllat›r ve uyku durumuna geçerler. Adeta bir ölü flek-

lini alan bu canl›lar çevrenin olumsuz flartlar›ndan bu sayede etkilen-

mezler ve havalar yaflamalar› için elveriflli bir s›cakl›¤a geldi¤inde ye-

niden eski hallerine dönerek yaflamaya bafllarlar.

Baz› akarlar da farkl› yerlere tafl›nabilmek için böcekleri ve ek-

lembacakl›lar› kullan›rlar. Örne¤in Dinogamasus türündeki akarlar,

baz› ar›lar›n kar›n bölgesindeki özel bir akar kesesinin içinde yafla-

makta ve bu flekilde istedikleri ve besin bulabilecekleri yerlere kolay-

Yonca akar›.



l›kla ulaflabilmektedirler.108 Böyle bir ifllemin gerçekleflebilmesi için

öncelikle ar›lar›n kar›n bölgesinde akarlar için özel olarak tasarlanm›fl

bir kesenin olmas› gerekmektedir. Akarlar›n bu özel tasar›m›n fark›n-

da olmalar› ve baflka yerlere tafl›nabilmek için bu yöntemi kullanma-

y› düflünmeleri gerekmektedir. Bu canl›lar, kuflkusuz böyle karfl›l›kl›

bir anlaflma yapacak bir beyne ve ak›l gücüne sahip de¤ildirler. Nor-

mal flartlarda böyle bir fleye ihtiyaç da duymamalar› gerekir. Akarlar

dünyan›n her yan›nda bulunabilen ve çok rahat üreyebilen canl›lar-

d›r. Darwinizm'e göre "hayatta kalma mücadelesi" içinde olmas› ge-

reken bir canl›n›n, hiçbir karfl›l›k beklemeden bir baflka canl›ya yar-

d›mda bulunmas›n›n herhangi bir mant›¤› yoktur. Evrimin nas›l bir

aldatmaca oldu¤u böyle bir örnekle bir kez daha ortaya ç›kmaktad›r.

Bu canl›lar›n, birbirlerine böyle bir yöntemle yard›mda bulun-
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Dinogamasus türündeki akarlar, ar›lar›n kar›n bölgesinde bir kesede 
yaflarlar. Kendilerine bar›nak bulan akarlar, bu sayede istedikleri yerlere
de kolayl›kla ulaflabilmektedirler. 



malar›n›n sebebini aç›klamak, evrimciler aç›s›ndan gerçekten de zor-

dur. Bu canl›lar, insanlar gibi karfl›l›kl› anlaflma ve dayan›flmaya da-

yal› bir fedakarl›k bilincinden kuflkusuz ki yoksundurlar. Do¤adaki

bu ve buna benzer örnekler, yeryüzündeki her fleyin tek ve üstün bir

yarat›c›s›n›n oldu¤una aç›k bir delildir. Herfley, bu üstün yarat›c› olan

Allah'›n belirledi¤i flekilde, O'nun izni ile ve O'nun belirledi¤i kadere

göre ifllemektedir. Kuflkusuz, "O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetle-

medi¤i hiçbir canl› yoktur." (Hud Suresi, 56)  Bir ayette flöyle buyrul-

maktad›r:

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

Herfleyin Yarat›c›s›d›r, öyleyse O'na kulluk edin. O, herfleyin

üstünde bir vekildir. (Enam Suresi, 102)
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Bitki üzerindeki akarlar, kendi besin-
lerini kolayl›kla bulabilecekleri bir or-
tamda yaflarken ayn› zamanda bitkiyi
de temizlemektedirler. Bu üstün
uyum, do¤ada sergilenen tasar›m ör-
neklerinden bir tanesidir. 
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çsuz bucaks›z evreni düflünün! Binlerce ki-

lometrelik gezegenleri, milyonlarca dere-

celik s›cakl›klar› ile güneflleri, trilyonlarca

y›ld›z bar›nd›ran galaksileri, milyarlarca

galaksi bar›nd›ran uzay›, yörüngeleri, uy-

dular›, manyetik alanlar› ve ola¤anüstü çekim kuvvet-

lerini… Bütün bunlar›n varolufl nedeni ne olabilir? Ce-

vap aç›kt›r. Allah'›n varl›¤›n› ve büyüklü¤ünü takdir

edebilmemiz için.

Bu mükemmel yarat›l›fl›n s›n›rlar› o kadar genifltir

ki, tek bir atomun varl›¤› bile bir insan›n Allah'›n yarat-

mas›n› görmesi için yeterli iken, Allah detay üzerine

detay, mükemmellik üzerine mükemmellik, kusursuz-

luk üzerine kusursuzluk yaratm›flt›r. Allah, ola¤anüstü

hassas dengelerle, ince detaylarla, kusursuz sistemlerle

s›n›rlar›n› keflfedemeyece¤imiz kadar büyük bir makro
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alem meydana getirirken, ancak teknolojik mik-

roskoplar alt›nda varl›¤›ndan haberimizin ol-

du¤u, ama buna ra¤men ayn› hassas dengele-

re, kompleks detaylara ve kusursuz sistemle-

re sahip bir mikro alem de yaratm›flt›r. ‹flte bu

Allah'›n, sanat›n› devasa uzay›n derinliklerinde

de, tek bir hücrenin içinde de sergiledi¤inin

benzersiz bir kan›t›d›r. Allah kufl-

kusuz ki yerde ve gökte bulu-

nan herfleyin hakimidir.

Allah Kuran'da flöyle bu-

yurmufltur:

O Allah ki, yaratand›r,

(en güzel bir biçimde) ku-

sursuzca var edendir, 'flekil

ve suret' verendir. En güzel

isimler O'nundur. Göklerde ve yer-

de olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O,

Aziz, Hakimdir. (Haflr

Suresi, 24)

206

Uçsuz
bucaks›z

uzay, geze-
genler, günefl-

ler, y›ld›zlar, tüm
makro alem Allah'›n

varl›¤›n› görüp takdir 
edebilmemiz için yarat›lm›flt›r. 
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Bu üstün sanat, evrim teorisi için afl›lmas› imkans›z engeller

meydana getirir. Var olan her farkl› alemin say›s›z kompleks detay›

vard›r. Tesadüflerin bir yarat›c› güç oldu¤unu iddia eden böyle bir te-

ori için, bu detaylar›n herhangi birini bile aç›klayabilmek mümkün

de¤ildir. Kitab›n konusunu oluflturan mikroorganizmalar ise, baflta

da belirtmifl oldu¤umuz gibi, evrim teorisi aç›s›ndan çok daha farkl›

ve büyük bir öneme sahiptirler. Evrime göre yeryüzünde oluflan ve

zamanla evrimleflen ilk canl› (!) bir mikroorganizmad›r. Hayali evrim,

hayvanlar› ve bitkileri çeflitli s›n›flara ay›rm›flt›r. Her s›n›f›n bir di¤er

s›n›ftan evrimleflti¤i iddia edilir. fiu an karfl›m›zda duran ola¤anüstü

çeflitlilikteki canl› alemi ise, yine bu teoriye göre bu hayali a¤ac›n son

dallar›d›r. Tek hücreli bir mikroorganizma ise tüm bu s›n›flar›n ortak

atas›d›r. fiimdi bu mikroorganizmay› bu a¤açtan ç›karal›m! Geriye ne

hayvan, ne bitki, ne insan, ne tür, ne çeflit k›saca hiçbir fley kalmaya-

cakt›r. Nitekim, kitap boyunca genel olarak anlatt›¤›m›z tüm özellik-

ler ve bunun gibi daha yüzlerce özellik, mikroorganizmalar›n bir te-

sadüf eseri oluflamayacaklar›n› çok çeflitli flekillerde kan›tlamaktad›r.

Bu durumda evrimi bafllatan "ilk canl›" kendi kendine meydana gele-

mez. 

Milyonlarca y›ld›r bizlerle birlikte var olmalar›na, yeryüzündeki

yaflam› do¤rudan etkilemelerine ra¤men varl›klar›n› yaln›zca bir

yüzy›l önce fark edebildi¤imiz bu canl›lar, birkaç organele sahip bir

veya birkaç hücreden meydana gelmifllerdir ve aç›kça fluur sergiler-

ler. Bir uzman gibi taktik gelifltirebilir, bir kimyac› gibi formül kulla-

n›r, bir laboratuvar gibi çal›flabilir ve t›pk› bir insan gibi düflünebilir-

ler. Asl›nda bu benzetmeler de yeterli de¤ildir. ‹nsan hata yapabilir,

unutabilir, ama bu canl›lar›n hata yapma ihtimali yok denecek kadar

azd›r. Ayr›ca bir laboratuvardan daha üstün yeteneklidirler. Bu mik-

roorganizmalar›n gerçeklefltirdi¤i ifllemlerin pek ço¤u henüz labora-
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tuvarlarda ger-

çekleflt i r i leme-

mifltir.

‹flte evrimcilerin ›s-

rarla basit canl› kategorisine dahil et-

mek istedi¤i canl›lar bunlard›r. Darwin ve onu izleyen Darwinistler,

uzun y›llar onlar› bu flekilde s›n›fland›rm›fllard›. Ancak 1940'l› y›llar-

da aniden mikroorganizmalar›n da bir genetik yap›lar›n›n oldu¤unu

ö¤rendiler. 1944 y›l›nda bakteriden bafllamak üzere tüm canl›lar›n

DNA'ya sahip oldu¤unu gördüler. Genetik bilimi, evrimciler için hiç

hesapta olmayan, hiç beklemedikleri yeni bir dünyan›n kap›lar›n› aç-

t›. Aç›klamakta baflar›s›z olduklar› canl›lar alemine bir yenisi eklen-

miflti. Hem de çok daha kapsaml› olarak! 

Zamanla yap›lan araflt›rmalar bu canl›lar›n bir k›sm›n›n Dün-

ya'n›n oksijeninin %70'ini sa¤lad›¤›n›, bir di¤er bölümünün organik

molekülleri ayr›flt›rd›klar›n›, bir k›sm›n›n azot döngüsünü gerçeklefl-

tirdiklerini, büyük bir bölümünün Dünya'y› temizlediklerini ve bun-

lar gibi daha pek çok hayati mekanizmalar›n birinci dereceden içinde

olduklar›n› gösterdi. Baflka bir deyiflle Darwin'in "basit" dedi¤i bu

canl›lar olmadan hayat olmuyordu. 

A
D

N
A

N
 O

K
T

A
R

208

Bilim adamlar› ancak 20.
yüzy›l›n ortalar›nda mikro-
organizmalar›n da bir ge-
netik yap›lar›n›n oldu¤unu
keflfettiler. Karfl›laflt›klar›
DNA yap›s› ise oldukça
büyük bir komplekslik
sergiliyordu. 
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Zamanla yap›lan
araflt›rmalar, mikro
canl›lar›n bir k›sm›-
n›n Dünya'n›n oksi-

jeninin %70'ini sa¤la-
d›¤›n›, bir di¤er bölümü-

nün organik molekülleri ayr›flt›r-
d›klar›n›, bir k›sm›n›n azot döngü-

sünü gerçeklefltirdiklerini ortaya
ç›kard›. Bu durum, evrimciler için

gerçek anlamda bir floktu. 



Darwinistler, çözümü genetik bilimi ile ortaya ç›kan bu gerçek-

lere hiç de¤inmemekte buldular. Gerçekten de hangi evrimci eseri in-

celerseniz inceleyin, mikroorganizmalar›n özelliklerinden oldukça k›-

sa bahsedildi¤ini, hatta kimi zaman hiç bahsedilmedi¤ini görürsü-

nüz. Bunlar› dile getiren birkaç evrimci de evrimin, bütün bu gerçek-

ler karfl›s›nda büyük bir açmazda oldu¤unu itiraf etmeden geçeme-

mifltir: 

Efli olmayan dizilim 102,000,000 alternatiften yaln›zca bir seçenektir. ‹lk

yaflam›n kayna¤›n›n eflsiz bir olay oldu¤u ve olas›l›k ile tart›fl›lamaya-

ca¤› sonucunu kabul etmek zorunda kal›yoruz.109

Bir baflka örnek ise flöyledir:

Virüs seviyesinin üzerinde yaflayan en basit birim inan›lmayacak dere-

cede komplekstir. Sanki amip basit bir bafllang›ç ifllemine sahipmifl gi-

bi, amipten insana evrim s›k s›k konufluluyor. Tam bunun tersine, e¤er

hayat›n basit moleküler bir sistemden geliflti¤i do¤ru ise, bu durumdan

amip durumuna kadar gelen sistem, en az›ndan amip-insan aras›ndaki

kadar büyüktür.110

Darwinistler, son derece kompleks bir yap›ya sahip oldu¤unu

itiraf ettikleri bu canl›lar› yine de Allah'›n yaratt›¤› birer mucize ve sa-

nat eseri olarak görmez, kendileri de inanmad›klar› halde tesadüfen

imkans›z›n gerçekleflti¤ini iddia ederler. Evrim bir ideolojidir.

Allah'›n varl›¤›na inanmak yerine imkans›z› kabul etmek, olmayacak

fleylere insanlar› inand›rmak amac› üzerine kuruludur. Ortada de-

neysel kan›tlar veya bilimsel sonuçlar yoktur. Phillip E. Johnson'un

belirtti¤i gibi; "Bakteriden kompleks bitkilerin ve hayvanlar›n olufltu¤unu

iddia etmek deneysel bir doktrinden çok felsefik bir doktrindir."111

Bu gerçe¤i daha yak›ndan görebilmek için evrimci iddialarla

mikroorganizmalar›n yap›s› aras›ndaki çeliflkileri k›saca inceleyelim.
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M‹kroorgan‹zmalar Evr‹m‹ Yalanl›yor

Evrimci iddialar, ilk bakterinin edindi¤i ilk özelli¤in, kendi besi-

nini üretmek oldu¤unu öne sürerler. Buna da fotosentez derler. Hal-

buki fotosentezin günümüzde anlafl›lan k›sm›nda bile gerçeklefltiri-

len ifllemlerin tümü kimyasal ifllemlerdir ve son derece karmafl›kt›r.

Böyle bir ifllemi gerçeklefltirebilmek için sizin bu ifllemi yapacak bir

sistemi önce meydana getirmeniz, daha sonra onu hücrenin içindeki

küçük bir organele s›¤d›rman›z gerekmektedir. Oysa böyle bir labo-

ratuvar› oluflturman›z mümkün de¤ildir. Bu durumda böyle üstün

bir laboratuvar›n tesadüfen meydana geldi¤ini ve milyonlarca sene

boyunca tesadüfen bu mükemmel hali ile bu canl›lar›n tümünde var

olduklar›n› iddia etmek kuflkusuz son derece mant›k d›fl› olacakt›r.

Alman evrimci biyolog Hoimar Von Ditfurth, fotosentezin en

önemli kayna¤› olan ve bu nedenle evrimciler aç›s›ndan da oldukça

büyük öneme sahip alglerin sahip oldu¤u kompleksli¤i flu flekilde be-

lirtmektedir:

Bugüne kadar bulunabilmifl en eski fosiller, çekirdeksiz algler türünden

mineraller içindeki fosilleflmifl cisimlerdir ve bunlar›n üç milyar y›ldan

daha uzun bir geçmiflleri vard›r. Ne kadar ilkel olurlarsa olsunlar, bun-

lar bile oldukça karmafl›k ve ustaca organi-

ze edilmifl yaflam biçimlerini temsil

etmektedirler.112
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Üç milyar y›ldan daha
uzun bir geçmifli oldu-

¤u anlafl›lan algler, foto-
sentez gibi ola¤anüstü
bir ifllemi gerçeklefltir-

mektedirler. Tek hücreli bir
canl›n›n böyle bir mekanizma-

ya sahip olmas› evrim teorisini
bütünüyle geçersiz k›lar. 



Söz konusu canl›lar›n evrim için hangi yönlerden birer açmaz

teflkil ettiklerini k›sa hat›rlatmalarla bir kez daha gözden geçirmekte

fayda vard›r: 

• Mikro canl›lar konusunda Darwinistleri çaresiz b›rakan konu-

lardan bir tanesi de bu canl›lar›n günümüzde, milyonlarca sene-

lik halleri ile ayn› flekilde bulunmalar›d›r. Oysa hayali evrim sü-

recine göre olmas› gereken; bu canl›lar›n zamanla de¤iflerek bu-

günkü kapsaml› canl›l›¤› ortaya ç›karmas› ve "basit" hallerinin

yok olup gitmesidir. Oysa durum böyle de¤ildir. Geçmiflten ge-

len fosiller, hatta geçmiflten kalan canl› sporlar evrimin hiç ger-

çekleflmedi¤inin çok önemli birer kan›t›d›rlar. 400 milyon y›l ön-

cesinden gelen akar fosilleri günümüzdeki akarlardan farkl› de-

¤ildir. 25 milyon y›ll›k bakteri sporlar› olduklar› gibi muhafaza

olmufllard›r ve günümüzdeki bakterilerle birlikte ço¤almaya de-

vam etmifllerdir. Bugün bulunan alg fosilleri, yaklafl›k 3 milyar

y›l önceki fosillerle ayn›d›r. Bu "ayn›l›k" evrim teorisini savunan-

lar› tedirgin eder, çünkü geçen milyarlarca seneye ra¤men evrim

geçirmemifl bir canl›n›n varl›¤›n› aç›klamak zorunda kal›rlar. Üs-

telik bu canl›, milyarlarca y›l önce sahip oldu¤u kompleksli¤i ay-

n› fleklide muhafaza etmektedir. Elbette di¤er her konuda oldu-

¤u gibi bu konuda da aç›klamas›zd›rlar. 

• Tek veya birkaç hücreden oluflmalar›na ra¤men bu mikroorga-

nizmalarda, canl›n›n yaflamas› için gerekli olan sistemlerin tümü

bulunmal›d›r. Unutulmamal›d›r ki, bu yap›lar›n tümü son dere-

ce can al›c› bir öneme sahiptir. Bunlardan bir tanesini devreden

ç›kar›rsan›z, organizman›n yaflamas› mümkün de¤ildir. Dolay›-

s›yla sadece birkaç organele sahip olmas›na ra¤men bir bakteri,

bütün parçalar› ile birlikte var olmak zorundad›r. Yani geçmiflten

gelece¤e do¤ru aflama aflama geliflmifl olmas› mümkün de¤ildir.

Zaten fotosentez veya azot döngüsünü gerçeklefltiren nitrifikas-A
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Günümüz diatomlar›n-
dan (altta) hiçbir fark›
olmayan yaklafl›k 65
milyon y›l önceki Ceno-
zoik döneme ait diatom
fosili (solda). 

Yaklafl›k 850 milyon y›l
önce Geç Proterozoik
döneme ait siyanobak-
teri fosili ve günümüz
siyanobakterisi.

Yaklafl›k 65 milyon senelik alg fosili ve günümüz algi.



yon gibi son derece kompleks kimyasal ifllemler, böyle aflamal›

bir geçiflin gerçekleflemeyece¤ine en önemli kan›tt›rlar. Tek bir

hücrenin içinde bu kimyasal ifllemleri gerçeklefltirecek mekaniz-

malar›n zaman içinde geliflmifl olmas› mümkün de¤ildir. Bir

bakteri bütün bu özellikleri ile beraber bir anda meydana gelme-

lidir. Onu meydana getiren proteinlerden bir tanesi bile eksik ol-

sa yaflamas› mümkün de¤ildir. Böylesine bir anda geliflim ise

Darwin'in evrim teorisine tümüyle ters düflmektedir. 

• Darwinistlere göre evrim mikroorganizmalarla bafllam›fl ve

suda yaflayan tek hücreli algler de¤iflim geçirerek ve daha sonra

da karaya ç›karak kara bitkilerini oluflturmufllard›r. Öncelikle

prokaryot hücre özelliklerine sahip bir canl›n›n, yani bir algin,

birdenbire de¤iflerek ökaryot hücre özelliklerine sahip olmas›

yani bir bitki haline dönüflmesi imkans›zd›r. ‹ki hücre tipi birbir-

lerine dönüflemeyecek kadar farkl› yap›dad›rlar. ‹kinci olarak bir

canl› suda yaflayabilmek için son derece özel bir metabolizmaya

ve çeflitli sistemlere sahiptir. Karada yaflayabilmek için tüm me-

tabolizmas›n›n tümüyle de¤iflmesi yani, kara ortam›na uyumlu
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Tek hücreli canl›lar (prokaryot hücreler) çok hücreli, yani ökaryotik hücreler-
den oldukça büyük farkl›l›k gösterirler. Ökaryot hücreler de birbirleri içinde
son derece farkl›d›rlar. Birbirinden farkl› bu hücre tiplerine sahip canl›lar›n bir-
birine dönüflümü kuflkusuz ki imkans›zd›r. 

Prokaryot hücre Ökaryotik bitki hücresi Ökaryotik hayvan hücresi 
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olmas› gerekmektedir. Bu ise, söz konusu tek hücreli bir alg bile

olsa, imkans›zd›r.

• Evrim teorisi alglerin sudan karaya geçifllerine delil olarak

kara alglerinin varl›¤›n› gösterir. Oysa bu bir delil de¤il, yaln›z-

ca bir yan›ltmacad›r. Kara algleri ile su algleri, ayn› türden can-

l›lar olmalar›na ra¤men, birbirlerinden tamamen farkl› özellikler

tafl›maktad›rlar. Karada yaflayan algler, tamamen kara yaflam›na

uygun bir metabolizmaya sahiptirler. Ayn› flekilde su algleri de

ancak suyun içinde yaflamlar›n› devam ettirebilirler. Daha önce

belirtti¤imiz gibi, bu canl›lar›n metabolizma de¤ifltirerek karaya

uygun hale gelmeleri imkans›zd›r. Bu canl›lar, yeryüzündeki iki

farkl› çeflit canl›dan baflka bir fley de¤ildirler. 

Kara algleri ve su algleri ayn› türden
canl›lar olmalar›na ra¤men, birbirle-
rinden tamamen farkl› özellikler gös-
terirler. Bu durum, alglerin sudan
karaya geçtiklerini öne süren evrim-
ci iddiay› tümüyle ortadan kald›r›r. 



• Evrim teorisi, bu mikroskobik can-

l›lar›n birbirleri ile olan fedakarl›¤a

dayal› iliflkilerini de hiçbir flekilde

aç›klayamamaktad›r. Kimi zaman iki

taraf›n da faydalanmas›n› sa¤layan bu

iliflki, kimi zaman bir taraf›n gönüllü olarak

çaba göstermesi ve bundan di¤er taraf›n faydalan-

mas› temeline dayal›d›r. Bu ortakl›kta, iki canl›n›n bir-

birleri ile rekabet etmeden dostane bir birliktelik içinde

olmalar›, dahas› birbirlerinin yaflam› için fedakarl›k göster-

meleri evrimin "hayatta kalabilmek için rekabet" mekanizmas›-

n› tümüyle geçersiz k›lmaktad›r.

• Yap›lar›, özellikleri ve fosil kay›tlar› gibi nedenlerle mikro

dünya konusunda büyük bir açmazda olan Darwinistleri zor

durumda b›rakan sorulardan bir tanesi de bu canl›lar›n Dünya

üzerindeki yaflam için "neden" bu kadar üstün bir gayret içinde

olduklar›d›r. Bir bakteri neden Dünya'ya oksijen sa¤lamaya ka-
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rar vermekte, bir akar neden Dünya'y› temizleme ihtiyac› duy-

makta, bir alg neden canl›lar›n içine yerleflerek onlara besin sa¤-

lamaktad›r? Ya da bunun tam tersi, bakteriden bile küçük boyut-

lardaki bir virüs neden canl› hücrelerini iflgal ederek savafl aç-

makta ve kendisinden milyarlarca kat büyük bir canl›y› hasta

edebilmekte, hatta onu öldürebilmektedir? Ya da baz› ifllemler

için neden mutlaka mikro canl›lar gerekmektedir, neden bunlar

daha basit flartlara veya daha kolay sebeplere ba¤›ml› de¤ildir-

ler? Örne¤in K vitaminini neden besinlerden do¤rudan alama-

y›z, bu ihtiyac›m›z› bize neden bakteriler sa¤lar? Ya da bitkiler

atmosferde %80 oran›nda bulunan ve temel ihtiyaçlar› olan nit-

rojeni neden do¤rudan atmosferden de¤il de, topraktaki mikro-

organizmalar yard›m› ile al›rlar? 

Hayali evrim için buradaki ifllemlerde sayd›¤›m›z her aflama

aç›klamas›zd›r. Cevab› evrimciler taraf›ndan asla verilemeyecek

olan bütün bu sorulardan, evrim gibi bir sürecin hiçbir flekilde

yaflanmad›¤› bir kez daha ortaya ç›kmaktad›r.
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Yeryüzünün canlanma-
s›, ya¤murun ya¤ma-
s›, sars›lmayan
ekolojik denge
kuflkusuz ki te-
sadüfen olamaz.
Bu dengenin en
önemli mimarlar› mik-
roskobik boyutlar›na
ra¤men durmadan fa-
aliyet gösteren mikro-
organizmalard›r. 
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nceki bölümlerde, gözle göremedi¤imiz

mikroorganizmalar›n ola¤anüstü beceri-

lerini, kompleks yap›lar›n› ve bu gerçek-

ler karfl›s›nda evrimci iddialar›n tutars›z-

l›¤›n› ayr›nt›lar›yla inceledik. Bu bölümün

konusu ise, mikroorganizmalar kadar ilginç, evrim te-

orisi aç›s›ndan büyük bir sorun olan böcekler. 

Di¤er canl›larla k›yasland›¤›nda, böceklerin çok

ayr› bir yeri vard›r. Fosil kay›tlar›ndan anlafl›ld›¤› gibi,

böcekler en az 400 milyon y›ld›r varl›klar›n› sürdür-

mektedirler. Bu dönem boyunca, çeflitli felaketler ya-

flanm›fl, dünyadaki hayvan türlerinin büyük bir k›sm›

yok olmufltur. Bu olaylardan belki de hiç etkilenmeyen

tek canl› böceklerdir. Sahip olduklar› üstün tasar›mla

her türlü ortamda yay›lm›fl ve ço¤alm›fllard›r. Çölde,

ormanda, göllerde, volkanlarda, s›cak sularda, buzul-
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larda, k›sacas› her yerde böceklere

rastlamak mümkündür. Mesela

baz› böcekler bir tür antifriz

üreterek vücut s›v›lar›n›n don-

mas›n› engellerler. Böylece Hi-

malaya Da¤lar›'n›n yüksek te-

pelerinde ya da baz›lar› Sahra

Çölü'nde 47°C'nin üstündeki s›-

cakl›kta yaflayabilir.

Böceklerin türü ve say›s› o kadar

fazlad›r ki, bilim adamlar› bu konuda

kesin bir rakam verememektedir-

ler. Son yap›lan çal›flmalara

göre böcek türlerinin tah-

mini say›s› 2 ile 30 milyon

aras›ndad›r. Bu türlerin içinde

sadece 370.000 adeti tan›mlana-

bilmifltir, ayr›ca 15.000 kadar fosil

böcek türü bulunmufltur. Bugün, bili-

nen hayvan türlerinin dörtte üçünü bö-

cekler oluflturmaktad›r ve tahmini say›-

lar› 1 trilyondan fazla, toplam a¤›rl›k-

lar› ise 2,7 milyar ton olarak belirtil-

mektedir. Bu rakam 45 milyar insa-

n›n toplam a¤›rl›¤›na eflittir. Yani

yaflayan her insan bafl›na 170

milyondan fazla böcek

düflmektedir.113 Bu ola-

¤anüstü say›lardan da
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anlafl›laca¤› gibi, böcek-

ler hem nüfuslar›yla, hem sahip

olduklar› tasar›mlar›yla, hem de besin zin-

cirinde en önemli halkalardan birini oluflturmalar›yla, bize önemli

mesajlar vermektedirler. 

‹leriki bölümlerde de görece¤imiz gibi, evrimciler, böceksiz bir

dünyada yaflamay› çok isterlerdi. Bu canl›lar›n fosil kay›tlar›nda ani-

den ortaya ç›kmalar›, hiçbir sözde evrimsel ataya sahip olmamalar›,

son derece kompleks organlara sahip olmalar› ve en önemlisi de bu

kadar fazla çeflitlilik göstermeleri, evrim teorisi için mant›kl› olarak

cevaplanmas› oldukça zor olan sorunlar yaratmaktad›r. 

Böcektek‹ tasar›m

Milyonlarca böcek türünü tek tek inceleyecek olursak her birinin

farkl› bir yap›ya sahip oldu¤unu görürüz. Sadece kanatlar› aç›s›ndan

bile, birbirine benzemeyen birçok çeflit vard›r. Mesela kelebe¤in ka-

natlar›yla sine¤in kanatlar› tamamen farkl› tasar›ma sahiptir, ayn› fle-
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Bugün bilinen
hayvanlar›n dörtte
üçünü böcekler
oluflturmaktad›r.
Bu canl›lar, nü-
fuslar›, tasa-
r›mlar› ve
besin zinci-
rine olan
önemli etkile-
riyle evrimci-
leri oldukça
zor bir duru-
ma sokmak-
tad›rlar. 



kilde yusufçukla çekirge, hamamböce¤iyle ka-

r›nca, ar›yla pire gibi, böcek oldu¤u halde, son

derece farkl› tasar›ma sahip, henüz tam say›s›

belirlenememifl milyonlarca böcek vard›r. Bö-

ceklerin her birinin sahip oldu¤u özellikleri tek

tek burada incelememiz mümkün de¤ildir,

ancak böceklerin yap›lar›ndaki baz›

ortak tasar›mlar› inceleyebiliriz. 

D›fl kabuk

Daha önce de belirtti¤i-

miz gibi, böcekler her türlü ik-

lim koflulunda yaflayabilecek

özelliklere sahiptirler. Bu özel-

liklerin bafl›nda vücutlar›n›n d›fl

yüzeyini saran kitin tabakas› ge-

lir. Böcekler, bir iskelete sahip

de¤ildirler. Bunun yerine vü-

cutlar›n› bir z›rh gibi saran

d›fl iskelete sahiptirler. ‹flte

bu z›rh›n ana maddesi ki-

tindir. Kitin son derece

hafif ve incedir. Bu ne-

denle böcekler

onu tafl›makta

hiçbir za-

man zor-

lanmazlar.

222

A
D

N
A

N
 O

K
T

A
R



Böce¤in bedenini d›flardan sarmas›na karfl›n, iske-

let ifllevi görecek kadar sa¤lamd›r. Ama ayn› za-

manda da son derece esnektir. Vücut içinden

uçlar› kendine ba¤l› olan kaslar›n kas›l›p

esnemesi ile hareket edebilir.

Bu, böceklere hareketlerinde

çabukluk kazand›rd›¤› gibi,

d›flar›dan gelecek darbelerin

etkisini de azalt›r. Üzerindeki

özel kaplama maddesi nede-

niyle d›flar›dan içeri su geçir-

mez. Vücut içindeki s›v›lar›

da d›flar› ç›karmaz. S›caktan

hatta radyasyondan etkilen-

mez. Ço¤u zaman etrafa tam

uyum sa¤layacak bir renkte-

dir. Bazen de cayd›r›c›l›k

sa¤layacak kadar parlak

olabilir. Kitin maddesi,

bilim adamlar› ve tasa-

r›mc›lar›n yapay olarak

üretmeyi hayal ettikleri

bir maddedir. Özellikle

Birinci Dünya Savafl›'n-

dan itibaren, kitin kullan›-

larak üretilebilecek malze-

melerin ve araçlar›n tasar›-

m› yap›lm›flt›r.
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Uçufl sistemleri

Eldeki fosillere göre, böcekler en az 350 milyon y›ld›r uçmakta-

d›rlar, hem de tüylere ve kaslara ihtiyaç duymadan. Elbette ki, kuflla-

r›n nas›l uçtu¤unu aç›klayamayan evrimci bilim adamlar› için böcek-

lerin nas›l uçtu¤unu aç›klamak daha da zor bir sorun haline gelmek-

tedir. Fosil kay›tlar›na göre, böcekler günümüzdeki halleriyle, bun-

dan yaklafl›k 350-400 milyon y›l önce, aniden ortaya ç›kmaktad›rlar.

Evrim teorisi aç›s›ndan bir di¤er sorun ise bu böceklerin hiçbir de¤i-

flim ve evrim geçirmeden günümüze kadar gelmifl olmalar›d›r. Yani

400 milyon y›l önce yaflayan bir hamamböce¤i veya yusufçukla günü-

müzde yaflayan örnekleri aras›nda hiçbir fark yoktur. 

Böceklerin farkl› uçma sistemleri ise di-

¤er bir yarat›l›fl örne-

¤idir. Birçok bö-

cek türü kuflla-
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r›nkinden de üstün uçufl becerilerine sahiptir. Kral kelebe¤i Kuzey

Amerika'dan Orta Amerika'n›n içlerine kadar uçabilir. Sinekler ve yu-

sufçuklar ise havada as›l› durabilirler. Böceklerin kanatlar› da farkl›

tasar›mlara sahiptir. Kimi böceklerde iki, kimilerinde dört kanat var-

d›r. Baz› böceklerin kanatlar› içeri katlan›r ve üzerinde koruyucu bir

kabuk vard›r; baz›lar› zar kanatl›, kelebek gibi böcekler ise pul kanat-

l›d›r. Her kanat türü kendi içinde ayr› bir mükemmellik sergilemek-

tedir. Böceklerin kanat eklemi, mükemmel esneme özellikleri olan re-

silin adl› özel bir proteinden oluflmufltur. Hem do¤al hem de suni ka-

uçuktan çok daha üstün özellikleri bulunan bu madde, laboratuvar-

larda kimya mühendislerince halen üretilmeye çal›fl›lmaktad›r. Resi-

lin, esneme-bükülme yoluyla üzerine yüklenen tüm enerjiyi depola-

yan ve üzerine etki eden kuvvet kald›r›ld›¤›nda bu enerjiyi tümüyle

geri verebilen bir maddedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda resilinin verimi

%96 gibi çok yüksek bir de¤ere ulaflmaktad›r. Bu sayede kanad›n yu-
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400 milyon y›l önce yaflayan böcekler günümüzdekilerden
farks›zd›r. Bu canl›lar, tüylere de kaslara da ihtiyaç duymadan
bundan milyonlarca sene önce de uçmaktad›rlar. Elbette bu
gerçek, evrimciler için büyük bir sorundur. 



kar› kald›r›lmas› s›ras›nda harcanan enerjinin yaklafl›k %85'i depolan-

makta ve afla¤› kanat hareketinde bu enerji yeniden kullan›lmaktad›r.

Gö¤üs duvarlar› ve kaslar da bu enerji birikimine imkan tan›yacak

özel bir yap›da yarat›lm›flt›r. Bu sayede ortaya ola¤anüstü bir enerji

ç›kar ve kanatlar›n saniyede 200 (balar›s›) hatta 1.000 (tatarc›k) kere

titremesi mümkün olur.114

Evrimciler, sadece gövdedeki baz› deri tabakalar›n›n evrim geçi-

rerek kanada dönüflmüfl olabilece¤ini öne sürerler. Söz konusu iddi-

an›n zay›fl›¤›n› bildiklerinden olsa gerek, bunu do¤rulayabilecek fo-

sil örneklerinin yetersiz oldu¤unu belirtmeyi de ihmal etmezler. Bu

aflamada böcek uçuflunun nas›l evrimleflti¤ine dair çeflitli senaryolar

üretilmifltir. Trakeal kuram ad› verilen birinci senaryoya göre, suda
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Böceklerin kanat eklemlerinde
bulunan resilin, esneme-bükülme
ile sa¤lanan enerjiyi depo eder. Bunun sonucunda ortaya,
saniyede 1.000 defa kanat ç›rpabilen böcekler ç›kmaktad›r. 

Sinek kanad›
(sa¤da)
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yaflayan böceklerin gö¤üs trakelerinden karaya ç›k›nca kanatlar olufl-

mufltur. Bu teori ortaya at›ld›¤› an, geçersizli¤i de ortaya konmufltur,

çünkü solungaçlarda rastlanan kaslar, kanatlarda yoktur. Ayr›ca, bö-

ceklerin kanats›z aflamadan, kanatl› aflamaya geçti¤ini gösteren bir

delil veya ara-geçifl formuna ait fosiller yoktur. Aksine fosil kay›tlar›

ilkel böcek olmad›¤›n›, bilinen en eski böceklerin bile günümüzdeki

gibi mükemmel uçufl sistemlerine sahip olduklar›n› göstermektedir.

‹kinci senaryo olan paranotal kuram ise, baz› vücut bölgelerinin ge-

niflledi¤i, düzleflti¤i ve zaman içinde kanat haline geldi¤ini savunur.

Bu iddiaya göre böceklerin gö¤üs bölgesinin üç bölümünden sadece

ikisi, evrimcilerin de bilmedi¤i bir sebepten dolay›, bu geliflimi gös-

termifl ve böylece kanatlar oluflmufltur.

Bu senaryonun bir benzerini, ev-

rimcilerin kufllar›n uçuflunu aç›k-

lamaya çal›flt›klar› senaryolar›n-

da da görmek mümkündür.



Ancak iki senaryoyu da geçersiz ve mant›ks›z k›lan ortak unsurlar

vard›r. Bunlar›n içinde en önemlisi olan fosil kay›tlar› -bir önceki pa-

ragrafta da belirtti¤imiz gibi- bu iddialar›n tamamen tersini ispatla-

yan deliller sunmaktad›r. ‹kinci olarak kanatlar›n indirgenemez

kompleksli¤e sahip olmalar›, yani ancak bir bütün halinde olarak ifle

yaramalar›, evrimcilerin öne sürdükleri yar›m kanat veya yeni yeni

ortaya ç›kan kanat teorilerini geçersiz k›lmaktad›r. Üçüncü olarak ge-

netik aç›dan canl›ya yeni özellikler ekleyecek veya var olan özellikle-

ri daha iyiye götürecek faydal› mutasyonlar yoktur. Bu sebeple e¤er

bir canl›n›n DNA's›nda, uçma sistemi önceden belirlenmemiflse bu

canl›n›n DNA's›na rastlant›sal mutasyonlarla, yeni ve faydal› bir bil-

gi eklemek mümkün de¤ildir. Yani do¤ada kör tesadüflerle bilgi üre-
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ten bir ak›l ve fluur yoktur. Kanat veya göz gibi bir organ›n oluflmas›

için üstün güç sahibi bir Yarat›c›ya ihtiyaç vard›r. Ancak do¤ada böy-

le bir fluur yoktur. Zaten evrimci senaryolarda bu tür ayr›nt›lardan zi-

yade, senaryoyu haz›rlayan kiflinin hayal dünyas› hikayeye as›l biçi-

mini vermektedir. Bu hikayenin flekillenmesinde ise bilimsel veriler

de¤il, ideolojik saplant›lar a¤›r basmaktad›r. Ünlü Frans›z zoolog Pi-

erre Paul Grassé "böceklerin kökeni konusunda tam bir karanl›k içinde-

yiz"115 derken asl›nda bu gerçe¤i itiraf etmektedir.

Oysa sinek kanatlar›ndaki kusursuz yap›, her türlü "tesadüf" id-

dias›n› geçersiz b›rakmaktad›r. Exeter Üniversitesi'nden Robin J. Wo-

otton, Scientific American dergisinde yay›nlanan makalesinde böcekle-

rin uçufl becerilerini flu flekilde yorumluyor:
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Böcekler bütün uçan maki-

neler içinde en çevik ve en

çok manevra kabiliyetine sa-

hip olanlardand›r... baz› bö-

cekler -az kütle, geliflmifl sinir-

duyu sistemleri ve kompleks kas

yap›s› sayesinde- hayret verici hava akrobasisi örnekleri sergilerler. Ör-

ne¤in karasinekler h›zl› uçufl s›ras›nda yavafllay›p havada as›l› kal›r,

ters döner ve bu flekilde uçar, dikey dönüfl yapar, yuvarlan›r ve tavana

inifl yapar; hepsi saniyeden az bir sürede gerçekleflir... Böcek kanatlar›-

n›n ifllevlerini ne kadar ö¤renirsek, tasar›mlar› da bize o kadar usta ve

güzel görünmektedir. Daha önce yap›lan yelken karfl›laflt›rmalar› flu an

oldukça anlams›z gözüküyor. Kanatlar, mühendislerin anlad›¤› terim-

lerle, yap›lar ve mekanizmalar aras›nda arac› olan, k›vr›labilir yüzeyler

olarak ortaya ç›k›yorlar. Yap›lar geleneksel olarak mümkün oldu¤unca

az deformasyona sebep olacak flekilde, mekanizmalar ise, tüm parçalar›

önceden tahmin edilebilecek flekilde hareket ettirmek üzere tasarlan›r.

Böcek kanatlar›, havay› en iyi flekilde kullanabilmek ve belirli

kuvvetlere tepki olarak ortaya ç›kan belirli deformasyonlara imkan

verebilmek üzere hassas bir flekilde biraraya gelmifl, çok çeflitli elastik

özelliklere sahip parçalara sahiptir. Sinek kanatlar›yla boy ölçüflebile-

cek teknolojik bir yap› yok gibidir.116
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Evrimcilerin di¤er böceklere göre daha ilkel olarak niteledikleri

yusufçuk böce¤ini inceledi¤imizde, iddialar›n ne kadar bilim d›fl› ve

ideolojik amaçl› oldu¤u daha iyi ortaya ç›kacakt›r. Yusufçuklar kanat-

lar›n› kendi üzerlerine katlayamazlar ve uçma kaslar›n›n kanatlar›

hareket ettirme flekli di¤er böceklerinkinden farkl›d›r. S›rf bu özellik-

leri nedeniyle evrimciler yusufçuklar›n "ilkel böcekler" oldu¤unu id-

dia ederler. Oysa "ilkel böcek" denen yusufçuklar›n uçufl sistemi bir

yarat›l›fl harikas›d›r. Dünyan›n önde gelen helikopter firmalar› bu

uçufl sistemini taklit eden modeller üretmifllerdir.

Do¤a foto¤rafç›s› Gillian Martin ise yusufçukla-

r› incelemek amac›yla 2 y›l süren bir çal›flma

yürütmüfltür. Bu çal›flma sonunda elde edi-

len bilgiler, bu canl›lar›n son derece komp-

leks bir uçufl sistemine sahip olduk-

lar›n› göstermektedir.
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Yusufçuk, sahip oldu¤u
özel yap› sayesinde

oldukça ilginç bir uçufl
tekni¤ine sahiptir. Aniden
durup ters yönde uçabilir,

havada sabit as›l› kala-
bilir. Evrimcileri flafl›rtan

bu yap›, üstün bir
yarat›l›fl harikas›d›r. 
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Yusufçu¤un vücu-

du, metalle kaplanm›fl

izlenimi veren halkal› bir

yap›ya sahiptir. Buz mavisinden bor-

doya kadar çeflitli renklerdeki gövdenin üzerinde çaprazlama yerlefl-

mifl iki çift kanat bulunur. Bu yap› sayesinde yusufçuk, çok iyi bir ma-

nevra yetene¤ine sahiptir. Uçuflu hangi h›zda ve hangi yönde olursa

olsun, aniden durup ters yönde uçmaya bafllayabilir veya havada sa-

bit durup av›na sald›rmak için uygun bir pozisyon bekleyebilir. Bu

durumda iken oldu¤u yerde k›vrak bir dönüfl yaparak av›na yönele-

bilir. Çok k›sa bir zamanda, böcekler için flafl›rt›c› say›labilecek bir h›-

za; saatte 40 km'ye ulafl›r, bu h›zla av›na çarpar.117 Çarpman›n floku

çok fliddetlidir. Yusufçu¤un z›rh› hem çok sa¤lam hem de çok esnek-

tir. Z›rh›n esnek yap›s› çarpmadan do¤an enerjiyi emerek böce¤i ra-

hatlat›r, ama ayn› fleyi av› için söylemek mümkün de¤ildir. Yusufçu-

¤un av›, çarpman›n yaratt›¤› flok ile ya tamamen sersemler ya da ölür.

Yusufçuklar›n
uçufl sistemi
müthifl bir
komplekslik
içerir. Dünya-
n›n önde ge-
len helikopter
firmalar›, bu
uçufl sistemi-
ni taklit eden
modeller üret-
mifllerdir. 



Çarp›flma sonras›nda ise yusuf-

çu¤un en etkili silahlar› olan

arka bacaklar› devreye gi-

rer. Uçufl s›ras›nda arka-

ya do¤ru k›vr›k olan

bacaklar, h›zla öne

aç›larak sersemlemifl

olan av› havada ya-

kalar. Art›k s›ra çe-

likten farks›z olan

alt çeneye gelmifltir.

Av k›sa sürede parça-

lanarak yenir.

Çok yüksek h›zlar-

da uçarken ani manevra-

lar yapabilen yusufçu¤un

görme yetene¤i de kusursuzdur.

Yusufçuk gözü, dünyan›n en iyi böcek

gözü olarak kabul edilir. Her birinde 30.000 kadar ayr› mercek bulu-

nan bir çift göze sahiptir.118 ‹ki yar›m küreye benzeyen ve bafl›n›n ya-

r›s› kadar yer kaplayan gözler, böce¤e çok genifl bir görüfl sahas› sa¤-

lar. Yusufçuk gözleri sayesinde neredeyse arkas›nda olup bitenleri bi-

le gözleyebilir. 

Bu örneklerden de anlafl›laca¤› gibi, evrim teorisini savunanlar

taraf›ndan verilen örneklerin hiçbir anlam› yoktur. Yusufçuk da di¤er

böcekler gibi yarat›l›fl harikas› sistemlerle donat›lm›flt›r. Bunlar›n bir

tanesi için bile ilkel terimini kullanmak ya feraset eksikli¤inin ya da

kas›tl› bir çarp›tman›n sonucudur. Elimizdeki en eski yusufçuk fosil-

leri ile bugün yaflayan örnekleri aras›nda hiçbir fark yoktur. Bu en es-
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Yusufçuk,
üstün uçufl
tekni¤i sayesinde
av›n› havada yakalar. Çelik gibi
güçlü olan alt çene ise parçala-
ma görevini üstlenir.



ki fosillerden önce yaflam›fl hiçbir

"yar›m yusufçuk" veya "ka-

natlar› yeni yeni beliren

yusufçuk" kal›nt›s›

yoktur. Bu canl›lar

da, di¤er türler gi-

bi, bir anda ortaya

ç›km›fl ve bugüne

kadar de¤iflmeden

gelmifllerdir. Çeflitli

böceklerde karfl›laflt›¤›-

m›z mükemmel uçufl sistem-

leri, hayali senaryolar›n de¤il, üstün

bir akl›n tasar›m›yla ortaya ç›km›fl kompleks sistemlerdir. Tüm bu

canl›lar› Allah yaratm›fl ve canl›lar hiçbir "evrim" geçirmemifllerdir.

Ayaklar

Böcekler sadece mükemmel uçufl veya son derece kompleks gör-

me sistemlerine de¤il, tek tek incelendi¤inde her biri ayr› bir tasar›m

harikas› olan say›s›z organ ve sisteme sahiptirler. Son günlerde, çok

basit bir canl› olarak görülen kar›ncalar›n ayaklar›n› inceleyen bilim

adamlar› hem mükemmel bir tasar›mla hem de robot üreticilerine il-

ham verecek bir sistemle karfl›laflt›lar. Massachusetts Üniversitesi bi-

yologlar›ndan Elizabeth Brainerd ve ekibi, Harvard ve Würzburg

Üniversiteleri ile ortak olarak, kar›ncalar›n ve ar›lar›n nas›l olup da

tavan gibi yüzeylerde ters ve dikey olarak yürüdüklerini araflt›rm›fl

ve ilginç sonuçlara ulaflm›fllard›r. Cam yüzeylerde h›zla ilerleyen ar›-

lar ve kar›ncalar kameraya çekilmifl ve bu böceklerin ayaklar›nda bu-
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Yusufçu¤un gözleri,
dünyan›n en kompleks böcek

gözü olarak kabul edilir. 



lunan yap›flkan organlar›n di¤er canl›lardan farkl› oldu¤u ortaya ç›k-

m›flt›r. Örnek olarak bir tür kertenkele türü olan geko verilmifltir. Ge-

kolar›n ayaklar›ndaki yap›flkan yast›klar her ad›m›n sonunda yap›flt›-

¤› yüzeyden s›yr›lmaktad›r. Bu ise yavafl ve statik bir harekete yol aç-

maktad›r. Böceklerin sahip olduklar› sistem ise çok daha dinamik bir

yap› sergilemektedir. Brainerd bu konuda flu yorumlar› yapmaktad›r:

Kar›ncalar›n ve ar›lar›n ayaklar› hayret verici flekilde kompleks yap›lar-

d›r. Mikroskopla incelendi¤inde, her bir ayak bo¤an›n boynuzlar›na

benzeyen bir çift pençeye sahiptir, bu pençelerin aras›nda yerleflmifl

olarak, arolium ad› verilen yap›flkan ayak yast›klar› vard›r. Böcek bir

yüzeyde kofltu¤u zaman pençeler yüzeyi yakalamaya çal›fl›yorlar. E¤er

pençeler yüzeyi yakalayamazsa geri çekiliyorlar ve devreye yap›flkan

yast›klar giriyor. Ayak yast›¤› h›zla aç›l›yor ve kanla flifliyor ve pençele-

rin aras›ndan ç›karak yap›flkan yast›¤›n yüzeye yap›flmas›n› sa¤l›yor.

Daha sonra sönüyor ve geri katlan›yor. Bütün bu ifllem sadece saniye-

nin on veya yüzde biri kadar bir sürede tamamlan›yor ve böcek h›zla
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Robot üreticileri, canl›la-
r›n üstün tasar›mlar›n› ör-
nek almaktad›rlar. Günü-
müzde, kar›ncalar taklit
edilerek yap›lm›fl robotlar
mevcuttur. 



ilerlerken, flimflek gibi her ad›mda tekrarlan›yor. Ayr›ca, ayak yast›¤›,

›slak bir ka¤›t parças›n›n pencere cam›na yap›flmas› gibi, böceklerin yu-

muflak yüzeylere yap›flmas›n› sa¤layan bir s›v› salg›lar. Aroliumun di-

namik do¤as›, yüzeye ba¤l› olarak farkl› yap›flkanl›k seviyeleri sa¤la-

maktad›r.119

Dahas›, araflt›rmac›lar pençelerin hareketini kontrol eden ten-

donlar›n sadece pençelerin geri çekilmesinden de¤il, ayak yast›¤›n›

hareket ettirmekten de sorumlu oldu¤unu bulmufllard›r. Bu sistem,

mekanik ve hidrolik sistemlerin birleflmesiyle ortaya ç›km›fl mükem-

mel bir tasar›md›r. Robot üreticileri bu sistemi taklit ederek t›p ala-

n›nda kullan›lacak küçük robotlar›n üretimi üzerinde çal›flmalar›n›

sürdürmektedirler. 
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Gekolar, ayaklar›n-
da özel yap›flkan
yast›klara sahiptir-
ler. Bu sayede söz
konusu canl›lar, ta-
van ve duvar yü-
zeylerinde rahatl›k-
la yürüyebilmek-
tedir. 



Anten

Böceklerin antenleri de özel bir tasa-

r›m sergiler. Bu canl›lar çevrelerinde olup

biten olaylardan antenleri sayesinde haber-

dar olurlar. Haberleflmek için kulland›klar›

kimyasallar, antenler taraf›ndan yakalan›r

ve analiz edilir. Antenler kimi zaman do-

kungaç olarak de¤erlendirilse de as›l gö-

revleri, böce¤e hassas bir

koku duyusu sa¤lamak-

t›r. Antenin üzerinde

çok say›da koku siniri

s›ralanm›flt›r, bu saye-

de böcek, yiyecekleri

koklar, karfl› cinse ait,

feromon ad› verilen
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Böcekler, haberleflmek
için kimyasallar› kullan›r
ve bunlar› antenleri saye-
sinde analiz ederler. 



kimyasal habercileri veya koku tafl›yan

molekülleri tespit eder. Bu antenler

kar›nca, balar›s› gibi böceklerde,

kimlik belirleme ve kimyasal

iletiflim için de kullan›l›r. Bu

canl›lar karfl› tarafa antenleriy-

le dokunarak ald›klar› kimyasal

sinyalleri analiz eder ve karfl› tara-

f›n dost mu yoksa düflman m› oldu¤unu

tespit ederler. Sivrisinekler, antenleriyle sesleri de yakalayabilirler.

Ayr›ca antenler estetik bir görüntünün oluflmas›nda da önemli bir ro-

le sahiptirler.

Böceklerin hassas antenleri, haberleflmek için kulland›klar› kim-

yasallar›, bir robot gibi tasarlanm›fl vücutlar›, her türlü koflulda yafla-

malar›n› sa¤layan dayan›kl› yap›lar›, savunma ve sald›r› amaçl› kul-

land›klar› zehirleri, di¤er canl›larla girdikleri ortak yaflam flekilleri,

kelebek gibi kimi böceklerin sahip olduklar› estetik doku, metamor-

foz, avlanma ve kamuflaj taktikleri gibi say›s›z özellik tek tek incelen-

di¤inde, ortaya çok genifl ve karmafl›k bir tablo ç›kmaktad›r. Kütüp-

hane dolusu kitaplara konu olan bu özellikler, asl›nda böcekler hak-

k›nda bilebildi¤imiz k›s›tl› bilginin sonucu ortaya ç›km›flt›r. Daha

keflfedilmemifl veya incelenmemifl milyonlarca böcek vard›r ve bun-

lar›n her biri ayr› bir tasar›mla donat›lm›flt›r. Bilinen ve en çok araflt›-

r›lm›fl olan böcekler ise insana hayret vermeye yetecek say›s›z özellik-

lere sahiptirler.

Örne¤in en çok incelenenlerden ar›, kar›nca ve termit gibi böcek-

ler, süper-organizma olarak adland›r›lmaktad›rlar. Bu böcekler son

derece geliflmifl bir sosyal sisteme sahiptirler. Çeflitli salg›lar› kullana-

rak kimyasal haberleflme sistemini kullan›rlar. Oluflturduklar› koloni-
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Ar›lar, antenleri sayesinde
birbirleriyle kimyasal bir
iletiflim kurabilmektedirler. 



lerde organizasyon ve ifl bölümü yaparlar. Gökdelenlerle k›yaslanabi-

lecek yuvalar, mükemmel petekler infla edebilirler. Kimi kar›nca tür-

leri tar›mla, terzicilikle, kimi ar›lar çömlekçilikle u¤rafl›rlar. Ar›lar bal

ve balmumu üretirler. Kimi böcekler metamorfoz geçirirler. Bir önce-

ki aflamada a¤aç yapraklar› yiyen bir t›rt›l, ikinci aflamada karfl›m›za

rengarenk bir kelebek olarak ç›kar. ‹pekböcekleri en de¤erli ipliklerin

üreticisidirler. Çekirgeler, pireler, bütün rekorlar› k›ran s›çramalar ya-

parlar. Atefl böcekleri kendi ›fl›klar›n›, en ekonomik flekilde üretirler.

Baz› böcekler, bitkilerle veya di¤er böceklerle ortak yaflam sürerler.

Böcekler h›z, uçufl, s›çrama, koflma rekorlar›n› k›racak özellikler ser-

gilerler. Burada sadece çok küçük bir k›sm› say›lan böceklerin farkl›

özellikleri, mükemmel formlar› ve büyük bir çeflitlilikte karfl›m›za

ç›kmalar› durumunda, böceklerin kökenini genel olarak aç›klayama-

yan evrimciler, bu özel tasar›mlar karfl›s›nda ise bilinen eski aç›kla-

malar›n› tekrarlamaktan öteye gidememektedirler.

Böcekler‹n ‹lg‹nç davran›fllar›

Böcek davran›fllar›, evrim mekanizmalar› aç›s›ndan incelendi-

¤inde, daha anlaml› bir hale gelmektedir. Bu davran›fl flekilleri, sahip

olduklar› özelliklerle evrimin temel mekanizmalar›n› geçersiz k›l-

maktad›rlar. Bu tür davran›fllar›n en geliflmifli, bir önceki bölümde k›-

saca de¤indi¤imiz gibi sosyal bir organizma olarak yaflayan böcekler-

de görülür. Evrimciler aç›s›ndan bu davran›fllar aras›nda belirli bir

köprü kurmak mümkün de¤ildir. Bu yüzden her davran›fl ayr› olarak

incelenir ve evrim teorisi çerçevesinde mant›kl› bir flekilde izah edil-

meye çal›fl›l›r. Bu tür bir aç›klama ise her davran›fl için yeni bir evrim

hikayesi anlam›na gelmektedir. Tan›nm›fl evrimcilerden Prof. Dr. Ali

Demirsoy bu hikaye yöntemini flu flekilde yorumlamaktad›r:
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Canl›n›n

yaflam süre-

cinin her evresin-

de, do¤a koflullar›yla ve yaflad›¤›

ortamdaki di¤er canl›larla ilgili olarak kendi türüne özgü birçok davra-

n›fl görülür... Tüm bu davran›fllar belirli fiziksel ve biyolojik kurallara

dayand›r›labilir. Fakat tümünün tam bir aç›klamas› bugünkü biyoloji

bilgimiz ile olanaks›zd›r.120

Hayvan davran›fllar›n› bilimsel olarak araflt›rmak, bu davran›fl-

lara sebep olan her türlü fiziksel, kimyasal, biyolojik etkenleri keflfet-

mek ve bunlar› somut delillerle ortaya koymak bilimin hedefidir. An-

cak, bu davran›fllar› somut delillere dayanmadan, evrim flemas›n›n
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Canl›lar›n aras›ndaki kusursuz ifl
bölümü, kulland›klar› salg›lar sa-
yesinde gelifltirdikleri sosyal sis-
tem ile oluflmufltur. Hatas›z
iflleyen bu sistemle ter-
mitler dev yuvalar infla
etmekte, ar›lar son
derece geometrik
petekler olufltur-
makta, kar›ncalar
hiç yorulmadan
yuvalar›na yaprak
tafl›maktad›rlar. 



bir yerine oturtmaya çal›flmak bilimin de¤il, evrim inanc›n›n ve ide-

olojisinin bir uygulamas›d›r.

Halbuki örnekleri inceledi¤imizde, böcek davran›fllar›n›n di¤er

canl›larda oldu¤u gibi tesadüfi bir mekanizman›n, kademeli bir evri-

min sonucu olarak de¤il, üstün bir yarat›l›fl›n eseri olarak, bir bütün

halinde ortaya ç›kt›¤› kolayca anlafl›lacakt›r.

Böcek davran›fllar›n›n en ilginç olanlar›na, bu tür süper organiz-

ma kolonilerinde rastlar›z. Büyük bir kar›nca kolonisi tek bir vücut

gibi çal›flabilmektedir. Koloni içinde tam bir düzen ve disiplin hakim-

dir. Kar›ncalar feromon adl› kimyasallar› kullanarak antenleriyle ha-

berleflirler. Bilim adamlar› iki farkl› tür feromon oldu¤unu düflün-

mektedirler. Birincisi genel etkilere ikincisi ise alarm gibi anl›k etkile-

re sahiptir. Bir koloni di¤erinden, kendine has kokusu sayesinde ay-

r›l›r.

Koloni içinde her kar›ncan›n belirli bir görevi vard›r. Do¤umdan

itibaren herkes kendi görevini eksiksiz olarak yerine getirmek için

u¤rafl›r. Bu üstün organizasyonun en ilginç özelliklerinden biri de ka-

r›ncalar›n fedakar davran›fllar›d›r. Tehlike veya savafl s›ras›nda her

bir kar›nca hiç düflünmeden can›n› feda etmeye haz›rd›r. Yaralanan

veya vücudundan parça kopan kar›ncalar bile geri dönüp kaçmazlar.

Baz› kar›ncalar birer canl› bomba haline dönüflerek asit keselerini fli-

flirir ve düflman›n ortas›nda kendilerini patlat›rlar. Bu ilginç özellikle-

rin yan› s›ra kar›ncalar›n baz›lar› di¤er kolonilerin pupa halindeki

yavrular›n› çalar ve onlar› köle olarak kullan›rlar. Yuvalar›n belirli

bölgelerinde mantar yetifltirebilmek için tar›m faaliyeti yaparlar, öz

sular›n› içtikleri baz› böcekleri yetifltirerek hayvanc›l›k yaparlar. Bit-

kiler veya di¤er hayvanlarla ortak yaflam (simbiyoz) iliflkisine girer-

ler. Terzicilik yaparak yapraklardan yuva dikerler. 
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Ar› ve termit kolonileri de kendilerine özgü davran›fllar sergiler-

ler. Balar›lar› mimari becerilerini sergileyen mükemmel petekler infla

ederler. Kimyasal haberleflmenin yan› s›ra, ar› dans› ad› verilen bir

yöntemi kullanarak iletiflim kurabilirler. Kar›ncalarda görülen savun-

ma ve fedakarl›k onlarda da vard›r. Böceklerin karmafl›k iliflkileri sa-

dece bu kadar türle s›n›rl› de¤ildir. Hangi böce¤i incelersek inceleye-

lim, farkl› bir davran›flla veya de¤iflik bir sistemle karfl›laflmak müm-

kündür. Kar›ncalar di¤er böcekleri esir al›rken, baz› böcekler de kolo-

ni halinde yaflayan böcekleri veya onlar›n kokular›n› taklit ederek yu-
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Kar›ncalar, yuvalar›n›n belli bölgele-
rinde mantar yetifltirmek için tar›m

faaliyeti yaparlar, terzilik yaparak
yapraklardan yuva dikerler ve birbir-

leri ile tüm haberleflmelerini antenleri
sayesinde gerçeklefltirirler. 
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vada parazit olarak yaflamaktad›rlar. Baz› böcekler di¤erlerinin besin-

lerini çalarak yaflarlar.

Bu örnekleri art›rmak mümkündür. Bu örneklerle birlikte bir

gerçek tüm aç›kl›¤›yla ortada durmaktad›r. Yüz milyonlarca y›ld›r

hayatta olan, ilk yarat›ld›¤› flekli ve özellikleriyle hiç de¤iflmeden gü-

nümüze kadar ulaflan böcekler evrim teorisini hezimete u¤ratmak-

tad›r. Bu gerçe¤i daha iyi kavramak için böcek davran›fllar›n› evrim

teorisinin mekanizmalar›yla karfl›laflt›rmak yeterli olacakt›r. 

‹lkel böcek safsatas›

Yusufçuk örne¤inde oldu¤u gibi, evrimciler çok eski dönemler-

den fosilleri kalm›fl olan böcekleri, ilkel olarak yorumlama e¤ilimin-

dedirler. Bu sahte yorumlar›n esas amac›, kompleks yap›lar›yla evrim

flemas›na uymayan ve büyük çeflitlilikleriyle aç›klanmas› imkans›z

hale gelen böcekleri, evrim tablosunun uygun bir yerine s›k›flt›rmak-

t›r. ‹flte bu bak›fl aç›s›yla de¤erlendirilen hamamböce¤i de evrimciler

için yusufçuk gibi ilkel bir böcektir. 

Asl›nda evrim teorisinin delili olarak önümüze sürülen hamam-

böce¤ini yak›ndan inceledi¤imizde, yusufçukta da gördü¤ümüz gibi,

kompleks yap›larla karfl›lafl›r›z. Hamamböce¤inin çok eski dönemler-

de yaflad›¤› do¤rudur. 350 milyon y›l öncesinden kalma fosiller bu-

lunmufltur. Ancak bu fosiller hamamböceklerinin evrimleflti¤ine de-

¤il aksine hiç evrimleflmediklerine, mükemmel flekilde yarat›ld›klar›-

na delildir. O dönemlerden kalan fosillerle günümüzde yaflayan ör-

nekleri aras›nda hiçbir fark yoktur. Yani bu 350 milyon y›l içinde ha-

mamböcekleri de¤iflim geçirmemifllerdir. Burada evrimcilerin bu bö-

ce¤i ilkel olarak nitelemeleri, ilkel bir yap›ya sahip olmas›ndan kay-

naklanmamaktad›r. Aksine bu böcek o kadar mükemmel bir tasar›ma



sahiptir ki, dünyada ço¤u canl›n›n dayana-

mad›¤› do¤a koflullar›na dayanmay› baflar-

m›fl ve günümüze kadar hayatta kalabil-

mifltir. Ayr›ca hamamböcekleri, bütün bö-

ceklerde rastlayabilece¤imiz kompleks or-

ganlara sahiptirler. Bir önceki bölümde incele-

di¤imiz geliflmifl antenler, vücudu kaplayan kitin,

mükemmel kanat yap›s› bu böceklerde de mevcuttur. Yaklafl›k 2000

mercekten oluflan petek gözlere, her türlü besini tüketmeye uygun,

son derece geliflmifl makas benzeri a¤›z ve çene yap›s›na ve buna ba¤-

l› duyargalara, her türlü yüzeyde yürümelerini sa¤layan ayak ve

ayak yast›¤› mekanizmalar›na, feromon, s›cakl›k, titreflim, ›fl›k yo¤un-

lu¤u gibi her türlü d›fl etkiye karfl› hassas organellere sahip olan ha-

mamböcekleri, bu tasar›mlar›yla, ilkel bir tür olarak evrim mekaniz-

malar›n›n de¤il, son derece kompleks bir tasar›m olarak, üstün bir ya-

rat›l›fl›n ürünüdür.121 Böce¤i oluflturan yap›lar›n her biri belirli bir

amaç için biraraya getirilmifltir. Anten, göz, ayak yast›klar›, kanat gi-
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Çok eski dönemlerden
kalm›fl olan fosil örnekle-
ri, son derece kompleks
yap›lar sergilerler. Günü-
müzdeki örneklerinden fark-
s›z özellikler gösteren bu fosil-
ler, evrimciler için büyük bir s›-
k›nt› sebebidir. Çünkü böcekler tek
bafllar›na, evrimin gerçekleflmedi¤ini
ispatlarlar. 



bi organlar indirgenemez kompleksli¤e sahiptirler. Yani bir bütün

olarak, aniden ortaya ç›kmad›klar› sürece ifle yaramazlar. Yar›m bir

anten veya yüzeye biraz tutunabilen ayak böce¤in yok olmas›na se-

bep olacakt›r. Bu yüzden organlar ya bütün olarak vard›r ya da hiç

yoktur. Hamamböce¤i için geçerli olan bu kural di¤er bütün canl›lar

için de geçerlidir. Evrim teorisinin mekanizmalar›nda amaç ve plan

yoktur. Yani topra¤›, suyu ve havay› oluflturan mineraller ve bileflik-

ler, çeflitli do¤a olaylar› ve zaman, biraraya gelerek bir böcek üretme-

yi planlayamazlar. Bu böce¤e daha önce örne¤i olmayan organlar, or-

ganik sistemler, DNA gibi bilgi bankalar› yerlefltiremezler, böyle

kompleks sistemlerin ortaya ç›kmas›n› sa¤layacak koflullar› planlaya-

mazlar. Cans›z nesnelerin canl› hale gelmesi de do¤ay› oluflturan can-

s›z, fluursuz maddelerin elinde de¤ildir.
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Tesadüfler, bir böce¤in
harika kanatlar›n›, üstün

yap›s› ile antenlerini, mü-
kemmel renk ve parlakl›k-
taki kabu¤unu asla aç›kla-
yamazlar. Cans›z nesnele-

rin canl› hale gelmesi ve
mükemmel bir düzenin

oluflmas›, do¤ay› olufltu-
ran cans›z, fluursuz

maddelerin elinde de-
¤ildir.  Bütün bunlar›

yaratan Yüce
Allah't›r.



Böyle mükemmel mekanizmalarla donat›lm›fl böceklerin yarat›l-

mas› ise sonsuz ilim ve ak›l sahibi bir Yarat›c›ya iflaret etmektedir.

Ayn› tasar›m, bilinen ilk böcek fosili olan Rhyniella praecursor için

de geçerlidir. Kuyruklas›çrayanlar tak›m›na ait olan bu böce¤in fosili

396 milyon y›ll›kt›r.122 Ancak, günümüzde 3.500'den fazla türü yafla-

yan bu böcekler, hiç de evrimcilerin hayal etti¤i ilkel basit böcek de-

¤ildir. Aksine, sahip oldu¤u tasar›m bu böce¤i, her ortamda yaflaya-

bilen, geliflmifl bir makine haline getirmektedir. Kuyruklas›çrayanlar,

bu ad› kuyruklar›n›n ucunda bulunan özel bir düzenekten almakta-

d›rlar. Çatala benzer bu yap› normal olarak öne do¤ru vücudun üze-

rine yatar ve çatal›n kaidesi baflka bir organel taraf›ndan sabitlenir.

Kaslar, bu çatal› arkaya do¤ru h›zla itince, yere çarpar ve tehlike an›n-

da böce¤in yay fleklinde uzun s›çramalar yaparak kurtulmas›n› sa¤-

lar. Böylece bu böcekler suyun üzerinde bile s›çrama yapabilirler.
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320 milyon y›ll›k bu hamam-
böce¤i fosili, böceklerin hayali
evrimi izahlar›n›n bir safsatadan
ibaret oldu¤unu göstermek için
yeterlidir. 



Kuyruklas›çrayanlar dünyan›n her yerinde, kutuplarda, suyun üze-

rinde ve yerin derinliklerinde bile yaflamaktad›rlar. Toprak parçalan-

mas› ve humuslaflmas› konusunda büyük yarar sa¤lamaktad›rlar.

Parçalama, çi¤neme, emme ifllerini yapan son derece kompleks bir

a¤›z ve çene yap›s›na sahiptirler. Vücut yüzeyinde "pseudocel" ad›

verilen ve tehlike s›ras›nda vücut s›v›s›n›n d›flar›ya f›flk›rt›ld›¤› yap›-

lar vard›r. Di¤er böceklerde gördü¤ümüz geliflmifl anten yap›s›na ek

olarak "postantenal" adl› bir organ vard›r. Bilim adamlar› bu organ›n

nem alg›lamaya yarad›¤›n› düflünmektedirler ve sadece bu böce¤e

özgüdürler. Deri tüylerinin aras›ndaki hava yast›klar›, sulu ortamlar-

da nefes almak için kullan›l›r. Baz› türler ise vücutlar›ndan ›fl›k ç›kar-

tabilirler. Çiftleflme için özel bir dans yaparlar.123

‹flte evrimcileri içinden ç›k›lmaz bir duruma sokan fley, en ilkel

ve en basit olarak adland›r›lan bu böce¤in bile mükemmel bir tasar›-

ma, son derece geliflmifl organlara ve mekanizmalara sahip olmas›d›r.

Bu haliyle Rhyniella praecursor ilkel bir böcek de¤il, günümüzdeki ör-

neklerinden ay›rt edilemeyecek kadar mükemmel bir böcektir. Bu bö-

cek de yukar›da say›lan ve evrimcilerin çarp›tarak ilkel olarak yo-

rumlad›klar› di¤er örnekler gibi, hayali tesadüflerin de¤il, üstün bir

yarat›l›fl›n sonucu olarak ortaya ç›km›fllar, yani bu canl›lar› da, gökle-

ri, yeri ve ikisinin aras›nda bulunanlar› da Allah yaratm›flt›r. 

Böcekler evr‹me karfl›

Evrim teorisinde böceklerin kökeni konusu büyük bir problem

haline gelmifltir. Böcek fosilleri incelendi¤inde bu canl›lar›n Devon-

yan ve Üst Karbon ad› verilen dönemlerde aniden, bugünkü halleriy-

le ortaya ç›kt›klar› görülmektedir. Evrim teorisinin temel inanc›na gö-

re bütün böceklerin atas› olmas› gereken ilkel böcek ise ortada yoktur.
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Yani böcekler daha basit bir canl›n›n evrimleflmesiyle ortaya ç›kma-

m›fllard›r. Yukar›daki örneklerde de gördü¤ümüz gibi, 350-400 mil-

yon y›l önce, flimdiki formlar›nda, ayn› kompleks organlara sahip

olarak ortaya ç›km›fllard›r. Böceklerin hiç de¤iflmeden günümüze ka-

dar gelmifl olmalar› onlar›n hiç evrim geçirmediklerini ortaya koy-

maktad›r. Bilinen 1.087 böcek ailesinin %69'unun fosili bulunmufltur.

Bu fosilleflmifl böcekler bugün de ayn› özelliklere sahiptirler. Evrim

teorisinin çözemedi¤i sorunlardan biri budur.124

‹kinci büyük sorun ise böceklerin çeflitlili¤idir. Evrim senaryola-

r›na göre tek bir atadan evrimleflmifl olan böceklerin belirli bir say›s›

olmal›d›r. Ancak bugün böcek türlerinin 30 milyonu aflt›¤› tahmin

edilmektedir. Böcek nüfusu ise bu tahminlere göre katrilyonlar› afl-

maktad›r. Bir canl›n›n bu kadar çok çeflitlili¤e ve tür say›s› kadar fark-

l› özelliklere sahip olmas›, evrim için di¤er bir cevaps›z soru olufltur-

maktad›r. Evrim gibi hayali bir sürecin meydana gelebilmesi için ne

bu kadar çeflitlili¤i sa¤layacak mutasyon ne de yeterli vakit vard›r.

California Berkeley Üniversitesi'nden Profesör R. W. Merrit ve K. W.

Cummins, An Introduction to the Aquatic Insects of North America (Ku-

zey Amerika'daki Su Böcekleri Konusuna Girifl) adl› kitapta flu yoru-

mu yapmaktad›rlar:

Fosil kay›tlar› hakk›ndaki yorumlar büyük bir dikkatle yap›lmal›d›r.

Mesela, böceklerin kara/su kökenini aç›klamak için kullan›lan fosille-

rin k›sa süre önce, kesinlikle ilkel böcekler olmad›klar›, deniz kabuklu-

lar›n›n fosilleflmifl parçalar› oldu¤u ortaya ç›kt›!125

Böceklerin kökenini süslü bir üslupla anlatan çok say›da evrim-

ci senaryo olmas›na ra¤men, konuyla yak›ndan ilgili olan bilim

adamlar›n›n araflt›rmalar› iflte bu sonuçlar› vermektedir. Gerçekten

de, di¤er canl›larda oldu¤u gibi, evrim teorisini savunanlar, böcekler
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Yaklafl›k 2
milyon y›ll›k
Pleistocene
dönemine ait
su böce¤i
fosili, günü-
müzdeki tür-
defllerinden
farks›zd›r.

Bundan 195 mil-
yon y›l önceki
Jurassic döneme
ait böcek fosili
(slender) ve gü-
nümüzdeki  hali. 

Yanda günü-
müzdeki hali
görülen bu
böcek fosili,
140 milyon
y›l önceki
Cretaceous
dönemine
aittir. 

140 milyon y›ll›k kelebek fosili (üstte)
ve gerçe¤i (solda).

Anten

Bafl k›sm›

Gö¤üs k›sm›

Kanatlar

Kar›n bölgesi

kuyruk

Bafl k›s›m
Gö¤üs k›sm›

Gizli kanatlar

Asfalt kumu
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konusunda da somut delillere dayanmamaktad›rlar. Berkeley ve Ox-

ford Üniversitelerinde yapt›klar› araflt›rmalarla tan›nan H. V. Daly ve

J. T. Doyen'in yorumlar› da bu gerçe¤i ortaya koymaktad›r:

Ne yaz›k ki böceklerin kökenine rehberlik edecek hayati aflamalar›n ka-

n›tlar› henüz fosil kay›tlar›nda bulunamam›flt›r... Kanatlar böceklerin

baflar›s›na, di¤er organlardan çok daha fazla katk›da bulunmufltur, ama

kanatlar›n tarihsel kökeni halen genifl çapta bir s›r olarak kalmaktad›r.

Pensilvanya döneminden kalan ilk böcek fosilleri zaten kanatl›d›r... Bu

yüzden kanada dönüflen vücut bölümleri, evrim aflamalar›, ve kanat

oluflumunu sa¤layan ekolojik koflullar kuflkuludur.126

Amerikan Do¤a Tarihi Müzesi'nden Ward Wheeler da, uzun sü-

ren çal›flmalar›n›n ard›ndan Nature dergisin-

de yay›nlanan makalesinde delil eksikli-

¤ini vurguluyor ve çal›flmalar›n isteni-

len sonucu vermedi¤ini belirtiyor:

Do¤ru cevab› verdi¤inden asla emin ola-

mazs›n, çünkü her grubun kökeni zama-

n›n sisi içinde kaybolmufltur.127

Gekonun da y›llar boyunca
evrim geçirmemifl oldu¤u, bir
amber içinde bulunan geko
fosili ile kan›tlanm›fl olmakta-
d›r. Amber içindeki fosilin, gü-
nümüz gekolar›ndan hiçbir
fark› yoktur.



Evrimciler için di¤er büyük problem ise böceklerin mükemmel

tasar›mlara sahip olmalar›d›r. Kanat, kimyasal haberleflme, sosyal ör-

gütlenme, mimarl›k gibi son derece geliflmifl becerileri do¤ada hiç ol-

mayan faydal› mutasyon veya kademeli evrim gibi uydurma evrim

mekanizmalar›yla aç›klamak mümkün de¤ildir. 

Bu örneklerden de anlafl›laca¤› gibi, böcekler dünyadaki yaflam

için çok önemli görevler üstlenmifl, bu görev için özel olarak

yarat›lm›fl ve üstün becerilerle donat›lm›fllard›r. 

B‹rl‹kte Evr‹mleflme Senaryosu

Evrim teorisini savunanlar, böcek ve bitki aras›nda yaflanan yo-

¤un iliflkiyi, bu iki farkl› tür aras›ndaki hayati ba¤lar›, ortak yaflamla-

r› ve son derece yüksek say›daki bitki-böcek çeflitlili¤ini aç›klamak

konusunda büyük s›k›nt›lar yaflam›fllard›r. Bu s›k›nt›lar günümüzde

de devam etmektedir. Daha önce de bahsetti¤imiz gibi, fosil kay›tla-

r›nda böcekler hiçbir ilkel ataya sahip olmadan, aniden, orijinal flekil-

leri ve organlar›yla ortaya ç›kmaktad›rlar. Böcekler için geçerli olan

durum bitkiler için de geçerlidir. Özellikle böceklerin daha çok fayda-

land›klar› çiçekli bitkilerin 43 farkl› familyas› fosil kay›tlar›nda ani-

den ortaya ç›kmaktad›rlar. Ne bir ara-geçifl formu ne de ilkel bir ata

söz konusu de¤ildir. Halbuki evrim teorisinin mekanizmalar›na göre,

bu kadar çok çeflidi olan bitki ve böceklerin ara-geçifl formlar›na ve-

ya ilkel atalar›na ait milyonlarca fosil olmal›d›r. Ancak yaflayan canl›-

lar›n büyük k›sm›n›n fosili bulunmas›na ra¤men, bu tür ilkel veya ge-

çifl fosilleri hiçbir zaman bulunamam›flt›r.

Evrim teorisi için delil eksikli¤i al›fl›lmad›k bir durum de¤ildir.

Evrim teorisini savunanlar bu durumlara haz›rl›kl› olduklar› için spe-

külasyon ve senaryo yöntemini bir al›flkanl›k haline getirmifllerdir.
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Bu bilim d›fl› yöntemde, delil varl›¤› önemli de¤ildir. Konuyla ilgili

kifliler, evrim mekanizmalar›n› temel alarak, o konuda ne oldu¤unu

de¤il, onlara göre ne olmas› gerekti¤ini bilimsel terimlerle, bir masal

havas›nda anlat›rlar. Daha sonra da eldeki bütün

delilleri, evrimi desteklememelerine ra¤men bu

masal›n bir yerine oturtmaya çal›fl›rlar. Ancak

bu masallar›n büyüsünü bozmak kolayd›r.

Basit sorular karfl›s›nda savunmas›z ve

cevaps›z olan bu senaryolar›n sahteli-

¤ini anlamak için do¤ru sorular› sor-

mak yeterlidir. 

Ortak evrim iddias›nda en

çok ad› geçen böcekler, k›nka-

natl›lar denen gruptur.

K›nkanatl›lar, çok kala-

bal›k bir gruptur ve
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böcekler s›n›f›n›n yaklafl›k üçte birini olufltururlar. K›nkanatl›lara bu

ad›n verilmesinin sebebi iki çift kanatlar›n›n olmas›d›r. Ön kanatlar

serttir ve kitin içermektedirler. Bu madde sayesinde koruyucu özelli-

¤e sahiptirler. Ayr›ca yüksekten düflüfllerde ve uçufl s›ras›nda denge

unsuru olarak görev yapmaktad›rlar. Arka kanatlar ise uçmay› sa¤-

larlar. K›nkanatl› bir böcek uçuflunu tamamlad›ktan sonra, kanatlar›-

n› kapal› tutar. Kanatlar›n kapal› oldu¤u s›rada arka kanatlar ön ka-

natlar›n alt›na girer. Koruyucu kanatlar›n arka kanatlar› kapatmas›

ise ayr› bir mühendislik ve yarat›l›fl harikas›d›r. Bu flekilde katlanan

kanatlar sayesinde böcekler en ufak deliklere bile girebilmekte, d›fl et-

kiler zar fleklindeki uçucu kanatlara zarar vermemektedir. Bu böcek-

lerin en az 350 milyon y›l önce bu mükemmel tasar›ma sahip olarak

aniden ortaya ç›kt›klar›n› görmüfltük. Çiçeklerle ortak yaflayan veya

çiçekleri dölleyen, ar›, kelebek gibi böcekler de fosil kay›tlar›na göre
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Evrimciler, böceklerle bitkilerin yo¤un ilifl-
kilerini ve bunlar›n nas›l birlikte evrimlefl-
mifl olabileceklerini aç›klayamazlar. T›pk›
böcekler gibi, bitkilerin de 43 familyas› fo-
sil kay›tlar›nda aniden ortaya ç›kmaktad›r.
Bu da, bu canl›lar› Allah’›n yaratm›fl oldu-
¤unun apaç›k bir delilidir.



aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Yani ilk yarat›ld›klar› günden beri hiç-

bir de¤iflim göstermeden günümüze kadar gelmifllerdir. 150 milyon

y›l önce yaflayan ar› da ayn› mükemmel petekleri infla edip bal üreti-

yordu.

Bu aflamada evrim teorisinin iki temel iddias› vard›r. Buna göre,

bundan yaklafl›k 150 milyon y›l önce ilk çiçekli bitkiler ortaya ç›km›fl

ve ço¤alm›flt›r, bu sayede de bu bitkilerle ortak iliflkiye giren böcek

türleri ortaya ç›km›fl ve ço¤alm›fllard›r.

Bu senaryo ilk bak›flta böcek ve çiçeklerin kökenini aç›klam›fl gi-

bidir. Oysa gerçekler, evrimcilerin senaryolar› kadar basit de¤ildir. Bu

hikaye as›l sorular›n hiçbirine cevap ver-

memektedir. Bu sorular› flu flekil-

de s›ralamak mümkündür:
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K›nkanatl›lar, kitin gibi sa¤-
lam bir malzeme içeren d›fl
kanatlar›n›n içinde uçmay›
sa¤layan di¤er kanatlar›n› ko-
ruma alt›na al›rlar. Üst kanat
ayn› zamanda bir denge
unsurudur. 



H
A

R
U

N
 Y

A
H

Y
A

257

Çiçekli bitki türleri ve onlarla iliflkide olan böcekler, fosil kay›t-

lar›nda aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Evrim teorisine göre bu türlerin

ortak bir atas›, bu ilkel atadan, o canl› son fleklini alana kadar arada

yaflam›fl olmas› gereken say›s›z ara form olmal›d›r. Bu kadar zengin

fosil kay›tlar›nda neden bir tanesine bile rastlanmamaktad›r?

Evrim teorisini savunanlar, bütün bitki ve böcek çeflitlili¤ini bir

genelleme yaparak vermekte, sanki bütün bitkiler ve böcekler ayn›

özelliklerdeymifl gibi bir anlat›m yapmaktad›rlar. Halbuki her böcek

ve her bitki kendi içinde, onu di¤erlerinden ay›ran özelliklere, farkl›

yap›lara sahiptirler. Mesela ar›, kelebek, kar›nca, yaprak biti, çekirge,

hamamböce¤i, atefl böce¤i, danaburnu, pire gibi her biri son derece

farkl› özelliklere sahip böcekler ve tamamen farkl› özelliklere sahip

bitkilerin her biri evrim için ayr› bir cevaps›z sorudur. Evrim teorisi-

ni savunanlar, daha bu canl›lar›n hiçbirinin kökenini, bu canl›lardaki

kompleks yap›lar›, sosyal davran›fllar› aç›klayamam›flken, bir oldu

bittiye getirip, toptan bir senaryo haz›rlama yoluna gitmifllerdir. An-

Milyonlarca y›ll›k ar› fo-
sili, günümüzdeki ar›lar-
la ayn› kompleks özellik-
leri göstermektedir. 
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cak evrimciler ilk önce say›s›n› bile tam olarak bilmedi¤imiz böcekle-

rin ve bu böceklerin sahip oldu¤u her bir tasar›m›n kökenini aç›kla-

yabilmek zorundad›rlar. Bunu yaparken de köhne ideolojilerin, hika-

yelerin veya tahminlerin de¤il, bilimsel verilerin ›fl›¤›nda hareket et-

melidirler.

Evrim teorisini savunanlar, bir tür içindeki varyasyonlar› yeni

bir tür olarak yorumlamaktad›rlar. Evrim konusunda yap›lan en bü-

yük çarp›tmalardan biri budur. Bu iddiaya göre mutasyonlar veya

çevre koflullar› yeni türlerin ortaya ç›kmas›na sebep olmaktad›r. Bu-

na göre çiçekli bitkilerin ortaya ç›kmas›yla, bu bitkilerin sundu¤u uy-

gun koflullar yeni türlerin ortaya ç›kmas›na sebep olmufltur. Bu iddia

da kendi içinde çarp›tmalarla ve çeliflkilerle doludur. Bu konuyu

aç›klamak için öncelikle "tür" kavram›n›n ne anlama geldi¤ini bilme-

liyiz. "Tür" dendi¤inde insanlar›n akl›na ço¤u zaman "at, deve, kur-

ba¤a, örümcek, yunus" gibi "canl› tipleri" gelir. Evrim teorisinin "tür-

lerin kökeni" iddias› ise, insanlara bu canl› tiplerinin kökenini ça¤r›fl-

t›r›r. Oysa biyologlar tür kavram›n› biraz daha farkl› tan›mlarlar. Ça¤-

dafl biyolojiye göre bir canl› türü, kendi içinde çiftleflen ve ço¤alabi-

len canl›lard›r. Bu tan›m, günlük hayatta sanki tek bir "tür" gibi söz et-

ti¤imiz canl› tiplerini çok daha fazla türlere ay›r›r. Örne¤in ar›lar›n

yaklafl›k 40 bin türü tan›mlanm›flt›r.128 Yani temel olarak bu 40 bin

farkl› ar›n›n hepsi de ar› türü içinde ortaya ç›kan de¤iflik alt-türlerdir.

Ar› türüne ait genetik bilgi, bu tür içinde çeflitli de¤iflimler yaflanma-

s›na izin vermektedir ama hiçbir zaman bir ar›, bir kelebek haline dö-

nüflemez çünkü türler aras›nda afl›lamaz s›n›rlar vard›r. Biyolojide bu

kural "genetik de¤iflmezlik" (genetik homoestatis) olarak belirlen-

mifltir. Bu ilke, bir canl› türünü de¤ifltirmek için yap›lan tüm ›slah ça-

balar›n›n belirli bir s›n›rda kald›¤›n›, canl› türleri aras›nda afl›lmaz

duvarlar oldu¤unu ortaya koyar. Ayn› tür içindeki de¤iflimler ise var-



yasyon olarak adland›r›l›r. Ayn› kural bitkiler için de geçerlidir. Nite-

kim yüzy›llard›r süren ›slah çal›flmalar›nda hiçbir zaman yeni bir bit-

ki türü elde edilememifl, sadece o bitkinin genetik bilgisiyle oynana-

rak, çeflitli varyasyonlar ortaya ç›kar›lm›flt›r. Danimarkal› bilim ada-

m› W. L. Johannsen bu konuyu flöyle özetler:

Darwin'in bütün vurgusunu üzerine dayand›rd›¤› varyasyonlar, ger-

çekte belirli bir noktan›n ilerisine götürülemezler ve bu nedenle varyas-

yonlar 'sürekli de¤iflim'in (evrimin) nedenini oluflturmaz-

lar.129

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda evrimcile-

rin yapt›¤› çarp›tma daha net bir fle-

kilde görülmektedir. Bitkiler ve bö-
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Ar› familyas› içinde
çeflitli varyasyonlar
meydana gelmifltir.
Evrimciler bu varyas-
yonlar›, farkl› türler
olarak tan›mlamaya
çal›fl›rlar. Oysa ne ka-
dar çeflitlense de ar›,
kendi özel genetik bilgisi-
ne sahip tek bir türdür. Yeni
varyasyonlar, farkl› görünseler de,
ayn› genetik bilgiyi paylafl›rlar. 



cekler birbirlerini etkileyerek yeni türlerin oluflumuna yol açmam›fl-

lard›r, dahas› bu türleflme sayesinde günümüzdeki çok yüksek say›-

daki çeflitlilik ortaya ç›kmam›flt›r. Böyle bir evrim mekanizmas› söz

konusu de¤ildir. Evrimcilerin cevaplamas› gereken as›l sorular ar› ve-

ya gül gibi bir tür ilk baflta nas›l oluflmufltur? Türlerin daha üst kate-

gorileri olan s›n›flar, tak›mlar, aileler, flubeler (örne¤in memeliler, kufl-

lar, omurgal›lar, yumuflakçalar gibi temel kategoriler) ilk baflta nas›l

meydana gelmifltir? Bu sorulara evrim aç›s›ndan bilimsel cevaplar

vermek, hikayeler anlatmak kadar kolay de¤ildir.
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Türler aras›nda afl›lamaz
s›n›rlar vard›r. Bu nedenle,

evrimciler her ne kadar
ümitle bekleseler de, bir

ar›, asla bir kelebe¤e
dönüflemez. 



Asl›nda durum çok aç›k bir flekilde ortadad›r. Bilinen böcek ve

bitki aileleri, orijinal formlar›yla, aniden, üstün bir akl›n ve sanat›n

eseri olarak yarat›lm›fllard›r. Her tür kendi içinde bir gen havuzuna

sahiptir. Bu haz›r bilgi ve program çerçevesinde ayn› tür içinde fark-

l› görünüfllere sahip çok say›da varyasyon ortaya ç›km›flt›r. Ancak

hiçbir zaman bir hamamböce¤i bir ar›ya veya bir elma a¤ac› balkaba-

¤›na dönüflmemifltir. Do¤ada bunu yapabilecek, yeni tipler tasarlaya-

bilecek, bunlar için yeni organlar, sistemler, vücut planlar› olufltura-

cak bir do¤al mekanizma yoktur. Her tip, kendi özgün yap›s›yla ya-

rat›lm›flt›r ve Allah her tipi zengin bir varyasyon potansiyeli ile var

etti¤i için, her tip kendi içinde zengin ama s›n›rl› bir çeflitlenme orta-

ya ç›karmaktad›r.

Böcekler ve bitkiler aras›nda ortaya ç›kan iliflkileri aç›klamak da

evrim teorisi için bir sorun haline gelmifltir. Tamamen iki farkl› tür an-

cak birarada var olduklar› müddetçe yaflayabilmektedirler. Daha ön-

ceki bölümlerde de gördü¤ümüz gibi, bitkiler ve böcekler son derece

farkl› iki yap› olarak aniden ortaya ç›km›fllard›r. Ancak baz› türler

aras›nda çok hassas dengelere ba¤l› iliflkiler vard›r. Mesela ar› gibi bö-

cekler çiçekleri döller bunun karfl›l›¤›nda onlardan beslenirler, eutrop

ve hemitrop ad› verilen bu böcek türleri, tozlaflma ifllemini gerçeklefl-

tirmek için özel yap›larla donat›lm›fllard›r. Uzun a¤›z yap›lar›, polen-

leri tutan tüyleri vard›r. Kar›ncalar akasya gibi baz› bitkileri zararl›la-

ra karfl› korurlar karfl›l›¤›nda bitkiden özsu al›rlar. Xanthopan morgani

praedicta adl› kelebek türü, 28 cm uzunlu¤undaki hortumunu Mada-

gaskar orkidesinin 28–30 cm derinli¤indeki çiçe¤inin içine do¤ru uza-

tarak döllenmeye yard›mc› olur. Baz› bitkiler böcekler için kurulmufl

tuzaklara sahiptirler, baz› böcekler de bitkileri yerler. Evrimcilerin

150-200 milyon y›lla s›n›rlad›klar› iliflki ise son dönemlerde yap›lan

bir keflifle tersyüz olmufltur. Bitki ve böcek aras›nda yaflanan en temel
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iliflkilerden biri olan ve gal ad› verilen yap›lara ait son fosiller, bu ilifl-

kinin 300 milyon y›ldan daha fazla bir süredir var oldu¤unu göster-

mektedir.130 Baz› böcekler geliflim evrelerinde, çeflitli bitkilerin yap-

raklar›nda oluflan ve gal ad› verilen yuvalarda korunur ve beslenirler.

Gal oluflumu kendi içinde mucizevi bir sistemdir. Bu flekilde hem bit-

kiler böceklerin zararlar›ndan kurtulurlar hem de böcekler bar›na-

caklar› ve beslenecekleri bir yuva bulmufl olurlar. Bitki böcek larvas›-

n› bir koza gibi saran bir doku üretir. Bir anlamda, bitki böce¤i hap-

setmifltir. Bu aflamadaki böcek, baz› salg›lar› (beta indolik asit) kulla-

nan baflka bir parazitin buraya girmesini engeller. Art›k bu bölge ba-

¤›fl›kl›k kazanm›flt›r. Bitki kurusa bile galin bulundu¤u bölge bir süre

daha canl› kal›r. Bitkiler ve böcekler aras›nda bir iliflki de kimyasal

maddelerle gerçekleflir. Kimi bitkiler böcekleri ça¤›rmak için çeflitli

kokular salg›larlar. Mesela tütün bitkisi yapraklar›n› yiyen parazitler-

Xanthopan ad› verilen kele-
bek türü, 28 cm uzunlu¤un-

daki hortumunu, Mada-
gaskar orki-

desinin 30 cm
derinlikteki çiçe¤ine

uzatarak onun döllenmesini
sa¤lar. 



den kurtulmak için bir koku salg›layarak ar›lar› yard›ma ça¤›r›rlar.

Baz› bitkiler difli ar› k›l›¤›na ve kokusuna bürünürken, çeflitli böcek-

ler bitki yüzeyini taklit ederek kamuflaj teknikleri kullan›rlar. 

Bitkiler ve böcekleri aras›nda kurulan bu iliflkiler, mükemmel

yarat›l›fl›n bir sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Hiçbir bitki, ar› adl›

bir canl›n›n bilgisine sahip de¤ildir. Ayr›ca belirli bir koku salg›lad›-

¤›nda, ar›lar›n bunu alg›layacak duyulara sahip oldu¤unu da bile-

mez. Ayr›ca hangi kokular›n ar›lar› çekti¤ini de bilmeyen bitki, ar›la-

r›n kendisini yiyen parazitleri öldürebilecek güçte oldu¤unu da bile-

mez. Bu sistemlerin zaman içinde küçük de¤iflimlerle, evrimin fluur-

suz mekanizmalar›yla da geliflme ihtimali yoktur. Parazitler, bitkinin,

ar›n›n metabolizmas›n› inceleyip, uygun kimyasal bilefli¤i üretecek

fabrikay› kurmas›na izin vermeyecek ve bitki ilk anda ölecektir. Kar-

fl›l›kl› faydaya dayanan sistemler için bu geçerlidir. Sistem bir bütün

halinde, karfl›l›kl› dengeye dayal› olarak yarat›lmad›¤› sürece bir ifle

yaramayacak ve yok olacakt›r. Mesela 28 cm derinlikteki yumurtan›n

döllenmesi için, o çiçek ilk yarat›ld›¤› günden itibaren, 28 cm. uzun-

lu¤unda hortumu olan bir böce¤e ihtiyaç duymaktad›r. Böce¤in ev-

rimleflmesini bekleyecek vakti yoktur. ‹kisi de ayn› anda yarat›lmad›-

¤› takdirde çiçek hemen yok olacakt›r. Say›lan bütün mekanizmalar

ve dengeler gibi, bu iki farkl› türü de, planl› ve bilinçli olarak, sonsuz

ilim sahibi Rabbimiz, üstün bir estetik, ahenk ve mükemmel bir

düzenle yaratm›flt›r.

Yeryüzünde hiçbir canl› ve iki kanad›yla uçan hiçbir kufl yok-

tur ki, sizin gibi ümmetler olmas›n. Biz Kitap'ta hiçbir fleyi

noksan b›rakmad›k, sonra onlar Rablerine toplanacaklard›r.

(En'am Suresi, 38)

H
A

R
U

N
 Y

A
H

Y
A

263



A
D

N
A

N
 O

K
T

A
R

264



H
A

R
U

N
 Y

A
H

Y
A

265

arwinistler, karfl›lar›ndaki üstün nitelikli

varl›klar› iflte bütün bu nedenlerden dola-

y› görmek istemezler. Bu canl›lar›n varl›k-

lar›, tüm özellikleri ile evrimin gerçeklefl-

medi¤ini göstermektedir. Daha da önemli-

si onlar›n varl›klar› Darwinistlerin aç›kça görmekten

çekindikleri yarat›l›fl gerçe¤ini gözler önüne sermekte-

dir. Elbette ihtiyaç duydu¤umuz herfley oldukça basit

sebeplere ba¤l› olabilirdi, hatta fark etmedi¤imiz kay-

naklardan bizlere gelebilirdi. Bir bitki havadaki nitroje-

ni do¤rudan alacak bir sisteme sahip olabilirdi ya da

bizler portakaldan C vitamini ald›¤›m›z gibi K vitami-

nini de yedi¤imiz herhangi bir besinden alabilirdik.

Dünyaya oksijen ak›fl› sabit bir kaynaktan ya da uzay›n

derinliklerinden sa¤lanabilirdi ve bunun için birkaç

hücreden oluflan küçücük organizmalara ihtiyaç duy-
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mayabilirdik. Allah dilese, tüm yeryüzünün düzeni bu flekilde olabi-

lirdi. Ama Allah düzeni çok ince ve hassas dengelerle kurmufl, küçü-

cük bir mikroorganizmay› koskoca bir yaflam›n sebebi k›lm›flt›r. ‹nsa-

n›n da karfl›s›nda apaç›k duran bu yarat›l›fl mucizesini görebilmesi,

etraf›nda kendisine sunulmufl olanlar ve

güç yetiremedikleri karfl›s›ndaki acizli-

¤ini ve Allah'a muhtaç oldu¤unu

fark edebilmesi ve Allah'› takdir et-

mesi gerekir. Allah Kuran'da flöyle

buyurmufltur:

‹flte Rabbiniz olan Allah bu-

dur. O'ndan baflka ilah yok-

tur. Herfleyin Yarat›c›s›d›r, öy-

leyse O'na kulluk edin. O,

herfleyin üstünde bir

vekildir. (En'am

Suresi, 102)
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl ger-

çe¤ini reddetmek amac›yla ortaya at›lm›fl,

ancak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsa-

tadan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n,

cans›z maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia eden

bu teori, evrende ve canl›larda çok mucizevi bir düzen

bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çü-

rümüfltür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› ya-

ratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlan-

m›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya

çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel ger-

çeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim

görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahte-

karl›klara dayal›d›r. H
A

R
U

N
 Y

A
H

Y
A

269

D



Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teori-

sinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bi-

lim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özel-

likle 1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n ta-

mamen yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim

adam› taraf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyo-

kimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim ada-

m›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k

yarat›l›fl gerçe¤iyle aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok

çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vard›r.

Darwin'‹ Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›-

na karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim

dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in

1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu ki-

tapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›-

¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir ata-

dan geliyorlard› ve zaman içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›.

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu;

kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hat-

ta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde

itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan

afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umu-
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yordu. Bunu kitab›nda s›k s›k

belirtmiflti. Ancak geliflen bi-

lim, Darwin'in umutlar›n›n

tam aksine, teorinin temel id-

dialar›n› birer birer dayanak-

s›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim kar-

fl›s›ndaki yenilgisi, üç temel

bafll›kta incelenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryü-

zünde ilk kez nas›l ortaya ç›k-

t›¤›n› asla aç›klayamamakta-

d›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü

"evrim mekanizmalar›"n›n,

gerçekte evrimlefltirici bir et-

kiye 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 Köken‹ 

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar

y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldikleri-

ni iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca komp-

leks canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim ger-

çekleflmiflse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›,
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teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce,

iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir.

Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi

kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenle-

me olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi-

¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda

ortaya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel

biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

Hayat Hayattan Gel‹r

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemifl-

ti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit

bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan

"spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen

biraraya gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerine 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 de-

neyler yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n üzerine bi-

raz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde

bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z

maddelerden türeyebildi¤ine bir delil sa-

y›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt›

ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendilikle-

rinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›-

rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›-

k›yorlard›.
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Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bak-

terilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda

yayg›n bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü

Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin

olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda

vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat oluflturabile-

ce¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür."131

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl›

uzun süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k

yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddi-

as›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldak‹ 

Sonuçsuz Çabalar

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele

alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog Alexander

Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya

att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesa-

düfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye

çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla so-

nuçlanacak ve Oparin flu itiraf› yapmak zorun-

da kalacakt›: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim

teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay›

oluflturmaktad›r."132

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu

çözüme kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en

ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda dü-
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zenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gaz-

lar› bir deney düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleye-

rek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (amino-

asit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu dene-

yin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya

koflullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.133

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› at-

mosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.134

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

rütülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego

Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth

dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle ka-

bul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sa-

hip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Ha-

yat yeryüzünde nas›l bafllad›?135

Hayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bi-

le inan›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücre-

si, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›k-

t›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile can-

s›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›-

larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan

proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik

ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de
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1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çe-

kirde¤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 kü-

tüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birta-

k›m özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama

bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda ger-
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili resmi görülen
ve ilkel dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n kendili¤inden oluflabilece-
¤ini düflünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›flmalarla bu iddialar›n› kan›tlamaya çal›fl-
m›fllard›r. Ancak bilimsel bulgular karfl›s›nda yine yenilgiye u¤ram›fllard›r. Çünkü
1970'li y›llarda elde edilen sonuçlar, ilkel dünya olarak nitelendirilen dönemdeki 
atmosferin yaflam›n oluflmas› için hiçbir flekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.



çekleflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gele-

bilmesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n

kendili¤inden olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Di-

ego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Sci-

entific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöy-

le itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitle-

rin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak olufl-

malar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤e-

rini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kim-

yasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna var-

mak zorunda kalmaktad›r.136

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
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Evrim teorisini geçersiz k›lan
gerçeklerden bir tanesi, 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›
molekülün farkl› diziliminden

oluflan bir tür bilgi bankas›-
d›r. Bu bilgi bankas›nda can-
l›yla ilgili bütün fiziksel özel-

liklerin flifreleri yer al›r. ‹nsan
DNA's› ka¤›da döküldü¤ünde,

ortaya yaklafl›k 900 ciltlik bir
ansiklopedi ç›kaca¤› hesap-
lanmaktad›r. Elbette böylesi-
ne ola¤anüstü bir bilgi, tesa-
düf kavram›n› kesin biçimde

geçersiz k›lmaktad›r.



etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan

evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

Evr‹m'‹n Hayal‹ Mekan‹zmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin

"evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte

hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksi-

yon" mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kita-

b›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksi-

yon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mü-

cadelesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kala-

ca¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit

edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta ka-

lacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r.

Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka

bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

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 selek-

siyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.137

Lamarck'›n Etk‹s‹

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi

döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak

cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyo-

log Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel
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de¤ifliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu

özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a

göre zürafalar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›-

n› yemek 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 bali-

nalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.138

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliflen genetik bilimiy-

le kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesil-

lere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksi-

yon "tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak

kalm›fl oluyordu.
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Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri hay-
vanlardan türediklerine inan›yordu. Ona
göre otlara uzanmaya çal›flan bu canl›la-
r›n zaman içinde boyunlar› uzam›fl ve
zürafalara dönüflüvermifllerdi. Men-
del'in 1865 y›l›nda keflfetti¤i kal›t›m
kanunlar›, yaflam s›ra-
s›nda kazan›lan
özelliklerin son-
raki nesillere
aktar›lmas›-
n›n mümkün
olmad›¤›n›
ispatlam›flt›r.
Böylece La-
marck'›n zü-
rafa masal›
da tarihe ka-
r›flm›flt›r.



Neo-Darwin‹zm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›-

na "faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n

genlerinde radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonu-

cunda oluflan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan mo-

del neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl›

türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z komp-

leks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal›

bir süreç sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çare-

siz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› ge-

lifltirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahip-

tir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar

verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meyda-

na gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n

evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek

derecede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal

bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana

gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük

ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir dep-

rem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir.139

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi geliflti-

ren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› ol-

du¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›"

olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden,
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sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k gö-

rülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim

mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti-

¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiç-

bir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekaniz-

mas› olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

Fos‹l Kay›tlar›: 

Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤u-

nun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir.

Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve

bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm

yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kade-

me kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z

"ara türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir

yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sü-

rüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›r-

ken, bir yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar or-

taya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sa-

kat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl ol-

duklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n›

verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n

say›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gere-
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kir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda

rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›kla-

m›flt›r:

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

leri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n kan›tla-

r› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.140
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(sa¤da) günümüz
kurba¤alar›ndan
farks›z bir yap›
göstermektedir.



Darwin'‹n Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›n-

da 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 beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryü-

zünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›-

n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrim-

ci olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, tür-

ler 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.141

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl

formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar.

Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin

yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türü-

nün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve ku-

sursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl ol-

mas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›n-

dan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek

yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükem-

mel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r.

E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce

var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›r-

lar. 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› gere-

kir.142
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Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Dar-

win'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evr‹m‹ Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu,

insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün ya-

flayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini

varsayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern

insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir.

Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sa-

y›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney

maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu can-

l›lar gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de-

¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere

ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekle-

ri üzerinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sa-

dece soyu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla

hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.143

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani

insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar,

Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›-

lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› oluflturur-
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lar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda ev-

rimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20.

yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo

sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.144

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Ho-

mo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonraki-

nin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son

bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n

farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir.145

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve
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Evrim yanl›s› gazete ve
dergilerde ç›kan haber-
lerde yandakine benzer hayali
"ilkel" insanlar›n resimleri s›kl›kla kulla-
n›l›r. Bu hayali resimlere dayanarak oluflturulan
haberlerdeki tek kaynak, yazan kiflilerin hayal gücü-
dür. Ancak evrim bilim karfl›s›nda o kadar çok yenilgi alm›flt›r ki art›k
bilimsel dergilerde evrimle ilgili haberlere daha az rastlan›r olmufltur.



Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulun-

mufllard›r.146

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

n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi

paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olma-

s›na karfl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insan›m-

s›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bun-

lar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›l-

d›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler.147

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birta-

k›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propa-

ganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu,

hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosil-

leri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bi-

lim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤-

men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy

a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel

olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bil-

gi dallar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablo-

suna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar›

kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra

da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" sa-

y›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum

ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zucker-

man, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›-
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lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin

yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için

herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle ina-

nan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile

mümkündür.148

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan bir-

tak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yo-

rumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, ister-

seniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de ço-

cuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir.

Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gele-

rek önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir fle-

kilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflüne-

lim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi ele-

mentleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›,

hangi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹ster-

seniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda sa-

vunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›-

na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda

bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi ele-

mentlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunma-

yan ancak bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malze-

meleri de bu varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar
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amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ih-

timali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu kar›fl›mlara iste-

dikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri

geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da

dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu

uzmanlar babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nö-

betlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin

bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flart-

lar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kul-

lanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yap-

s›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›karta-

mazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryala-

r›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›,

gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri,

muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›,

domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirle-

ri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus

kufllar›n›, sülünleri, renk renk kele-

bekleri ve bunlar gibi milyonlar-

ca canl› türünden hiçbirini

oluflturamazlar. De¤il
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Evrimcilerin istedikleri tüm flartlar sa¤lansa bir canl› oluflabilir mi? El-
bette ki hay›r. Bunu daha iyi anlamak için flöyle bir deney yapal›m. Sol-
dakine benzer bir varile canl›lar›n oluflumu için gerekli olan bütün
atomlar›, enzimleri, hormonlar›, proteinleri k›sacas› evrimcilerin istedik-
leri, gerekli gördükleri tüm elementleri koyal›m. Olabilecek her türlü
kimyasal ve fiziksel yöntemi kullanarak bu elementleri kar›flt›ral›m ve is-
tedikleri kadar bekleyelim. Ne yap›l›rsa yap›ls›n, ne kadar beklenirse
beklensin bu varilden canl› tek bir varl›k bile ç›karamayacaklard›r. 



burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücre-

sini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi olufltura-

mazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art

arda baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi

hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri olufltura-

mazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›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 Kulaktak‹ Teknoloj‹

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er ko-

nu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna

k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters

olarak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyal-

lerine dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi deni-

len küçücük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden

sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden

sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin

bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapka-

ranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar ka-

ranl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dün-

yay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l

teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r.
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Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n,

sonra bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz net-

lik ve kalitedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu ka-

dar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon flirketi-

nin üretti¤i en geliflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r

binlerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için

fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar

ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu

anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite

fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir

görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izle-

mektesiniz. 
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Gözü ve kula¤›, kamera
ve ses kay›t cihazlar› ile
k›yaslad›¤›m›zda, bu or-
ganlar›m›z›n söz konusu tekno-
loji ürünlerinden çok daha kompleks, çok daha 
baflar›l›, çok daha kusursuz tasar›mlar oldu¤unu görürüz.



Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya,

gözün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu

bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç

boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Ar-

ka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir

zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Ka-

merada da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekaniz-

man›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, oda-

n›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar birara-

ya geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflü-

nürsünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›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 ge-

çerlidir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla topla-

y›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek

iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dö-

nüfltürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma iflle-

mi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi se-

se de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü

de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler be-

yinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonile-

rini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z.

Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse,

burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›-
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l›yorsa, ses için de ayn› çabalar 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. Ancak, tüm teknoloji-

ye, bu teknolojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men ku-

la¤›n oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En bü-

yük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflü-

nün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da

olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha mü-

zik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudun-

daki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur.

Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› ve-

ya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar.

Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses ciha-

z›, göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok bü-

yük bir gerçek daha vard›r.

Beyn‹n ‹ç‹nde Gören ve 

Duyan fiuur K‹me A‹tt‹r?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri,

kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya

kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok de-

tay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir

yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses,

koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, bur-
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na ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r.

Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir

hücrelerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret ol-

du¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap

verememektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur.
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Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaflar›z. Gördü¤ümüz insanlar, koklad›¤›-
m›z çiçekler, dinledi¤imiz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti¤imiz ›s-
lakl›k... Bunlar›n hepsi beynimizde oluflur. Gerçekte ise beynimizde, ne renk-
ler, ne sesler, ne de görüntüler vard›r. Beyinde bulunabilecek tek fley elektrik
sinyalleridir. K›sacas› biz, beynimizdeki elektrik sinyallerinin oluflturdu¤u bir
dünyada yaflar›z. Bu bir görüfl veya varsay›m de¤il, dünyay› nas›l alg›lad›¤›-
m›zla ilgili bilimsel bir aç›klamad›r. 



Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç

duymaz. Bunlar›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki bir-

kaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu,

renkli, gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp, O'ndan

korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyal‹st B‹r ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgu-

larla aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin haya-

t›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim

mekanizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teori-

nin gerektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu

durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak

bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli

evren modeli gibi pek çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›fl-

t›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hat-

ta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak göster-

meye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendi-

sinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çev-

reler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de

do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için be-

nimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden

ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Ric-

hard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöy-

le itiraf etmektedir:
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Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl,

do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama

getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine,

materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materya-

list bir aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurgulu-

yoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›kla-

man›n sahneye girmesine izin veremeyiz.149

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa

yaflat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, madde-

den baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bi-

linçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl›

türünün; örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böcek-

lerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi

içindeki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z

maddenin içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla

hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriy-

le "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savun-

maya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insan-

lar ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bil-

gi ve akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni

yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar›

yarat›p flekillendiren Allah't›r.

Evr‹m Teor‹s‹ Dünya Tar‹h‹n‹n

En Etk‹l‹ Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideoloji-

nin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her

insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran
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evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla

anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük

bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve

bunlar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar ya-

pan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bi-

lim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bu-

nun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na

inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›,

pofesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için

"dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak

yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›-

n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›mayan,

gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri gör-
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Geçmifl zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›fllar› ne derece garip ve
ak›l almazsa günümüzde Darwinistlerin inan›fllar› da ayn› derecede ak›l al-
mazd›r. Darwinistler tesadüfleri ve cans›z fluursuz atomlar› yarat›c› güç ola-
rak kabul ederler hatta bu inanca bir dine ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.



melerine engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afri-

kal› 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 va-

him ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Ku-

ran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r.  Allah, baz› insanlar›n anlay›fllar›-

n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düfleceklerini

birçok ayette bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için

fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›-

n› mühürlemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve bü-

yük azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r

bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bun-

lar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar ga-

fil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi’nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar›

yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz

büyülenmifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, in-

sanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu bü-

yünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret ve-

rici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryo-

lara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›la-

bilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z
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atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon,

disiplin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni,

canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegeni-

ni ve say›s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi-

¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan ba-

z› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa

ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Mu-

sa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bil-

gin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söy-

ler. Hz. Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n

marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› bir ayet

flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n göz-

lerini büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya)

büyük bir sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la

-Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebil-

mifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koy-

du¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n›

yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r. Ayetlerde flöyle buyrulmaktad›r: 

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 buldu, onlar›n bütün

yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve

küçük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-

119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, da.ha önce insanlar› büyüleyerek

etkileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›l-
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mas› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir

büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddiala-

ra inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddi-

alardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve

"büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yakla-

fl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak

daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin

yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gele-

ce¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri ola-

ca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipo-

tezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r.150

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insan-

lar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi

dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak ta-

n›mlanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir ya-

n›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›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.
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