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Prof. Dr. Fatih SATIL 

BİTKİLERDE ANTİFİRİZ  

 Kışın yollara buzlanmayı önlemek için 

tuz atıldığını hepimiz biliriz. Aslında bu yönte-

mi uygulayabilmek için; suyun donma noktası-

nı hangi bileşiğin düşürebileceği, bunun için 

etkili olabilecek bir maddenin nasıl üretilebi-

leceği, hangi atomların hangi şartlar altında 

birleşebileceği gibi birçok bilgi birikimine sa-

hip olmak gerektir. Peki, böylesine kapsamlı 

bir bilgiyi, yani vücutlarındaki sodyum ve klo-

rür’ü birleştirerek ürettikleri bu tuz sayesinde 

vücut sıvılarının donma noktasını düşürebile-

ceklerini kutuplardaki balıklar nasıl keşfetmiş 

olabilirler?  

 Canlılardaki 0ºC altında koruma meka-

nizmaları 

 Sıfırın altındaki sıcaklık derecelerinde 

yaşayan pek çok canlıda, vücut sıvılarının don-

ması sonucu hücrelerde ölümcül etkiler mey-

dana gelebilir. Bu don zararını önlemek ama-

cıyla sonsuz ilim ve kudret sahibi yaratıcı tara-

fından canlılara, buz kristallerinin oluşumunu 

ve gelişimini kontrol edebilen mekanizmalar 

yerleştirilmiştir. Hücrelerde özel proteinlerin 

sentezlenmesi, söz konusu mekanizmalardan 

biridir. Bazı semenderler, balıklar, böcekler, 

yosunlar, bakteriler ve bitkiler gibi birçok 

canlıda “antifiriz proteinler” olarak adlandırı-

lan proteinler sentezlenebilmektedir.  

 İşte insanoğlu da bu canlılardan aldığı 

ilhamla antifiriz’i keşfetmişler bu nedenledir 

ki kışa girerken arabalarımızın radyatördeki 

suyun donmasını engellemek amacıyla antifi-

riz ilâve ederiz. Aksi takdirde, 0 0C altındaki 

soğuklarda donan su buza dönüşür, hacmi ge-

nişler ve bulunduğu kabı parçalar. Antifiriz 

ilâve edildiğinde ise donma derecesi düşer ve 

katılan antifiriz miktarına göre -50 derece so-

ğukta bile donma olmaz.  

 Bitkiler kışın şiddetli soğuğunda donma-

mak için ne yaparlar? 

 Kışın hayvansal organizmalar sığınacak 

bir yer bulup soğuktan korunabilirler. Ama 

bitkilerin kökleriyle toprağa bağlı oldukları 

için böyle bir şansları yoktur. Bitkilerin içerisi-

ne öyle bir sistem yerleştirilmiştir ki, en şid-

detli soğuklara bile dayanabilirler. Bitkilerde 

soğuğa karşı dayanma mekanizması, birçok 

faktörün rol oynadığı karmaşık bir durumdur: 

Bitki özsuyunda çözünebilen maddelerin yo-

ğunluğu, membran lipit bileşimi, protein  mik-

tarı, antifiriz proteinlerin sentezi, enzim akti-

vitesi, 
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antioksidant sistemindeki değişim ve bitki 

besin elementi içeriğinde meydana gelen 

biyokimyasal değişimler, bitkilerin düşük 

sıcaklığa dayanabilmesi açısından oldukça 

önemlidir. 

 Bitkilerde Antifiriz Maddeler 

 Sonbaharda yaprak döken bitkilerin açık 

pencereleri hükmündeki yapraklarını dökmesi 

soğuğa karşı iyi bir korunma sağlar. Ancak 

yapraklarını dökmeyen bitkilerde ya da sıfırın 

altındaki soğukların görüldüğü kutuplarda bu 

tedbir de yetersiz kalır. Hücre içinde buz 

teşekkül ederse, hücre zarar görür. Bu 

nedenle bu tür bitkilerde kışa 

hazırlık olarak, bitki 

hücrelerinde suda 

çözünebilen sakaroz ve 

gliserol gibi organik 

maddeler ile çeşitli 

iyonların 

miktarında artış 

olur. Bu konuda 

yapılan 

araştırmalarda, 

soğuğa maruz 

kalan bitkilerde 

bu 

maddelerden 

ayrı olarak 

“antifiriz 

proteinleri” adı 

verilen çok özel ve 

küçük proteinlerin de 

sentezlendiği 

görülmüştür. Antifiriz 

maddelerinin yoğunluğu 

artması ile hücre içerisinde buz 

teşekkülü engellenmiş olur.  

 Canlılar Bu Mekanizmayı Kendileri mi 

Geliştirmişler? 

 Yüz sahife ile tarif edilse ve hikmetleri 

beyan edilse ancak tamamıyla bilinecek derin 

ve geniş bu hakikati “antifiriz proteinler” adı 

verilen basit ve akılsız moleküllere vermek o 

molekülleri ilahlaştırmak demektir. Bu tür 

mekanizmaları sebeplere ve tesadüflere 

havale etmek ya da evrim sonucu uzun süren 

zaman dilimi içerisinde kendi kendine ortaya 

çıktı demek bu mucizelerin arkasında iş gören 

harika kudret elini perdelemektir. Bu bilim 

değil materyalizmdir. 

 Toprağa bağlı yaşayan bir bitkinin kendi 

kendine koruyucu bir madde oluşturması ve 

bunu bütün türdeşlerinde var edecek şekilde 

genlerine yerleştirmesi elbette ki mümkün 

değildir. Allah, Muhyi ismi gereğince 

evrendeki varlıkları yaratırken; yaşaması, 

hayatını devam ettirebilmesi için ihtiyaç 

duyduğu her şeyi de yaratmıştır. Kur'an'da bu 

konuyla ilgili olarak: "O, yaşatandır ve 

öldürendir…" (Mü'minûn, 80) 

buyrulmaktadır. 

Yanlış anlaşılmasın, bu tür bilimsel 

olayları elbette 

laboratuarlarda deneylerle 

araştıracağız, 

nedenlerini bulmaya 

çalışacağız, bilimsel 

çalışmalarımızı 

yapacağız. Ancak 

bunların 

arkasındaki 

planlayıcıyı da 

unutmayacağız. 

Tabiatta her şey 

kanunlar ve 

sebepler 

dairesinde 

cereyan eder. Bu 

da bize, bu 

kanunları koyan ve 

bu sebepleri kullanan 

sonsuz ilim sahibi bir 

Yaratıcının varlığını 

gösterir. Bilim ise; Yaratıcının 

kudretiyle gerçekleşen bu girift 

hâdiselere sebepler dairesinde izah 

getirmektedir. Ancak aklı ile beraber 

vicdanını da çalıştıran hakiki münevverler 

sebeplerin arkasındaki gizli kudret elini 

görebilmektedirler.  

Kaynaklar 

Aslantaş R. ve ark. Bitkilerin Düşük Sıcaklıklara 

Dayanımında Hücresel ve Moleküler Mekanizmalar. J. 

of Agricultural Faculty of Atatürk Univ., 41, 157-167, 

2010. 

Kocaçalışkan, İ. Bitki Fizyolojisi, Nobel Yayınevi, 2008. 
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Bir çiçeği kolaylıkla halk etti
ği gibi, koca baharı dahi 
o suhûletle halk eder.  

Dokuzuncu Lem'a  
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 Vücudumuz 100 trilyon hücreden 

müteşekkil muazzam bir şehir gibidir. Bu 

hücreler vazifelerini mükemmel bir surette 

nizam ve intizam içinde vücudun genel 

maksatlarına uygun olarak 

yapagelmektedirler. Kısa ömürleri içinde 

kusursuz vazife yaparak yerlerine yeni 

hücrelere bırakırlar. Yeni hücreler de hiç 

acemilik göstermeden ilk gününden 

mükemmelce vazifelerini ifa ederler. Bu 

kusursuz devamlılık vücudun hayatını idame 

ettirir. Bedenimizdeki milyonlarca vazife 

yapılırken asla tesadüfe, ihmale, hataya 

rastlanılmaz. Bu kusursuz intizam evrimin 

esası olan kendi kendine olma, tesadüfen 

olmayı reddeder. Burada vücudumuzdaki 

harika işleyişin birkaç numunesini vermek 

istiyoruz. 

     1-Akyuvarların Görevleri Tesadüfen 

Olamaz  

     Bedenimizin savunma hücreleri olan 

akyuvarların vazifeleri; mikropları yutarak 

parçalayıp yok etmek, yaşlanmış, hasarlanmış 

veya kanserleşmiş hücrelerin programlanmış 

hücre ölümünü (apopitoz) uyarmak veya 

parçalarını yutarak temizlemektir. Bu 

sistemde tesadüfe ve kendi kendine oluşuma 

yer yoktur.   

     Apopitoz 

     Programlanmış hücre ölümüdür. Hücre 

kendi ölümünde aktif pay sahibidir (Hücre 

intiharı) (Harakiri). Eğer bir hücrede 

mikropların yaptığı ağır bir hasar varsa, ya da 

DNA’larında mutasyon denilen kanserleşme 

adımı başlamışsa savunma hücreleri bu 

hasarlı hücrenin apopitoz ile ölümünü 

uyarırlar. “Öl” emrini alan hücre kendi kendini 

kısa zamanda parçalayarak fagositer (yutucu) 

hücrelerin yutacağı şekilde küçük parçalara 

ayrılır ve yutulurlar. Burada harika olan nokta 

savunma hücrelerinin DNA’daki milyonlarca 

genleri tanıyıp hasarlanmış DNA’ları tespit 

edebilmeleridir. Apopitoz yeterli 

yapılamazsa: otoimmun hastalıklar lupus hast 

gibi, veya kanser türleri gelişir, vücutta 

yenilenme zayıf kalır.  

     Bu şuursuz, gözü, işitmesi, kudreti olmayan 

aciz hücrelerin bunu mükemmelen 

yapabilmeleri bu hücrelerin yaratıcısının ne 

mükemmel ilim ve sanat sahibi olduğunu 

gösterir. Apopitozis sistemini ancak vücuttaki 

tüm hücrelerin antijenlerini tanıyan bilen onu 

idame ettiren külli bir irade kurup devam 

ettirebilir. 

     2-Sindirim Sisteminde Teceddüd  

     Ağızdan anüse kadar olan sindirim yolunu 

içten kaplayan epitel hücreleri yoğun bir 

sindirim faaliyeti içinde olmakla beraber, her 

5-7 gün içinde yenilenmektedir. 5-7 günlük 

ömrü olan bu hücreler harika olan çeşitli 

enzim salgılama, sindirim, emilim faaliyetini 

en mükemmel bir intizam, en güzel 

bir mevzuniyet içinde kusursuz 

yapmaktadırlar.  

    Mide yediğimiz gıdaları sindiren %20 HCL 

salgılar. Midenin iç epitel hücre tabakası bu 

kuvvetli asitten korunma için mukus denilen 

sümüksü bir madde ile sıvanarak korunur. 

Midedeki  salgı bezi içindeki Şef hücre; 

pepsinojen, lipaz, Pariyetal hücre ise; HCLve 

intrensek faktörü salgılamakla görevlidir. 

Parietel hücre tarafından üretilen intrensek 

faktör; B12 vitaminine anahtar-kilit modeline 

uygun şekildedir ve B12 vitamini ile 

birleşerek emilmesini sağlar.  

     Parietal hücre B12 vitamin molekül şeklini 

nasıl tanımakta ve ona uygun intrensek 

faktör üretebilmektedir? Burada tesadüfe yer 

yoktur. Vücut dışından bir külli nazar sahibi, 

ilim ve kudret sahibi bunu öğretebilir veya bu 

hücreyi yaratır. 

     Bu hücreler kısa zamanda yenilenmesine 

rağmen doğduğu ilk günden  itibaren 

acemilik çekmeden muhteşem bir 

biyokimyacı olarak bu maddeleri üretip 

vücuda elzem olan gıda maddelerinin 

sindirimini sağlarlar.  

Prof. Dr. İsmail İŞLEK 

VÜCUD HÜCRELERİMİZİN FAALİYETLERİNDEKİ MÜKEMMELLİK 

TESADÜFÜ REDDEDER  
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 Düşünün beşer olarak biz bu hücreleri 

ve ürettikleri pepsinojen, lipaz,  HCL ve 

intrensek faktör maddelerini 12000 yıllık 

bilinen insanlık tarihinde son 100 senede 

keşfetmişiz ancak. Onlar binlerce yıldır aynı 

vazifelerini kusursuzca mükemmelce kısa 

ömürlerinde yapagelmekteler.  

     Kısa ömürlü, aciz, şuursuz bu hücrelerin bu 

vazifeleri en güzel surette yapmaları bu 

hücrelerin yaratıcısının mükemmel ilim, 

kudret ve sanatına işaret eder. 

     3-İnce Bağırsağın İç Yüzey Vilusları 

     İnce bağırsağın iç yüzeyinde milyonlarca 

küçük parmaksı çıkıntılar vardır. Bu çıkıntılar 

iç barsak emilim yüzeyini artırmaktadır. Bu 

parmaksı çıkıntılar olmasaydı, bağırsağın iç 

yüzeyi düz olsaydı 7-8 metre uzunluğunda 

olan ince bağırsağın aynı emilimi yapabilmesi 

için 40 metre olması gerekirdi. Yüce 

yaratıcı’nın her yerde uyguladığı az yerden 

çok tasarruf etme kuralını burada da 

uyguladığını anlıyoruz. Bu çıkıntıların 

üzerindeki epitel hücreleri 3 günde 

yenilenmekle beraber, her gelen yeni hücre 

bütün sindirim vazifelerini tam hakkıyla 

yapmakta protein, karbonhidrat, yağların 

parçalanmış moleküllerini, vitaminleri, 

mineralleri tanımakta onları içine alıp 

arkasındaki lenf ve toplardamarlara 

geçirmektedir.  

     Yeni doğan ve ömrü üç gün olan bu 

hücreler bu molekülleri nasıl tanıyıp emme 

görevini ifa etmekteler, zararlı maddeleri 

geçirmemekteler? Bu emilim görevini 

kusursuz yapmalarında tesadüf, kendi 

kendine oluş ihtimali asla olamaz. Onlar bu 

yapı ve görevleriyle mükemmel bir sistem 

kurucusunun eseri olduklarına şahitlik 

etmektedirler 

     4-Kemiklerde Yenilenme  

     Kemik dinamik bir organdır. Hayat boyu 

yapım (formasyon) ve yıkım (rezorbsiyon) 

arası denge ile yapılanması devam 

eder. Osteoblastlar kemik yapımında, 

osteklastlar da kemik yıkımında görevli 

hücrelerdir.  

     Osteoblastın vazifeleri;  

Kemik teşekkülü,  

Kemik proteini %90 tip 1 kollajeni üretme, 

Kemik matrix proteini salgılama,  

Osteokalsin ve osteonektin (bu ikisi kalsiyum 

bağlar),  

Kemik siyaloprotein 1, 2, osteopontin ve 

trombospondin (çoklu yapışkan proteinler) 

proteoglikanlar, alkalin fosfataz salgılama.  

     Kemiklerin mikro mimarisi adeta bir 

gökdeleni andırmakta her odasında (lakün) 

bir osteoblast oturmakta ve devamlı yeni 

kemik üretilmesinde görev yapmaktadır. 

     Osteoklastlar ise yıpranmış, vazifesini 

yapamayan veya kırılan zedelenen kemik 

dokularını eriterek, emerek temizlemekte ve 

arkasından gelen osteoblast da yeni kemik 

dokusu üretmektedir.  

     Lakününde oturan osteoblasta kılcal 

damarlar ile oksijen, protein, mineraller, su, 

ihtiyaç duyduğu her türlü gıda maddesi 

ayağına getirilmekte, o da mükemmel kemik 

dokusu üretmekte ve artık maddelerini de 

toplardamarlar vasıtasıyla 

uzaklaştırabilmektedir. Osteoblastın bu 

vaziyeti şu misali hatıra getirmektedir: 

    “Hem nasıl ki bir kör, âciz, yerinden 
kalkamıyor, basit bir kulübeciğinde oturmuş 
bir adam bulunuyor. Hâlbuki o kulübeciğe 
bir dirhem gibi küçük bir taş, kemik ve pamuk 
gibi birer madde veriliyor. Görülüyor ki o 
kulübecikten batmanlarla şeker, toplarla 
çuha, binlerle mücevherat, gayet 
san'atlı, murassaatlı libaslar, lezzetli taamlar 
çıkıp gelse, zerre miktar aklı olan demeyecek 
mi ki, "O adam, gayet mu'cizekâr bir 
zâtın menşe-i mu'cizâtı olan fabrikasının bir 
mandalı veyahut miskin bir kapıcısıdır". 
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 4.1-Osteoblast Dengesi 

    Osteoblastlar kontrolsüz devamlı kemik 

yapan hücreler değildir. Aksine çok sebepli 

kontrol altında işlerini yaparlar.Tiroksin, 

östrojen, PTH, TGF-B, IGF-I, büyüme hormonu 

osteoblastinin kemik yapmasını uyarırken, 

kortizon, kalsitonin, baskılamaktadır.     

      4.2-Osteoklast Dengesi 

     Protpom kod protein, Karbanhidraz II, 

kortizon IL-1, IL-6, TNF, PTH, IGF-I, tiroksin, 

Katepsin K osteoklastın kemik yıkmasını 

artırırken, Büyüme hormonu, kalsitonin, PTH, 

IGF-1osteoklastin kemik yıkımını azaltır.  

     4.3- Osteoklastinin Vazifeleri 

      Kemiği eritip yok etme, rezorpsiyondur. 

Aktive olma sebepleri: travma, kemik 

hücrelerinin hücre yaşlanması, apopitoz ile 

kemik hücrelerinin ölmeleridir. Rezorpsiyon 

sonucunda o bölgede osteoblast faaliyeti 

başlar, yeni kemik dokusu gelişir. 

     Özetle hücrelerimiz bizim son yüz yılda bir 

kısmına vakıf olduğumuz, halen 

keşfedemediğimiz yüzlerce faaliyetleri 

yapabilmekte, bizim yapamadığımız hassas 

molekülleri üretmekteler. Ömürleri kısa 

olmasına rağmen doğdukları ilk günden 

itibaren en mükemmel ve kusursuz olarak bu 

görevleri yerine getirmektedirler. Bu 

vazifelerini yaparken tüm vücuttaki nizam ve 

intizama tâbi olarak o dengeyi 

bozmamaktalar. Tüm bunlar bedenimizde 

tesadüfün, kendi kendine teşekkülün 

olmadığını göstermekte, sonsuz bir ilim, 

irade, kudret ve sanat sahibi yüce yaratıcının 

varlığını hatırlatmaktadır. 

Kaynaklar 

Histoloji Text and Atlas, Çeviri, Mh. Ross 

2011. 

Nursi Bediüzzaman, S. Sözler. Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları-600, Ankara, 2. Baskı, 2016. 

Tüzün, İ. Kâinattaki Dengeler ve Allah, 2017, 

Urfa. 
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1-Materyal Metot 

     Bu çalışmada materyal olarak Balıkesir ili 

ve çevresinde yaşayan (cinsiyet farkı 

yapılmaksızın) beş adet Sakız ırkı koyun başı 

kullanıldı. Materyaller Belediye 

mezbahasından temin edildi. Materyallerin a. 

carotis communis dextra ve a. carotis 

communis sinistra’sından %0.9‘luk tuzlu su 

çözeltisi verilerek arterler yıkandı (1). 

Arterlerin kandan arındırıldıktan sonra a. 

carotis communis dextra ve a. carotis 

communis sinistra’ya önceden hazırlanan 

kırmızı boya ile renklendirilmiş metilakrilat 

sıvı ve toz karışımı (takilon 300-400 ml ve 

kırmızı mürekkep 25 ml) enjekte edilerek baş 

bölgesindeki tüm arterlerin dolması sağlandı 

(2,3). Damar uçları ligatüre edildikten sonra 

metilakrilat sıvı ve toz karışımının katılaşması 

için materyaller oda sıcaklığında 24 saat 

bekletildi. Karışımın katılaştığı anlaşıldıktan 

sonra materyaller % 10‘luk KOH solüsyonu 

içerisinde 1 gün bekletildi. Baş bölgesinde 

bulunan yumuşak doku ve organların 

temizlenmesinden sonra arterlerin beslediği 

alanların bulguları alındı (4). Damarlar’ın 

resimleri Canon Digital Camera Zoom Lens 

5X fotograf makinası ile çekildi. Resimler 

bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra 

Nomina Anatomica Veterinaria 2012’deki 

terimler esas alınarak yazım işlemleri yapıldı.  

Prof. Dr. Şükrü Hakan ATALGIN 

SAKIZ IRKI KOYUNLARDA YARATILIŞ DELİLLERİ AÇISINDAN CONCHA 

NASALES’İN DAMARLARI 
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     2-Giriş 

     Solunun sistemi görevleri itibariyle bazı 

özelliklere sahiptir. Daima açık kalması 

gerektiğinden bu yol tüm seyri boyunca 

kıkırdak ya da kemikle desteklenmiştir. 

Böylece canlı şuursuz kalsa bile solunun yolu 

daima açık kalacaktır. Dış ortamdaki kirli hava 

istenmese de solunmak zorunda 

kalınmaktadır. Özellikle kirli havaya sahip 

metropollerde yaşanlar için büyük bir 

problem olmaktadır. Gelecekte de bu 

problemin artarak devam edeceği 

kaçınılmazdır. Ortam havasında bulunan 

partiküllerin, havaya karışmış iri toz 

parçalarının, bakteri ve polenlerin daha 

ilerideki akciğer ve alveollerine geçmesine 

engel olması solunum sisteminin önemli 

görevlerinden birisidir. Dış ortamdaki havanın 

akciğerler girmeden önce nemlendirilmesi ve 

ısıtılması da solunum sisteminin 

görevlerindendir. Bu görev canlıları 

hastalıklardan koruyacaktır. Havanın ısıtılması 

bu bölgede bulunan arter ve venalar 

tarafından sağlanmaktadır.  Burun 

boşluğunun ayrıca koku ile ilgili görevleri de 

vardır. Nn. olfactorii’ye ait lifler burnun regio 

olfactoria’sından orijin almaktadır. Bu lifler 

sayesinde ortamdaki koku beyne 

iletilmektedir. Bu bölüm hayvanlarda 

özellikle köpeklerde çok fazla gelişmiştir. 

Köpeklerde bu bölüm anatomik olarak farklı 

yaratıldığından köpekler kokuya oldukça 

hassastır. Bu hayvanlarda daha geniş bir koku 

yüzeyi alanı ve koku reseptör hücre sayısı 

vardır (5). Havada bulunan bizim 

hissedemediğmiz az sayıdaki koku 

molekülleri köpekler tarafından 

hissedilebilmektedir. Ayrıca bu sisteme ait 

olan larynx (gırtlak)’in hem solunum hem de 

ses ile ilgili görevleri vardır. Ayrıca pars 

nasalis pharyngis’in orta kulakla ilişkisini 

sağlayan bir deliğin bulunması da bu sistem  

için önemli bir ayrıntıdır. (Anonim) 

     Concha nasalis’ler önce aşağı sonra yukarı 

kendi üzerinde kıvrılarak burun boşluğuna 

doğru yanal çıkıntılar oluşturan yapılardır. Bu 

yapıların kemiksel çatıları vardır ve bu 

kemiksel çatıların üzerine burun mukozası 

örtülünce concha nasales ismini alırlar. Evcil 

hayvanlarda ve insanlarda üç adet concha 

bulunur. Bunlar cocnha nasalis dorsalis, 

concha nasalis media ve concha nasalis 

ventralis olarak isimledirilirler (5,6). 

     3-Bulgular 

     Kalınlığı ve seyri itibariyle, a. carotis 

communis’in devamı niteliğinde olan a. 

carotis externa’nın; gl. parotis’in ventralinde, 

a. temporalis superficialis ile a. transversa 

faciei’ye ait ortak kökü ve a. auricularis 

caudalis’i verdiği tespit edildi ve for. 

sphenopalatina yolu ile cavum nasi’ye girdiği 

belirlendi. A. sphenopalatina’nın (Şekil.1) 

cavum nasi’deki septum nasi, concha nasalis 

ventralis’in caudal kısmını beslediği görüldü. 

Concha nasalis media’yı besleyen aa.nasales 

caudales, laterales ve aa. nasales caudales’i 

verdiği gözlendi. 

Şekil.1. Sakız ırkı koyunda a. 

sphenopalatina’nın seyri.  

4-Tartışma ve Sonuç 

     A. carotis externa adlı dalın Najafi ve 

ark.’nın (7) de belirttiği gibi a. carotis 

communis’ten çıktığı, seyri itibariyle a. carotis 

communis’in devamı niteliğinde olduğu 

belirlendi. Küçük ruminantlarda a. facialis’in 

bulunmadığını, a. lingualis’in de a. carotis 

externa’dan orijin aldığını ve truncus 

linguofacialis’in şekillenmediğini belirten 

Dursun (6) ile uyumlu olarak truncus 

linguofacialis görülmemiştir.  

Ghoshal’ın  (8) ve Dalga’nın (9) belirttiği gibi 

ağız boşluğunun tabanını ve dili besleyen a. 

lingualis’in, a. carotis externa’dan orijin alan 

en kalın yan dallarından biri olduğu ve a. 

lingualis’in a. profunda linguae ve a. 

sublingualis isimli iki uç dala ayrıldığı 

gözlendi.  
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     Damarların birbirine paralel ve rostral 

kısmında bal peteği şeklinde anostomoz 

gösterdiği belirlendi. Damarların tek bir dal 

olarak değil de bir daldan birçok dala 

ayrılması ve birbirine yaklaşık eşit uzaklıkta 

ve paralel seyrettiği görüldü. Damarların bu 

şekilde birbirine paralel ve sık olarak 

seyretmesi bal peteği şeklini alması bölgenin 

herhangi bir fonksiyonel ihtiyacından değil, 

ısıtma ile ilgili ihtiyacından olduğu açıktır. Bu 

konu klasik kitaplarda bu şekilde belirtilmiştir 

(5). 

    Bu damarların bu şekilde sıralanması, 

venaların da bölgede pleksus yaparak 

toplanmaları bölgeyi ısıtmak için olduğu 

açıktır. Bölge kanlanacak kanın sıcaklığı  

dolayısıyla buraya temas ederek akciğerlere 

giren kan ısınacaktır. Damarların 

vasodilatasyonu ise çok farklı fizyolojik ve 

nörolojik olaylarla meydana gelen komplex 

bir savunma sistemidir. İhtiyaç durumunda 

damarlar genişlemekte ve kanlanma 

artmaktadır. Böylece bölge kanın fazla 

gelmesinden dolayı ısınmaktadır. Temel 

olarak zikredilen bölgeyi a. 

sphenopalatina’nın beslediği tespit edilmiştir 

(Anonim). 

     Fevkalade plânlı/programlı bir şekilde 

değişime uğratılan, özel bir ölçü ve plana 

göre tasarlanmış ve ihtiyaç duyulan bölgede 

fazla olarak yaratılan damarlar; 

“kendiliğinden oluş”, “tabiat” ya da 

“sebepler” ile açıklanamaz.   

     Bu sistemi nihayetsiz bir hikmet, hadsiz bir 

kudret ve muhit bir ilim sahibinden başkası 

yapamaz ve yerleştiremez. Kur’anda, Allah'ın 

yaratma sanatı şöyle bildirilir: 

     “O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir 
biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve 
suret' verendir…” (Haşr, 24).  

     Sonuç olarak; kanın ihtiyaç olan bölgeye  

bilerek muntazamlı olarak taşınması mucizevi 

bir olaydır. Bu mükemmel faaliyetin 

gerçekleşmesi için damarlar çok detaylı ve 

son derece mükemmel bir sistemle 

donatılmışlardır. Bu sistemi, nihayetsiz bir 

hikmet, hadsiz bir kudret ve muhit bir ilim 

sahibinden başkası canlıların içine 

yerleştirmiş olamaz. 
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Sivrisineğin gözünü halk eden, güneşi 
dahi o halk etmiştir. 

Mektubat 
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 Evrim, kademeli olarak değişmeyi ifade 

eden genel bir kavramdır. Ancak burada, 

evolüsyon manasını ele alınacaktır. Çünkü 

bugün evrim denildiği zaman evolüsyon 

kastedilmektedir. “Evolüsyon” kelimesi, 

yüksek ve daha karmaşık yapılı hayvan ve 

bitkilerin, jeolojik zamanlar boyunca, evvelce 

mevcut olan ilkel atalardan, değişme ve 

farklılaşma ile tesadüfen meydana 

gelmelerini ifade eder (Anonymous, 2017a). 

     Savunucularının evrimi ispat çabaları, 

buldukları bazı kemiklerle hayallerindeki ara 

formları çizmeden öteye gitmemektedir. 

Çoğu zaman evrim ile tekâmül 

karıştırılmaktadır. Tekâmül, kemale erme, 

kademeli olarak, yavaş yavaş mükemmel hale 

gelme anlamına gelmektedir. Mesela bir 

çekirdeğin filizlenip fidan olması, fidanın ağaç 

olması gibi. Veyahut zigotun bebeğe, 

bebeğin çocuğa ve çocuğunda ergin bireye 

dönüşmesidir. 

     Böcekleri inceleyen bilim dalına 

Entomoloji, tarih öncesi böcekleri inceleyen 

bilim dalına ise Palaeoentomoloji 

denilmektedir. Sayıları birkaç milyon tür olan 

böcekler, çok uzun zaman önce 

yaratılmışlardır ve yeryüzündeki bazı 

vazifeler için görevlendirilmişlerdir. Bunu 

ekolojik dengeye bakarak anlayabiliyoruz. 

Yeryüzünde belki de milyonlarca yıldır 

yaşamlarına devam eden böcekler 

kendilerine verilen vazifeleri tamamlayarak 

kimisi bir gün, kimisi bir hafta veya bir ay 

yaşayarak ölmektedir. 

     Yeryüzünde insanoğlu farkında olmasa da 

böceklerin birçok faydası bulunmaktadır. Bal 

ve ipek gibi doğrudan ürünlerinden 

faydalandığımız gibi, zararlı canlılar üzerinde 

beslenerek, tozlaşmayı sağlayarak, bilimsel 

çalışmalarda kullanılarak, çöp ve leşlerle 

beslenerek böcekler bizlere fayda sağlarlar. 

     Böceklerin doğrudan faydalanılan 

ürünlerinden biri ipektir. İpek böceği, ilk defa 

M.Ö. 2600 yılında Çin’de kültüre alınmıştır. İlk 

kez 4000 yılı aşkın bir zaman önce Çinliler 

tarafından üretilen ipek, uzun yıllar nasıl 

üretildiği gizli tutulduktan sonra, sırasıyla 

Anadolu'da daha sonra da Avrupa'da 

üretilmeye başlanmıştır. Anadolu’da yaklaşık 

1500 yıldan beri üretimi yapıldığı 

bilinmektedir (Anonymous, 2017b).   

     Bir diğer böcek ürünü ise baldır. Arı 

kültürünün ilk izlerinin Neolitik Çağ'a, M.Ö. 

5000 yıllarında Orta Doğu'da olduğu tespit 

edilmiştir (Anonymous, 2017c). Her iki 

böcekte uzun yıllar hiçbir değişiklik 

göstermeden vazifelerini yapmaya devam 

etmektedirler.  

     Böcek fosillerine, böceklerdeki DNA 

dizilişine ve feromonlara bakıldığı zaman, 

böceklerde evrimin olmadığı, atalarının böcek 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Prof. Dr. Levent ÜNLÜ 

BÖCEKLER EVRİM ÜRÜNÜ MÜDÜR?  
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     1-Böcek Fosilleri 

     Jeolojik devirlere bakıldığı zaman, 

böceklerin milyonlarca yıl önce yaşadığı 

anlaşılmaktadır. Böcek fosilleri bugün 

dünyanın değişik yerlerindeki müzelerde 

sergilenmektedir. Paris Tabiat Tarihi Müzesi, 

Londra Tabiat Tarihi Müzesi, Sichuan (Batı 

Çin) Böcek Müzesi, New York Tabiat Tarihi 

Müzesi, Danimarka Tabiat Tarihi Müzesi 

bunlardan sadece birkaçıdır.  

     Jeolojik devirlerde böceklerin yaşamaya 

başladığı, insanlar için gerekli olan birçok 

faaliyeti yerine getirdikleri tahmin 

edilmektedir. Tarih boyunca yapılan 

araştırmalar neticesinde ilk böcek fosili 

Strudiella devonica olduğu tespit edilmiştir. 

Fransız ve Belçikalı bilim adamları tarafından, 

Belçika'nın güneydoğusunda bulunan fosilin, 

sadece Devoniyan dönemine ait olması 

nedeniyle değil, en eski, bütün halinde 

bulunan böcek olmasıyla da bilim 

çevrelerinde merak uyandırmıştır. Paris 

Tabiat Tarihi Müzesi’nde bulunan bu fosil,  

Strudiella devonica olarak adlandırılan, 8 mm 

uzunluğunda, 1.7 mm eninde olan bir böceğe 

aittir. Üçgen ağız yapısı bulunan böceğin 

antenleri, göğüs kısmında altı bacağı ve on 

segmentten oluşan karın bölgesi 

bulunmaktadır (Anonymous, 2017d).  

     Bir diğer böcek fosili, 1920 yılında 

Avustralyalı bilim adamı Robin John 

Tillyard tarafından gün yüzüne çıkarılıp, 

Londra’daki Natural History 

Museum’da korunmaktadır. Fosili inceleyen 

ekipte, New York American Museum of 

Natural History entomoloji kuratörü ve 

Kansas Üniversitesi profesörü David A. 

Grimaldi ve yine aynı üniversiteden Michael S. 

Engel bulunmaktadır. Dr. Grimaldi, fosildeki 

böceğin 5 mm büyüklüğünde ve kanatlı 

olduğunu belirtirken, Dr. Engel ise, ilk ortaya 

çıkan böceklerin bitkilerle beslendiklerini 

bildirmiştir. Fosilin en eski böcek türlerinden 

biri olan ‘Rhyniognatha hirsti’ ye ait olduğu 

tespit edilmiştir. Dr. Grimaldi söz konusu 

fosilin 396 ila 407 milyon yıl arasında bir yaşa 

sahip olduğunu kaydetmiştir (Anonumous, 

2017e). 

     Yine aynı şekilde bir diğer böcek fosili 142 

milyon-65 milyon yıl önceki Cretaceous 

döneminden olduğu söylenen bir yusufçuk’a 

aittir (Anonymous, 2017f).  

     ABD’de Coloroda Üniversitesi 

Palaeobiyoloji Bölümündeki araştırıcılar, fosil 

böcek koleksiyonunu göstermişlerdir. 

Colorado, Utah ve Wyoming'in bir bölümünde 

yaklaşık 48 milyon yıl önce büyük göllerin 

dibinde yerleşen sedimentlerde korunan 

120.000'den fazla böcek, örümcek, yaprak, 

çiçek, balık ve diğer omurgalılar bulunduğunu 

bildirmişlerdir (Anonymous, 2017g). Fosil 

böcekler geçmiş çevresel değişikliklere 

ekolojik tepki veren eşsiz bir derinlik kaydı 

sağlar ve bu nedenle iklim değişikliğinin 

mevcut biyolojik çeşitlilik krizi üzerindeki 

etkilerini anlamak için çok değerlidir. 

     165 milyon yıllık olduğuna inanılan karınca 

dahil olmak üzere nadir olan böcek fosilleri, 

Çin'in Sichuan Eyaletinde yer alan Böcek 

Müzesinde bulunmaktadır. Fosillerin, en yaşlı 

karıncalar, yusufçuklar ve arılardan oluştuğu, 

bunların çoğunun Jurassic dönemine kadar 

uzandığı belirtilmiştir. Ayrıca, bilim adamları, 

derin Mesozoic dönemine ait kelebek benzeri 

fosil böceği de keşfetmişlerdir (Anonymous, 

2017h). 

     Danimarka’da Kopenhag Doğa Tarih 

müzesinde fosil böcekler, örümcekler vb. 

bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 8000 adet 

fosil olup, bunların pek çoğu üzerinde hala 

çalışma yapılmamıştır. Utah (ABD), yeşil 

denizde bulunan bir hortumlu böcek fosili 

(Curculionidae) bulunmuştur (Anonymous, 

2017i). Yine aynı şeklide Lower Cretaceous 

(~125 milyon) dönemine ait Mecoptera 

takımında yer alan akrep sineklerinin fosilleri 

de, Liaoning ve Hebei Eyaletlerinde (Çin) 

bulunduğu bildirilmiştir (Anonymous, 2017j). 

     Çin’in Liaoning şehrinde bulunan bir 

günlükler takımında yer alan Ephemeropsis 

trisestalis  (Ephemeroptera) böceğinin larvası 

böcek müzesinde sergilenmiştir.  Late Aptian-

Cenomanian devrinde yaşadığı tahmin edilen 

heteropterlerin sucul ve predatör olarak 

beslendikleri kaydedilmiştir (Anonymous, 

2017k). 

165 milyon yıllık olduğuna inanılan karınca 

dahil olmak üzere nadir olan böcek fosilleri, 
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Çin'in Sichuan Eyaletinde yer alan Böcek 

Müzesinde bulunmaktadır. Fosillerin, en yaşlı 

karıncalar, yusufçuklar ve arılardan oluştuğu, 

bunların çoğunun Jurassic dönemine kadar 

uzandığı belirtilmiştir. Ayrıca, bilim adamları, 

derin Mesozoic dönemine ait kelebek benzeri 

fosil böceği de keşfetmişlerdir (Anonymous, 

2017h). 

     Danimarka’da Kopenhag Doğa Tarih 

müzesinde fosil böcekler, örümcekler vb. 

bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 8000 adet 

fosil olup, bunların pek çoğu üzerinde hala 

çalışma yapılmamıştır. Utah (ABD), yeşil 

denizde bulunan bir hortumlu böcek fosili 

(Curculionidae) bulunmuştur (Anonymous, 

2017i). Yine aynı şeklide Lower Cretaceous 

(~125 milyon) dönemine ait Mecoptera 

takımında yer alan akrep sineklerinin fosilleri 

de, Liaoning ve Hebei Eyaletlerinde (Çin) 

bulunduğu bildirilmiştir (Anonymous, 2017j). 

     Çin’in Liaoning şehrinde 

bulunan bir günlükler 

takımında yer alan 

Ephemeropsis trisestalis  

(Ephemeroptera) böceğinin 

larvası böcek müzesinde 

sergilenmiştir.  Late Aptian-

Cenomanian devrinde 

yaşadığı tahmin edilen 

heteropterlerin sucul ve 

predatör olarak 

beslendikleri kaydedilmiştir 

(Anonymous, 2017k). 

     Brezilya’da erken 

Kretase döneminden hamam böceği fosili 

tespit edilmiştir. Bu fosilin Lower Cretaceous, 

Late Aptian-Cenomanian (108-92 milyon yıl 

önce) dönemine ait olduğu tahmin 

edilmektedir (Anonymous, 2017l).  

     2-Böceklerde DNA Dizilişi 

     Böceklerde evrimin olmadığının bir delili 

de vücutlarındaki DNA dizilişidir ya da DNA 

barkodlamasıdır. Eskiden böceklerin teşhisi 

morfolojik karakterlere bakılarak yapılırken, 

şimdi ise, böceklerin sistematiği modern 

teşhis yollarından biri olan DNA barkodlaması 

ile yapılmaktadır. Günümüzde DNA 

barkodlama yöntemlerinden elde edilen 

veriler canlılardaki varyasyonların tür içinde 

kaldığını göstermektedir. Her bir türün farklı 

DNA diziliminin olması, bireylerde evrimin 

olmadığını göstermektedir. 

      3-Böcek Feromonları 

     Yine böceklerin iletişimlerinde 

kullandıkları feromonların milyonlarca yıldan 

beri aynı olması da bilinen bir gerçektir.  

Feromonlar, böceklerin dış salgı bezlerinden 

biri olan çekici koku bezlerinin salgısıdır. Bu 

kokular aynı türe ait böcek türlerinin 

iletişimlerinde kullanılmaktadır. Her türün, 

farklı feromona sahip olması gerçeği de 

böceklerin evrim geçirmediğinin en önemli 

delillerindendir. 

     Sonuç 

     Bergman (2004), herhangi bir evrim teorisi 

için böceklerin güçlü bir test zemini 

oluşturduğunu bildirmektedir. Bunun 

sebebinin dış yapılarının fosil kayıtlarında 

sıklıkla mükemmel bir 

ayrıntıda muhafaza 

edilmesidir. Evrim için birçok 

ders kitabı tartışması büyük 

ölçüde omurgalı kemiklerine 

dayanır. Ancak omurgalı 

kemik fosilleri, türler 

arasındaki farklılıklar 

hakkında en önemli bilgileri 

ihtiva eden yumuşak 

dokulardan mahrumdur. 

Darwinciler, Arthropoda 

içerisinde yer alan böcekleri 

evrim delili olarak nadiren 

tartışmaktadırlar. 

     Bergman (2004), “böceklerin önde gelen 

referansı olan Chapman (1998)’ın, böceklerin 

kökeni hakkında hiçbir zaman bahsetmediğini 

ve evrimci görüşe sahip olan Gould (2002)'un 

ise böcekler konusunu bahsetmekten 

kaçındığını” ifade etmiştir.  

     Şimdiye kadar, yaşayan böceklerin bir 

milyondan fazla türü tespit edilmiştir. 33 

böcek takımı içerisinde yer alan tüm 

böcekler, atası böcek olmadan evrimleşmiş 

olsalardı,  o zaman çok sayıda geçiş 

formlarının yaşamış olması gerekirdi.  Fakat 

çok sayıda fosil kayıtları böcek evrimi için 

delillerin olmadığını göstermiştir. 
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Netice olarak; böceklerin evrimleşmediğini ve 

her birinin yaratılmış bir atadan geldiklerini, 

tüm fosil kalıntıları ispatlamaktadır. Bunun 

yanı sıra evrimleştiğini savunanların delil 

olarak gösterdiği safsatalar da yine bu 

konuya dolayısıyla desteklemektedir. Ayrıca 

böceklerin ekolojik dengedeki önemi, tüm 

nizam ve intizamındaki ölçü tesadüfe 

verilemeyecek derecede incedir. Bu kadar 

şuurlu bir düzen şuursuz tesadüfün eseri 

olamaz. 

     Kaynaklar 

Anonymous, 2017a. http://

www.sorularlaevrim.com/makale/evrim-

terminolojisi-125.html    14.11.2017 

Anonymous, 2017b. https://

www.tatliaskim.com/hayvanlar-alemi/434367

-ipek-bocekleri.html 15.11.2017 

Anonymous, 2017c. http://farmersguru.com/

index.php/bal/tarih-ve-arkeolojide-aricilik   

15.11.2017 

Anonymous, 2017d. https://www.dunya.com/

gundem/en-eski-eksiksiz-bocek-fosili-

bulundu-haberi-181184     14.11.2017 

Anonymous, 2017e. http://arsiv.ntv.com.tr/

news/256756.asp   14.11.2017 



18 

www.meyvedergisi.com 

     Hayat bir mücadele midir? Hayatın günlük 

akışı içerisinde sıklıkla duyduğumuz 

kelimelerden biridir bu. Çoğu zaman ise 

manasını hiç düşünmeden masumca 

kullanıveririz. Bu söz,  Darwin felsefesinin 

takdiminden sonra, sistemli ve bilinçli bir 

şekilde devamlı olarak gündeme getirildi. 

Çünkü "Hayat bir mücadeledir" sözü, bu 

felsefenin temellerinden birini teşkil 

ediyordu. 

     Yeryüzünde hayatın ilk başlangıcıyla 

birlikte, canlılığın genel görünüm itibariyle, 

bitkiler ve hayvanlar şeklinde iki ayrı silsile 

halinde geliştiği görülmektedir.  

     Bitki ve hayvanların teşkil ettiği bu 

silsileler arasında, insanı hayrette bırakan son 

derece intizamlı biyolojik bir dengenin varlığı 

görülmektedir. Canlılar âleminde görülen bu 

dengeye sebep, mücadele mi, yoksa 

yardımlaşma mıdır?  

     Kâinattaki bu mükemmel düzen ve intizam, 

teavün, tesanüd, tecavüb, musahhariyet ve 

şefkatkârâne yardımlaşmanın bir neticesidir. 

Eğer bu görünen düzen ve intizam, tevhid 

nazarıyla ve iman dürbünüyle değil de, 

felsefe nazarıyla bakanların dediği gibi bir 

hayat mücadelesi olsaydı, zaten bir düzenden 

söz ediyor olamazdık. Çünkü mücadele bir 

savaştır ve savaşta karşı tarafa yardım diye 

bir şey söz konusu olamaz. Herkes kendi 

hayatını devam ettirebilmek ve hâkim güç 

olmak için başkasını yok etmek zorundadır. 

Halbuki kâinatta ki her şey beşerin bulaşık eli 

karışmamak şartıyla bir fabrikanın çarkları 

gibi birbirine güç veriyorlar, el ele ve omuz 

omuza çalışarak birbirlerine yardım ediyorlar. 

     Bediüzzaman bunu çok veciz bir şekilde 

şöyle açıklamaktadır: 

     “Bak, nasıl sahife-i Arz üstünde Zât-ı Ehad-i 
Samed'in hâtemlerini (Allah’ın mühürlerinin) 
az dikkatle görebilirsin. Başını kaldır, gözünü 
aç, şu kâinat kitab-ı kebirine (Büyük kâinat 
kitabına) bir bak; göreceksin ki: O kâinatın 
heyet-i mecmuası üstünde, büyüklüğü 
nisbetinde bir vuzuh ile (Açık bir şekilde) 

hâtem-i vahdet (Allah’ın birlik mührü) 
okunuyor. Çünki şu mevcudat bir fabrikanın, 
bir kasrın (sarayın), bir muntazam şehrin 
eczaları ve efradları gibi bel-bele verip, 
birbirine karşı muavenet (yardım) elini uzatıp, 
birbirinin sual-i hacetine "Lebbeyk! Baş 
üstüne" derler. Elele verip, bir intizam ile 
çalışırlar. Başbaşa verip, zevilhayata (hayat 
sahiplerine) hizmet ederler. Omuz-omuza 
verip, bir gayeye müteveccihen bir Müdebbir-
i Hakîm'e itaat ederler. Evet Güneş ve Ay'dan, 
gece ve gündüzden, kış ve yazdan tut, tâ 
nebatatın (bitkilerin), muhtaç ve aç 
hayvanların imdadına gelmelerinde ve 
hayvanların zaîf, şerif insanların imdadına 
koşmalarında, hattâ mevadd-ı gıdaiyenin 
(hayatsız gıdaların) latif, nahif yavruların ve 
meyvelerin imdadına uçmalarında, tâ zerrat-ı 
taamiyenin (gıdalardaki zerrelerin-atomların) 
hüceyrat-ı beden (beden hücrelerinin) 
imdadına geçmelerinde cari olan bir düstur-u 
teavünle (yardımlaşma düsturuyla) 
hareketleri, bütün bütün kör olmayana 
gösteriyorlar ki; gayet kerim bir tek 
Mürebbi'nin kuvvetiyle, gayet hakîm bir tek 
Müdebbir'in emriyle hareket ediyorlar. 

     İşte şu kâinat içinde cari (geçerli) olan bu 
tesanüd (dayanma), bu teavün (yardımlaşma), 
bu tecavüb (birbirinin ihtiyacına cevap 
verme), bu teanuk (kucaklaşma) , bu 
müsahhariyet (emre uyma, itaat), bu intizam, 
bir tek Müdebbir'in tertibiyle idare 
edildiklerine ve bir tek Mürebbi'nin tedbiriyle 
sevk edildiklerine kat'iyyen şehadet etmekle 
beraber; şu bilbedahe (açık bir şekilde) san'at
-ı eşyada (varlıklardaki san’atta) görünen 
hikmet-i âmme (hepsinde görünen hikmet) 
içindeki inayet-i tâmme (umumunda Allah’ın 
yardımı) ve o inayet içinde parlayan rahmet-i 
vasia ve o rahmet üstünde serilen ve rızka 
muhtaç her bir zîhayata (canlıya) onun 
hacetine lâyık bir tarzda iaşe etmek için 
serpilen erzak ve iaşe-i umumî, öyle parlak bir 
hâtem-i tevhiddir ki (Allah’ın birliğini 
gösteren öyle bir mührüdür ki), bütün bütün 
aklı sönmeyen anlar ve bütün bütün kör 
olmayan görür”(1). 

Prof. Dr. Zekeriya ALTUNER 

HAYAT BİR MÜCADELE MİDİR?  
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     1-Teavün (Yardımlaşma) Kanunu 

     Bitkilerle Hayvanlar Arasındaki Münasebet 

     Bitkilerin topraktan aldıkları su, havadan 

aldıkları karbondioksit, güneş enerjisi 

yardımıyla birleştirilir. Yeşil bitkilerin klorofil 

molekülleri bu işte görevlendirilmişlerdir. Bu 

olay ışıkta meydana geldiği için buna 

fotosentez (ışıkta birleştirme) veya 

özümleme (asimilasyon) adı verilir. 

Özümleme olayının bu kadarı, ilköğretim 

kitaplarında dahi ifade edilmekle birlikte son 

derece kompleks bir olaydır. 

     Gezegenimizde her sene fotosentez 

sayesinde yaklaşık 150 milyar ton 

karbondioksit ve 120 milyar ton su 

kullanılarak 100 milyar ton organik madde 

denilen; selüloz, glikoz ve nişasta gibi 

karbonhidratlar elde edilmektedir. Bu besin 

maddelerine ilaveten 110 milyar ton da 

oksijen üretilmektedir.  Bazı hesaplamalara 

göre bu miktar 200 milyar tondur. Yaklaşık bir 

bu kadar da oksijen üretilmektedir. Bazı 

kaynaklarda bu yaklaşık 200-500 milyar ton 

olarak ifade edilmektedir (2,3). 

     Bugün kullandığımız enerjinin kaynağı olan 

kömür, petrol ve doğal gaz gibi yakıtlar da 

binlerce yıl önce yer yüzünde yaşamış 

bitkilerin yaptığı fotosentez ürünleridir. 

     Bırakalım seneler öncesini de, elimizdeki 

kitaba, evimizin kapı ve döşemelerine, 

pencerelerimizin çerçeve ve perdelerine 

bakalım. Giydiğimiz elbiseden, yediğimiz 

ekmeğe varıncaya kadar hemen her şey, 

bitkiler aracılığıyla bizim yardımımıza geliyor. 

     Şimdi biraz düşünelim; bitkiler vasıtasıyla 

zehirli olan karbondioksit gazı faydalı oksijen 

haline dönüştürülüyor. Yani hava temizlenmiş 

oluyor. 

     -Hava temizlenmezse ne olur? 

     -Bir süre sonra havada artan karbondioksit 

canlıları zehirleyip öldürür.  

     İş bununla da bitmiyor. O zehirli gaz olan 

karbondioksitten de meyveler ve besinler 

imal ediliyor.  

     -Kimin için?  

    - Bitkiler, hayvanlar ve insanlar için.  

    -Peki, neresinde bunun mücadele? Şimdi bu 

bir mücadele mi, yoksa karşılıklı yardımlaşma 

mı siz söyleyin? 

    - Vücudumuzun ihtiyacı olan gıdaları, 

yediğimiz besinlerden almıyor muyuz? 

    - Peki, biz bu vücudumuza faydalı olan 

besinlerle ne zaman mücadeleye giriştik de 

bedenimize faydalı hale getirdik? Mesela 

fasulye ya da patatese karşı hangi meydan 

muharebesini kazandık? 

     Yine bitkiler,  hayvanların gıdası 

durumundadır. Hayvanların atık maddesi  

gübre ise bitkilerin  besinini teşkil eder. İşte 

dünya çapında bir yardımlaşma örneği. 

     Hayvanların bitkilere olan ihtiyacı ve 

bitkilerin de hayvanların gübresine ve 

tozlaşmada böceklere olan ihtiyacı çok 

açıktır. Bu durum bir mücadele mi, yoksa 

yardımlaşma mıdır? 

 2-Tecavüb (İhtiyacına Cevab Verme)   

Kanunu 

     Canlılar, hatta cansızlar (bulutla toprak) 

arasında cereyan eden birbirinin ihtiyacına 

cevap veren kanuna tecavüb kanunu denir. 

     Yerde bitkilerin, hayvanların ve insanların 

ihtiyacı olan suyu bulutlarla ihtiyaç duyulan 

yerlere göndermek mücadele mi, yoksa 

canlıların ihtiyacına cevap verme midir? Bu 

nasıl bir felsefedir ki, gökten rahmetin 

gönderilmesi, bir mücadele olarak 

nitelendiriliyor? 

     Halbuki bu kâinatta bitkiler, hayvanların, 

hayvanlar da bitkilerin, onlar da insanların 

imdadına ve yardımına koşturuluyorlar.   

     Primer üretici konumundaki bitkiler, birer 

süt ve et fabrikası olan tüketici konumundaki 

hayvanların hammaddesi değiller midir? 

Buradan da anlaşıldığı üzere hayvanların 

beslenmeleri için hareketleri, gayretleri ve 

çalışmaları gerekir. Bu durum onların otlarla 

mücadelesi değil, hayatlarını devam 

ettirebilmeleri  için gayret ve çalışmalarıdır. 

Büyük bir fabrikayı gezen bir adam, 

fabrikanın çarklarının birbirleriyle mücadele 
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ettiğini, çıkan gürültülerin çığlıklar, imdat 

sesleri olduğunu zannetse, büyük bir hataya 

düşecektir. Bir şeker fabrikasının 

hammaddeyi, yani şeker pancarlarını alan 

yutak şeklindeki kısmını canavarın ağzına 

benzetip, şeker pancarlarını yuttuğunu 

düşünebilir miyiz? Aynı şekilde bitkileri yiyen 

hayvanların, otlarla mücadele halinde 

olduğunu söylemek mümkün müdür?    

     Karalarda bu kanunlar işlediği gibi 

denizlerde de aynı kanunlar geçerlidir. 

Denizlerin  Çayırı (Ekmeği) Alglerdir (su 

yosunları). Karada bitkiler hayvanların besini 

olduğu gibi, tüm sucul ortamlarda 

(yeryüzünün 3/4’ünü kaplayan denizlerde) da 

buna benzer durum mevcuttur. Denizlerde 

büyük ölçüde fitoplankton adı verilen ve suda 

serbest olarak yüzen küçük fotosentetik 

organizmalar yaşar. Bunlar algler, yani su 

yosunlarıdır  ve su içerisindeki canlıların en 

önemli gıdasını teşkil ederler. Açık 

denizlerdeki bu küçük organizmalar, karaların 

çayır ve otlaklarına benzerler. Bundan dolayı 

genellikle "denizlerin çayırı"  ve "denizlerin 

ekmeği"   olarak bilinirler. 

     Deniz hayatı bu küçük organizmalara 

bağlıdır. Çünkü bunlar denizlerin ana besin 

kaynağını teşkil ederler. Denizlerde her sene 

ortalama iki milyon kere milyon ton küçük 

bitki (fitoplankton) üretilir. Denizlerdeki 

canlıların, bu miktarı tüketmeleri lazımdır. 

Aksi halde, artan miktar burada birikecek ve 

hayat kaynağı olan denizi yaşanmaz hale 

getirecektir. Bu küçük bitkileri 

(fitoplanktonları), küçük hayvancıklar 

(zooplankton ve Karides gibi) ve küçük 

balıklar yerler. Bunlar da büyük balıkların 

besin kaynağıdır.  

     Yapılan bir araştırmada büyük bir balinanın 

midesinde yaklaşık olarak 5.000 ringa balığı, 

her ringanın karnında 7.000 küçük karides ve 

her karideste 130.000 planktonun bulunduğu 

tespit edilmiştir.  

     Özetle söylemek gerekirse, denizlerde son 

derece hesaplı ve dengeli bir besin zinciri 

vardır. Eğer büyük balık küçük balığı 

yemeseydi, çok fazla miktarda meydana 

gelen denizlerdeki bu besinler, tüketilmediği 

için denizler kokuşup taşacak, hayat çekilmez 

hale gelecekti. Bir batında milyonlarca 

yumurta bırakan bir balığın (Bir kefal balığı 

bir kerede beş milyon yumurta bırakır) 

yumurtaları da neslin devamının yanı sıra aynı 

zamanda canlıların besin kaynağıdır. Bu 

fitoplnktonlar (küçük bitkicikler), hayatın 

devamı için çok miktarda üretilirler. Bir çay 

kaşığı suda yaklaşık 1 milyon kadar bu 

canlılardan vardır. Bu tek hücreli varlıklar, 

diğer canlıların besin kaynağının esasını teşkil 

etmeleri yanında, bir tahmine göre, 

atmosferdeki %21 oranındaki oksijenin 

yaklaşık olarak %80 'ini üretirler(4,5). 

     Canlılar için hayati öneme sahip bu oksijen 

üretim görevini bu mikroskobik canlılara 

veren ve bunları yaratıp idare eden kimdir? 

Bütün bu hikmetli, maksatlı ve gayeli 

yaratılışlar bir mücadele olarak 

değerlendirilebilir mi? 

 2.1-Çiçeklerle Böceklerin İlişkisi 

     Hayvanlarla bitkiler arasındaki 

münasebetlerin, bir birinin ihtiyacına cevap 

verme, bir birine yardım, dolayısıyla insanlığa 

yardım olduğuna geniş manada diğer bir 

misal, çiçeklerle böceklerin ilişkisini 

verebiliriz. Böceklerle çiçeklerin yeryüzünde 

bol miktarda yaratılmaları, bu iki canlı 

organizmanın birbirine yardım ederek 

yaşamaları ile yakından alakalıdır. Çiçekli 

bitkilerin üçte ikisinden fazlası (%80) 

böcekler vasıtasıyla döllenerek nesillerini 

devam ettirirler. Böcekler, çiçek tozları 

(polen) ve bal özü (nektarları) ile beslenirler 

(3,6,). Bal özü ve çiçek tozu toplamak için 

çiçekten çiçeğe dolaşan böcekler, çiçeklerin 

döllenmesine vesile olurlar. Yani çiçekleri 

evlendirirler. Böylece bitkiler, bu evlilik 

neticesi nesillerini devam ettirebilirler. 

Böceklerin tozlaşma yoluyla bitkilere, 

dolayısıyla insanlığa yaptıkları yardımın ve 

hayata hizmetlerinin çok çeşitli şekilleri 

vardır. Biz sadece arıları misal vererek, 

canlılar arasındaki münasebetin mücadeleye 

değil, yardımlaşmaya dayandığına dikkat 

çekmek isteriz. 

Arıların döllenmede çok büyük rolleri vardır. 

Bu basit bir deneyle ispatlanmıştır. Üzeri 

çiçekle yüklü iki armut dalının birisi ince bir 

tülbentle arıların giremeyeceği bir şekilde  
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sarılmış, diğeri serbest bırakılmıştır. Meyve 

verme zamanında serbest bırakılan dalda bol 

miktarda armut teşekkül ettiği halde, 

tülbentle örtülen dalda tek armut dahi 

meydana gelmemiştir. Muhakkak ki arıların 

bitkilere yaptığı bu yardımdan haberleri 

yoktur. Fakat bu canlı organizmaların 

yardımlaşmasında bir Teavün (Yardımlaşma) 

ve Tecavüb (bir birinin ihtiyacına cevab 

verme) Kanunu’nun hükmettiği 

görülmektedir. Arıların tozlaşmada çok 

önemli vazife üstlendiğini söyledik. Arılar bu 

vazifeyi ifa ederken, sabahleyin hangi bitkinin 

çiçeğinden balözü (nektar) toplamaya 

başlamışlarsa, daima aynı türden çiçekleri 

ziyaret ederek, bu türün çiçekleri arasında 

döllenmeyi daha kolay ve emniyetli bir 

şekilde sağlarlar. Bu şekilde arılar 

döllenmeye yaptıkları hizmetle, bahçelerde 

mahsulün artmasına vesile olurlar. Böylece 

sağladıkları fayda, baldan daha tatlı ve daha 

kıymetlidir (5). 

     2.2-Ortak Yaşamaya Örnek: Likenler 

     Canlılar dünyasında, karşılıklı faydalanma 

esasına dayanarak beraber yaşamanın çok 

çeşitleri vardır. Birbirinin eksiğini tamamlayıp, 

bir birinin ihtiyacına cevab vererek, yardım 

ederek beraber yaşama şekline simbiyoz 

(ortak yaşama) adı verilir. Bunun bitki ve 

hayvanlar aleminde misalleri çoktur. Bitkiler 

âleminde bu ortak hayatın en güzel misalini 

"Liken“ adı verilen her türlü kötü hayat 

şartlarına dayanıklı canlı grubunda 

görmekteyiz. Likenler, bazı su yosunları 

(algae) ile bazı mantarların kendi yapı ve 

özelliklerinden farklı olarak meydana 

getirdikleri simbiyotik (ortak yaşayan) 

canlılardır. Mantar hücreleri, bitkilerin (Algae) 

ihtiyacı olan su, karbondioksit, mineral 

madde ve mesken temini gibi bir kısım 

vazifeleri yerine getirerek ortaklığın bir 

hissesini, su yosunu hücreleri ise fotosentez 

yaparak besin maddeleri ve oksijen üretmek 

suretiyle diğer hissesini meydana getirirler.  

     İki şuursuz canlının kurmuş olduğu bu 

şirket hiç bozulmadan, kavga gürültü 

çıkarmadan devam eder. Hatta nesillerine 

dahi aynı özelliği aktarırlar. Yardımlaşma ve 

ortaklıktan haberi olmayan bu canlıların 

birbirine destek olarak bir hayat kurmaları 

ilginç değil midir? Aslında bunların birbirinin 

ihtiyacına cevap vererek ortak bir hayat teşkil 

etmeleri, kainattaki varlıkların birbirine 

yardım ettiklerini, birbirinin ihtiyacına cevap 

verdiklerini ve birbirleriyle dayanışma içinde 

olduklarını gösteren açık bir misaldir. 

     Teavün (Yardımlaşma) ve Tecavüb (bir 

birinin ihtiyacına cevab verme) Kanunu’nun 

hayat tarzına ilginç bir misal de hayvanlar 

aleminden verelim. Bir yengeç türü olan 

Pagurusile Actinya (Deniz Gülü) arasındaki 

ortaklık çok enteresandır. Yengeç  arka 

kısmını boş bir salyangoz kabuğuna saklar. Bu 

salyangoz kabuğu üzerinde aynı zamanda 

deniz gülü de bulunmaktadır. Deniz gülleri 

kendilerine yaklaşan hayvanlara yakıcı, 

zehirleyici kapsüllerini maharetli bir avcı gibi 

fırlatarak onları zehirler, felç eder. Fakat 

yengecin bulundukları salyangoz kabuğuna 

girmesine engel olmazlar. Yengeç deniz 

gülüne ayak olur, gezdirir. Deniz gülleri de 

yakıcı kapsülleriyle yengeci düşman 

hücumundan muhafaza ederler. Deniz 

güllerinin avladıkları hayvanları yengeç 

parçalar ve besin temin eder, bunun birazını 

da deniz güllerine bırakır. Böylece beraber 

avlanmış, beslenmiş ve gezmiş olurlar. İkisi de 

hayatlarından memnun olarak  bu ortaklığı 

bozmadan devam ettirirler (5). 

     3-Biyolojik Mücadele Mi, Yoksa Biyolojik 

Denge Mi? 

     Yapılan incelemelerden anlaşıldığına göre, 

hassas bir plan neticesi devam eden dengeye, 

insan elinin karışmasıyla çok zararlı neticeler 

ortaya çıkıyor. Mesela; insan, zararlı olarak 

kabul ettiği kuşların avlanmasını teşvik 

ediyor. "Tarım ürünlerine zarar veriyor" diye 

böceklere savaş açıp çeşit çeşit ilaçlar 

kullanıyor. Öyle ki zararlı zannettiği canlıların 

nesilleri tükenme derecesine gelince, büyük 

problemlerle karşılaşıyor. Neticede hatasını 

anlayan insanoğlu, tekrar tabiî dengenin 

muhafazası için gayret sarf etmeye başlıyor. 

Bunun enteresan bir örneği, 1835 yılında 

Avustralya kıtasında cereyan etmiştir. 

Amerika’dan, Avustralya'ya bir bitki çeşidi 

(kaktüs) getiriliyor. Bu bitki, kısa zamanda 

süratle çoğalarak kıtayı istilaya başlıyor ve 

hemen hemen İngiltere büyüklüğünde bir 

alanı kaplıyor. Bu istila neticesi pek çok köy 
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ve kasabada hayat felce uğramış ve göçler 

başlamıştır.  Bunun üzerine yapılan 

incelemede, bitkinin süratle çoğalma sebebi 

anlaşılır. Sebep, bu kaktüsün bulunduğu 

yerlerde Cactoblastis cactorum isimli kelebek 

cinsi bir böceğin bulunmaması idi. Çünkü bu 

böcek, kaktüsün gelişmesini kontrol altında 

tutuyordu. Avustralya'da böyle bir böcek 

olmadığı için, kaktüsün çoğalmasını kontrol 

eden bir mekanizma yoktu.  

     Bunun üzerine Amerikan orijinli bu 

kelebekten Avustralya kıtasına götürülmüş 

ve burada çoğaltılarak kaktüs kontrol altına 

alınmıştır. Bugün insanlık, canlıların birbirini 

kontrol ederek tabii dengeyi muhafaza 

ettiğinden ders alarak, bilhassa zirai 

mahsulün artımında bu gibi canlılardan 

istifade etmektedir. Bunun için zararlı bitki ve 

canlıları, yok etmede en güzel tedbir, yine 

tabii kontrolü sağlayan canlılarla yapılan 

biyolojik tedbirlerdir. Bu bir savaştan ziyade, 

tabiatta anarşi çıkaran zararlıları, nizamın 

polisiye kuvveti olan canlılarla, kontrol 

etmektir. Bu da yine hayata   hizmettir.  

     Kırmızı karıncalar buna güzel bir misal 

teşkil eder. Bu kırmızı orman karıncalarının 

(Formica rufa) İtalya'nın Alp dağlarında 200 

günlük bir zaman içerisinde 14 milyon kg 

böcek  imha ettiği tespit edilmiştir.  

     Buna misaller çoktur. Mesela, kırlangıç 

cinsinden 100 gr ağırlığındaki bir kuşun, 

günde ortalama 25-30 gr böcekle 

beslendiğini araştırmalar göstermiştir. 1200 

kuştan teşekkül etmiş bir koloninin 180 

günlük bir dönem içinde, yavruları ile birlikte 

7600 kg böcek tükettikleri anlaşılmıştır(5).  

     Kuşların ve karıncaların zararlı böceklere 

karşı yaptıkları bu hizmet, dekara 3 kg ilaç 

kullanmak suretiyle yapılacak olsa, geniş 

tarım ve ormanlık alanlarda tonlarca ilaç 

kullanılması gerekirdi. Ayrıca bu ilaçlar 

zararlıların yanında zararsız bir çok canlıyı da 

öldüreceği için faydadan çok belki zarar 

getirecek, toprağın kalitesini bozup, fauna 

(hayvan) ve flora (bitki) topluluklarını büyük 

ölçüde yok edecektir. 

     4-Musahhariyet ve Şefkat Kanunu 

     Hayvanların insanların hizmetine verilmesi 

(Musahhariyet) ve bütün annelerin 

yavrularının hizmetine koşturulması (Şefkat)’ 

tabiata konulan kanunlardandır.    

     Hayatta güçlü olanlar kazansaydı; filin, atın 

ve benzeri hayvanların insanın hizmetinde 

değil, tam tersi olması gerekirdi.  

     Dünyada bütün canlılar için hayat şartlarını 

hazırlayan kudret, anne karnındaki cenini de 

hayat şartlarına hazırlamaktadır. Aynı rahmet 

ve kudret bütün anneleri, aciz yavruların 

imdadına koşturduğu gibi, yırtıcı aslanı da 

yavrusuna hizmetkâr yapar. 

     Hâlbuki yaratılanlar içinde en zayıf, en 

güçsüz mahlûk insandır. Çünkü insan, 

dünyaya geldiğinden itibaren öğrenmeye, 

bakıma, himayeye muhtaçtır. Böyle olduğu 

halde, her şey onun hizmetine verilmiştir.  

Kâinata şerefli bir misafir olarak 

gönderilmiştir.      

     "Hayat bir mücadeledir" diyenlerin, sadece 

dünyaya gelmek için geçirdikleri safhaları 

düşünmeleri bile hayatın bir yardımlaşma 

olduğunu anlamaları için yeterli olacaktır.  

Zira her şey o aciz yavrunun yardımına 

koşturulmaktadır. Annenin vücudunun maruz 

kaldığı herhangi bir basıncı cenine ulaşmasını 

engellemek için, içi sıvı dolu sağlam bir zarla 

çevrilip, her üç saatte bir temizlenmesi, 

ceninin sıhhati için her tedbirin alınması, anne 

karnındaki ceninin mücadelesiyle mi 

gerçekleşmektedir?  

Hayatı bir mücadele olarak kabul edenler, kaç 

gün çalışarak annelerinin göğsünde sütü 

çıkarmaya muvaffak oldular? Veya kaç sene 

mücadele ederek güneşi kendi emirlerine 

hizmetkâr ettiler?  

     Hangi kuvvetle atmosferi dünyanın 

etrafına bir zırh olarak giydirdiler? 

Dünyada bütün canlılar için hayat şartlarını 

hazırlayan kudret, anne karnındaki cenini de 

hayat şartlarına hazırlamaktadır. Aynı şefkat 

ve kudret bütün anneleri, aciz yavruların 

imdadına koşturduğu gibi, yırtıcı aslanı da 

yavrusuna hizmetkar yapar.           

     "Hayat bir mücadeledir" fikri, yukarıda da 

işaret edildiği gibi Darwin'in "yaşamak için 
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mücadele (savaşmak)" veya “Tabiî seleksiyon" 

görüşlerinden kaynaklanmaktadır.  

     Bu görüşe göre, besin bulabilen canlılar 

hayatta kalmakta, zayıflar ise ölerek yok 

olmaktadır. Bir başka ifade ile, canlıların 

azalıp çoğalması sadece beslenmeye 

bağlanır. Halbuki son zamanlarda yapılan 

incelemeler, canlıların azalıp çoğalmaları 

sadece beslenme yönünden değil, bilhassa 

iklim faktöründen olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. 

     Zaten ihtiyaç ve rızkın iktidar ile çalışmaya 

bağlı olmadığına, rızkın iktidar ile ters orantılı 

olduğuna yavruların beslenmeleri en güzel 

misaldir. Çünkü aramızda en iyi beslenenler, 

en aciz olan yavrulardır.  

Herkes tabiattan gücü oranında istifade 

etmiş olsaydı; en tatlı baklavaları, en harika 

meyveleri fillerin, gergedanların, en adi 

besinleri de yavruların ve çocukların yemesi 

gerekirdi.  

     Hâlbuki bunun tamamen zıddı 

görülmektedir. En kuvvetli canlılar dahi, en 

aciz yavruların hizmetinde ve yardımındadır 

(7). 

     Sonuç  

     Netice olarak şunu söylemek mümkün: 

kâinat çok muntazam bir fabrika gibi çalışıyor. 

En küçük vidasından en büyük çarkına kadar, 

bütün kısımları bir maksat için beraber işliyor. 

Atomdan galaksilere kadar mükemmel bir 

nizam mevcuttur. Güneşten göz hücrelerine 

kadar hepsinde en uygun bir dayanışma 

görülüyor. En uzak şeyle en yakın şey 

birbirine yardım elini uzatmış. Canlı-cansız, 

büyük-küçük bütün mahlûkat birbirinin 

ihtiyacına cevap verecek şekilde yaratılmıştır. 

İşte en geniş manada misaller: Güneşten 

gelen ışık ve ısı, bütün canlıların imdadına 

koşuyor. Gökten rahmet olarak inen yağmur, 

yeryüzündeki bütün canlıların ihtiyacını 

karşılıyor.  

     Kısaca, bu kainat fabrikasının otomatik 

olarak işlemesiyle, yeryüzündeki  hayat 

devam ediyor.           

     Bazı yırtıcı hayvanların zayıf hayvanları 

avlamaları, büyük balıkların küçük balıkları 

yemeleri, bir mücadele ve kavga olmayıp 

kainattaki tabiî denge ve hayatın bir 

gereğidir.  

     Bütün bunlardan anlaşılıyor ki : 

     -Hayat bir  yardımlaşmadır. 

    -Hayat bir cehddir ( gayrettir). 

    -Hayat bir faaliyettir. 

   -Hayat bir çalışmaktır ve harekettir . 

   Yoksa, hayat bir  cidal (kavga ve savaş) 

değildir. 
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Ey Avrupa! Evvelki cehennemî yol, senin açtığın yol olduğu, 

senin desatirinle sabittir. Çünkü, 

senin nazarında hayatın düsturu, "Her zîhayat kendi 

nefsine maliktir ve kendi zâtı için çalışır, lezzeti için say'eder; 

bir hakk-ı hayatı vardır. Hayatının gayesi kendisine aittir" 

dersin. Ve "Netice-i himmeti, hıfz-ı bekà ve temin-i 

hayata münhasırdır. Ve kuvvetine güvenmelidir. Zira, medâr-ı 

hayat olan, düstur-u cidaldir. Belki hayat cidaldir" diye 

hükmediyorsun. Daha bunlar gibi çok esasat-ı bâtıla ile beşeri 

evvelki yola sevk ettin. Acaba, medar-ı hayat olan düstur-u 

teavün ezharun mine'ş-şems (güneşten daha zahir) olduğu hâlde, 

nasıl kör oldun, görmüyorsun? Evet, şems ve kamerden tut, 

ta nebatatın, hayvanatın imdadına; ve hayvanatın, 

insanların imdadına; ve mevadd-ı 

gıdaiyenin, semeratın imdadına; hatta taamın zerratı, hüceyrat-ı 

bedenin tegaddîsi için kemâl-i intizamla koşmaları, bir Rabb-i 

Kerîmin emriyle bir vazife-i 

muavenet ve teavünve uhuvvet olduğunu 

ve kavînin zaife musahhariyeti olduğunu, kör olmayan görür. 
 

Nur'un İlk Kapısı  
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"Eğer dostlardan mufarakat olmasaydı, ölüm 
ruhlarımıza yol bulamazdı ki, gelsin, alsın." 

لَْوالَ ُمفَاَرقَةُ ااْلَْحبَاِب َما َوَجَدْت لََها 
ى اَْرَواِحنَا ُسبُلا 

 اْلُمنَايَا اِل ٰۤ
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