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ÖNSÖZ

Size demir, bakýr, kalsiyum, fosfor, potasyum, iyot, çinko, kü-

kürt gibi mineralleri yapýsýnda bulunduran bir varlýk sorulsaydý bu-

nun ne olduðunu düþünürdünüz? Belki de önce gýdalarý gözden ge-

çirirdiniz ya da topraðý. Peki, kendi vücudunuz aklýnýza gelir miydi? 

Hýzlý trenlerdeki sessiz çalýþma sistemi için, baykuþlarýn sessiz

uçuþundan yola çýkýldýðýný, birçok robotun böceklere bakýlarak ya-

pýldýðýný, örümcek aðlarýnýn mimariye örnek olduðunu biliyor mu-

sunuz? Hýzlý dalýþ için ideal olan paletlerin, balinalarýn kuyruklarý-

na; daðcýlarýn giydiði botlarýn, dað keçilerinin toynaklarýna benze-

diðini fark ettiniz mi? 

Pek çok aðacýn âdeta minik birer fabrika hükmündeki yaprak-

larýndan her sonbahar vazgeçiyor olmasýna ne dersiniz? Aðaçtan ko-

pan bu kýymetli parçalar, acaba yok olup gidiyor mu?

ý



i

Cevaplarý tek bir kaynaðý iþaret eden bu sorularý daha da artýra-

biliriz. Ve her bir soru; bizi varlýða dair bir baþka düzeni, planý ve

inceliði anlamaya götürür. 

Yaratan’ýn insanlar üzerinde sayýlamayacak kadar nimetleri var-

dýr. Bunlarýn en büyüklerinden biri de bu nimetlerin þuurunda olma

nimetidir. Ýnsan vücudundan hayvanlar âlemine, bitkiler dünyasýn-

dan göklere doðru uzanacaðýnýz Seçilmiþ Gezegen ile bu farkýnda

olmayý az da olsa saðlamayý hedefledik. Þüphesiz varlýðý inceleyen,

Var Eden’in büyüklüðünü herkesten iyi anlar. Evrendeki izlerin, her

þeyi kuþatan o sonsuz merhameti, bir kere daha hissettirmesi dile-

ðiyle...

Aslý KAPLAN

Nisan 2005





“Ýnsan ne müthiþ bir eserdir!” 

William Shakespeare



Sesli Kimlik

adece insana verilmiþ olan akýl, þüphesiz onun için

büyük bir lütuftur. Ýnsana sunulan baþka bir hazine

daha vardýr ki; o da aklýn tercümaný olan lisandýr.

Ýnsanoðlu lisan sayesinde kendini ifade eder. Ak-

lýndan geçenleri, gördüklerini, duyduklarýný ve hissettiklerini dýþa

vurur. Ýçine kapanýp duygu ve düþünce yýðýný hâline gelmekten kur-

tulur. 
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Düþünce ve duygularý ifade etmenin en güzel yolu konuþmadýr.

Konuþmak için ise sese ihtiyaç vardýr. Doðduðumuz andan itibaren

çýkan sesimiz; ilk baþta aðlarken, baðýrýrken ve gülerken duyulur.

Sonralarý kelimeler ve cümlelerle ulaþýr kulaklara.



Yýllar ilerledikçe fiziksel görünümümüzde deðiþiklikler olsa

bile sesimiz, ergenlikten sonra hemen hemen ayný kalýr. Üstelik

hiç kimsenin sesine de benzemez. Týpký parmak izimiz gibi o da

bizim kimliðimizdir. Peki konuþmamýzýn doðmasýna aracý olan se-

simiz, vücudumuzun neresinde nasýl meydana geliyor? Her insa-

nýn sesinin kendine has olmasýný saðlayan nedir? 

Baþta ses tellerimiz olmak üzere sesimizin meydana geliþinde

rolü olan bir çok organýmýz vardýr. Dilimiz, göðüs kafesimiz, ne-

fes borumuz, aðýz ve boðaz boþluklarýmýz, gýrtlaðýmýz, burun

boþluðumuz, küçük dilimiz... Bütün bu organlarýmýzý harekete

geçirmekle görevli olan ise cansýz hava zerreciklerinden baþkasý

deðildir. Yani konuþmanýn hammaddesi, soluðumuzu verirken

aðzýmýzdan çýkan sýcak havadýr. 

Soluk alýrken içimize çektiðimiz hava akciðerlerimize ulaþtý-

ðýnda, havanýn içindeki oksijen orada kanýmýza karýþýr. Bu sýrada

meydana gelen karbondioksit, ciðerlerimizden geri dönüp dýþarý

çýkar. 

Dýþarý çýkarken de boðazýmýza yerleþtirilmiþ olan ses tellerimi-

zin arasýndan geçer. Bir tür perdeye benzeyen bu teller, konuþma-

dýðýmýz sürece aralarý açýk vaziyette durur. Bir þeyler söylemek is-

tediðimizde, beynimizden gönderilen emirlerle bir araya gelirler.

Aralarýndaki açýklýk kapanýr. O zaman da ciðerlerimizden geri dö-

4 Seçilmiþ Gezegen



nen sýcak hava, aðzýmýzdan çýkmadan önce, ses tellerimizin arasýn-

dan deðil de üzerinden geçmiþ olur. Ses telleri de týpký telli bir sa-

zýn mýzrapla titreþmesi gibi titreþir ve böylece sesimiz meydana ge-

lir. 

Ancak meydana gelen ses, bu þekliyle çok yavaþtýr. Konuþma

sýrasýnda duyulabilir hâle gelmesi için yükseltilmesi gerekir. Bu-

rada burnumuz, damaklarýmýz, aðýz boþluklarýmýz, dilimiz ve diþ-

lerimiz devreye girer. Biz kelimeleri arka arkaya sýralarken bir

yandan dilimiz, damaðýmýza belli bir miktar yaklaþýp uzaklaþýr.

Bu sýrada dudaklarýmýz da büzülüp yayýlýr. 

Ýþte bu organlarýmýzýn aldýðý þekillerle boðazýmýzýn içindeki

ses biçimlenir. Tabi her insanýn burnu, aðýz boþluklarý, diþ ve da-

mak þekli kendine has olduðu için sesi de kendine has çýkar. 

Ýsraftan çok uzak olan bu yaratýlýþla, solunum artýðýmýz olan

hava zerreleri bile boþa gitmez. Beynimizde þekillenen düþüncele-

rin, kelimelere dökülmesine aracý yapýlýrlar. Hem de bizi hiç yor-

madan... Zaten sürekli soluk alýp verdiðimizden, sesimizin ham-

maddesi olan hava zerreciklerini çýkarmak için ayrý bir enerji har-

camayýz. Âdeta vücudumuzun egzoz dumaný gibi düþünebileceði-

miz bu hava zerrelerinden bedava üretilen sesimizle, pek fazla yo-

rulmadan istediðimiz kadar konuþuruz. 
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Ýyi ki konuþabilmek için harcadýðýmýz enerji, koþarken har-

cadýðýmýz enerji kadar çok deðil. Böyle olsaydý, herhâlde günde

bir iki cümleden fazla konuþamazdýk. Bu kadar hassas bir plan-

lamanýn ürünü olan konuþmanýn en güzel þükrü; bu nimeti, onu

veren Zat’ý anlatmakta kullanmak olsa gerek.
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Denge Ayarý

iç, sürekli virajlarýn, iniþ ve çýkýþlarýn olduðu bir

yolda yolculuk yaptýnýz mý? Bu tür yolculuklarda

arabada bulunan yolcularýn hemen hepsinin midesi

bulanýr. Ancak sürücünün saðlýðý bozulmaz. Peki,

nasýl oluyor da ayný arabanýn içinde yolculuk yapan kiþiler, ayný du-

rumdan farklý þekillerde etkileniyor?

Bu sorunun cevabý, dengemizi saðlamakla görevli organlarýmý-

zýn yaratýlýþýnda gizlidir. Biraz önce sözünü ettiðimiz rahatsýzlýklarý
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duymak ya da duymamak, bu organlarýmýza giden farklý mesajlar-

dan kaynaklanýr. Peki, denge organlarý vücudumuzun neresindedir?

Nereden, nasýl mesaj alýrlar? Bu mesajlar, bizim davranýþlarýmýzý na-

sýl etkiler?  

Vücudumuzda, her an dengemizi bozmadan kalabilmemizi sað-

layan ve çok harika çalýþan bir sinir sistemi vardýr. Bu sistemi yön-

lendiren beynimiz, en küçük bir kýpýrdanýþýmýzdan bile hemen ha-

berdar olur. Aldýðý mesajlar doðrultusunda, vücudumuzun duru-

muyla ilgili sürekli ayarlamalar yapar. 

Ýþte denge organlarýmýz olan beyincik ve yarým daire kanallarý,

bu sistemin çok önemli kýsýmlarýdýr. Beyincik kafatasýmýzýn arka ta-

rafýnda, beynimizin altýndadýr. Yarým daire kanallarý ise baþýmýzýn her

iki yanýna, kulaklarýmýzýn içine yerleþtirilmiþtir. Yarým daire kanalla-

rý, üç parçadan meydana gelir. Üçü de birbirine dik konumda durur-

lar. Bu duruþ, kanallarýn vücudumuzun üç boyutta yaptýðý her hare-

keti tespit etmesini saðlar. Kanallarýn içinde yumurta aký kývamýnda

özel bir sývý ve alýcý hücrelerle donatýlmýþ incecik tüycükler vardýr. Bu

tüycükler, her yöne eðilip bükülebilecek esneklik ve hassasiyette ya-

ratýlmýþtýr. 

Baþýmýzýn her hareketinde, kulaðýmýzdaki bu kanallarýn içini dol-

duran sývý da hareket eder. Sývý hareket edince içindeki tüycükler, sý-

výnýn hareket yönüne göre bükülür. Ýþte bu bükülmeler, tüycüklere

vücudumuzun konumuyla ilgili giden mesajlardýr.

Tüycüklerdeki alýcý hücreler, bu mesajlarý elektrik sinyaline çe-

virip beynimize iletir. Beynimiz, iç kulaðýmýzdan gelen bu bilgileri

gözlerimizden ve kaslarýmýzdan gelen bilgilerle birleþtirir. Beyincik-

le birlikte çalýþarak bunlarý hýzla yorumlar.
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Dengemizi korumak için nasýl hareket etmemiz gerektiðini be-

lirleyip sonucu ilgili organlarýmýza bildirir. Üstelik bütün bu iþlem-

ler, saniyenin yüzde biri kadar bile sürmez ve aralýksýz devam eder.

Mesela sendeleyip düþecek gibi olsak, bir anda kendimizi toparlayýp

tekrar dengemizi saðlarýz. Ayaðýmýzýn takýldýðý pozisyonda dakika-

larca durup “Ne yapsam da yere düþmekten kurtulsam?” diye dü-

þünmeyiz.

Gelelim virajlý yollarda yaþadýklarýmýza. Viraja girerken baþýmýzýn

eðilmesiyle birlikte denge organýmýzdaki sývý, hýzla ters yöne savrulur.

Bu ani hareketle sývýnýn içindeki tüycüklü hücreler, aþýrý bir þekilde

uyarýlýr. Bu durumda sinir sistemimiz, bu hücrelerden gelen mesajlarý

deðerlendirir ve midemize “bulantý” komutunu gönderir. 

Yolcularýn vücudunda bütün bunlar olurken, sürücü herhangi bir

rahatsýzlýk yaþamaz. Çünkü direksiyonda olan sürücü, arabanýn yapa-

caðý hareketleri önceden tahmin eder. Ve onun sinir sistemi, arabanýn

hareketlerine göre vücudunun konumunu ayarlayýcý emirler gönderir.

Araba viraja girdiðinde, sürücü de direksiyonla birlikte virajýn yönüne

göre döner. Bu sýrada denge organýnýn içindeki sývý da vücuduyla ayný

hareketi yapmýþ olur. Denge organýna aykýrý bir uyarý gitmediði için,

sürücü herhangi bir rahatsýzlýk hissetmez. Aksi halde “araba sürmek”

diye bir kavram belki de hiç olmazdý. Yolun þekli deðiþtikçe baþý dönen

ve midesi bulanan bir kiþi, nasýl araba kullanabilirdi ki?

Eðer Rabbimiz bize böyle bir denge sistemi verip, onu vücudu-

muza en uygun þekilde yerleþtirmeseydi araba sürmek bir yana; bi-

siklete binmek, koþmak, yürümek, hatta ayakta durabilmek bile

hayâl olurdu. 
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Vücut Ýklimi

limize birer termometre alýp vücut sýcaklýðýmýzý ölçe-

cek olsak, hemen hemen hepimizin bulacaðý deðer ay-

nýdýr. Herhangi bir hastalýk ya da rahatsýzlýk hâli yok-

sa, termometrelerimiz yaklaþýk 37 santigrat dereceyi

gösterecektir. Bu deðer “insanýn vücut sýcaklýðý” olarak bilinir ve

pek fazla deðiþmemek üzere ayarlanmýþtýr. Çünkü hayatî faaliyetle-

rimizi yürütmek üzere programlanmýþ olan organlarýmýz, ancak bu



sýcaklýkta çalýþabilmektedir. Herhangi bir deðiþiklik durumunda

hiçbirisi görevini yapamaz. Yani aslýnda bizim vücut sýcaklýðýmýz,

içimizdeki canlý makinelerin çalýþma sýcaklýðýdýr. 

Ýþte bu sebeple bedenimizde âdeta bir iç iklim kurulmuþtur.

37 santigrat derece ise genelde ayný mevsimin yaþandýðý bu ikli-

min deðiþmeyen sýcaklýðý gibidir. Her durumda çevre þartlardan

baðýmsýz olarak sabit tutulmaya çalýþýlýr. Peki bu ayarlama nasýl

yapýlmaktadýr?



Organlarýmýzý ancak belli bir

sýcaklýkta faaliyet gösterebilecek

biçimde yaratan Rabbimiz, bu sý-

caklýðýn ayarýný yapacak termostatý

da içimize koymuþtur. Beynimizin

hipotalamus isimli bölümü týpký bir

termostat gibi vücut sýcaklýðýmýzý sü-

rekli kontrol eder. Bu kontroller, hipo-

talamus üzerindeki iki ayrý merkezden

yapýlýr. Bu merkezlerden biri bedenimizi

sýcaklýk artýþýndan, diðeri de düþüþünden

korumak üzere tasarlanmýþtýr. Vücut sý-

caklýðýmýzdaki bütün deðiþiklikler, derimiz

üzerindeki alýcýlarla hemen bu merkezlere

bildirilir. Bu merkezler de gelen mesajlara

göre yapýlacaklarý belirler. 

Beynimizdeki termostata giden bilgi,

ýsýnmaya baþladýðýmýz yönündeyse hemen sý-

caklýk düþürücü iþlemler baþlatýlýr. Öncelikle

derimizin altýnda bulunan kan damarlarýna ge-

niþleme mesajý gider. Amaç, içimizdeki ýsýnýn ön-

ce derimize sonra da dýþarýya aktarýlmasýdýr. Da-

marlarýmýz geniþleyince içinde dolaþan kan, taþýdý-

ðý ýsýyý havaya daha kolay vermiþ olur. 

Ýþte sýcakladýðýmýzda yüzümüzün kýzarmasýnýn

sebebi, bu geniþlemiþ damarlardýr. Bu sýrada terleme

yoluyla da derimiz üzerinden önemli oranda soðutma
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saðlanýr. Ayrýca terleme haricinde, derimizden ve solunum yollarýmý-

zý örten bazý tabakalardan buharlaþma ile de ýsý verilir. Ancak bizler,

terleme dýþýndaki bu buharlaþmayý fark edemeyiz. 

Eðer sýcaklýk ayar merkezimize vücudumuzun soðuma haberi

gitmiþse, o zaman da acilen sýcaklýk yükseltici sistemler çalýþtýrýlýr.

Ýlk olarak derimizin altýndaki damarlara daralma emri gönderilir.

Daralmýþ damarlardan daha az kan geçeceðinden, içimizden derimi-

ze ýsý taþýnmasý azaltýlmýþ olur. Çok soðuklarda ise damarlarýmýz iyi-

ce büzüldüðünden derimize hemen hemen hiç kan gelmez. 

Üþüdüðümüzde ten rengimizin beyazlaþmasý bundandýr. Eðer

fazlaca üþümüþsek kontrolümüz dýþýnda titremeye de baþlarýz. Bu

da vücudumuzdaki ýsý kaybýný engellemek üzere devreye sokulan bir

baþka koruma mekanizmasýdýr. Titreme sýrasýnda kaslarýmýzda üre-

tilen ýsý, bize sýcaklýk saðlar. Bu sýrada yine üþümeyi engelleme em-

riyle derimizin üzerindeki kýllar da dikleþir. Böylece bir süre için de-

rimizin çevresini koruyan bir hava tabakasý meydana getirilmiþ olur. 

Tabi bunlar olurken bu iþlerde görevli hormonlarýmýz da du-

rumdan habersiz býrakýlmaz. Hemen harekete geçirilir ve içimizde-

ki ýsý üretimini artýracak biçimde çalýþmaya baþlarlar. Üstelik büyük

bir þefkat eseri olarak bu tür hormonlar, soðuk yörelerde yaþayan in-

sanlarda çok daha fazla salgýlanýr. Çünkü kâinatýn en þereflisi olan

insan, her þeyi kuþatan rahmetten her an nasibini almaktadýr.



Emaneti Koruyanlar

er günümüz, milyonlarca hastalýk yapýcý mikropla

bir arada geçer. Bakteriler, virüsler, mantarlar, pa-

razitler... Hepsi de vücudumuza girebilmek için

sürekli gayret içindedir. Buna raðmen her anýmýzý

hastalýklarla geçirmeyiz. Çünkü vücudumuz, karþýlaþtýðý her türlü

yabancý varlýkla bize hissettirmeden baþ etmeye çalýþýr. Genellikle

galip geldiðimiz mikroplara yenildiðimiz zamanlarda ise hasta

oluruz. Peki, vücudumuzun mikroplara karþý verdiði bu mücadele
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nasýl yürütülmektedir? Zaman zaman savaþý mikroplarýn kazanma-

sýnýn sebebi nedir?

Ýçimizde baðýþýklýk sistemi adýnda çok mükemmel ve bir o ka-

dar da ilginç bir savunma mekanizmasý vardýr. Bizleri mikroplara

karþý korumak üzere yaratýlmýþ olan bu sistem, sürekli iþ baþýndadýr.

Sistemin baþlýca görevi, mikroplarýn vücudumuza girmesini engelle-

mektir; içeriye girdikleri takdirde ise onlarý anýnda yok etmek ya da

yayýlmalarýnýn önüne geçmektir. Bu görev sýrasýnda milyonlarca de-

ðiþik mikropla karþýlaþan sistem, hiç þaþýrmadan hepsini birbirinden

ayýrt eder. Üstelik vücuda giren mikroplarla, normal vücut hücrele-

rini de asla birbirine karýþtýrmaz. 

Bu hayatî görevi en hassas biçimde sürdüren baðýþýklýk sistemi-

miz, birçok farklý parçadan meydana gelmiþtir. Bu parçalarýn tamamý,

birbirleriyle oldukça karmaþýk ancak bir o kadar da düzenli iliþkiler

içindedir. Timüs bezi, kemik iliði, dalak, lenf bezleri, akyuvarlar ve

hormonlar programlandýklarý üzere birbirlerini tamamlayýcý bir iþbö-

lümü içinde sürekli çalýþýrlar. Sistemin en önemli savaþçýlarý, beyaz

kan hücreleri olan akyuvarlardýr. 

Bu küçük askerler, kan damarlarýmýzýn içinde sürekli vücudumu-

zu dolaþarak kendilerine iþ ararlar. Herhangi bir tehlike sinyali aldýkla-

rýnda, o bölgede hemen devreye girer ve hýzla çoðalýrlar. Çünkü asker

sayýsý ne kadar çok olursa, yapýlacak savaþý kazanmak o kadar kolay

olacaktýr. Tespit ettikleri yabancý maddelerin çevresini sararak, onlarý

yiyip, yok ederler. Yok edilenler bazen dýþarýdan gelen mikroplar, ba-

zen de âdeta teröriste dönüþerek içimizdeki düzeni bozmaya çalýþan

kanserli hücrelerdir. 
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Akyuvar hücrelerinden bazýlarýnýn görevi ise mikroplarý yok
edecek madde salgýlamaktýr. Antikor denilen bu maddeleri üretme
iþini, mikroplar tamamen ortadan kalkana kadar sürdürürler. Tabi
bu arada yok ettikleri mikroplarý da onlara karþý salgýladýklarý mad-
deleri de çoktan hafýzaya almýþlardýr. Böylece eskiden karþýlaþtýklarý
herhangi bir mikrop, tekrar karþýlarýna çýktýðýnda onu hemen
hatýrlarlar. Yine hafýzada kayýtlý olan uygun maddeleri, otomatik
olarak salgýlayýp onu erkenden ve daha kýsa sürede yok ederler.
Küçük yaþlarda sýk sýk hasta olduðumuz hâlde büyüdükçe daha az
hastalanmamýzýn sebebi budur. 

Bir de her mikrobun hafýzada tutulma süresi farklýdýr. Mesela
baðýþýklýk sistemimizin askerleri, kýzamýk ya da suçiçeði mikrobunu
bir kere tanýdýlar mý artýk onu hiç unutmaz. Bu askerler, kendileri
ölürken hafýzalarýndaki mikroplarýn þifrelerini yeni meydana gelen
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askerlere devreder. Onlar da yýllar önce gördükleri bir mikrobu bile
hemen hatýrlayýp ona karþý silah üretmeye baþlar. Ýþte bu tür hastalýk-
larýn aþýlarý, hastalýðýn mikrobunu vücuda önceden tanýtmak için ya-
pýlmaktadýr. 

Hastalýklarla zamanýnda ve kolay mücadele edebilmek için ba-

ðýþýklýðýmýzýn güçlü olmasý þarttýr. Baðýþýklýk sistemimizin çalýþma

düzeni bozulduðunda vücudumuzun savunma kapýlarý aralanmýþ

demektir. Savunmasýz bir vücudun hastalýklara yenilmesi ise çok ko-

laydýr. Güçlü bir baðýþýklýk sistemine sahip olmak, kendimizi daha

iyi hissetmemizi, iyi görünmemizi ve enerjimizi daha iyi kullanma-

mýzý saðlar. 

O hâlde bize düþen, içimize özenle yerleþtirilmiþ olan bu savun-

ma mekanizmasýný korumasýz býrakmamaktýr. Alkol ve sigaraya

yaklaþmamak, dengeli ve düzenli beslenmek, spor yapmak baðýþýk-

lýk sistemimize verebileceðimiz destekler arasýndadýr. Bir de stresten

olabildiðince uzak kalmak ve güzel görüp, güzel düþünmek... Vü-

cut emanetini bir ömür boyu saðlýkla kullanabilmek için.
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Düþündüren Adýmlar

er sabah kalktýðýmýz andan itibaren sürekli yaptýðý-

mýz pek çok hareket var. Bunlardan birisi de yürü-

mek. Hem de hiç zorlanmadan... Belki de bu yüz-

den yürümek, bizler için artýk alýþýlmýþ bir durum...

Peki, attýðýmýz her bir adýmýn kararý için bile içimizde milyarlarca

bilginin iþlenip deðerlendirildiðini biliyor musunuz?

Vücudumuzu taþýyan özel bir sistemin var olmasý, yürüyebilme-

mizin ilk þartýdýr. Ýskelet dediðimiz bu sistem, bizi ayakta tutmakla



vazifesini en güzel þekilde yapar. Onu meydana getiren kemiklere ay-

rý ayrý bakýldýðýnda ise görülen þudur: Yerli yerindeler, mükemmel ta-

sarýmlarý var ve her birinin ne kadar aðýrlýða, esnemeye ve basýnca da-

yanabileceði bile belli. Bu kemiklerden bazýlarý, yürüme sýrasýnda vü-

cudumuzun yükünü taþýmak durumundadýr. Tabi bu sýrada biz de ke-

miklerimizi taþýrýz. Bu sebeple kemiklerimiz hem saðlam, hem hafif

hem de esnek yaratýlmýþtýr. Böylece adýmlarýmýzý atarken acaba ke-

miklerimiz vücudumuzun yüküyle kýrýlýr mý ya da çatlar mý diye

korkmayýz. 

Yere saðlam basabilmemizin yanýnda, yürürken hareketlerimiz

oldukça rahat ve de serbesttir. Bunu saðlayan, kemiklerimizin bir-

birine baðlandýðý yerlerdeki yaratýlýþtýr. Eklem dediðimiz bu baðlan-

tý yerlerinden bazýlarý, bir ömür boyu hareketimizi saðlar. Buna rað-

men, birbirine baðladýðý kemikler zamanla aþýnýp tahrip olmaz. Ni-

çin mi? Çünkü eklemlerimiz, kemiklerin birbirine doðrudan tema-

sýný engellemektedir. Ayrýca birbirine deðebilecek kýsýmlar, ince ve

gözenekli bir kýkýrdak tabakasýyla kaplanmýþtýr. Bu tabakanýn altý-

na da koyu kývamlý bir sývý konulmuþtur. Kemik, eklemin herhan-

gi bir yerine baský yaptýðýnda bu sývý hemen gözeneklerden dýþarý

fýþkýrýr ve eklemlerin yaðlanmasýný saðlar.

Eklemlerimizdekine benzer bir yapý, omurgamýzý meydana geti-

ren omurlar arasýnda da vardýr. Çünkü her adým atýþýmýzda omurla-

rýmýz, birbirine deðecek þekilde hareket eder. Meydana gelebilecek

aþýnmayý engellemek için burada alýnan tedbir ise omurlar arasýna

diskler yerleþtirilmesi olmuþtur. Kýkýrdak yapýlý bu diskler, otomobil

tekerleklerindeki yükü emen amortisörler gibi çalýþýr. Böylece hem

aþýnma engellenir hem de omurgamýzýn üzerindeki vücut yükü, her
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tarafa eþit daðýtýlmýþ olur. Yükün eþit daðýlýmýnda omurgamýzýn “S”

þeklindeki kývrýmlý yapýsý da görev alýr. Bu dizayn sayesinde attýðýmýz

her adýmda kendi aðýrlýðýmýz sebebiyle yerden bize doðru gelen kuv-

vetin, doðrudan kafatasýmýza iletilmesi tehlikesi ortadan kalkar. Di-

ðer yandan ayak tabanlarýmýzdaki kavis de ayaklarýmýz üzerine dü-

þen vücut yüküne karþý kemiklerimize destek verir.

Görülen o ki bütün bu yapýlar, yürüme iþi için en uygun þekil-

de tasarlanmýþtýr. Bunlarýn herhangi birisinin olmamasý ya da çalýþ-

mamasý durumunda þimdiki gibi yürümek mümkün olmazdý. An-

cak bunlarýn varlýðý da tek baþýna yeterli deðildir. Çünkü bu parça-

larý harekete geçirecek bir sisteme ihtiyaç vardýr. Bu ihtiyacý, kemik-

lerimize özel baðlarla baðlanmýþ olan kas sistemimiz karþýlar. Fakat

þartlar bu kadarla da bitmez. Bu sistemlerin ahenkle çalýþmasý ve

kaslarýmýza düzenli olarak sinir uyarýlarý gönderilmesi gerekir. Bu

uyarýlar aracýlýðýyla kaslarýmýz uzayýp kýsalýr ve böylece eklemlerimi-

zin hareketi saðlanýr. Öyle ki küçük bir adým için bile milyonlarca

kasa, milyonlarca uyarý gönderilmiþ olur ve hiçbirimiz o adýmlarý

atarken “Ayaðýmý hangi açýyla kaldýrmalýyým?” ya da “Hangi kasýma

hangi uyarýyý göndermeliyim?” diye düþünmeyiz. Ýçimizde her an

gerçekleþen bu mucizelerin hiç farkýnda olmadan rahatlýkla hareket

eder, yürür ve koþarýz.
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Ýçimizdeki Hazine

ize “demir, bakýr, kalsiyum, fosfor, potasyum, iyot,

çinko, kükürt gibi mineralleri, yapýsýnda bulunduran

bir varlýk” sorulsaydý bunun ne olduðunu düþünür-

dünüz? Belki de önce gýdalarý gözden geçirirdiniz.

Peki, bütün bu maddelerin yapýsýnda bulunduðu söylenen varlý-

ðýn, kendi vücudunuz olabileceði aklýnýza gelir miydi?



Gerçekten de vücudumuzda bu maddelerin her birisinden bulu-

nur. Hem de tam vücudumuzun ihtiyacýný karþýlayacak miktarlar-

da... Çünkü bu mineraller, vücudumuzdaki hayatî olaylarýn sürme-

si için var olmak zorundadýr. 

Mesela kalsiyum, kemik yapýmýzýn meydana gelmesinde rol

alýrken; fosfor, hücrelerimizdeki denge için çok gereklidir. Vücudu-

muzda kükürt olmadýðýnda saçlarýmýz dirençsiz, derimiz cansýz ka-

lýrken; demir eksikliðinde kansýzlýk görülebilir. Ayrýca demir, oksi-

jenin vücudumuz içinde dolaþýmý için mutlaka bulunmalýdýr.



Bu kadarcýk örnek bile minerallerin saðlýðýmýz için ne kadar

vazgeçilmez olduðunu anlatmaya yeter. Çünkü iskeletimizin bizi

taþýmadýðýný, kemiklerimizin þeklinin bozulduðunu, cildimizin ku-

ruduðunu ve hiçbir organýmýza oksijen gitmediðini hayâl etmek bi-

le çok ürkütücüdür.

Mineral maddelerin varlýðý saðlýðýmýz için büyük önem taþýmak-

tadýr. Ayrýca, bu minerallerin vücudumuzdaki oranlarýnda bir denge-

nin hâkim olmasý oldukça dikkat çekicidir. Öyle ki bu minerallerin

eksikliði ya da fazlalýðý durumunda vücudun kendi iç mekanizmalarý

hemen devreye girer. Eksiklikler vücuttaki depolardan karþýlanýrken,

fazlalýklar hemen vücuttan uzaklaþtýrýlýr. Bu denge bozulduðu tak-

dirde ise vücudumuzda çok çeþitli hastalýklar ve düzensizlikler
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görülebilir. Yani her þeyde olduðu gibi minerallerin de ihtiyaç kadarý

þifa, azlýðý ya da fazlalýðý zarardýr.

Vücudun ihtiyacý olan mineral madde miktarý, yeterli ve denge-

li beslenmeyle rahatlýkla karþýlanabilir. Yani günlük besinler, hücre

faaliyetlerinin saðlýklý bir þekilde yürümesi için yeterlidir. Vücuda

mutlaka alýnmasý gereken maddelerin, hemen herkesin ulaþabilece-

ði besinlerde bulunmasý ise bizler adýna büyük bir güzellik ve kolay-

lýktýr.

Örneðin peynirde ve yumurtada kalsiyum, deniz ürünlerinde

iyot vardýr. Kýrmýzý et ve tahýl ürünlerinde demir, sebze ve meyve-

lerde ise potasyum bulunur. Bizlere en güzel þekilde sunulmuþ olan

bu besinleri lezzet alarak yerken, aslýnda farkýnda olmadan vücu-

dumuzun mineral dengesini de korumuþ oluruz.

Mineral maddelerin insan için ifade ettiði anlamýn yanýnda bir

baþka dikkat çekici unsur da þudur: Bedenimizde mevcut olan bu

maddeler, yeryüzüne de orantýlý bir þekilde daðýtýlmýþtýr. Bundan

dolayý diyebiliriz ki her birimiz, âdeta küçük birer dünya gibiyiz.
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Benzersizlik Anahtarý

n çok kime benzediðinizi hiç düþündünüz mü? Anneni-

ze, babanýza, belki de baþka bir yakýnýnýza... Fakat ben-

zediðiniz bu insanlardan hiçbirisi aynen sizin gibi gö-

rünmüyor, sizin gibi düþünmüyor, sizin gibi davranmý-

yor. Yani siz tam anlamýyla benzersizsiniz! Peki, sizi öteki insanlarla

benzer kýlan fakat bir yandan da benzersiz yapan þey nedir?
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Bu sorunun cevabý, hayatýn bilgisini saklayan mucize kütüpha-

ne DNA’nýn içinde gizlidir. Saçlarýnýzýn ve gözlerinizin rengi, boyu-

nuzun uzunluðu, vücudunuzdaki olaylarý kontrol eden bilgiler... Ya-

ni sizi siz yapan özelliklerin tümü DNA’larda saklýdýr. Peki içerisin-

de kitaplar dolusu bilgi saklayabilen DNA nedir? Vücudun neresin-

dedir ve nasýl bir yapýya sahiptir?

Bildiðimiz gibi, vücudumuz hücrelerden meydana gelir. Hücre

de ancak mikroskopla görebileceðimiz kadar küçüktür. Çok büyük

bir bilgi deposu olan DNA ise hücrenin, ondan daha da küçük olan

çekirdeðinde yer alýr. DNA, hücrenin bütün yönetim ve üretim

planlarýna sahiptir. Hücre çekirdeðinde spiral halde, milimetrenin

yüz binde biri gibi bir alana sýkýþmýþtýr. Açýldýðýnda ise uzunluðu

yaklaþýk 1 metredir. DNA’nýn mucizevi yapýsý bu kadarla da bit-

mez.

Vücudumuzda 100 trilyon hücre vardýr. Ve bu hücrelerden her

birinin DNA’sýnda, 3 milyar bilgi bulunmaktadýr. Bu bilgiler,

DNA’nýn içinde 4 ayrý sembol kullanýlarak depolanmýþtýr. Her

DNA’yý, bir kitap gibi kabul edersek, “Sonsuz Ýlim Sahibi, bu ki-

tabý 4 harfli bir alfabe ile yazmýþtýr.” diyebiliriz. Bilim adamlarý bu

alfabenin harflerini A,G,C,T olarak belirlemiþlerdir. Bu harflerden

üçer tanesi ATG, GAS, AGS, v.b... þekillerde bir araya gelir ve ki-

tabýn kelimelerini meydana getirir. Kelimelerin bir araya gelme-

siyle de cümleler kurulur. Bu benzetmede, DNA kitabýnýn her bir

cümlesini gen olarak düþünülebiliriz.

Her bir gen, insan vücudundaki belli bir özelliði kontrol eder.

Boyun uzunluðu, saçýn, gözün, kaþýn rengi, burnun ve kulaðýn þekli

gibi sayýsýz özellik... Benzerliklerimizi ve farklýlýklarýmýzý belirlemede
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aracý kýlýnan ise genlerimizin düzeni ve iþleyiþidir. Yani benzersiz ol-

mamýzý saðlayan, her birimizin DNA’sýnýn bir birinden farklý olmasý

deðildir. Çünkü her insanýn DNA’sý, % 99,9 ayný þifreyi bulundu-

rur. Ve % 0,1 yani binde birlik farklýlýk, her kiþinin DNA’sýný ken-

dine has kýlmaya yeter. Üstelik her insanda ayný olan % 99,9’luk

bilginin okunmasý ve kullanýlmasý da farklýdýr.

Dünya yaratýldýðýndan beri yaþamýþ, halen yaþamakta ve yaþa-

yacak olan milyarlarca insaný düþünün. Bütün bu insanlarýn DNA

kütüphanesindeki ana bilgi ayný olduðu halde, küçücük farklýlýklar

sayesinde sonsuz çeþitlilik meydana gelmekte ve hiçbir insan bir bi-

rine benzememektedir.



Hiç Düþünmeden

üþünebilmek, doðru kararlar alabilmek ve bu kararlar

doðrultusunda hareket edebilmek, biz insanlar için

büyük bir ayrýcalýktýr. Ancak günlük hayatta öyle an-

lar yaþarýz ki en doðru hareketi yapmak için düþünmeye hiç ama hiç

zamanýmýz olmaz. Meselâ farkýnda olmadan çok sýcak bir yere do-

kunduðumuzda, vücudumuzun herhangi bir yerine keskin, sivri uç-

lu bir cisim battýðýnda ya da benzer bir tehlike anýnda... 
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Þüphesiz böyle durumlarda her zaman için ilk hareketimiz, ken-

dimizi tehlikeden uzaklaþtýrmak olur. Ancak bu ilk hareket, öyle

hýzlý gerçekleþir ki öncesinde ne yapacaðýmýzý düþünmediðimiz apa-

çýk ortadadýr. Peki, düþünce ürünü olmayan ama her zaman isabet-

li olan bu hareketler nasýl ortaya çýkmaktadýr?

Refleks isimli bu anlýk hareketlerin emir merkezi, sinir sistemi-

mizin parçalarýndan biri olan omuriliðimizdir. Reflekslerin gerçekleþ-

mesinde beynimiz görev almaz. Vakit kaybý olmamasý için beynimiz-

den önce hemen omuriliðimiz devreye girer. Zaten refleks, alýnan bir

uyarýya hiç yorum yapýlmadan tek hareketle cevap verilmesi demek-

tir. Yani herhangi bir tehlike durumunda refleks mekanizmamýz,

âdeta bizim adýmýza bizden önce karar vermektedir. Hem de en kýsa

zamanda, en doðru kararý...

Mesela, elimize sýcak bir cisim aldýðýmýzý düþünelim. Elimiz bu

cisme deðer deðmez, parmaklarýmýzdaki sinirler tehlike haberini al-

mýþ olur. Hemen omuriliðimize “Çok sýcak bir yere dokundum.” me-

sajýný bildirirler. Omuriliðimiz de bu acil habere derhâl cevap verir.

El kaslarýmýza parmaklarýmýzýn açýlmasýný emreder. Ýþte o anda biz

de ani olarak elimizdeki sýcak cismi býrakýrýz. Daha doðrusu vücudu-

muz, o an kendisine zararlý olan bu cismi otomatik olarak atar. Böy-

lece yanýktan zarar görme ihtimalimiz en aza indirilmiþ olur. Hemen

peþine sýcak bir yere dokunduðumuzun haberi beynimize de ulaþýr ve

yanmanýn acýsýný ancak o zaman hissederiz. Tabi bütün bu anlattýk-

larýmýz sadece bir anda gerçekleþir. Acil olarak elimizi refleksle kur-

tardýktan sonra artýk irademiz devreye girer. Beynimizden gelen yön-

lendirmelerle tutacaðýmýz diðer þeylere dikkat etmeye baþlarýz.
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Aslýnda reflekslerimiz, sadece tehlike anlarýyla sýnýrlý deðildir.

Her zaman yaptýðýmýz ama isteðimiz dýþýnda gerçekleþen hareketle-

rimiz de vardýr. Bir gün içinde hiç farkýnda bile olmadan binlerce

kere gözlerimizi kýrpmamýz, buna en güzel örnektir. Bu otomatik iþ-

lem sayesinde gözlerimiz, her an yoðun ýþýktan ve yabancý madde-

lerle kirlenmekten korunmuþ olur. Üstelik hiç çaba sarf etmemize

gerek kalmadan. 

Doðuþtan sahip olduðumuz bu hareketlerin dýþýnda bir de bey-

nimizin özel eðitimi ile kazandýðýmýz reflekslerimiz vardýr. Yüzmek,
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bisiklete binmek, örgü örmek, bir enstrümaný çalmak gibi. Bunlarý

önce kendi isteðimizle ve beynimizin tesiriyle öðreniriz. Sonrasýnda

ise artýk refleks hâline gelen bu hareketlere beynimiz karýþmaz. Ha-

reketler, omuriliðimizin kontrolünde gerçekleþir ve beynimiz sadece

herhangi bir aksaklýk durumunda devreye girer.

Eðer reflekslerimizi beynimiz yönetseydi, ne zaman ne yapaca-

ðýmýza hep kendimiz karar vermek durumunda olurduk. Özellikle

de tehlike anlarýnda emir merkezi beynimiz olsaydý, en erken acý

hissettikten sonra harekete geçmeyi düþünebilirdik. Çünkü beyni-

miz, olaylarý ancak kendisine ulaþtýktan sonra yorumlayabilirdi. O

zaman da yaralanmaktan kurtulmak için vakit bir hayli geç olurdu. 

Benzer þekilde, gözümüzü kýrpmak bizim isteðimize baðlý ol-

saydý da durum bundan farklý olmazdý. Büyük ihtimalle göz kýrp-

mayý ancak gözümüzün içinde bizi rahatsýz edecek kadar pislik bi-

riktiðinde hatýrlayabilirdik. Ya da gözümüz sürekli açýk durmaktan

kurumaya baþladýðýnda... Acaba dünyaya açýlan pencerelerimizi

þimdiki kadar hýzlý açýp kapatabilir miydik? 

Çok þükür ki bizler, bu sýkýntýlarýn hiçbirisini yaþamadan hatta

çoðunun farkýnda bile olmadan rahatlýkla hayatýmýzý sürdürürüz.

Çünkü insan, her þeyiyle en güzel surette yaratýlmýþtýr. Ve insaný

yoktan var edip ona en güzel þekli veren, onu en güzel biçimde ko-

rumaktadýr.





“Allah yarattýðý her þeyde kendini gösterir.” 

Johannes Kepler
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Hayat Uykusu

ahar ve yaz günlerinde yemyeþil kýrlar ve ormanlar

çeþit çeþit hayvanlarla doludur. Ancak kýþ mevsimi-

nin habercisi olan soðuklarýn baþlamasýyla birlikte

bitki örtüsü yeþilliðini kaybederken, birçok hayvan da artýk eskisi

kadar ortalarda görünmez olur. 

Hemen hemen bütün canlýlar için zorlu geçen kýþ mevsiminde

hayvanlar adýna da pek çok deðiþiklik yaþanýr. Ne yerde ne de aðaç-



larda onlara gýda olabilecek pek fazla bir þey bulunur. Bu günler, yi-

yeceðin en kýt olduðu günlerdir. Buna karþýlýk hayvanlarýn beslen-

meye en çok ihtiyaç duyduðu dönem de yine bu mevsimdir. Çünkü

yiyecekler vücudun enerji kaynaðý, yani yakýtýdýr. Bütün hayatî fa-

aliyetlerde kullanýlan bu yakýt, kýþýn soðuðunda sýcak kalmayý da

saðlamaktadýr. Öyle ise hayatta kalabilmeleri için zorunlu olan gý-

dayý bulamayacak olan hayvanlar ne yapar? 

Görüyoruz ki þartlar ne kadar zor olursa olsun, her yýl gelip ge-

çen kýþa raðmen hiçbir hayvanýn nesli tükenmez. Çünkü bütün can-

lýlar gibi onlarýn rýzký da sonsuz bir rahmet hazinesinden çýkar. Ve

onlar farkýnda bile olmadan her türlü ihtiyaçlarý en uygun vakitte

önlerine getirilir. Ne zaman ne yapacaklarý öðretilir. Yaþadýklarý ha-

yata ve bulunduklarý yere göre kimilerinin vücutlarý deðiþtirilir. Ki-

milerine yer deðiþtirmeleri ilham edilir. Kimilerine ise zorluklar için-

de onlar için yaratýlmýþ kolaylýklar sunulur. Týpký kýþ uykusunda ol-

duðu gibi. 

Kýþýn yaklaþmasýyla birlikte uykuya yatýrýlan hayvanlar, bu saye-

de soðuktan neredeyse donacaklarý ve yiyecek bulamayacaklarý za-

manlarý uyuyarak geçirmiþ olur. Uyurken âdeta, baharda tabiata tek-

rar can verilene kadar beklemeye alýnmýþ gibidirler.

Kýþ uykusuna yatacak olan hayvan, yaz sonuna doðru vücudun-

da fazladan yað depolamaya baþlar. Çünkü bu yaðý uyku sýrasýnda

enerji kaynaðý olarak kullanacaktýr. Uyuma zamaný geldiðinde hay-

vanýn bütün hayatî faaliyetleri yavaþlar. Bu yavaþlama, kalp atýþlarý-

na ve nefes alýþýna kadar yansýr. Vücut ýsýsý iyice düþer. Canlýlýk be-

lirtileri en aza iner. Bu sayede hayvan, yazdan depoladýðý yaðlarý, kýþ

boyunca en idareli þekilde kullanabilmiþ olur. 
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Uyku sýrasýnda âdeta yakýt deposu olarak kullanýlan yað, iki tür-

lüdür. Hayvanýn vücudunun bazý yerlerinde beyaz, bazý yerlerinde

kahverengi yað birikir. Bir vücutta iki farklý özellikte yað depolanma-

sý tabi ki sebepsiz deðildir. Beyaz yað, genel ihtiyaçlar için; kahveren-

gi yað, acil ýsý saðlamada kullanýlýr. Acil olarak ýsýya ihtiyaç varsa bu,

hayvanýn anîden uyanmasý gerektiði anlamýna gelir. Peki, ne olur da

hayvanlar onlarý soðuktan ve açlýktan koruyan bu uykudan uyanmak

durumunda kalýr? 

Kýþ uykusundaki hayvanlarýn acilen uykuya ara verme sebebi

çoðu zaman, donarak ölmemektir. Bu hayvanlarýn vücut sývýlarý, öy-

le hemen donmayacak yapýda olduðu için aslýnda soðuða karþý daya-

nýklýdýrlar. Ancak sýcaklýk sýfýrýn altýna düþerse donma tehlikesiyle

karþýlaþmamak için anîden uyanýrlar. Ýþte o anda bu durumlar için

saklanan kahverengi yaðlar devreye girer. Hayvan hiç vakit kaybet-

meden o yaðlardan kullanarak bütün sistemlerini çalýþtýrýr. Donma

tehlikesi ortadan kalkýnca da uykusuna kaldýðý yerden devam eder.

Bununla birlikte hayvanlarýn bazen yazdan biriktirdikleri yiyecekle-

ri yemek, bazen de boþaltým yapmak için kýsa süreli uyandýklarý da

olur. 

Tabi bütün bunlar, yepyeni bir baharýn ýlýklýðýyla tekrar uyandý-

rýlacak olan hayvanlarýn bilgisi ve iradesi dýþýnda gerçekleþir. Ve on-

lar, yaþadýklarýnýn temelindeki ilahî merhamet ve þefkatten habersiz

emniyet içinde uyurlar.



Önce Yavrular

er yavru, bakýma ve korunmaya muhtaç olarak

doðar. Acizdir, ama en güzel þekilde bakýlýr. An-

ne ve babasýndaki þefkat duygusu, yavrunun bü-

yütülmesinde gerekli olan sabrýn ve kolaylýðýn en

önemli kaynaðýdýr. Yavru doðana kadar ortaya çýkmayan hisler, o

doðduðu anda gönülleri kaplayýverir. Ve her türlü zorluða katlan-

mayý saðlayacak gücü de beraberinde getirir. Ýnsanoðluna verilen

41Seçilmiþ Gezegen



bu harika duygu, hayvanlara da ilham edilmiþtir. Büyük ya da kü-

çük, güçlü ya da güçsüz hepsine... Bir tavuk için yavrusunun an-

lamý ne ise kaplan için de odur.

Yavru, hiç bilmediði bir dünyaya gözünü açtýðý anda, baþu-

cunda bir anne ya da baba görür. Tek baþýna kalsa kýsa sürede so-

ðuktan, sýcaktan ya da açlýktan ölecek kadar çaresizdir. Ancak

anne ve babalarýn, yavrunun ihtiyacýna en uygun þekilde dona-

týlmýþ olmasý, bu çaresizliði âdeta örter. Bununla birlikte verilen

þefkat duygusu ise Allah’ýn yarattýklarý üzerindeki merhametini

hissettirir. 



Yavrular, þefkatin en güzel örneklerini beslenirken yaþar. Mese-

la kanguru yavrusu, annesinin kesesine geldiðinde henüz 1 santi-

metredir ve 1 gramdan daha hafiftir. Bu hâlde iken hiç bir organý

geliþimini tamamlamamýþtýr. Hatta göremez ve duyamaz. Fakat

onu büyütecek olan rýzký, annesinin kesesinde hazýr bulur. Kesenin

içinde 4 farklý süt pýnarý vardýr. Her birisinden, farklý yaþlardaki

yavrular için farklý ýsý ve kývamda süt gelir. Yavru, kesede kaldýðý

süre içinde yaþýna uygun memeden gelen süt ile beslenir.

Büyüdükçe baþka memeye geçiþ yapar. Birinci yavru keseden

çýkmadan yanýna bir baþka yavru gelebilir. Bu durumda kardeþler

birbirlerine zarar vermeden, annelerinin kesesinde yaþar. Her ikisi

de þaþýrmadan kendi yaþlarýna uygun sütün geldiði kaynaðý bulur,

güzelce beslenir ve büyürler. Çünkü hayata, bütün bu yapacaklarý

kendilerine öðretilmiþ olarak baþlarlar.
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Balina ve yunus yavrularý da kendileri için yaratýlan besini, ihti-

yaca en uygun þekilde alýr. Bildiðimiz gibi balinalar ve yunuslar ba-

lýk deðil, memeli hayvandýr. Balýklarla tek ortak yanlarý, suda yaþa-

malarýdýr. Onlar da diðer memeli hayvanlar gibi yavrularýný doðu-

rur ve onlarý sütle besler. Hem de okyanuslarýn derinliklerinde. Pe-

ki, suyun içinde karadaki gibi sütü emebilmek mümkün müdür? 

Yavrular sütü emecek olsalar, aðýzlarýna süt ile birlikte deniz

suyu da girecektir. Bu durumda balinalar ve yunuslar, kendilerine

öðretildiði üzere süt bezlerini sýkýp gevþeterek, sütü yavrusunun

aðzýna fýþkýrtýr. Bu sýrada yavrunun aðzý, annesinin memesine ya-

pýþmýþ durumdadýr. Böylece süte deniz suyu karýþmaz.

Þüphesiz her yavru rýzkýyla yaratýlmýþ ve bu rýzýk ona en güzel

þekilde sunulmuþtur. Anne ve babasýna verilen þefkat ise buna aracý

yapýlmýþtýr. Öyle ki canlýlar âlemi, yakýcý çöllerden dondurucu ku-

tuplara kadar bunun örnekleriyle doludur. Ve her bir örnek, her þe-

yi kuþatan rahmetin büyüklüðünü gösterir.



Beyaz Misafirler

er yýl bahar mevsiminde havalarýn ýsýnmasýyla bir-

likte çok uzaklardan gelen ziyaretçilerimiz vardýr.

Afrika’daki yaz tatillerini bitirip Avrupa’ya doðru

havalanýr ve gittikleri yerlerde sýcak yaz günleri-

nin müjdecisi olurlar. Ülkemize gelenler, yaklaþýk beþ ay aramýzda

kaldýktan sonra havalar soðumaya baþlamadan tekrar sýcak ülkele-

re geri dönerler. Hangi ülkenin ne zaman ýsýnacaðýný bilip her yýl
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binlerce kilometrelik yol kat eden bu bahar misafirleri kimlerdir

dersiniz? 

Soðuk bölgelerde yaþayamadýklarý için yer deðiþtiren bu göç-

menler; kocaman kanatlý, kýrmýzý gagalý leyleklerdir. Afrika ile Av-

rupa arasýnda göç ederek hayatlarýný sürdüren bu büyük beyaz kuþ-

larýn hepsi ayný anda sýcak ülkelere gitmeleri gerektiðini hissedip

yollara düþer. Bir sonraki baharda geri döndüklerinde ise eski yuva-

larýný kolaylýkla bulurlar. Hem de aradan bir yýl geçmiþ olmasýna

raðmen. Peki, leylekler yönlerini hiç þaþýrmadan bu kadar uzun yol-

culuklarý nasýl gerçekleþtirir? 

Ýþte bu soru, bilim adamlarýný da meraka düþürmüþ ve onlarý yo-

ðun çalýþmalara itmiþtir. Araþtýrmalar sonucunda leyleðin vücuduna

yerleþtirilmiþ çok özel bir manyetik yapýnýn, ona yön bulmada yar-

dýmcý olduðu tespit edilmiþtir. Yeryüzünün manyetik alanýný algýla-

yabilen bu yapýnýn, leyleðin bedeninde âdeta bir pusula gibi görev

yaptýðý ortaya çýkmýþtýr. Böylece leyleðin, hiçbir teknik donanýma

ihtiyaç duymadan vücuduyla yerin manyetik alanýndan faydalanýp

yönünü belirleyebildiði anlaþýlmýþtýr.

Bilim adamlarý ayrýca leyleklerin “uçuþ biçimlerinin” de uzun

ve zorlu göç yolunda, iþlerini çok kolaylaþtýrdýðýný fark etmiþlerdir.

Leylekler, gagalarýný ileri bacaklarýný geriye doðru uzatarak uçar.

Böylece havayý yararak çok daha hýzlý yol alýrlar. Uçuþ sýrasýnda sý-

cak hava dalgalarýndan da faydalanýrlar. Sýcak hava dalgasý içinde

yükselip kendilerini aþaðý býrakarak süzülürler. Bu þekilde enerji-

lerini tasarruflu kullanmýþ olurlar. Leyleklerin denizler yerine ka-

ralarýn üzerinden göç etmelerinin sebebi de iþte bu sýcak hava dal-

galarýndan faydalanma isteðidir. Çünkü göç mevsiminde, karalar-

dan daha geç ýsýnan denizlerin üzerinde sýcak hava olmaz.
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Genellikle nisan ayýnýn ilk haftalarýnda Avrupa’ya varan bu

uzun kýrmýzý bacaklý kuþlarýn ilk iþi, yuvalarýný yenilemek olur. Yu-

vayý yenileme görevi, diþilerden önce yolculuðu tamamlayan erkek

leyleklerindir. Eþleri geldiðinde onlarý, otlar ve dallarla tamir ede-

rek hazýrladýklarý yuvalarýnda karþýlarlar. Karþýlýklý gagalarýný

takýrdatarak selamlaþýrlar. Bize birbirinin aynýsýymýþ gibi gelen

“tak tak tak” sesleriyle, aralarýnda pek çok þey konuþurlar.

Onlar için hareketli ve yorucu günler, yavrularý dünyaya geldiðin-

de baþlar. Anne ve baba leylek, beyaz birer yün yumaðýný andýran civ-

civlerin yumurtadan çýkmasý için 32 gün bekler. Yavrular dünyaya

geldikten sonra baba leylek, yuvaya sürekli besin taþýrken anne leylek

yuvada miniklerin yanýnda kalýr. Kocaman kanatlarýný, yavrularýnýn

üzerine açarak onlarý yaðmurdan ve kýzgýn güneþten korur. Baba ley-

lek yorulunca yiyecek bulmaya anne leylek gider. O zaman da yavru-

larý baba bekler. Bu þekilde birbirlerine destek olarak yavrularýný

büyütürler. 

Aðustos sonlarýna doðru ailece yeniden Afrika’nýn yollarýna

düþerler. Bir sonraki yýl artýk büyümüþ olan yavrular da anne ve

babalarýyla birlikte dünyaya geldikleri yerlere geri döner. Ve ken-

dilerine ilham edildiði üzere yuvalarýný yapar, ailelerini kurarlar.



Vurgun Yemeyen Dalgýç

urgun, bir dalgýcýn yaþayabileceði en büyük tehlike-

dir. Dalgýçlar su yüzeyinden dibe inerken herhangi

bir problem yaþamazlar. Fakat derinlerden su yüzüne

çýkarken, çýkýþ anî ve hýzlý olursa tehlike var demek-

tir. Çünkü su yüzüne anî çýkýþ sýrasýnda, kanda çözünmüþ hâlde bu-

lunan azot gazý kabarcýk haline geçer. Damarlarýn içinde meydana

gelen bu kabarcýklar, kan dolaþýmýndaki düzeni bozar. Beyin, kalp

gibi hayati organlarýn damarlarý týkanýr ve ölüm tehlikesi meydana
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gelir. Bu olay; kapaðý aniden açýlan gazoz þiþesindeki karbondiok-

sitin, kabarcýklar hâlinde köpürmesine benzer.

Bütün bunlarýn yanýnda, hayatlarý yüzlerce metre derinlere

aniden dalmak ve aniden çýkmakla geçen ama hiç vurgun yeme-

yen canlýlar da vardýr. Üstelik onlar da karadakiler gibi akciðer so-

lunumu yapar. Bunlardan biri, aðýrlýðý 130 tona kadar çýkabilen

balinadýr.

Karadaki canlýlar, akciðerlerinin yaklaþýk %30’unu kullanýr-

ken balina, akciðer kapasitesinin %80’ini kullanýr. Ve gaz deðiþi-

mini çok hýzlý yapar. Bir iki dakika su dýþýnda durup bir saat su al-

týnda kalabilir. Kanýndaki alyuvar sayýsý fazladýr. Dolayýsýyla ka-

nýnda taþýdýðý oksijen miktarý da karadaki canlýlardan çok daha

yüksektir. Havadan aldýðý oksijeni doðrudan kaslarýnýn içinde sak-

layabildiðinden uzun süre nefes almadan yüzebilir ve dilediði ka-

dar da derine dalabilir.

Azot gazýnýn, damarda kabarcýk hâle gelmesine yani vurgun

tehlikesine karþý alýnan tedbir ise þudur: Balinanýn akciðerlerinin

içindeki ve çevresindeki boþluklarda bol yaðlý, sümüksü bir mad-

de vardýr. Bu madde havanýn içindeki azotu emer. Serbest azot

kalmadýðýndan damarlarda kabarcýk hâle gelme tehlikesi de orta-

dan kalkar. Böylece balina, vurgun tehlikesinden korunmuþ olur.

Nefes yollarýndaki bu yaðlý maddeyi, nefes verirken baþýnýn üstün-

deki burun deliðinden dýþarý püskürtür. Bu sayede ne balinanýn

kalbine giden damarlar týkanýr ne de beyni oksijensiz kalýr.
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Bir gün açýk denizlerde, burun deliklerinden püskürtme yapan

bir balina görürseniz anlayýn ki her bir canlýyý yaþadýðý mekâna en

uygun özelliklerle donatan Sonsuz Merhamet Sahibi, balinayý bir

kez daha vurgun yemekten korumuþ oldu.



Kemik Sevenler 

eþit çeþit canlýlarla dolu olan hayvanlar âleminde birbi-

rinden ilginç pek çok hayat biçimi vardýr. Hâl dilleriy-

le sanatlý yaratýlýþlarýna tercüman olan bu hayvanlar-

dan biri de kuzu kuþudur. Öyle ki sakallý akbaba adýy-

la da anýlan kuzu kuþlarý, sadece kemik yiyerek beslenir. 

Doðu Avrupa, Asya ve Afrika’nýn yüksek daðlarýnda yaþayan

bu kuþlar, 3 metreye yaklaþan uzun kanatlarýyla görkemli bir

görünüþe sahiptir. Diðer canlýlarýn artýk olarak býraktýklarý kuru
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kemikleri kendilerine yemek yaparlar. Peki, bir kuþ kupkuru ve ol-

dukça sert olan kemiði nasýl yer, nasýl sindirir?  

Bütün bu sorularýn cevabý, kuzu kuþunun vücut donanýmýnda

saklýdýr. Gýdasý kemik olan kuþun sindirim sistemi, kemikleri be-

sin olarak deðerlendirebilecek biçimdedir. Midesi ve baðýrsaðý, ol-

dukça uzun olduðundan yaklaþýk 25 santimetre boyunda ve 4 san-

timetre çapýndaki kemikleri bile rahatlýkla yutabilir. Sonra da on-

larý yavaþ yavaþ sindirir. Uzun ve eðri kemikleri yutabilsin diye ye-

mek borusu da esnek yaratýlmýþtýr. Kemiklerin hazmý ise midesin-

de üretilen çok tahriþ edici sývýlar sayesinde gerçekleþir. Bunun için

mide duvarlarý, çok sayýda asit üreten hücreyle kaplanmýþtýr. Tabi

bu tahriþ edici sývýlar kuþun kendisine zarar vermez. 

Kuzu kuþlarý, her zaman yutabilecekleri kemiklerle karþýlaþ-

maz. Bazen aðýzlarýna sýðdýramayacaklarý kadar büyük kemikler

de bulurlar. Tabi böyle durumlar için çözümleri hazýrdýr. O koca-

man kemikleri alýp gökyüzüne yükseltirler. Ýyice yükseðe

çýkardýktan sonra da kemiði kayalarýn üzerine býrakýrlar. Hýzla ye-

re düþen kemik kýrýlýp parçalanýr. Böylece büyük kemiði âdeta

lokmalara ayýrmýþ olurlar. Sonra da kayalýklarýn üzerine gidip ke-

mik parçalarýný tek tek yutarlar. 

Yýrtýcý kuþlar genelde besinlerini, yedikten 3-6 saat kadar son-

ra dýþký olarak çýkarýr. Çünkü yiyecekler karýnlarýnda çok uzun

süre kalýrsa aðýrlaþýrlar. O zaman da hýzlý uçamaz ve serî þekilde

avlanmakta zorlanýrlar. Kuzu kuþlarý ise yedikleri yiyeceklerden
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arta kalanlarý ancak 24 saat sonra dýþarý çýkarýr. Fakat bu durum

onlar için hiç problem olmaz. Çünkü zaten kaçan bir canlýyý kova-

lamak için hafifleme gibi bir dertleri yoktur. Onlarýn beslenmesi

için gerekli olan sadece kupkuru bir kemiktir.
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Beyaz Kutup Sakinleri

ýþ mevsimi boyunca soðuðu iliklerimize kadar his-

settiðimiz günler çoðunluktadýr. Fakat bizler için

ilkbaharýn geliþiyle birlikte bu soðuklar biter.

Dünya’mýzýn bazý yerleri ise soðuðu sürekli yaþar.

Mesela kutuplar, yýlýn tamamýnda karla ve buzul-

larla kaplýdýr. Üstelik bu bölgelerde sýk sýk kar fýrtýnalarý da olur. Ya-

ni her bakýmdan þartlar zorludur. Yine de bir çok canlý yaþar kutup-

larda. Bu zorluklar içinde hayatý mümkün kýlan kolaylýklar ya-

ratýlmýþtýr. 



Kutuplarda yaþayan canlýlar, hayatlarýnýn her aþamasýnda ken-

dilerini zorluklardan kurtaracak vücut özelliklerine sahiptir. Tepe-

den týrnaða donanýmlý olan bu bölge sakinlerinden biri de kutup

ayýsýdýr. Göz kapaklarýndan týrnaklarýna kadar her yeri âdeta “Ku-

tuplar için yaratýldým!” der. 

Karþýdan ilk bakýldýðýnda kocaman bir kardan adama benze-

yen bu hayvanlar çok iri yapýlýdýr. Erkeklerin aðýrlýðý 800 kilogra-

mý bulur. Boylarý ise 2.5 metreye ulaþýr. Onlarý kutup soðuðundan

koruyan ilk tedbir, derilerinin altýnda bulunan kalýn yað tabakasý-

dýr. Dýþarýdaki soðuðun ayýnýn içine girmesini engelleyen bu taba-

kanýn kalýnlýðý yaklaþýk 10 santimetredir. Bu tabaka sayesinde ku-

tup ayýsý, soðuktan öyle güzel korunur ki buzlu sularda hiç üþü-

meden saatlerce yüzebilir. Karda ve buzda yürürken de hiç üþü-

mez. Çünkü ayaklarý soðuktan etkilenmeyecek þekilde kalýn kürk-

lerle kaplanmýþtýr. Ayak tabanlarý kaymadýðýndan buz üzerinde

çok hýzlý koþabilir de. Bizim birkaç dakika basmaya dayanamaya-

caðýmýz soðuðu hissetmez bile.

Oldukça kalýn, sýk, uzun ve kabarýk olan tüyleri de soðuða kar-

þý diðer bir yardýmcýsýdýr. Tüyler, sanki birer fiber optik kablo gibi-

dir. Solgun kutup ýþýðýný doðrudan ayýnýn bedenine taþýr. Bu sayede
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güneþ ýþýnlarý, sanki ayýnýn postu yokmuþ gibi doðrudan cildiyle te-

mas eder. Iþýk önce ýsýya çevrilir; sonra da vücudu tarafýndan emilir.

Böylece soðuk kutup ikliminde bile bedeni sýcak kalabilir. Soðuða

karþý böyle donanýmlý olmasýnýn yanýnda gözleri de kar körlüðüne

karþý korumalýdýr. Gözlerinde zara benzeyen bir gözkapaðý daha

vardýr. Bu kapak bir nevi güneþ gözlüðü görevi yapar. Böylece ayý-

nýn gözleri, her tarafý kaplayan beyazlýkla kamaþmaz. 

Renklerinin hep beyaz ya da sarýmsý olmasý da sebepsiz deðildir

þüphesiz. Kürkü, bembeyaz buzullar içinde kolayca saklanabilmesi-

ni saðlar. Beyaz bedeninde tek siyah yeri ise burnudur. Bu durum

kamuflajýný bozacak gibi dururken o ne yapar biliyor musunuz?
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Beyaz renkli ön patileriyle burnunu kapatýr ve renk farkýný ortadan

kaldýrýr. Böylece kendisine yaklaþan avý onu fark edemez. Görülen o

ki bu hayvanlara zor þartlara dayanmalarýný saðlayacak vücut özel-

likleri verilirken bu özellikleri kullandýracak davranýþlar da ilham

edilmiþtir. Bu davranýþlarýn en dikkat çekici olanýný ise yavrularýna

yuva kuran anne ayýlar sergiler. 

Kar yýðýnlarýnýn altýna kurulan yuvalar, rasgele kazýlmýþ çukur-

lar deðildir. Anne ayý, yuvayý yaparken yavrularýn hayatýný sürdüre-

bilmesi için gerekli bütün detaylarý göz önünde bulundurur. En il-

ginci de yuvanýn sýcak olmasý gerektiðini bilmesi ve yuvayý buna

göre inþa etmesidir. Sýcak havanýn yuvanýn odalarýndan çýkmasýný

engellemek için, odalarý yuvanýn giriþinden daha yüksek seviyede

yapar. Yuvanýn tavanýný ise neredeyse 2 metreye kadar varan bir

kalýnlýkta inþa eder. Bu kar kalýnlýðý da dýþarýdaki soðuðun yuvanýn

içine girmesini engeller. Öyle ki bilim adamlarýnýn ölçümlerine göre

dýþarýsý –30 santigrat derece iken bu yuvalarýn içindeki sýcaklýðýn 2

ya da 3 santigrat derecenin altýna hiç düþmediði gözlenmiþtir. Sýcak

havanýn yukarý çýktýðýný, soðuk havanýn aþaðý indiðini ve kalýn kar

tabakalarýnýn yalýtým özelliði olduðunu bilmeyi gerektiren bu in-

þanýn, bir ayý tarafýndan yapýlýyor olmasý þaþýrtýcý deðil mi?

Yuvasýný hazýrlamýþ vaziyette bekleyen anne ayýlarýn yavrularý

genellikle kýþ ortasýnda doðar. Ýlk anda çok küçük ve tüysüz olan,

üstelik göremeyen yavrular her türlü zor þarta raðmen en güzel þe-

kilde bakýlýr. Çünkü nasýl ki anne ayýya, yavrusu için yapacaðý yu-

vanýn her türlü donanýmý öðretilmiþse ona bakmasýný saðlayacak

þefkat de verilmiþtir.



Yorulmadan Uçanlar

elli bir hedefi olan, buna ulaþmak için bir araya ge-

len, dayanýþma ve yardýmlaþma içinde hareket eden-

ler, hedeflerine çabuk ve kolay ulaþýrlar. Hatta yer-

den binlerce metre yüksekte olsalar bile. Kimden mi

bahsediyorum? Göç ederken havada “V” þeklinde dizilip uçmalarýy-

la meþhur kazlardan. 

Göç sýrasýnda birbirinden ayrýlmayan kazlar, yol boyunca hep

kendilerine ilham edildiði gibi hareket eder. Önce havada “V” þekli
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meydana getirecek biçimde dizilirler. Böylece her bir kazýn kanat

çýrpmasýyla meydana gelen hava akýmý, arkasýndan gelenin iþini

kolaylaþtýrmýþ olur. Önündeki arkadaþýnýn saðladýðý hava akýmýný

kullanan kaz, çok daha rahat uçar. Birlikte hareket edildiði için bir

kazýn tek baþýna gidebileceði yolun yaklaþýk iki katý kadar yol alý-

nýr. Böylece neredeyse %70 oranýnda enerji tasarrufu saðlanýr.
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Kazlardan herhangi biri, bu uçuþ düzeninden çýkýp gruptan ay-

rýlacak olsa uçmakta bile çok zorlanýr. Grubun içindeki hava akýmý-

nýn dýþýnda kalýp kendi gücüyle göçü tamamlamak, bir kaz için ne-

redeyse imkânsýzdýr. Bu sebeple bir þekilde grubun dýþýnda kalmýþ

olan kaz, hiç vakit kaybetmeden arkadaþlarýnýn yanýna geri döner. 

Uçarken havada meydana getirdikleri “V” þeklini bozmayan

kazlar, kendi aralarýnda sýk sýk yer deðiþtirir. Grubun baþýnda uçan

lider kazýn önünde hava akýmý meydana gelmediði için o, diðerle-

rinden daha fazla güç harcar. Yorulunca en arkaya geçer ve onun

hemen arkasýndaki kaz lider olur. Yolculuk bu þekilde yorulan ka-

zýn en arkaya geçip yerini arkasýndaki arkadaþýna býrakmasýyla de-

vam eder. Böylece her kaz, grubun her noktasýnda bulunmuþ olur

ve hepsi de ayný miktarda güç harcar. 

Bu adil topluluk arasýndaki yardýmlaþma ve dayanýþma da çok

iyidir. Hep birlikte giderlerken aralarýnda hastalanan ya da yara-

lanan olursa, onu asla yalnýz býrakmazlar. Gruptan bir iki kaz, he-

men o arkadaþlarýna yardýmla görevlendirilir. Bu yardýmcýlar, ya-

ralý ya da hasta kaz iyileþene kadar ona bakar. Sonra da birlikte yo-

la devam ederler. Çok vakit kaybetmemiþlerse kendi gruplarýna

yetiþmeye çalýþýrlar. Bazen de rastladýklarý baþka bir kaz sürüsüne

katýlýrlar. Onlar da aralarýna katýlmak isteyen bu yeni arkadaþlarý-

ný hemen kabul eder. Hiçbir zaman “Niçin geldiniz?” demezler.

Onlara yaratýlýþtan öðretildiði üzere hep birlikte göklerde süzül-

meye devam ederler.



Soðuk Kýtanýn Sýcak Canlýlarý

enguenlerin Dünyamýz’ýn sadece Güney yarýmküresin-

de yaþadýðýný biliyor muydunuz? Âdeta birer sabýr kah-

ramaný olan bu kuþlarýn yaþadýðý ortam oldukça soðuk-

tur. Bu sebepledir ki her yerleri ýsýyý korumaya uygun yaratýlmýþtýr. Is-

lak vücut soðukta çok üþüyeceðinden vücut ýsýsýnýn korunmasý için
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kuru kalmasý gerekmektedir. Islanmamasý ve üþümemesi için vücu-

duna onu sýcak tutan kalýn tüyler yerleþtirilmiþtir. Bunlarýn üzeri de

yaðlý tüylerle kaplanmýþtýr. Bu yaðlý tüyler, pengueni kiremit bir ça-

tý gibi örter ve suyu alt tabakaya geçirmez. O zaman da alt tarafta-

ki tüyler ýslanmaz. Bir de derisinin altýnda depolanmýþ yað tabaka-

larý vardýr. Bu yað depolarýný, gerekli durumlarda beslenmek ve vü-

cut ýsýlarýný korumak için kullanýrlar. 

Isý kaybýný en aza indirgeyen diðer bir özelliði de gagasýnýn ve

ayaklarýnýn küçük oluþudur. Çünkü bir organýn, çýplak yüzeyi ne

kadar küçükse ýsý kaybý o kadar azalýr. Sýrtýnýn siyah tüylerle kaplý

olmasýnýn sebebi de yine ýsýnmayý saðlamaktýr. Siyah renk, güneþ

ýþýnlarýný çeker ve ýsýyý toplar.

Güney kutbunun soðuðuna karþý böyle donatýlan penguenin,

hayatýný sürdürebilmesi için gýda temin etmesi de gerekir. Beslenmek

için kullandýðý gagasý çok güçlü yaratýlmýþtýr. Çünkü avlayacaðý kay-

gan balýklarý ve bulduðu diðer gýdalarý kaçýrmadan sýkýca kavramak

durumundadýr. Soðuk denizlerde çok hýzlý yüzebilir ve derinlere da-

labilir. Bu denizlerde bulunan yaðlý balýklarý yer. Suyun altýnda, ak-

ciðerlerindeki hava yetinceye kadar avlanýr. Bu sýrada yüzgece ben-

zeyen dar kanatlarý ona hýz, kuyruðu ise manevra yeteneði kazandý-

rýr. 

Birçok penguen cinsi, diðer kuþlar gibi yuva yapar ve yuvalarýn-

da yumurtalarýnýn üzerine kuluçkaya yatar. En iri cins, boyu nere-

deyse 1.20 metre olan “imparator penguen”lerdir. Ýmparator pen-

guenler, yuva yapmaz ancak kutup soðuðunda yine de nesillerini

devam ettirirler. Çünkü Yüce Mevla, yumurtadaki yavru için anne ve
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baba pengueni birlikte görevlendirmiþtir. Anne penguen, yumurta-

sýný býraktýktan sonra baba penguen hemen yumurtanýn bakýmýný

üstlenir. Yumurtayý ayaklarýnýn üstüne koyarak karýn derisindeki bir

kývrýmýn altýna sokar. Anne ise açýk denizlere avlanmaya gider. Çün-

kü yumurtasýnýn meydana geldiði dönemde hiçbir þey yememiþtir.

Buzlarýn üzerinde yalnýz kalan baba penguenler, soðuktan ko-

runmak için kalabalýk gruplar halinde toplanýr. Daire þeklinde bü-

yük bir topluluk meydana getirirler. Güçlüler dýþ halkada, zayýflar

iç kesimde olacak þekilde dizilirler. Isýnanlarla üþüyenler, dýþtan içe

doðru zaman zaman yer deðiþtirirler. Yer deðiþtirme sýrasýnda baba

penguen, yumurtayý ayaðýnýn üzerinden düþürmemek için çok dik-

katli olmak zorundadýr. Çünkü yumurta düþerse ya da bir an için

açýkta kalýp ýsý kaybederse yavru ölür. Kuluçka süresi boyunca ba-

banýn besin kaynaðý, vücudundaki yað depolarýdýr. 

Derken yumurta çatlar. Bir iki gün baba, kursaðýndan çýkardý-

ðý bir sývý ile yavruyu besler. O günlerde anne penguen de buzlara

geri döner. Nöbeti, baba penguenden devralarak yavrusuna bakma-

ya baþlar. Baba ise avlanmak üzere açýk denize çýkar. Çünkü kuluç-

ka süresince o da aç kalmýþtýr. Karnýný doyurduktan sonra buzlara

geri döner. Yavrunun beslenmesinde anne penguene yardým eder.

Artýk anne ve babasý yanýnda olan küçük yavru, bir imparator olma-

sý için büyütülür.
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Teknolojiye Ýlham Olanlar

ýzlý trenlerdeki sessiz çalýþma sistemi için baykuþla-

rýn sessiz uçuþundan yola çýkýldýðýný, birçok robo-

tun böceklere bakýlarak yapýldýðýný, örümcek aðla-

rýnýn mimariye örnek olduðunu biliyor musunuz?

Peki, hýzlý dalýþ için ideal olan paletlerin balinalarýn kuyruklarýna;

daðcýlarýn giydiði botlarýn dað keçilerinin toynaklarýna; kara batmayý
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engelleyen kar ayakkabýlarýnýn ise tavþanlarýn uzun ve yayvan ayakla-

rýna benzediðini fark ettiniz mi? 

Bütün bu saydýðýmýz örneklere baktýðýmýzda görüyoruz ki tabi-

atta var olan ve en ideal þekilde iþleyen bir çok sistem, teknolojiye

ýþýk tutuyor. Ve teknoloji dünyasýndaki bir çok adým, tabiattan alý-

nan ilhamlarla atýlýyor.

Görülen o ki insanoðlunun yapmayý hedeflediði bir çok þeyin

örneklerinin tabiatta varolmasý, insanlýk adýna büyük bir kolaylýk.

Bu kolaylýðýn ve yardýmýn farkýnda olan tasarýmcýlar, mimarlar ve

bilim adamlarý, canlýlarýn yaratýlýþ özelliklerinden yola çýkarak her

geçen gün yeni yeni modeller üretiyorlar. 

Yusufçuða helikopter böceði de dendiðini duymuþsunuzdur.

Neden mi böyle deniliyor? Bir çok özelliði, helikopter üreticileri-

nin tasarýmlarýna model olmuþtur da ondan. Yusufçuðun kanatla-

rý gövdesinin üzerine çaprazlama yerleþtirilmiþtir ve vücut aðýrlý-

ðýný taþýyabilecek yapýdadýr. Bu yaratýlýþ, ona ani manevralar yap-

ma ve hýzýný artýrma imkâný tanýr. Yusufçuk, hangi hýzda ve yön-

de uçarsa uçsun, aniden durup ters yönde uçmaya baþlayabilir.

Çok kýsa bir sürede, saatte 50 kilometreden 90 kilometreye kadar

deðiþen hýzlara ulaþabilir. Helikopter üretimine örnek olan bu

özellikleri ile diðer böceklerden farklýdýr.

Radarýn çalýþma prensibine baktýðýmýzda ise yarasanýn yön bul-

ma prensibiyle ayný olduðunu hemen görürüz. Görme duyularý ol-

dukça zayýf olan yarasalar, insan tarafýndan duyulamayan çok yük-

sek titreþimli ses dalgalarý yayar. Bu dalgalar, çevredeki cisimlere

çarparak yansýr. Yarasa da yansýyan ve kendine gelen bu titreþimle-

re göre yönünü ve hareket tarzýný belirler. Týpký radar gibi.
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Yusufçuðun helikoptere ilham olmasý gibi bir baþka böcek de

elektrik üretiminde bilim adamlarýna örnek olmuþtur. Vücudunda

ýþýk üretebilecek yaratýlýþtaki ateþ böceðidir bu... 

Ateþ böceði, yaklaþýk % 100 verimle, yani kayýpsýz ýþýk üretir.

Elektrik ampullerindeki enerjinin ise yaklaþýk % 96’sý, ýsý enerjisi

olarak açýða çýkar. Yani bir anlamda kaybolur. Üretilmeye çalýþýlan

ýþýk enerjisi olmasýna raðmen ýþýða dönüþen sadece % 3 ya da %

4’lük kýsýmdýr. Soðuk ýþýk da denilen ateþ böceklerinin ürettiði ka-

yýpsýz ýþýk, en verimli aydýnlatma sistemlerinden biridir. Ve günü-

müzdeki aydýnlanma teknolojisinin ulaþmaya çalýþtýðý bir hedeftir.

Diyebiliriz ki bu anlatýlanlar, teknolojiye ilham olan örnekler-

den bazýlarýdýr. Teknoloji insana hizmet eder. Teknolojiye ýþýk tutan

örneklerin, tabiata serpiþtirilmiþ olmasý ise insana gösterilen merha-

meti hissettirir. Elbette insana, tabiattan aldýðý ilhamý teknolojiye

yansýtacak aklýn verilmiþ olmasý da bu sonsuz merhametin bir parça-

sýdýr. Ýnsana düþen ise kendisine verilen aklý, insanlýða hizmet olarak

dönecek hayýrlý iþlerde kullanmaktýr. Bunu yapmanýn en iyi yolu bel-

ki de bakmakla görmek arasýndaki farký anlamaktan geçer. Kâinatýn

her köþesine iþlenmiþ olan ilahî sanatlara bakarken onlardaki incelik

ve mükemmellikleri görebilmek dileðiyle...



En Uzun Boylu

zun boyu, zarif boynu ve uzun kirpiklerle süslen-

miþ iri gözleri ile canlýlar âleminin farklý bir üyesi-

dir zürafa. Acaba boyu neden bu kadar uzun? En

çok hangi aðacý seviyor? Onun yapraklarýný yediði aðaç ölmüyor

mu? Susadýðýnda ne yapýyor? Ýki zürafa birbiriyle nasýl haberleþir?
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Zürafa, 6 metreye varan boyuyla bütün memeli hayvanlar

içinde en uzun boylu canlýdýr. Geviþ getirir, çift týrnaklý ve boy-

nuzludur. Çok kýsa olan boynuzlarýnýn üzeri kadife gibi bir de-

ri ile örtülüdür. Memelilerin büyük çoðunluðunda olduðu gibi

zürafanýn boynunda da 7 omur vardýr. Bir fare ya da bir kedi-

nin boynundaki omur sayýsý da 7’ dir. Küçücük bir farede veya

kedideki omur sayýsýyla koskocaman zürafadaki omur sayýsýnýn

ayný olmasý þaþýrtýcý deðil mi? 

Omur sayýsý diðer birçok memeli ile aynýdýr fakat farklý ola-

rak omurlarý çok iridir ve baðlanýþlarý týpký bir inþaatýn kiriþlerini

andýrýr. Bu sayede zürafa, çok uzun bir boya ve boyuna sahip olur.

Görme, koklama ve iþitme duyularýnýn hepsi çok iyidir. Verdiði

bu özelliklerle Yaratan, hem onlarýn aralarýnda haberleþmelerini

hem de düþmanlarýndan korunmalarýný saðlamýþtýr. Öyle ki bir

zürafa, 1 kilometre uzaktan bile yaklaþan bir aslaný görebilir. 

Kendi aralarýnda sessizce haberleþirler. Bir grup zürafanýn

bir arada durup kulaklarýný dikerek ayný yöne bakmasý, o taraf-

tan düþmanýn yaklaþtýðý anlamýna gelir. Zürafalar için en büyük

tehlike olan aslanlar, onlarý engebeli zemine sürerek kovalama-

ya çalýþýr. Çünkü zürafalar, bozuk zeminde koþarken kolaylýkla

dengesini kaybedip düþebilir. O zaman da aslan hemen zürafa-

nýn boynuna atlar. Bu sebeple zürafalar, düþmanýna bu fýrsatý

vermemek için tehlikeleri gözler ve düz zeminden ayrýlmamaya

çalýþýr. Hatta su içerken bile çevresini kontrol ederler. Ancak
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tehlike sezmiyorlarsa ve temiz bir su bulmuþlarsa su içerler. Bu-

nun için de ön ayaklarýný açar ve baþlarýný suya doðru indirirler.

Su ihtiyaçlarýnýn çoðunu ise yedikleri aðaç yapraklarýndan kar-

þýlarlar. Çünkü aðaç yapraklarýnýn neredeyse %70’i sudur.

Afrika’nýn geniþ çayýrlýk ve yüksek aðaçlý bölgelerinde yaþa-

yan zürafalar, yaratýlýþtan sahip olduklarý boy avantajlarýyla aðaç-

larýn üst dallarýndaki taze yaprak ve meyvelere rahatça uzanabi-

lir. En çok sevdikleri yiyecek, akasya aðaçlarýnýn çiçekleri ve taze

yapraklarýdýr. Zürafa ile akasya aðacý arasýndaki iliþki oldukça þa-

þýrtýcýdýr. 

Zürafa, akasya aðacýnýn taze ve yeni sürgünlerini bir miktar

yer ve býrakýr. Asla aðacý kurutacak kadar yemez. Çünkü züra-

fa, yapraklarý yemeye baþladýktan belli bir zaman sonra aðaç acý

bir madde üretir. Bunun üzerine yapraklarýndaki suyun tadý acý-

laþýr. Tabi ki zürafa, aðzýna gelen bu acý tattan hiç hoþlanmaz ve

yapraklarý yemeyi býrakýr. Yani zürafa karnýný doyururken âde-

ta aðacý budamýþ olur. Üstelik zürafa ile akasya aðacýnýn yar-

dýmlaþmasý bu kadarla da bitmez. 

Biliyoruz ki çiçekli bitkiler çoðalmak için tozlaþmaya ihtiyaç

duyarlar. Tozlaþma ise rüzgârýn, yaðmurun ya da çeþitli böcekle-

rin çiçek tozlarýný bir çiçekten diðer bir çiçeðe taþýmasýyla gerçek-

leþir. Zürafa, akasya çiçeklerini yerken çiçek tozlarý zürafanýn ba-

þýndaki ve boynundaki kýllara takýlýr. Zürafa da o aðaçtan aldýðý



çiçek tozlarýný, yapraklarýný yemek için gittiði bir baþka akasya

aðacýna taþýr. Böylece tozlaþmalarýna yardým etmiþ olur. Bir züra-

fa, günde yaklaþýk 20 kilometrelik alanda 100 kadar akasya aða-

cýný gezer ve onlarýn çiçek tozlarýný birbirine taþýr. Yani hem kar-

nýný doyurur hem de aðaçlarýn çoðalmasýna yardým eder.
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“Hiçbir keþif, otlarýn topraðý yarýp 

çýkmasý kadar muhteþem deðildir.” 

Thomas Edison



Sararan Günler

er yýl sonbaharýn geliþiyle birlikte tabiat büyük

bir sessizliðe bürünür. Bu sarý mevsimle, biz yaza

veda ederken aðaçlar da yapraklarýna elveda der.

Önce yeþil renklerini kaybeden yapraklar, zamanla sararýp dökülü-

verir. Oysaki aðaçtan kopan bu yapraklarýn her biri, âdeta birer mi-

nik fabrikadýr. Çünkü besin ve oksijen üretme iþi, yani fotosentez
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onlarýn üzerinde gerçekleþir. O zaman aðaçlar, bu önemli parça-

larýndan niçin vazgeçer?

Aslýnda aðaçlar yapraklarýný dökmeye mecbur kalýr. Çünkü

sonbaharýn peþine gelecek olan kýþ, bir bitki için gerçekten çok zor

bir mevsimdir. Havalar soðudukça topraktaki su gitgide katýlaþýr

ve emilmesi bir hayli zorlaþýr. Buna raðmen yapraklarýn hâlâ suya

ihtiyaçlarý vardýr. Çünkü onlar nefes alýp veren, terleyen, canlý var-

lýklardýr. Terledikçe de hâliyle suya olan ihtiyaçlarý artar. Toprakta

zaten az miktarda olan suyu, emmeye çalýþýrlar. Tabi bu durum,

aðaç için büyük bir külfettir. Oldukça narin yapýda olan yaprak-

larýn, kýþ soðuðuna dayanabilmeleri de zaten pek mümkün deðil-

dir. Nasýl olsa parçalanýp topraða düþecek olan yapraðýn, aðacýn

üzerinde fazladan durup artýk iyice azalmýþ olan suyu kullanmasý

israf olur. Bu yüzden aðaçlar, soðuk kýþ günleri gelmeden yaprak-

larýný döker. Peki, aðaçlar havalarýn soðumaya baþladýðýný ve kýþýn

geleceðini nasýl anlar? 

Yaz boyunca ve özellikle de sonbaharýn gelmesiyle birlikte, ge-

celer uzarken gündüzler giderek kýsalýr. Dünya’ya gelen güneþ

ýþýðýnýn miktarýnda da belirgin bir azalma olur. Gündüzlerde yani

aydýnlýk zamanlardaki bu kýsalmayý, aðaçlarýn yapraklarý hemen

fark eder. Çünkü yapraklarýn üzerine ýþýða duyarlý parçacýklar yer-

leþtirilmiþtir. Ýþte bu parçacýklarýn, ýþýðýn azaldýðýný algýlamasýyla

yapraðýn yaþlanma programý baþlatýlmýþ olur. 
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Ýlk olarak yapraklarýn fotosentezden sorumlu yerlerine yavaþ-

lama sinyali gider. Sonra da aðaç, yapraklarýndaki bütün besleyici

maddeleri emmeye baþlar. Böylece nitrat, fosfat, potasyum gibi

deðerli maddeler, düþen yaprakla beraber kaybedilmemiþ olur. Bu

maddeler, aðaç gövdesinin ortasýndan geçen iliðe kadar çekilir ve

burada depolanýr. Bu sýrada zaten yavaþlama sinyali almýþ olan fo-

tosentezin ana merkezi klorofiller bozulmaya baþlar. Yapraklara

yeþil renk vermekle görevli olan klorofiller çürüyünce yapraklar

yeþilliklerini kaybeder. Ama renksiz de býrakýlmazlar. Daha önce

klorofil tarafýndan baskýlanan bazý renk maddeleri o andan itiba-

ren serbest kalýr. Sonra da yapraklarýn sarý, kavuniçi, kahverengi,

kýrmýzý tonlarda görünmesini saðlama görevlerini yerine getirirler. 

Klorofillerin bozulmasýyla yapraktaki besin üretimi durunca

aðaç, yaprak saplarýný beslemeyi özellikle býrakýr. Bu durumda

sapý zayýflayan yapraðý, küçük bir rüzgâr bile kolayca yerinden ko-

parýr. Yapraðýn koptuðu yerdeki yaranýn üzeri hemen bir mantar

tabakasýyla kapatýlýr. Böylece aðacýn o kýsýmlardan su kaybetmesi,

soðuktan ve bazý bakterilerden zarar görmesi engellenmiþ olur. So-

ðuða karþý bütün tedbirlerini almýþ olan aðaçlar, sanki kýþlýk elbi-

selerini giymiþ gibidir. Acaba bu sýrada dökülen yapraklara ne

olur? Aðaçta görevleri bitip de yere düþünce yok olup giderler mi?

Düþtükleri yerde rengârenk bir örtü meydana getiren yaprak-

lar, tabi ki ne öylece kalýr ne de yok olurlar. Çünkü toprakta

sürekli bir yeniden dönüþüm vardýr. 





Topraða düþen ölü yapraklar, hemen böceklerin, solucanlarýn

ve bakterilerin saldýrýsýna uðrar. Yaprakta kalmýþ olan son besin

maddeleri, bakteri ve mantarlar tarafýndan sindirilip topraða

karýþtýrýlýr. Aðaçlar da bu besini kökleri aracýlýðýyla topraktan tek-

rar alýr. 
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Demek ki aðaçtan koparken görevi bitmiþ gibi görünen yap-

raðý, toprakta bir baþka önemli görev ve yeni bir hayat beklemekte-

dir. Her mevsim tekrarlanan bu olay, âdeta bir yenilenme, tazeliðe

adým, yeniden doðuþa basamaktýr. Yapraðý bir besin ve oksijen de-

posu olarak Yaratan, zamaný geldiðinde onu dalýndan koparacak sis-

temi de programlamýþtýr. Ve O’nun izni olmadan, bir yaprak dahi

yere düþmez.
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Dört Mevsim Þifa

Yeryüzünde farklý görünüþte, farklý renk ve kokuda

binlerce çeþit meyve vardýr. Bu çok çeþitli meyvelerin

hiç birisi, içerisinde yetiþtikleri kapkara topraða da

birbirine de benzemez. Sadece ona gerekli olan mine-

raller, topraktan alýnarak meyveye ulaþtýrýlýr. Topraktan alýnan mi-

neraller ve su, havadan alýnan karbondioksit ile güneþ ýþýðý altýnda

birleþtirilir. Bu birleþtirme iþlemi, meyvenin ait olduðu bitkinin yap-

raklarýnda gerçekleþir. Gerçekleþen iþlemler sonrasýnda elde edilen



besin, bitki gövdesine oradan da meyvelere gönderilir. Mükemmel

bir düzen içerisinde iþleyen bu sistemde her bitki türüne ait meyve,

belirli bir renge, tada ve kokuya sahip olur. Her meyve cinsi içeri-

sinde ise belli oranlarda mineral ve vitamin bulunur. Peki, bu mik-

tarý bile özel ayarlanan mineral ve vitaminin bizim için anlamý ne-

dir?

Meyveler, öncelikle biz insanlar olmak üzere yeryüzünde yaþa-

yan bütün canlýlar için faydalar taþýr. Ýhtiyacýmýz olan birçok vita-

min ve minerali onlardan alýrýz. Lifli yiyecek olduklarýndan sindirim

sisteminin düzenli çalýþmasýna da yardým ederler. Bununla birlikte

pek çok hastalýkta engelleyici ya da tedavi edici tesirlerinin olduðu

da bilimsel olarak kesinleþmiþtir. Ýnsan bedenine çok yönlü faydala-

rý olan bu besin türü, ayný zamanda hoþa giden bir yiyecektir. Arzu

edilerek, zevkle ve iþtahla yenen bir besinin, yaný sýra fayda ve þifa

dolu olmasý ne büyük bir lütuftur.

En dikkat çekici olan ise özelliklerin, ihtiyaçlarýmýza en uygun

þekilde mevsim meyvelerine yerleþtirilmiþ olmasýdýr. Bütün meyve-

ler, bulunduklarý mevsimin ihtiyaçlarýna göre donatýlmýþtýr. Ayrýca

her birisi, insanýn o mevsimde yemeyi arzu edeceði özelliktedir ve

vücudun ihtiyacýna en güzel þekilde cevap verir.

Kýþ meyveleri, soðuk havalarda vücudumuza direnç kazandýran

vitaminlerle doludur. Mesela C vitamini yönünden oldukça zengin

olan portakal, greyfurt, mandalina gibi meyveler; soðuk algýnlýðý,

nezle ve gribal enfeksiyonlarýn tedavisinde çok faydalýdýr. Her birisi

de baðýþýklýk sistemimizin güçlenmesine yardýmcý olacak vitamin-

lerce zengin ve sulu meyvelerdir. Ve hepimiz biliyoruz ki bu fayda
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dolu meyveler, en faydalý olacaðý zaman, yani anlatýlan rahatsýzlýk-

larýn yoðun olarak yaþandýðý kýþ mevsiminde, insanlarýn hizmetine

sunulmuþtur.

Kýþýn tersine yaz mevsiminde, vücudumuzun ihtiyaçlarý çok da-

ha farklýdýr. Yazýn artan sýcakla birlikte su ve þeker takviyesine ihti-

yaç duyarýz. Bu ihtiyaca cevap olan en önemli yaz meyvelerinden bi-

ri karpuzdur. Yað ve kolesterol içermediðinden kalorisi düþüktür.

Vücudumuzdaki toksinleri temizler ve zindelik kazandýrýr. Ýçerdiði

bol su ve vitaminlerle saðlýklý beslenmemizde önemli rol oynar. Tat-

lý, sulu, soðuk bir karpuz yaz aylarýnýn en lezzetli serinleticisidir. Za-

ten bu mevsimde bize gereken de budur. Yaný sýra salkým salkým

üzümler, mis kokulu kavunlar, kýpkýrmýzý kirazlar da farklý farklý

lezzetleriyle birlikte bize faydalar saðlar.

Görülüyor ki vücudumuzun ihtiyaç duyduðu her gýda yaratýl-

mýþtýr. Hem de kusursuz bir sistemde, gerekli olduðunda bulabile-

ceðimiz þekilde ve her mevsimde farklý bir besinin içinde. Ýhtiyaçla-

rýmýzýn beynimize istek olarak iletiliyor olmasý, belki de iþin en gü-

zel yönüdür. Yani her mevsimde vücudumuz neye ihtiyaç duyuyor-

sa, onu arzu ederiz ve de buluruz. 



Hayvan Yiyen Bitki

er zaman hayvanlarýn bitki yemediðini, bazý bitki-

lerin de avladýklarý hayvanlarla beslendiðini biliyor

muydunuz? Aðzý, dili, midesi olmayan; üstelik bu-

lunduðu yerden ayrýlamayan bir canlý, bütün bun-

larý nasýl yapýyor dersiniz? Bu çok farklý beslenme biçiminin sebebi

ne olabilir?

Bu etçil bitkilerin yapýlarý, diðer çiçekli bitkilerinkinden çok

farklýdýr. Üzerinde yaþadýklarý topraklar ise azot bakýmýndan oldukça
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fakirdir. Oysaki azot, bir canlý için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtýr.

Çünkü vücut hücreleri azotu, protein üretiminde kullanýr ve bütün

canlýlýk faaliyetleri proteinlerle gerçekleþtirilir. Ýþte bu bitkiler, top-

raktan yeterli miktarda azot alamadýklarýndan üzerlerine konan kü-

çük hayvanlarý, kendilerine protein kaynaðý yapar.

Avýna kendisi gidemeyeceði için onu üzerine çekebilecek güzel-

likte yaratýlmýþ olan bu et severlerden biri de Venüs bitkisidir. Onun

dikkat çekici rengine ve kokusuna hiç tereddüt etmeden gelen bö-

cekler, bitkinin üzerine konmakla kendilerini besin haline getirecek

kapanýn içine girmiþ olur. 

Venüs’ün salgýladýðý þeker kokulu madde üzerinde gezinirken ne-

fis bir yiyecek kaynaðý bulduðunu zanneden böcek, farkýnda olmadan

bitkinin yapraklarýndaki tüylere dokunur. Böceðin tüylere deðmesiy-

le, bitki üzerinde mekanik bir tesir meydana gelir. Bu deðiþiklik he-

men tüycüklerin altýndaki alýcýlara iletilir. Alýcýlar, meydana gelen



elektriksel sinyalleri yapraðýn her tarafýna yayar. Sinyaller, yapraklarý

hýzlýca harekete geçirmekle görevli hücrelere kadar ulaþýr ve bitki ani-

den kapanýr. 

Üzerinde gezindiði göz alýcý kýrmýzý yapraklar birbirine kenetlenip

kapanýnca, böcek birden bire kapkaranlýk bir odada kalmýþ gibi olur.

Ýlk refleksi de tabiî ki var gücüyle çýrpýnmaktýr. Ancak bu kurtulma

çabalarý, sadece yapraklarýn daha sýký kapanmasýný saðlar. Çünkü bö-

cek her çýrpýnýþýnda tüylere tekrar tekrar deðer ve elektriksel itmeler

devam eder. Bu sýrada yapraklarýn iç kýsýmlarýndaki sindirim bezleri de

durumdan haberdar olur ve eritici sývýlarýný salgýlamaya baþlar. Böyle-

ce böcek, yavaþ yavaþ bitkinin emebileceði proteince zengin peltemsi

bir besin haline gelir. Sindirim tamamlandýktan sonra, sistem tam ter-

sine çalýþmaya baþlar ve kapan açýlýr. Venüs’ün yapraklarý tekrar, yeni

yeni böcekleri üzerine çekecek göz alýcý kýrmýzý rengiyle ortadadýr. 
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Peki, Venüs bitkisinin üzerine bir sinek ya da böcek konmasa da

bir yaðmur damlasý düþse yapraklar yine kapanýr mý acaba? Yani

yapraklara her deðen cisim sistemi çalýþtýrabilir mi? Tüylere iki kez

dokunulmadýðý takdirde ya da ilk dokunuþtan yaklaþýk yarým daki-

ka sonra, ikinci dokunuþ gerçekleþmezse yapraklar kapanmaz. Bu

sayede yapraklarýn, gereksiz yere kapanýp yýpranmasý engellenmiþ

olur. Çünkü bu sistem, bitkinin rýzýklanmasý için kurulmuþtur ve

sistemi çalýþtýrmak üzere sebep kýlýnan yine onun rýzkýdýr. Bu bazen

bir böcek, bazen bir sinek, bazen de küçük bir kurbaða olur.



95Seçilmiþ Gezegen

Meyve Ýçinde Meyve

evsim meyve ve sebzelerini sofralarýmýzdan ek-

sik etmediðimiz sürece hastalýklardan daha bir

uzak olduðumuzu biliyoruz. Ancak bu þifa kay-

naðý meyvelerden biri var ki ona Kur’ân-ý

Kerîm’de dahi yer verilmiþtir. Üzerine zeytinle birlikte yemin edilen

bu meyve incirden baþkasý deðildir.
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Baþlý baþýna bir araþtýrma konusu olan incir, aslýnda çok sayýda

küçük meyvecikten meydana gelmiþ bir bileþik meyvedir. Hani in-

cir yerken aðzýmýza gelen kum tanecikleri gibi küçük çekirdekler

var ya; iþte onlarýn her biri bir meyvecik tohumudur. Ýnciri mevsi-

minde taze olarak, her zaman da kurutulmuþ olarak bulmak müm-

kündür. Peki, sürekli bulabileceðimiz bu meyveyi soframýzdan eksik

etmemeye dikkat ediyor muyuz? Zannediyorum bu sorunun cevabý

kiþiden kiþiye deðiþecektir. Çünkü gýdalarý gerektiði gibi tüketme

bilincimiz, biraz da onlarý tanýmamýza baðlýdýr.

Ýncire bu gözle bakýnca ilk dikkat çeken, bu meyvenin vitamin

ve mineral açýsýndan çok zengin olduðudur. Mesela bunlardan biri,

demirin baðýrsaklardan daha çok emilmesini saðlayan bakýr minera-

lidir. Bu sebeple kansýzlýk problemi olanlarýn ve geliþme çaðýndaki-

lerin incir yemesinde çok fayda vardýr. 

Ýncir kalsiyum açýsýndan da çok iyi bir kaynaktýr. Çünkü yapý-

sýnda süttekinden daha fazla kalsiyum bulunur. Yað ve kolesterol

bulundurmayan incirdeki þekerin ise sindirimi kolay ve kontrollü-

dür. Ýncirdeki bitkisel liflerin de vücudumuza çok büyük hizmeti

vardýr. Bu lifler, meyvenin yapýsýndaki maddelerin baðýrsaklarda

kontrollü bir þekilde emilmesini saðlar. Böylece hem açlýk hissi aza-

lýr hem de vücuttaki kan þekeri ve kolesterol seviyeleri kontrol altý-

na alýnmýþ olur. Bu özelliði sayesinde incir, aþýrý þiþmanlýðýn tedavi-

sinde de kullanýlmaktadýr. Özellikle sabah aç karnýna yenilen incir,

baðýrsaklarý hareketlendirip güzelce temizlenmesine yardým eder.





98 Seçilmiþ Gezegen

Bunlarýn yaný sýra incirin içinde herhangi bir besin deðeri olma-

yan bazý maddeler de vardýr. Son yýllarda yapýlan araþtýrmalar bu

maddelerin kanser oluþumunu, kalp ve damar hastalýklarýný engelle-

yebilecek özelliklerde olduðunu göstermiþtir.  

Ayrýca incirin sadece meyvesi deðil diðer bazý bölümleri de çok

faydalýdýr. Aðacýnýn reçinesinden, kurumuþ yapraklarýna; meyvesin-

den, taze meyvenin kopma yerinden sýzan süt görünümlü sývýya ka-

dar pek çok araþtýrmaya konu olmuþtur. Kim bilir belki de ileride

incir ile ilgili yapýlacak pek çok araþtýrma yeni yeni ilaçlarýn keþfine

ilham olur. Yani diyebiliriz ki aslýnda incir hem gýda hem de þifadýr.
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Mikroskobik Mutfak

alzemeleri biraz su, biraz karbon dioksit ve bir mik-

tar mineral madde olan bir yemek düþünelim. Klo-

roplâst isimli mikroskobik bir tencerede güneþ ýþý-

ðýyla piþsin... Yemek servise hazýr olunca da size ik-

ram edilmiþ olsun. Az da olsa tadýna bakar mýydýnýz? Kim bilir bel-

ki de sürekli tadýyorsunuzdur...

Bir yemek tarifiymiþ gibi anlattýðýmýz bu olay, aslýnda yeþil bit-

kilerin kendi besinlerini üretebilmesi için kurulmuþ olan harika sis-

tem, fotosentezdir. Tarifi yapýlan yemek ise fotosentez olayý sýrasýnda
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üretilen besindir. Aþçýsý, yeþil bitkiler olan bu sýrlý yemeðin içinde

piþirildiði bir tencereye benzettiðimiz kloroplâst, gerçekte bitkinin

yaprak hücrelerinde bulunan bir organeldir. Milimetrenin yaklaþýk

binde biri kadardýr ve yalnýzca mikroskopla görülebilir. Fotosentez

olayý bu organel içinde gerçekleþir. Hem de çok kýsa bir sürede. Klo-

roplâstýn içinde bulunan klorofil isimli bir madde, güneþ ýþýðýný

emerek fotosentezi baþlatýr. Daha sonra topraktan alýnan su ve mi-

neraller, havadan alýnan karbon dioksit ile birleþtirilir. Böylece bitki

yapraðýnda besin üretimi gerçekleþmiþ olur. Olay sýrasýnda besinle

birlikte oksijen de üretilir.

Biz de dâhil olmak üzere birçok canlýnýn hazýrdan beslendiði-

ni düþünürsek kendi kendine besin yapma oldukça ayrýcalýklý bir

olaydýr. Bu ayrýcalýðý saðlayan, bitki hücresinin insan ve hayvan

hücresinden oldukça farklý yaratýlmýþ olmasýdýr. Bitki hücresinin

fotosentezde görev alan kýsýmlarý, güneþ enerjisini doðrudan kul-

lanabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Ýþte bu sayede bitki, güneþ

enerjisini bünyesine alabilir ve besine çevirip depolayabilir. Sonra

da bu hayatî gýdayý hem kendi kullanýr hem de insanlarýn ve hay-

vanlarýn istifadesine sunar. Böylece bünyelerinde fotosentez ürü-

nü besin bulunduran bu yeþil bitkileri yiyen canlýlar, onlardaki

enerjiyi doðrudan kendi vücutlarýna almýþ olur. Bitkiler üzerin-

den yürütülen bu olay, aslýnda hem bizim hem de tüketici duru-

mundaki diðer canlýlar için apaçýk bir lütuftur. Çünkü biz, ne

kendi besinimizi yapabiliriz ne de güneþ enerjisini vücudumuzda

farklý enerji türlerine dönüþtürebiliriz. Oysaki yaþamak için ener-

jiye ihtiyacýmýz vardýr! 
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Þüphesiz fotosentezi hayatî kýlan bir diðer yön, oksijen üreten

tek tabiî sistem olmasýdýr. Çünkü oksijeni içimize çekmeden, yani

nefes almadan yaþayabilmek mümkün deðildir. Üstelik fotosentez

olayýnda oksijen, aldýðýmýz nefesi verirken çýkardýðýmýz karbon di-

oksitin tüketilmesiyle üretilir. Böylece hem canlýlarýn solunum artý-

ðý olan karbon dioksit havadan temizlenmiþ olur, hem de onun ye-

rine atmosfere oksijen býrakýlýr. Yani bir anlamda insan, yeþil bitki-

lerin varlýðýnda her nefes veriþinde alacaðý yeni nefesi hazýrlamýþ

olur. Üstelik tabiatýn süsü olan bu bitkiler, çeþit çeþit olmasýna rað-

men yaprak hücrelerine kurulmuþ olan fabrika hep aynýdýr. Hepsi

de hiç þaþýrmadan ve iþlem sýrasýný bozmadan devamlý üretim yapar.

Bu devir daim böylelikle sürüp gider. Bizler de bu mükemmel çev-

rimin sonsuz bir merhametin eseri olduðunu aldýðýmýz her nefesle

tekrar tekrar hissederiz.



Özel Bir Meyve

er Ramazan sofralarýmýzda hemen yerini almasýna

alýþtýðýmýz bir gýda vardýr: Hurma. Gün boyu sa-

býrla beklediðimiz iftar saati geldiðinde önce ona

uzanýr elimiz. Peygamber Efendimiz’den öðrendi-

ðimiz biçimde hurmayla, hurma yoksa suyla açarýz orucumuzu.

Acaba hurmanýn nasýl bir özelliði var ki bir baþka meyve deðil de
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özellikle hurma tavsiye edilmiþ? Yapýlan araþtýrmalara göre hurma,

insan için gerekli olan bütün gýdalarý tek baþýna içinde bulunduru-

yor. Ýþte bu yüzden orucumuzu hurmayla açýnca açlýk ve susuzluk-

tan doðan gýda ihtiyacýmýzý çok daha çabuk karþýlamaya baþlýyoruz.

Aslýnda hurma sadece Ramazanda deðil, her zaman yenilebi-

lecek bir meyve. Hatta yenilmesi gerekli desek çok daha doðru

olur. Çünkü hurma, kuvvetli besin deðeriyle çok özel bir gýda. Öy-

le ki bilim adamlarý, insanýn sadece hurmayla ve suyla yýllarca ya-

þayabileceðini söylüyorlar. Hurmada çok çeþitli vitamin ve mine-

raller var. Potasyum, kalsiyum, fosfat, magnezyum, demir, fosfor,

betakaroten, A vitamini, çeþitli B vitaminleri... Bütün bu vitamin

ve minerallerin üzerlerine yüklenen görevleri yerine getirmesiyle

hurma âdeta gýdadan çok þifa oluyor. Nasýl mý?

Potasyum, beyne daha çok oksijen gitmesine yardýmcý olarak

berrak düþünmeyi saðlýyor. B1, B2 ve B6 vitaminleri sinir sistemi-

ni dinlendirip güçlendiriyor. Bu sebeple strese, gerilime ve zihnî

yorgunluða en iyi gelen þeylerden birisi hurma yemek. Bunun ya-

nýnda insan günde 15 tane hurma yiyerek vücudunun günlük demir

ihtiyacýný karþýlayabiliyor. Böylece kansýzlýktan korunmuþ oluyor.

Magnezyumun ise kaslarýn düzgün çalýþmasýnda ve vücutta kanser-

li hücrelerin meydana gelmemesinde tesiri var. Kalsiyum ve fosfata

gelince onlarýn görevi, vücudun kemik yapýsýný dengelemek. A vita-

mini de görme gücünü ve vücut direncini artýrýrken bir taraftan bü-

yüme ve geliþmeye yardýmcý oluyor. Bu sebeple geliþmekte olan ço-

cuklarýn hurma yemesi çok faydalý.  
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Bir de diðer meyveler genellikle protein açýsýndan yetersiz iken

hurmada protein de var. Bu özelliði sayesinde vücudun hastalýklara

karþý korunmasýný saðlayýp hücreleri yenileyebiliyor. Ayrýca çok þe-

kerli bir meyve olmasýna raðmen hurmadaki þeker, kan þekerini hýz-

la yükselten glikoz deðil, meyve þekeri fruktoz. Bu þeker türü, vü-

cuda bol miktarda hareket ve ýsý enerjisi kazandýrýyor. Vücutta par-

çalanýp kullanýlmasý da daha kolay. Kandaki þeker seviyesini birden

yükseltmediðinden þeker hastalarýna da uygun.

Bunca özelliðini öðrenince hurmanýn, Kur’ân’da haber verilme-

si ve cennet nimetleri arasýnda zikredilmiþ olmasý çok daha iyi anla-

þýlýyor. Hurma, sadece bir meyve deðil, âdeta her derde deva bir ilaç

gibi.
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Sayýlarýn Sýrlý Dünyasý

içeklerde, aðaçlarda, çam kozalaklarýnda hatta elma-

nýn ve limonun içinde sayý bulmayý denediniz mi

hiç? Peki, farklý bitkilerde ortak bazý sayýlarla karþý-

laþacaðýnýzý düþündünüz mü? 

Hepimiz biliriz yoncalarýn hemen hepsi 3 yapraklýdýr. Menek-

þeler, sardunyalar ve düðün çiçekleri 5 yapraða sahiptir. Kozmos



çiçeði 8, mýsýr kadifesi 13, yýldýz çiçeði de 21 yapraklýdýr. Papat-

yalarýn ise ya 34 ya 55 ya da 89 yapraðý vardýr. 

Farklý bitkilerde karþýmýza çýkan bu sayýlarý, sýralayýnca bir

sayý dizisine benziyor deðil mi? 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Tabi-

atý okuyarak elde ettiðimiz bu sayýlar gerçekten de bir diziye ait.

Ünlü matematikçi Fibonacci’nin üzerinde çalýþtýðý bir sayý dizisi-

ne. Bu dizide bir sonraki sayýyý bulmak için her zaman son iki sa-

yý toplanýyor ve altýn dizi oluþuyor. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,

89, 144, 233... 

Ýnsanlarýn bulduðu en büyük Fibonacci sayýsýnýn yüzlerce ba-

samaðý var. Ancak tabiata bu sayýlarýn penceresinden bakmak için

çok fazlasýna ihtiyacýmýz yok. Tabiatta hemen her yerde rastladýðý-

mýz bu sayýlar yaratýlýþtaki düzenin bir göstergesidir.



Peki, bu sayýlarýn ve düzenin bitkiler açýsýndan ne önemi olabi-

lir? Bir bitkiyi dikkatle incelerseniz fark edersiniz ki yapraklar, sap-

lar üzerinde birbirini izler ve dönerek çýkar. Yaprak sayýsý, bitkilere

göre deðiþir ama her zaman bir Fibonacci sayýsýný verir. 

Mesela; bir daldaki yapraðý belirleyip onun üstündeki yaprak-

larý, o yaprakla ayný hizadaki bir baþka yapraða gelinceye kadar sa-

yarsak karaaðaçta 3, kiraz aðacýnda 5, armut aðacýnda 8 yaprak

buluruz. Ve hiçbir yapraðýn, alttaki yapraðý kapatmayacak þekilde

dizilmiþ olduðunu görürüz. Bu da demektir ki her bir yaprak gü-

neþ ýþýðýný eþit þekilde paylaþýyor. Yaðmur damlalarý bitkinin her

yapraðýna deðebiliyor. Ve yapraklar en verimli þekilde havalanabi-

liyor.



Sayýlar; bir kývýrcýðýn yapraklarýnda, ananasýn ve kozalaklarýn

kat kat kabuklarýnda, soðanýn katmanlarý arasýnda, meyve ve sebze-

lerin çoðunun içindeki boþluklarda da gizlidir. Ve kendi dilleriyle

kâinatýn yaratýlýþýndaki düzeni ve mükemmelliði bir kere daha

hatýrlatýrlar. 
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Þifreli Minik Sandýk

itkiler âleminin penceresini þöyle bir araladýðýmýzda

çok zengin bir çeþitlilikle karþýlaþýrýz. Metrelerce

uzunluktaki aðaçlardan rengârenk çiçeklere, birbi-

rinden leziz meyvelerden besin deposu sebzelere ka-

dar öyle çok bitki vardýr ki... Hepsi de hem güzellikleriyle estetik

zevkimize hitap eder, hem de bildiðimiz ya da bilemediðimiz pek

çok faydalar taþýr. Bizler onlarý daha çok toprak üstündeki görüntü-

leriyle bilir ve izleriz. Oysaki bitkilerin bir de toprak altýnda geçen



günleri vardýr. Ve toprak altýndaki hayat, küçük bir tohumla baþlar.

Ýlk baþta sadece bir tohumdan ibaret olan bitki, baþýný topraktan

çýkarana kadar acaba neler yaþar?

Toprakla buluþan tohum, ilk anda âdeta derin bir uykuda gibi-

dir. Sürekli bir dönüþümün olduðu topraðýn baðrýnda, ait olduðu

bitkiden devraldýðý bilgiler ýþýðýnda büyümeyi bekler. Büyümenin

ilk basamaðý ise çimlenmektir. Çimlenme de ancak tohum uygun

bir sýcaklýkta, su ve oksijenle buluþtuðunda baþlayabilir. Gerekli

þartlarý bulduðunda uykusundan uyanan tohumun ilk iþi, topraktan

su çekmek olur. Çünkü büyüme iþinde görev alan enzimler, sadece

nemli ortamda çalýþabilir.

Tohum suya kavuþtuktan sonra içindeki hücreler, ardý ardýna

bölünüp çoðalmaya baþlar. Bununla birlikte tohum, artýk bitki ol-

ma yoluna girmiþ demektir. Çünkü ait olduðu bitkiye dair her þey,

bölünmeye baþlayan bu hücrelerde kayýtlýdýr. Bitkinin küçük bir

kopyasý olan tohum, âdeta onun neslinin devamýna aracý yapýlan bir

hayat kutucuðu gibidir.

Sýra, artýk içinde can olan tohumdan kök ve filiz büyümesine

gelmiþtir. Önce tohumun kabuðu açýlýr. Sonra da köklerinin aþaðýya,

filizin yukarýya doðru uzamasýný ve içine besin taþýnmasýný saðlaya-

cak sistemlerin hepsi ayný anda geliþmeye baþlar. Ancak bütün bun-

larýn olabilmesi ve büyüme enzimlerinin aktif çalýþabilmesi için ener-

jiye ihtiyaç vardýr. Ýþte bu aþamada mutlaka besin gereklidir. Çünkü

tohum, gerekli olan enerjiyi solunum sýrasýnda besini oksijenle yaka-

rak elde edecektir. Fakat henüz tohumun topraktaki mineralleri al-

masýný saðlayacak kökleri yoktur. Fotosentez yaparak besin üretecek
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yapraklarý da. Peki, tohum, büyümesi için gerekli olan besini nereden

bulmaktadýr? 

Þifreli minik bir sandýðý andýran tohumun içine, bitkiye ait gene-

tik programýn yaný sýra bir de besin deposu konulmuþtur. Ve tohum,

bir bitki olarak kendi besinini üretir hale gelinceye kadar gýdasýný

bünyesindeki bu depodan alýr. Bu sebeple depodaki besin, mutlaka

tohumun geliþimini tamamlamasýna yetecek miktarda olmalýdýr ki

öyle de yapýlmýþtýr. Her bitkinin tohumunda tam ihtiyacý kadar besin

bulunur. Ne eksik ne de fazla.

Büyümeye baþlayan tohumdan çýkan ilk bölüm, kökçüklerdir.

Hýzla çoðalan hücrelerden yaratýlmýþ olan kökçükler, sürekli sürgün

verir ve büyür. Üzerlerindeki yer çekimi sinyallerini algýlayan hücre-

lerin kýlavuzluðunda topraðýn derinlerine doðru ilerlerler.

Kökçüklerin büyümesini filizin gövdesini ve yapraklarýný üretecek

olan tomurcuklarýn geliþimi izler. Filiz, toprak üstüne ýþýða doðru

yönelir ve sürekli güçlenir. Bu sýrada ona yolunu göstermekle görev-

li olan, üzerindeki ýþýða duyarlý hücrelerdir. 

Baþlangýçta gramlarla ifade edebileceðimiz kadar hafif olan to-

hum, zamaný geldiðinde üzerindeki kilolarca aðýrlýktaki topraðý dele-

rek yukarýya çýkarken hiç zorlanmaz. Her hareketiyle gideceði yolu

bildiðini anlatýrcasýna, cýlýz bir filiz olarak topraðýn üstüne çýkýp ýþýða

ulaþýr. Ýlk yapraklarý açýldýðýndaysa artýk tohumundaki besini bitirmiþ

olan filiz, kendi besinini üretmeye baþlar. Sonra da tohumunda

yazýldýðý üzere büyümeye devam eder. Belki kocaman bir incir aðacý,

belki kýrmýzý bir gül, belki de tatlý bir bal kabaðý olur. Hâl diliyle de

bütün hayatýný küçücük bir tohumun içine sýðdýran Sanatkâr’ý anlatýr.





“Teleskopun bittiði yerde

mikroskop baþladýðýna göre 

acaba hangisi güçlü sayýlýr?” 

Victor Hugo
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ünya, kendi ekseni çevresindeki dönüþünü daha uzun

ya da daha kýsa sürede tamamlasaydý ne olurdu dersi-

niz? Günler yine 24 saat olur muydu? Peki ya Dün-

ya’mýz, mevcut büyüklüðünde olmasaydý? Mesela

onun 18’de biri kadar olan Merkür, ya da kendisinden 318 kat da-

ha büyük olan Jüpiter kadar olsaydý neler deðiþirdi?
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Þüphesiz Dünyamýzýn yaratýlýþýndaki hiçbir þey sebepsiz olmadý-

ðý gibi büyüklüðü, gecesi, gündüzü veya uzay boþluðundaki konu-

mu da rasgele deðildir.

Eðer Dünya’nýn kendi ekseni etrafýndaki dönüþ süresi þimdikin-

den farklý olsaydý bu durumda belki geceler daha uzun olurdu. O

zaman da yeryüzü daha fazla soðurdu. Uzun gündüzlerde ise fazla-

ca ýsýnýrdý. Ekseni etrafýnda çok yavaþ döndüðü için gecesi ile gün-

düzü arasýndaki ýsý farký, 1000 dereceyi bulan Merkür’e benzerdi

belki de Dünyamýz.

Gelelim farklý boyutlardaki bir dünyayý düþünmeye. Daha kü-

çük bir Dünya, daha zayýf bir yerçekimine sahip olacaðýndan atmos-

fer gazlarýný kolaylýkla uzay boþluðuna kaçýrýrdý. Bu da hayali bile

çok kötü olan atmosfersiz bir Dünya demekti. Daha büyük bir

Dünya’da ise yer çekimi artacaðýndan zehirli gazlar bile atmosferde

kalacaktý. O zaman nefes almak bile imkânsýzlaþacaktý.

Ya atmosfer olmasaydý? Dünyamýz da atmosfersiz olan Ay gibi

gündüzleri 120 santigrat dereceye ulaþan kavurucu sýcaklar, gecele-

ri de sýfýrýn altýnda 150 santigrat dereceye kadar düþen dondurucu

soðuklar mý yaþardý acaba? Atmosfer olmayýnca karbondioksit ve su

buharý da olmazdý. 

Gündüzleri Güneþ’ten gelen ýþýnlarýn bir kýsmýný tutan ve uzay

boþluðuna geri býrakmayan bu gazlarýn olmamasý, onlarýn görevle-

rinin yapýlamamasý anlamýna gelecekti. Yani o zaman Dünyamýz,

gündüzleri Güneþ ýþýnlarýndan korunamayacak, geceleri ise gündüz-

ki sýcaklýk saklanamayacaktý.
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Þimdi de Güneþ’in Dünyamýza daha yakýn ya da çok daha uzak

olduðunu düþünelim. Eðer güneþ enerjisi, Dünyamýza þimdikinden

%10 bile daha az gelseydi yeryüzü metrelerce kalýnlýkta buzullarla

kaplanýrdý. Enerjideki az bir artýþ durumunda ise bütün canlýlar kav-

rularak ölürdü.

Peki, Dünyamýz, dönme ekseniyle 23,27 derecelik açý yapma-

saydý olmaz mýydý? Mevsimler bu eðim sayesinde meydana geldi-

ðine göre açýdaki herhangi bir farklýlýk mevsimler arasýnda aþýrý sý-

caklýk farklarý oluþtururdu. Bu da yeryüzünde dayanýlmaz sýcaklýk-

taki yazlarýn ve aþýrý soðuk kýþlarýn yaþanmasý demekti.

Oysaki Dünyamýz ne Mars gibi soðuktan donuyor, ne de Venüs

gibi sýcaktan kavruluyor. Yakýn komþusu Ay bile göktaþý yaðmurla-

rýna ve zararlý ýþýnlara maruz kalýyor. Hâlbuki Dünyamýz, ýlýman ve

hoþ bir iklime sahip; içerisinde eksikliðini hissettiðimiz hiçbir þey

yok. Çok hassas dengeler üzerine kurulmuþ bir düzen var ve bu dü-

zen içinde her varlýk görevini eksiksiz yapýyor. Dünya durmadan dö-

nüyor. Güneþ, her gün doðuyor. Toprak, hep ayaðýmýzýn altýnda.

Belki de ne kadar önemli olduðunu ancak yokluðunda anlayabile-

ceðimiz hava, bizi hiç yalnýz býrakmýyor. Hiçbir aksaklýk neden mi

yaþanmýyor? Çünkü Dünyamýz, her haliyle özel konumunu ve seçil-

miþliðini hissettiren sýcacýk ve capcanlý bir yuva.
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Isýnan Gelecek

tmosferde sera etkisi arttý. Dünyamýz ýsýnýyor.

Küresel ýsýnma büyük bir tehdit... Bu ve benze-

ri ifadeleri son yýllarda çokça duymaya baþladýk.

Bilim adamlarý sýk sýk bizi daha sýcak bir geleceðin

beklediðini söylüyor. Özellikle son bin yýlýn son çeyreðinde anî sý-

caklýk deðiþikliklerinin çokça yaþanmaya baþladýðý gözden kaçmý-

yor. Peki, ne oldu da Dünya üzerinde devam eden dengeler, böyle
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deðiþmeye baþladý? Sera etkisi ne demek? Bunun Dünyamýzýn gide-

rek ýsýnmasýyla nasýl bir ilgisi var?

Ýçerisinde hayatýn sürebilmesi için yerkürenin belli bir miktar

ýsýnmasý gereklidir. Ýhtiyaç duyulan bu ýsýnýn kaynaðý ise Güneþ’ten

gelen ýþýnlardýr. Ancak güneþ ýþýðýnýn Dünya’ya ulaþmasý, ýsýnma

için tek baþýna yeterli deðildir. Çünkü yerküre, Güneþ’ten üzerine

gelen ýþýnlarý uzaya tekrar geri yansýtýr. Ýþte bu sýrada atmosferdeki

karbondioksit, su buharý ve metan gibi gazlar devreye girer. ‘Sera

gazlarý’ adýný verdiðimiz bu gazlar, güneþ ýþýnlarýnýn bir kýsmýný tu-

tar. Uzaya dönmelerini engelleyerek, onlarý yeryüzüne geri yansýtýr-

lar. Týpký bir serada, sera camýnýn içerideki ýsýnýn dýþarýya çýkmasýný

engellemesi gibi.

Sera gazlarýna gördürülen bu iþ, hayatýn sürebilmesi adýna çok

önemlidir. Çünkü böyle bir sistem olmasaydý yerkürenin ortalama

sýcaklýðý yaklaþýk -18 santigrat derece olurdu. Ancak ilginçtir ki

küresel ýsýnma adýný verdiðimiz büyük problemin sebebi de yine

bu sera gazlarýdýr. Peki, Dünyamýz’ý gerektiði kadar ýsýtmakla gö-

revli olan gazlar, nasýl felaket sebebi hâline geldi?

Ne yazýk ki bizim için var edilen düzeni kendi ellerimizle biz-

ler bozduk. Önce sanayi, ulaþým veya günlük kullaným maksadýyla

petrol, kömür ve doðal gaz gibi yakýtlarý tüketmeye baþladýk. Böy-

lece atmosfere her geçen yýl biraz daha fazla sera gazý saldýk. Mikta-

rý artan gazlar da her geçen gün eskisinden daha fazla ýsý tuttu. Böy-

lece Dünyamýzýn sýcaklýðý giderek arttý ve hâlâ da artýyor. 
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Çünkü bizler sadece atmosferi kirletmekle kalmýyoruz. Bir yan-

dan da atmosferde fazladan biriken karbondioksiti oksijene çevire-

bilecek olan bitki örtüsünü yok ediyoruz. Dünyamýzýn nimetlerin-

den gerektiði gibi faydalanmayýnca da önceleri hiç bozulmaz zan-

nettiðimiz dengelere zarar vermiþ oluyoruz. Buzullar eriyor, deniz

seviyesi yükseliyor ve kuraklýk artýyor. Artýk eskisinden çok daha sýk

ve þiddetli yaðýþlara, sellere þahit oluyoruz.

Üstelik bunlar sadece þimdiye kadar yaþadýklarýmýz. Eðer bu

hýzda atmosfere karbondioksit vermeyi sürdürürsek ileriki yýllarda

sýcaklýk daha da artar. Buzullarýn erimesi hýzlanýr, deniz seviyeleri

biraz daha yükselir, aþýrý yaðýþlar görülür. Beraberinde hem bitki ör-

tüsü zarar görür, hem temiz su kaynaklarý azalýr. Su kaynaklarý aza-

lýnca yeraltý sularýnýn kalitesi deðiþir. Buna baðlý olarak þehirlerde iç-

me suyu problemleri yaþanýr. Hidroelektrik santrallerden enerji üre-

timi riske girer. 

Aþýrý sýcaklar yangýnlara sebep olursa ormanlar kýsa sürede yok

olabilir. Yaþama alanlarý yok olan hayvanlarýn soyu tükenmeye baþ-

lar. Bazý hayvan türlerinin ortadan kalkmasý, tarým alanlarýna zarar

veren böceklerin artmasýna yol açar. Sonra ziraî hastalýklar baþlar.

Tarým ürünlerinde azalma olunca, gelir kayýplarý ve fakirlik yaþanýr. 

Deðiþiklikler, bizi dolaylý yoldan etkileyecek tabiat olaylarýyla

da sýnýrlý kalmaz. Artan sýcaklýk ve hava kirliliðine baðlý olarak baþ-

ta kanser olmak üzere bütün hastalýk ve salgýnlara daha yakýn ola-

biliriz.
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Görüyoruz ki Dünyamýzýn bütün sistemleri çok hassas denge-

lerle birbirine baðlanmýþ. Birinde meydana gelen bozulmanýn zin-

cirleme olarak bir diðerine tesir edeceði çok açýk. Oysaki Dünyamýz

bir tane ve yaratýlan her þey gibi bize emanet. Eðer sera gazlarýnýn

artýþýný engelleyip, bir yandan da orman alanlarýnýn sayýsýný hýzla

artýrmazsak anlattýðýmýz bu son kaçýnýlmaz olabilir.



Azý Karar Çoðu Zarar

aðlýklý büyüme ve geliþme için iyi beslenmenin ya-

nýnda, gün ýþýðý alýnmasýna da özellikle dikkat edil-

mesi gerektiðini hepimiz biliyoruz. Güneþ ýþýðýný vü-

cuda alma konusundaki bu hassasiyetin sebebi ne

olabilir dersiniz?

Vücudun saðlýklý olarak þekillenmesi için kemik geliþimi büyük

önem taþýmaktadýr. Kemik oluþumu için D vitamini gerekir. D vita-

mini ise güneþ ýþýnlarý sayesinde derimizde üretilir. Özellikle geliþme
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çaðýndaki çocuklarýn kemik geliþimi için gerekli olan bu vitamin,

yaþlýlarda da kemik saðlýðýnýn korunmasýnda etkilidir. Ve güneþ, te-

mel enerji kaynaðýmýz olmasýnýn yanýnda bu yönüyle de insan sað-

lýðý açýsýndan çok önemli bir özelliðe sahiptir. 

Peki, bu derece hayati önem taþýyan güneþ, neden saðlýða verdi-

ði zararlarla gündeme geliyor? Güneþ ýþýnlarýndan faydalanmanýn

bir sýnýrý mý var? Yoksa gün boyu bütün vücudu güneþ altýnda tu-

tunca kemiklerimiz daha mý saðlamlaþýyor? 

Yapýlan araþtýrmalara göre yalnýzca ellerin, kollarýn ve yüzün

haftada iki kez 10 ila 15 dakika güneþ almasý, D vitamini üretimi

için yeterli oluyor. Yani vücudumuzun bazý bölgelerinin kýsa bir sü-

re güneþ ýþýðý almasýyla deride kemik geliþimini saðlayacak miktar-

da vitamin oluþturulabiliyor. 

Saðlýðýmýzý olumsuz etkileyen zararlarý ise aþýrý güneþ ýþýðý ile

birlikte vücuda giren morötesi ýþýnlar getiriyor. Sýcaklarýn oldukça

arttýðý þu günlerde, özellikle derimizi ve gözlerimizi bu ýþýnlardan

korumak gerekiyor. Çünkü yaz mevsiminde dünyaya ulaþan morö-

tesi ýþýn miktarý, diðer mevsimlere göre çok daha fazla oluyor. Ozon

tabakasýndaki incelme sebebiyle de morötesi ýþýnlarýn yeryüzüne sü-

zülmeden girebilmesi, zarar verme riskini artýrýyor. 

Hâlbuki insanlar genelde bronz teni cazip ve saðlýklý olarak al-

gýlýyor ve güneþ altýnda uzun süre korumasýz kalabiliyor. Kemikle-

rimi geliþtirecek ya da bronzlaþacaðým diye bütün vücudun güneþ

ýþýnlarý altýnda býrakýlmasý da fayda yerine zarar getiriyor. Iþýnlar,

özellikle açýk renk tenli, mavi gözlü, açýk kýzýl saçlý olan kiþileri da-

ha fazla etkilerken koyu tenli ve koyu saçlý kimseler daha az zarar

görüyor. 
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Belli bir süre güneþ ýþýðý altýnda kaldýðýnda kendini koruyabilecek

yapýda olan derimiz, fazla ýþýna maruz kaldýðýnda ise bronzlaþýyor.

Vücudun morötesi ýþýnlarý emdiðinin bir alarmý olan bronz ten, bir

süre koruma etkisi gösterebiliyor. Fakat birkaç bronzlaþmadan son-

ra, bronzlaþmanýn koruma etkisi de kayboluyor. Bunun sonucunda

cildin yüzeyinde kuruma ve çatlaklar meydana geliyor. Bu da za-

manla cildin yaþlanma sürecini hýzlandýrýyor. 

Mümkünse morötesi ýþýnlarýn yoðun olduðu 10:00 ila 16:00 sa-

atleri arasýnda dýþarýda gereðinden fazla dolaþmamak, güneþin za-

rarlý ýþýnlarýndan korunmanýn en iyi yoludur. Ayrýca seçilen giysile-

rin de cildi koruyabilecek kalýnlýkta ve açýk renkli olmasýna dikkat

etmek gerekiyor. Gözlerimiz için ise morötesi ýþýnlarý süzen güneþ

gözlükleri tavsiye ediliyor. Ancak güneþ gözlüðünün zararlý ýþýnlarý

süzücü özelliði yoksa hiç kullanmamak daha iyidir. Çünkü gözlüðün

koyu renk camlarý, göz bebeklerimizin büyümesine ve gözün iç ta-

bakalarýna daha fazla morötesi ýþýn girmesine sebep oluyor. Bu taba-

kalar morötesi ýþýnlardan olumsuz etkilenirse, ileri yaþlarda katarakt

gibi göz rahatsýzlýklarý görülebiliyor. 

Azý karar, çoðu zarar diyebileceðimiz güneþ ýþýðý, âdeta uygun

dozlarda alýnmasý gereken bir ilaç gibidir. Fiziki saðlýðýmýz kadar

ruh saðlýðýmýzý da etkisi altýna alan bu ateþten küreden çýkan ýþýnlar-

dan zarar görmemek de yine bizim elimizdedir. Çünkü vücudumuz

yeteri miktardaki güneþ ýþýnýný, faydaya dönüþtürecek en güzel þe-

kilde programlanmýþtýr. Zorunlu olmayan güneþlenme, ondan gele-

cek zararý istemek ya da kabul etmek demektir.



Ya Renkler Olmasaydý

enksiz bir dünyada yaþamayý hiç düþündünüz mü?

Çevrenizdeki insanlarýn, gökyüzünün, denizlerin,

daðlarýn, çiçeklerin, hayvanlarýn, elinizin, gözünüzün

hiç rengi olmasaydý nasýl olurdu? Yeryüzündeki ve

gökyüzündeki renkliliði algýlamaya alýþmýþ beynimiz için renksiz bir

dünya hayal etmek zor olsa gerek.  

Çevremize baktýðýmýzda her varlýðýn renkli olduðu ve bu renk-

ler arasýndaki kusursuz uyum gözümüze çarpar. Aslýnda bizim 
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cisimleri renkli görmemiz, onlardan gelen ýþýðýn rengine baðlýdýr.

Her cismin yapýsýnda renkli görünmeyi saðlayan renk tanecikleri

bulunur. Bu renk taneciklerine pigment adý verilir. Güneþten gelen

ýþýnlar, cisimler üzerindeki renk taneciklerine çarptýktan sonra gözü-

müze gelir. Renk tanecikleri hangi rengi yansýtýyorsa biz cisimleri o

renkte algýlarýz. Mesela yaprak, üzerine gelen ýþýktan sadece yeþili

yansýttýðý için yeþil; deniz, sadece maviyi yansýttýðý için mavi görü-

nür.

Gökyüzü ve yeryüzünün hâkim renkleri olan mavi ve yeþilin, in-

san gözünün bakarken en rahat ettiði renkler olduðunu biliyor

muydunuz? Ýþte bu sebeple yeþil alanlarda dolaþmak, piknik yap-

mak ve denizi seyretmek bizlere sakinlik ve huzur verir.

Bitkilerin yeþil rengini meydana getiren renk tanecikleri, canlý-

lýk olaylarýnýn gerçekleþmesinde de çok önemli rol oynar. Klorofil

adý verilen bu renk taneciklerinde fotosentez olayý gerçekleþir. Bu

olay sonucunda canlýlar için gerekli olan besin ve oksijen üretilir. 

Çiçeklerin rengârenk görünümleri, biz insanlar kadar baþka

canlýlar için de ilgi çekicidir. Mesela böcekler için... Böcekler;

rengârenk çiçeklere konup kalkarken çiçeklerin tozlarýný birbirine

taþýr ve çoðalmalarýna yardým eder. Hem de hiç farkýnda olmadan.

Hayvanlar âlemine baktýðýmýzda ise hayatýn sürdürülmesinde

kullanýlan bir renk diliyle karþýlaþýrýz. Birçok hayvanýn vücudu,

bulunduklarý mekânla o kadar uyumlu renk ve desenlere sahiptir

ki ayýrt etmekte zorlanýrsýnýz. Mesela kuru otlar arasýnda avlanan

bir aslan neredeyse görülmez, renkleri çevresi ile iyice karýþmýþtýr.

Aslanlarý þaþýrtan ise grup halindeki zebralarýn, birbirine karýþmýþ

siyah-beyaz çizgileridir. Uzun otlar arasýnda bir çitayý görmek de
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zordur. Üzerindeki yüzlerce siyah nokta vücudunun netleþmesini en-

geller. Yaprak dalý gibi hareketsiz duran bir yýlaný, üzerinde durduðu

çiçeðin rengi ile ayný olan bir böceði, ortamýn rengine göre renk de-

ðiþtiren bir bukalemunu hemen göremeyebilirsiniz. Tabi onlarý düþ-

manlarý da hemen göremezler.

Bazý hayvanlar ise vücutlarýný kaplayan tüylere renk veren mad-

deler sayesinde soðuktan ve sýcaktan korunur. Birçok deniz canlýsý da

parlak ve canlý renkleriyle düþmana, kendilerinin zehirli olduðu me-

sajýný verir. Böylece kendileri yem olmaktan, diðerleri de zehirlenip öl-

mekten korunmuþ olur.

Kelebekler de bizleri hayran býrakan renkleriyle korunan hay-

vanlardandýr. Kanatlarýndaki renklerin meydana getirdiði desenler

týpký büyük bir hayvanýn gözleri gibi görünür. Bu yalancý gözler ise

kanatlarýný açtýðýnda kelebeði düþmanýna bir baykuþ gibi gösterme-

ye yeter.

Korunmayý saðlayan renkler, beslenmeye de aracý yapýlmýþtýr.

Öyle ki bazý türlerde anne kuþ, yavrusunun besin ihtiyacýný gagasý-

nýn rengi sayesinde anlar. Yavru da annesini bu þekilde tanýr ve besi-

nin geldiðini fark eder. Mesela martý yavrularý annelerinin gaga ya da

aðýz çevrelerindeki kýrmýzý benekleri gagalar, anneleri de onlarý bes-

ler. Ayrýca birçok hayvan, eþlerini ve yavrularýný renklerinden tanýr.

Görülüyor ki rengârenk bir dünya yaratýlmýþ ve bu renkli dün-

yanýn dili de içerisinde yaþayan canlýlara ilham edilmiþtir. Yani renk-

ler; yeryüzüne ve gökyüzüne kattýðý güzelliðin yanýnda, insanlar

için pek çok faydalar taþýrken bitkiler ve hayvanlar için de farklý

farklý anlamlar ifade etmektedi



Altýn Oran

endimize baþtan ayaða þöyle bir baktýðýmýzda bü-

tün organlarýmýzýn vücudumuzda olabilecek en gü-

zel yerde bulunduðunu görürüz. Bedenimizde ilk

bakýþta hemen dikkat çekebilecek kadar belirgin

bir estetik ve simetri hâkimdir. Rastgelelikten çok uzak olan bu gö-

rünüm, bunun ancak belli bir ölçü ile saðlanabileceðini akla getirir.
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Acaba kendimizi bu gözle incelesek vücudumuzdaki ölçüyü bulabi-

lir miyiz?

Görüyoruz ki diz kapaklarýmýz bacaklarýmýzda, dirseklerimiz

de kollarýmýzda bulunan ayrýlma noktalarýdýr. Ancak her ikisi de

üzerinde bulunduklarý uzvumuzu tam ortadan ayýrmaz. Diz ka-

paðýmýzýn altýnda kalan kýsým kýsa, üstünde kalan kýsým ona göre

daha uzundur. Ayný durum, dirseðimizle ikiye ayrýlan kolumuz

için de geçerlidir. Hatta boyumuzun ikiye ayrýlma noktasý gibi

düþünebileceðimiz göbeðimiz de bedenimizde ortalý deðildir.

Göbeðimizin üstünde kalan kýsým, altýnda kalan kýsma göre daha

kýsadýr. Bu uzun ve kýsa parçalarýn bulunduklarý yerlere göre boy-

larý da farklý farklýdýr. Ancak aralarýnda ortak bir iliþki vardýr.

Uzun olan parçalar ile kýsa olan parçalarýn birbirine oraný, yaklaþýk

olarak hep aynýdýr. 

Meselâ boy uzunluðumuzu, göbeðimizle ayakucumuz arasýnda-

ki mesafeye bölsek yaklaþýk 1,6 gibi bir sayý buluruz. Göbeðimizle

diz kapaðýmýz arasýndaki mesafeyi, dizimizle ayak ucumuz arasýnda-

ki mesafeye bölünce yine 1,6’ya doðru yaklaþýrýz. El parmak-

larýmýzýn uçlarýyla dirseðimiz arasýndaki mesafeyi, el bileðimizle dir-

seðimiz arasýndaki mesafeye böldüðümüzde de ayný sayýya ulaþýrýz.

Diðer yandan parmaklarýmýzýn tam boyunun, ilk iki boðumunun

boyuna oraný ve yüzümüzün boyunun enine oraný da bizi yine o

sayýya götürür.
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Ýþte bu sürekli tekrar eden sayý, bulmaya çalýþtýðýmýz ölçünün

ta kendisidir. “Göze en güzel gelen oran” þeklinde tanýmlayabile-

ceðimiz bu sayý, “altýn oran” olarak bilinir ve deðeri

1.6180339877..... olarak devam edip gider. Bu altýn sayýyý, vücu-

dumuzun hemen her yerinde bulmak mümkündür. Öyle ki bizi

biz yapan bütün özelliklerimizin içinde þifrelendiði DNA molekü-

lünün yapýsý dahi altýn orana dayanmaktadýr.    

Dahasý bu sayý vücudumuzla da sýnýrlý deðildir. Onu, nere-

deyse her baktýðýmýz yerde bulabiliriz. Yapraklarýn dallar üzerin-

deki yerleþiminde, ayçiçeðinin çekirdeklerinin diziliþinde, deniz

kabuklarýnýn, çam kozalaklarýnýn ve galaksilerin spirallerinde,

hayvanlarýn boynuzlarýnda ve gagalarýndaki sarmallarda, virüsle-

rin yapýsýnda, kar kristallerinde... Hatta uzay boþluðunda dönen

kara delikler bile altýn sayýyla iliþkilidir. 

Birbiriyle ilgisiz, canlý veya cansýz bu kadar çok yapýnýn ayný sa-

yýnýn etrafýnda þekillenmiþ olmasýnýn izahý nettir: Bu gizemli sayý,

kâinatýn yaratýlýþýnda kullanýlan orandýr.

Yaratýlýþýn özündeki bu ortak düzenleme, günlük hayatýmýzda

da sürekli karþýmýza çýkar. Çünkü insanoðlu kâinatý okuyarak bul-

duðu bu ölçüyü, kendi tasarladýðý eserlere taþýmýþtýr. Özellikle mi-

marîde, otomotiv sanayinde ve birçok sanat eserinde altýn oraný uy-

gulamaya dikkat etmiþtir. Bu sayede hem görünüm hem de kulla-

ným olarak ideale yaklaþmayý hedeflemiþtir. 
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Kim bilir, belki de gelecekte altýn oranýn kâinattaki baþka

misalleri de fark edilir. Bunlar teknolojiye aktarýlýr ve hayatýmýzý da-

ha bir kolaylaþtýracak yeni yeni buluþlar yapýlýr. Kâinat kitabýnýn

okunacak her yeni sayfasý, insanoðlunu daha da ilerilere taþýr... 



Dünya’dan Uzakta

nsanoðlu kâinatta, hizmetine sunulmuþ olan madde

ve kanunlarý keþfedip kendisine verilen aklý kullana-

rak birçok teknoloji geliþtirmiþtir. Þüphesiz bütün bu

çalýþmalar, insanlýða faydalý olma adýna yapýlmýþ ve

yapýlýyor. Bu uðraþlarýn en zahmetlilerinden biri de uzay çalýþma-

larýdýr. Emek ve sabýr gerektiren bu iþ, çoðu zaman zorluklar ve

sürprizlerle doludur. Ancak insanoðlu, karþýlaþtýðý zorluklarý aþ-

mak için sürekli arayýþ içindedir ve çalýþmaktadýr.
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Uzaya gitmeyi planlamak, bu yolculuklara uygun uzay araç-

larýný yapmak, Dünya’nýn dýþýna çýkýp tekrar geri dönebiliyor ol-

mak, þüphesiz insan için takdire deðer bir baþarýdýr. Ancak bu

zorlu yolculuklarý planlayýp gerçekleþtiren insan, ayný zamanda

bu yolculuklarýn en zayýf noktasýdýr.

Uzayýn yerçekimsiz ortamýna girdiðinde insanýn yaþadýðý ilk

farklýlýk, büyük bir hafiflik hissetmesidir. Peki, insan uzay boþlu-

ðuna girince sadece hafiflemekle mi kalýyor? Acaba bu sonsuz boþ-

lukta, yerçekimli bir dünyasý olan insanoðlunu bekleyen baþka ne-

ler var?

Yerçekimsiz ortamýn ilk anlarý, çoðu zaman astronotlar için eð-

lenceli geçiyor. Uzay istasyonlarýyla kurulan canlý baðlantýlarda, ha-

vada uçan eþyalarýný tutmaya çalýþan astronotlarýn neþeli görüntüle-

ri yansýyor yeryüzüne. Ancak zaman ilerledikçe þiþen yüzler ve beli-

ren göz halkalarý, yaþanacak zorluklarýn habercisi oluyor.

Yerçekiminin ortadan kalkmasý, öncelikle vücuttaki sývýlarýn yer

deðiþtirmesine sebep oluyor. Ve Dünya’dakinin tam tersine kan, ba-

caklarda azalýp kafada birikiyor. Kafa bölgesinde fazlalaþan kanýn

yaptýðý basýnç da yüzün þiþmesine yol açýyor. Bacaklar ise üzerinde-

ki basýnç azaldýðý için inceliyor. Kýsa sürede aðýz, boðaz ve burunda-

ki dokular da þiþince, astronotlarýn koku ve tat alma duyularý azalý-

yor. Týpký soðuk algýnlýðýnda olduðu gibi yiyip içtiklerinden lezzet

alamýyorlar ve zamanla iþtahlarý kesiliyor. Ayrýca aðýrlýksýz ortamda

hareket etmek için fazla enerji harcamadýklarýndan, çok daha az acý-

kýyorlar ve kilo kaybediyorlar. Giderek vücutlarý tembelleþiyor ve

çok daha çabuk yorulmaya baþlýyorlar. 
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Ayný zamanda vücutlarýndaki denge sisteminin bozulmasýyla

birlikte baþ dönmesi, terleme, mide bulantýsý ve kusmalar görülü-

yor. Yeryüzündeyken böyle bir problemimiz yok. Çünkü denge

sistemimizin en önemli organý olan iç kulaðýmýz sürekli görev ba-

þýnda. Ýç kulaðýmýzdaki tüycükler, yerçekimi kuvvetinin tesiriyle

bükülerek beynimize hareketlerimizin yönü ve konumumuz hak-

kýnda bilgi veriyor. Ancak uzayda her þey aðýrlýðýný kaybettiðin-

den, astronotlarýn beyinleri aþaðýyý ve yukarýyý ayýrt edemiyor. 

Yolculuðun süresi uzadýkça çok az kullanýlan kemikler ve kas-

lar, giderek zayýflýyor. Böyle olunca kemiklerdeki kalsiyum ve kas-

lardaki potasyum kana karýþmaya baþlýyor. Sonra da süzülmek

üzere böbreklere gidiyor ve orada birikerek böbrek taþlarýný oluþ-

turuyorlar. Yerçekimi kuvvetinin olmamasý zamanla astronotlarýn

omurgasýný bile esneterek boylarýnýn uzamasýna sebep oluyor. As-

tronotlar eski boylarýna ancak dünyaya döndükten sonra kavuþu-

yorlar. 

Bütün bu biyolojik deðiþikliklerin yaný sýra sonsuz bir boþlukta

ve dünyadan çok uzakta olmak, astronotlarýn psikolojilerini de bo-

zuyor þüphesiz. Uyuyabilmek için bile kendilerini bir yere baðlamak

zorunda olduklarý bu ortamda, astronotlarý “geriye dönememe fik-

ri” de korkutuyor. Belki de Dünya’nýn ne kadar rahat ve güvenli bir

yuva olduðunu en iyi orada anlýyorlar. Dünya’ya dýþarýdan bakarken

içinde olmanýn ne büyük bir lütuf olduðunu görebilme ve Kâinatýn

Sahibi’nin büyüklüðünü o büyük boþlukta bütün açýklýðýyla hisse-

dilme þansýný yakalýyorlar.
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