






YYAAZZAARR  vvee  EESSEERRLLEERR‹‹  HHAAKKKKIINNDDAA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılında Anka-
ra'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstan-
bul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversi-
tesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel
ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimcile-
rin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle
olan karanlık bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır.

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 30.000 resmin yer aldığı toplam 45.000 say-
falık bir külliyattır ve bu külliyat 41 farklı dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki peygamberin
hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden
oluşturulmuştur. Yazar tarafından kitapların kapağında Resulullah'ın mührünün
kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür,
Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de ha-
tem-ül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmalarında,
Kuran'ı ve Resulullah'ın sünnetini kendine rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı
düşünce sistemlerinin tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yö-
neltilen itirazları tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir.
Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'ın mührü, bu son sözü söy-
leme niyetinin bir duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaştırmak,
böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret gibi temel imani konular üzerin-
de düşünmeye sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve sapkın uy-
gulamalarını gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, İngiltere'den En-
donezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, İs-

panya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan İtalya'ya,
Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar
dünyanın daha pek çok ülkesinde beğeniyle
okunmaktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca,

İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Urduca,
Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygur-

ca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bul-
garca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullanılı-

yor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılı-
yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullanılıyor),

Danimarkaca ve İsveçce gibi pek



çok dile çevrilen eserler, yurt dışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip
edilmektedir. 

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok in-
sanın iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmakta-
dır. Kitapları okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay an-
laşılır ve samimi üslubun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler
süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellik-
leri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanla-
rın, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbi-
rini samimi olarak savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da
ancak duygusal bir inatla savunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür.
Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya külliyatı karşısında fikren mağlup
olmuşlardır.

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklan-
maktadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnız-
ca Allah'ın hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında
ve yayınlanmasında herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini gör-
melerini sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etme-
nin de, çok önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri kar-
maşa meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güç-
lü ve keskin bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise,
emek ve zaman kaybına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, ya-
zarının edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeye-
ceği açıktır. Bu konuda kuşkusu olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek
amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki
etki, başarı ve samimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden
anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çek-
tikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtul-
manın yolu ise, dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya kon-
ması ve Kuran ahlakının, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatıl-
masıdır. Dünyanın günden güne daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat
ve kargaşa ortamı dikkate alındığında bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili
bir biçimde yapılması gerektiği açıktır. Aksi halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya külliyatı, Allah'ın
izniyle, 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğ-
ruluk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.



O K U Y U C U Y A
● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n

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

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

kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir al-

datmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hiz-

metin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek

bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de ol-

sa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

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

lar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayet-

lerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular,

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

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

fle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m saye-

sinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini red-

detme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçek-

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

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

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

grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübe-

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

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

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

da ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için

en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilme-

sidir.

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

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

ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok es-

er oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak bi-

rikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

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

ra dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üslup-

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

Birinci Bask›: fiubat 2001

‹kinci Bask›: Kas›m 2002

Üçüncü Bask›: Ocak 2006

ARAfiTIRMA YAYINCILIK
Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi ‹brahim Elmas ‹fl Merkezi 

A Blok Kat 4 Okmeydan› - ‹stanbul Tel: (0 212) 222 00 88

Bask›: Seçil Ofset

100 Y›l Mahallesi MAS-S‹T Matbaac›lar Sitesi

4. Cadde No: 77 Ba¤c›lar-‹stanbul Tel: (0 212) 629 06 15
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H
epiniz balar›s›n› tan›rs›n›z. Ço¤unuz televizyonda
izledi¤iniz çizgi filmlerde, hatta canl› olarak da onu
pek çok kez görmüflsünüzdür. Ama bence yine de

onun hakk›nda bilmedi¤iniz çok fley var... 
Geçenlerde annem ve babamla birlikte Belgrad Orma-

n›'na kofluya gittik. Çok güzel bir gün geçirdim. Ama en
güzeli, koflmaya ara verdi¤imiz bir s›rada küçük, ama be-
nim için çok büyük ve de¤erli olan bir dost kazanmak oldu.
O küçük arkadafl›m› hiçbir zaman unutmayaca¤›m. 

Onun kim oldu¤unu merak ettiniz, de¤il mi? O çok se-
vimli bir balar›s›yd›. Yan›ma yanaflt›; etraf›mda uçup duru-
yordu. Beni sokmas›ndan korkup tedirgin olmufltum. Çün-
kü ar› bana iyice yaklaflm›flt›... Fark›nda olmadan "Lütfen
beni sokma. Can›m›n yanmas›n› istemiyorum!" diye ba¤›r-
d›m. Ve o an çok flafl›rt›c› bir fley gerçekleflti; balar›s› be-
nimle konuflmaya bafllad›.   



Balarısı: Seni sokmak istemiyorum. Sadece seninle
arkadafl olmak istiyorum.

Burak: Gerçekten mi? Do¤rusu buna çok sevindim! 

Balarısı: ‹stersen sana biraz kendimden bahsedeyim.
Ben bir iflçi ar›y›m. fiu ileride gördü¤ün a¤açlar›n kovukla-
r›nda binlerce arkadafl›mla birlikte yafl›yorum. 

Burak: Ne kadar da çok arkadafl›n varm›fl!.. Peki bütün
gün arkadafllar›n›zla birlikte neler yap›yorsunuz?

Balarısı: ‹çinde bulundu¤umuz kovanda temizlik ya-
par›z, d›flar›dan yiyecek toplay›p kovana tafl›r›z, ar› sütü
üretiriz, kovan›n ›s›s›n› düzenleriz, güvenli¤i sa¤lar›z...
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Burak: Peki ama bunlar› yaparken yorulmuyor

musunuz?

Balarısı: Hay›r. Biz iflçi ar›lar aram›zda çok gü-

zel bir ifl bölümü yap›yoruz; bu yüzden de hiç yorul-

muyoruz. Örne¤in flu s›ralar benim görevim bal de-

polamak için petekler infla etmek…

Burak: Ar›lar hakk›nda hep merak etti¤im bir

fley vard›; sizler nas›l dünyaya geliyorsunuz?

9

Kovandaki ar›lar›n hepsi farkl› ifller yapar. Kimi yi-
yecek toplar, kimi temizlik yapar, kimi bal üretir. 



Balarısı: Belki duymuflsundur; her ar› toplulu¤un-
da bir kraliçe ar› vard›r. Kraliçe ar›, difli ar›lar›n aras›nda
en büyük olan›d›r. Belli zamanlarda yumurtlar. Ama yu-
murtalardan zannetti¤in gibi hemen biz ç›kmay›z. Lar-
va ad› verilen ve görünümü asl›nda bize hiç benzeme-
yen, gözleri, kanatlar› ve bacaklar› olmayan beyaz
kurtçuklar ç›kar bu yumurtalardan! Bunlar bir süre et-
raflar› kozayla sar›l› beklerler; o s›rada iyice beslenir ve
sonra t›pk› bana benzer flekilde ortaya ç›karlar. 

Burak: Çok flafl›rt›c›! Ama ben hala bir fleyi merak
ediyorum. Çok kalabal›k olman›z hayat›n›zda bir kar-
mafla meydana getirmiyor mu?

Balarısı: Hay›r, tam tersine, aram›zda büyük bir
düzen var. Binlerce ar› hiçbir kar›fl›kl›k ç›karmadan ko-
van içinde yaflar ve bütün görevlerimizi hiç aksatma-
dan yerine getiririz. 

Burak: Bu çok ilginç! Çok kalabal›k olman›za ra¤-
men düzeni nas›l sa¤lad›¤›n›z› hiç anlayam›yorum! Be-
nim babam oturdu¤umuz apartmanda yöneticilik yap›-
yor ve düzeni sa¤lamakta oldukça zorlan›yor. Ama siz
bunu çok rahat sa¤layabiliyorsunuz! 
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Kraliçe ar›n›n peteklere b›rakt›¤› yu-
murtalar ilk önce alttaki resimlerde-
ki gibi beyaz birer kurtçuk görünü-
mündedir. Bu larvalar zaman içinde
büyür, geliflir ve tan›d›¤›n›z ar› flekli-
ni al›r. En altta da, kraliçe ar›n›n et-
raf›ndaki iflçi ar›lar gözüküyor.



Balarısı: fiafl›rman› normal karfl›l›yorum. Çünkü daha
önce de insanlar›n bu konuya çok flafl›rd›¤›n›, hatta bilim
adamlar›n›z›n bu düzenin nas›l sa¤land›¤›, ifl bölümünün
neye göre belirlendi¤i, bu kadar kalabal›k bir toplulu¤un
nas›l olup da rahatl›kla birlikte hareket edebildi¤i gibi so-
rular›n cevab›n› arad›klar›n› duymufltum! Ben sana bunun
cevab›n› k›saca flöyle verebilirim: Hepimizin belli görevleri
var; görevlerimizi çal›flkan bir flekilde yerine getirir, hiçbir
zaman düzeni aksatmamaya çal›fl›r›z.  

‹flçi ar›n›n anlatt›klar›n› büyük bir merakla dinlerken an-
nemin "Burak! Burak! Neredesin?" diye seslendi¤ini duy-
dum. Art›k ayr›lma vakti gelmiflti. 

Burak: Annem beni ça¤›r›yor. Galiba art›k
gitmem gerek. Tan›flt›¤›m›za çok memnun oldum.
Bütün anlatt›klar›n için teflekkürler! 

Balarısı: As›l ben çok mutlu oldum. Belki de bir gün
yeniden karfl›lafl›r›z! Örne¤in; haftaya tekrar burada bulufl-
maya ne dersin? Hem istersen, seni kovan›m›z›n oldu¤u
yere götürebilir, bal peteklerini gösterebilirim. 

Burak: Çok sevinirim. Annemle babam haftaya bura-
ya tekrar gelmeyi kabul ederse tabii!

Balarısı: Haydi öyleyse, haftaya görüflmek umuduyla!
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Yanda peteklerin içindeki larva-
lar› besleyen iflçi ar›lar görülü-
yor. Hemen üstte ise a¤açta
toplanm›fl ar›lar görülüyor.

Yanda birbirleri-
ni besleyen, he-
men altta sa¤da
ise  kovan› ka-
natlar›yla hava-
land›ran ar›lar
gözüküyor.



Eve döner dönmez heyecanla babam›n do¤um gü-
nümde hediye etti¤i "Hayvanlar Ansiklopedisi"ni elime al-
d›m. H›zla sayfalar› çevirdim ve balar›lar›yla ilgili bölüme
geldim. ‹lk gözüme çarpan küçük bir balar›s› resmi oldu.
Arkadafl›m› flimdiden çok özledi¤imi hissettim... 

Merakla yaz›lar› okumaya bafllad›m. Okuduklar›m karfl›-
s›nda hayrete kap›l›yordum. Saatlerin nas›l geçti¤ini ise hiç
fark etmedim. Annem uzun süredir ne yapt›¤›m› merak et-
mifl, odama gelmiflti. Ona heyecanla balar›lar›ndan bahset-
meye bafllad›m. 

Burak: Anne, balar›lar›n›n inan›lmas› güç ola¤anüstü
özelliklerinin oldu¤unu biliyor musun? Örne¤in sana en

1 4



son okudu¤um fleyi anlatay›m; difli balar›lar›n›n
kovanda temizlik yapt›klar›n› belki duymuflsundur.
Kozalardan ç›kan ar›lar›n geride b›rakt›klar› parça-

lar›, kovan içinde ölmüfl ar›lar› ve daha bunlara ben-
zer pek çok yabanc› maddeyi sürükleyerek kovan›n d›fl›na
ç›kar›p at›yorlarm›fl. Peki kovandan ç›karamayacaklar› ka-
dar büyük parçalar› ne yapt›klar›n› biliyor musun? Onlar› da
bakteri üretip kovandaki ar›lar›n sa¤l›¤›na zarar verecek
hale gelmemeleri için "propolis" diye bir maddeyle sar›yor-
larm›fl. Propolis ad› verilen bu kimyasal maddenin en bü-
yük özelli¤i bakteri bar›nd›rmamas›... Ama, fleyyy... Sence
bu maddeyi nereden buluyorlar anne? Küçücük ar›lar›n
böyle kimya bilgileri nas›l oluyor? Henüz buraya kadar oku-
dum. Belki sana daha sonra bu maddeyi nas›l elde ettikle-
rini de anlatabilirim. 

Sa¤da ise, kovandaki bir yabanc›-
y› sürükleyerek d›flar› atan iflçi
ar›lar görülüyor.

Solda, kovan›n
sa¤l›¤›n› ve güven-
li¤ini tehlikeye so-
kacak her türlü
canl›lar› ve ölü lar-
valar› d›flar› atmak-
la görevli olan iflçi
ar›lar görülüyor. 
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Anne: Ar›lar küçük, ama son derece ak›ll› varl›klar...
Ama tabii ki bu akl›n onlara ait oldu¤unu düflünmek çok
yanl›fl olur. Onlara yapt›klar› herfleyi ö¤reten bir Yarat›c›la-
r› var. Ben de senin yafllar›ndayken onlar hakk›nda bir kitap
okumufltum ve ayn› senin gibi, ben de onlar›n bu üstün
özellikleri karfl›s›nda çok heyecanlanm›flt›m. ‹stersen sen
okumaya devam et. Dikkatini çeken yerleri istedi¤in za-
man bana yine anlatabilirsin. 

Annem akflam yeme¤ini haz›rlamak üzere odadan ç›k-
t›. Deminki soru akl›ma tak›lm›flt›. Ar›lar propolis denen
maddeyi nereden buluyor ve onu kullanmay› nas›l ö¤reni-
yor olabilirlerdi? Merakla okumaya devam ettim. 

Kitab›n devam›nda ar›lar›n propolisi nas›l elde ettikleri
anlat›l›yordu. Önce baz› a¤açlar›n yap›flkan tomurcuklar›n-
dan alt çeneleri yard›m›yla reçine denen maddeleri kemi-
riyorlard›. Daha sonra reçineye a¤›z salg›lar›n› ekleyerek
propolisi üretiyorlard›. Daha sonra onu arka ayaklar›ndaki
özel keselere yerlefltirerek kovana tafl›yorlard›. 

Ar›lar kovandan d›flar›ya ç›karamad›klar› büyük cisimle-
ri arka ayaklar›ndaki bu maddeyle sar›yorlar, böylece onu
bakteri bar›nd›rmayan zarars›z bir madde haline getiriyor-
lard›. Bu bir nevi mumyalama ifllemiydi. 
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Peki ama ar›lar bunu yapmay›
kimden ö¤renmifllerdi? Ar›lar ölü bir
canl›n›n ya da art›k bir maddenin ko-
vandaki canl›lara zarar verebilece¤ini
nereden bilmekteydiler? Bunlar› ben
bile yeni ö¤renmifltim. Bunlar bir bö-
ce¤in bilebilece¤i bilgiler de¤ildi ki!
Gittikçe daha da meraklan›yordum!
Balar›lar› en az insanlar kadar fluurlu
birer varl›k m›yd›lar yoksa? 

Elimdeki kitab› kesinlikle b›raka-
m›yordum. "Me¤er ar›larla ilgili ne ka-
dar da çok bilmedi¤im fley varm›fl!"
diye düflündüm. Ve hala cevapland›-
ramad›¤›m pek çok soru iflareti vard›
kafamda. Ama er
geç bunlar›n ce-
vab›n› bulaca¤›m›
biliyordum. 
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Resimlerde a¤açlarda-
ki yap›flkan tomurcuk-

lar› propolis yapmak
için toplayan ar›lar gö-

rülüyor. 



Kitab›n devam›nda ar›lar›n nas›l bal yapt›klar› da anlat›-
l›yordu. Ar›lar›n bal yapt›klar›n› ve bunun için petek ördük-
lerini duymufltum, ama petekleri nas›l yapt›klar› konusun-
da hiçbir fikrim yoktu. Oysa peteklerin örülme aflamas› da
bafll› bafl›na büyük bir mucizeydi! 

Ar›lar pete¤in yap›m›na en üstten bafll›yorlarm›fl. Ve
petek ayn› anda 2-3 ayr› yerden farkl› ar›lar taraf›ndan afla-
¤›ya do¤ru örülüyormufl. Kafam iyice kar›flm›flt›; bir petek
de¤iflik uçlardan bafllanarak infla edilmesine ra¤men nas›l
o kadar düzgün olabilirdi? Üstelik üzerinde hiçbir ek yeri-
ne de rastlanm›yordu. 

Annemin evde örgü ördü¤üne defalarca flahit olmufl-
tum. Ama annem örmeye tek bir noktadan bafll›yordu. "3
ayr› noktadan bafllasa ördü¤ü kazaklar acaba nas›l olur-
du?.." diye düflündüm. Herhalde sonuç pek de iyi olmazd›...
O halde ar›lar çok ince hesap yapabilen varl›klar olmal›yd›-
lar... 

Elime bir kalem ve bir dosya ka¤›d› ald›m. Ka¤›d›n bir-
kaç kenar›ndan bafllayarak alt›genler çizmeye bafllad›m.
Sayfan›n ortas›nda bu alt›genleri birlefltirmeye çal›flt›m. Ve
bütün bunlar› cetvel, gönye gibi araçlar kullanmadan ve
hiçbir hesaplama yapmadan baflarmak için u¤raflt›m. Ama
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k›sa bir süre sonra bunun imkans›z bir ifllem oldu¤unu an-
lad›m. Öyleyse ar›lar bunu nas›l baflar›yorlard›? Onlar nas›l
tek bir hata bile yapmadan alt›gen petekleri örebiliyorlar-
d›?
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Burak, eline ald›¤› ka¤›t ve kalemlerle ar›lar kadar, düzgün pe-
tekler çizebilmek için u¤rafl›yor. Ama cetvel gibi araçlar kullan-
madan ar›lar kadar baflar›l› olam›yor. Siz de bunu kendiniz de-
neyerek görebilirsiniz.
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Ar›lar›n büyük bir özen ile yapt›klar› peteklerin üzerinde
hiçbir birleflme yeri gözükmez. Sanki tek elden ç›km›flca-
s›na petekler tek bir parça halindedir. Bu, gerçekten son
derece flafl›rt›c› bir durumdur. Çünkü ar›lar, çok
say›da de¤iflik yerlerden bafllayarak ayr›
ayr› hücreler halinde pete¤i örerler. 



En çok dikkatimi çeken ayr› bir nokta ise, pete¤in in-
flas›na sonradan kat›lan her ar›n›n, inflaat›n hangi aflamada
oldu¤unu hemen anlayarak ifle o noktadan bafllayabilme-
siydi. Ar›lar farkl› yerlerden petek örmeye devam eder-
ken, inflaata yeni kat›lan her ar› bambaflka bir aç›dan örme-
ye bafll›yordu. Ve büyük bir karmafla meydana gelmesi ge-
rekirken, son derece mükemmel bir yap› ortaya ç›k›yordu. 

Ansiklopedide bir de ar›lar›n bal yapma teknikleri anla-
t›l›yordu ki, buradaki ola¤anüstülük de beni çok flafl›rtm›fl,
oldukça heyecanland›rm›flt›. Okudu¤uma göre, bal›n ana
malzemesi ar›lar›n çiçeklerden ve meyve tomurcuklar›n-
dan toplad›klar› nektarlard›. Ar›lar bu nektar› çiçeklerden
toplad›ktan sonra bala çeviriyorlard›. 

Kitapta önemli bir fley daha anlat›l›yordu: Bal üretimi
çok büyük bir çaba gerektiriyordu. Örne¤in sadece yar›m
kilogram nektar toplamak için 900 ar›n›n 1 tam gün çal›fl-
mas› gerekmekteydi. Kitaptaki di¤er hesaplamalar hayre-
timi gittikçe art›r›yordu: 450 graml›k saf bal› elde edebil-
mek için yaklafl›k olarak 17 bin balar›s›n›n 10 milyon çiçe¤i
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Ar›lar, bal›n ana malzemesini çiçek-
lerden ve meyve tomurcuklar›ndan
toplarlar. 
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ziyaret etmesi gerekiyordu. Yani bu ifl onlar için son de-
rece zahmetliydi. Buna ra¤men ar›lar büyük bir çal›flkan-
l›k sergiliyor ve kendi ihtiyaçlar›n›n kat kat üstünde bal
üretiyorlard›. Üstelik bunlar›n ço¤unu da kendileri tüket-
miyor, biz insanlara da bir yarar sa¤lam›fl oluyorlard›.

Bir türlü iflin içinden ç›kam›yordum. Ar›lar birkaç san-
timlik, küçücük birer varl›k olmalar›na ra¤men, insan› hay-
rete düflürecek kadar büyük ifller beceriyorlard›. Bütün
bunlar› hangi fluurla, hangi yetenek, hangi güçle yapabi-
liyorlard›? Bunlar› gerçeklefltirecek akla, bilince ya da
kimya ve matematik bilgisine nereden sahiptiler? Neden
bu kadar gayretli bir biçimde hiç durmadan bal üretiyor-
lard›?

Elimde kitab›mla babam›n yan›na gittim. Ö¤rendikle-
rimi ona anlatt›m ve bütün bunlar› ar›lar›n nas›l yapabil-
diklerini sordum. Babam gülerek bafl›m› okflad› ve flöyle
söyledi:

Baba: "Söylediklerin çok do¤ru. Ar›larda çok üstün
bir ak›l, büyük bir sanat görülüyor. Sadece onlarda m›?
Asl›nda bütün hayvanlarda, hatta evrenin her yerinde
büyük bir mükemmellik var!  Ama önce ar›larla ilgili soru-
lar›na cevap olmas› için sana Kuran'dan ayetler okuyaca-
¤›m. ‹yi dinle."
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RRaabbbbiinn  bbaall  aarr››ss››nnaa  vvaahhyyeettttii::  DDaa¤¤llaarrddaa,,  aa¤¤aaççllaarrddaa  vvee  oonn--
llaarr››nn  kkuurrdduukkllaarr››  ççaarrddaakkllaarrddaa  kkeennddiinnee  eevvlleerr  eeddiinn..  

SSoonnrraa  mmeeyyvveelleerriinn  ttüümmüünnddeenn  yyee,,  bbööyylleeccee  RRaabbbbiinniinn  ssaa--
nnaa  kkoollaayyllaaflfltt››rrdd››¤¤››  yyoollllaarrddaa  yyüürrüü--uuççuuvveerr..  OOnnllaarr››nn  kkaarr››nnllaarr››nn--
ddaann  ttüürrllüü  rreennkklleerrddee  flfleerrbbeettlleerr  çç››kkaarr,,  oonnddaa  iinnssaannllaarr  iiççiinn  bbiirr
flfliiffaa  vvaarrdd››rr..  fifiüüpphheessiizz  ddüüflflüünneenn  bbiirr  ttoopplluulluukk  iiççiinn  ggeerrççeekktteenn
bbuunnddaa  bbiirr  aayyeett  vvaarrdd››rr..  ((NNaahhll  SSuurreessii,,  6688--6699))
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Burak: fiu an daha iyi anl›yorum Baba. Ar›lar tüm bu
ola¤anüstü davran›fllar› Allah'›n ilham›yla gerçeklefltiriyor-
lar. Allah bize karfl› çok merhametli, onlara ilham ederek
bizim için flifa verici olan bal› ürettiriyor. Allah'›n bu nimet-
lerini ö¤renmek çok heyecanland›r›yor insan›.

Baba: Ar›lar› araflt›rd›¤›n gibi kar›ncalar› ya da sivrisi-
nekleri, develeri, kufllar›, bal›klar›, çiçekleri, a¤açlar›, y›ld›z-
lar›, denizleri, okyanuslar›, k›sacas› herhangi bir varl›¤› arafl-
t›racak olsan, karfl›na ç›kan mükemmellikler karfl›s›nda yine
ayn› heyecan› duyars›n. ‹flte bütün bunlar evrenin her nok-
tas›n› büyük bir sanat›n kaplad›¤›n› gösteriyor. Bu sanat
seni, beni, anneni, balar›lar›n›, papa¤anlar›, tavflanlar›, sin-
caplar›, gezegenleri, uzay›, günefli, ay›, yani herfleyi ve her
yeri yaratan Allah'›n sanat›d›r. Allah herfleyin sahibidir.
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Herfley O'nun bilgisiyle, O'nun izniyle yarat›l›r. ‹flte balar›la-
r›n› yaratan da O'dur. Onlar›n her davran›fllar› Allah'›n izniy-
ledir. Onlarda gördü¤ümüz ak›l, Allah'›n sonsuz akl›n›n bir
yans›mas›d›r. Etraf›nda gördü¤ün fleylere bu gözle bakar-
san, ne kadar çok mucizeyle çevrili oldu¤umuzu hemen
fark edeceksin! 

Babam›n söyledikleri çok do¤ruydu. Etraf›m›zda gör-
dü¤ümüz fleylerde kendini gösteren akl›n kuflkusuz üstün
ve yüce bir sahibi vard›. "O üstün ve yüce güç sahibi var-
l›k, elbette ki herfleyin yarat›c›s› olan Allah" diye düflün-
düm. Daha önce kafama tak›lan bütün sorular›n cevab›n›
da bulmufltum. Balar›lar› kendilerine ait bir ak›l göstermi-
yorlard›! Zaten onlarda böyle bir akl›n olmas› mümkün de
de¤ildi! Onlar kendilerini yaratan Allah'›n ilham›yla hareket
ediyorlar, bu nedenle bizleri flafl›rtan üstün bir ak›l göste-
rebiliyorlard›. 
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Bir hafta boyunca karfl›laflt›¤›m bütün ar-
kadafllar›ma, kuzenlerime, anneme ve babama ar›-

lar hakk›nda bildiklerimi anlatt›m. Ve iflte hafta sonu art›k
gelmiflti. Babama yeniden Belgrad Orman›'na gidip gitme-
yece¤imizi sordum. 

Burak: Baba, bu hafta sonu da koflmaya gidece¤iz,
de¤il mi?

Baba: Asl›nda bu hafta gitmeyi düflünmüyorduk, ama
istiyorsan gideriz tabii, neden olmas›n!

Babam gitmeyi kabul etti¤i için hem çok sevinmifl,
hem de çok heyecanlanm›flt›m. Acaba benimle konuflan
balar›s›n› tekrar görebilecek miydim?
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Belgrad Orman›'na vard›¤›m›zda heye-
can›m iyice artm›flt›. Bir an önce balar›s›yla

buluflaca¤›m›z yere gitmek istiyordum. Ba-
bamla koflmaya bafllad›k. Çok geçmeden bala-

r›s›n› ilk gördü¤üm yere ulaflt›k. Babama biraz
etraf› gezmek istedi¤imi söyledim. Çok geç kal-
mamak flart›yla kabul etti. H›zla buluflma yerimi-
ze do¤ru kofltum. Arkadafl›m orada beni bekli-
yordu; belli ki benden çok daha önce gelmiflti. 

Burak: Merhaba! Tekrar görüfltü¤ümüz
için çok sevinçliyim!
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Balarısı: Ben de! Hoflgeldin! Seni gördü¤üme ben
de çok memnunum. Hadi, sözümü tutay›m ve sana pe-
teklerimizi göstereyim. 

Burak: Tamam, zaten bütün haftay› sizin ola¤a-
nüstü peteklerinizi düflünerek geçirdim biliyor musun?
Onlar› görmek için sab›rs›zlan›yorum.

Birkaç ad›m ilerideki a¤açlar›n kovuklar›ndan müt-
hifl bir ar› v›z›ldamas› geliyordu. Yan›mda arkadafl›m ol-
masa oraya kesinlikle gitmezdim tabii ki. Ama küçük ar›
bana hiçbir fley olmayaca¤›n› söylüyordu. Ve ben de
arkadafl›ma güveniyordum. 

Kovuklara vard›¤›m›zda içeriden gelen u¤ultulu v›-
z›ldamalara ra¤men asl›nda orada büyük bir düzenin var
oldu¤u gerçe¤ini hat›rlad›m. Ar›lar dünyan›n en çal›fl-
kan hayvanlar›ndan biriydiler ve bir an bile bofl durma-
dan ifl yap›yor, sürekli insanlara faydal› olacak lezzetli
bal› üretiyorlard›. Küçük ar› arkadafl›m beni bal petekle-
rinin yan›na yaklaflt›rd›. Bunlar öyle düzgün infla edil-
mifllerdi ki, küçücük hayvanlar›n böylesine mükemmel
bir yap› ortaya ç›karmalar›na hayret etmemek elde de-
¤ildi. 

Gördü¤üm petekler çok düzgün alt›genlerden
meydana geliyordu. Geçti¤imiz hafta matematik ö¤-
retmenime alt›genlerle ilgili merak etti¤im baz› sorula-
r›n oldu¤unu söylemifltim. O da bana k›saca alt›genleri
tarif etmiflti. Ama ben daha fazlas›n› merak ediyordum;
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ar›lar›n alt›gen bir petek infla ederken neleri göz önünde bu-
lundurmalar› gerekti¤ini bu sefer bir de arkadafl›ma sordum.
O da bana bu konuyu iflçilerin en yetiflkini olan bilgin ar›n›n
cevaplayabilece¤ini söyledi. Sonra bilgin ar›y› ça¤›rd› ve o da
benim soruma flöyle cevap verdi: 

Bilgin Arı: Biz alt›gen bir petek yaparken petek hüc-
relerinin iç aç›lar›na dikkat ederiz. Yani 120 derecelik iç aç›la-
r› çok iyi hesaplamam›z gerekir. Bunun d›fl›nda, petek hücre-
lerinin yere yapt›klar› aç› da çok önemlidir. E¤er di¤erini
ayarlay›p bunu dikkatten kaç›r›rsak, kuflkusuz petekte bo-
zukluklar meydana gelir ve pete¤in içine depolad›¤›m›z bü-
tün ballar yere dökülür. 

Burak: Do¤rusu tam olarak anlamakta zorluk çekiyo-
rum. Çünkü bu konu bana henüz çok yabanc›. Peki ama, na-
s›l oluyor da siz bütün bu hesaplar› yapmakta zorluk çekmi-
yorsunuz? Alt›genlerin bu 120 derecelik iç aç›lar›n› nas›l tut-
turuyorsunuz? Üstelik kusursuz petekleri üretirken hiçbir
yard›mc› alet de kullanm›yorsunuz. Akl›ma ka¤›t üzerinde
yapmaya çal›flt›¤›m sayfalar dolusu bozuk geometrik flekiller
geldi... Ve size olan hayranl›¤›m bir kat daha artt›!

Bilgin Arı: Bize hayranl›k duyma, bunlar› biz kendimiz-
den yapm›yoruz ki! Bunlar›n hepsi bize do¤ufltan ö¤retilmifl
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yetenekler. Yani biz dünyaya tüm bunlar› yapabilecek flekil-

de geliyoruz. Kendi aram›zda bir e¤itim filan görmüyoruz.

Burak: Mükemmel bir ak›l sergiliyorsunuz! Bütün in-

sanlar›n yapt›klar›n›z› ö¤renmesi gerekir. E¤er izin verirseniz

size birkaç fley sormak istiyorum. 

Bilgin Arı: Tabii...

33

Ar›lar, petekleri yaparken, usta birer
mühendis gibi aç› hesab› yaparlar.
Sonuçta ortaya ç›kan petek, bir mü-
hendislik harikas›d›r. Kuflkusuz bu
hesab› küçücük ar›lar tek bafllar›na
yapamaz. Onlar do¤adaki tüm canl›-
lar gibi Allah'tan ald›klar› ilhamla ha-
reket etmektedirler. 



Burak: Neden peteklerinizi alt›genlerden
yap›yorsunuz? 

Bilgin Arı: Anlad›m; petekleri neden
beflgen, dörtgen, sekizgen, üçgen de¤il de al-

t›gen olarak infla etti¤imizi merak ediyorsun... E¤er alt›genin
d›fl›nda bir flekilde yapsayd›k, aralarda kullan›lamayan böl-
geler ortaya ç›kacak, böylece hem daha az bal depolayabi-
lecek hem de aralar› doldurmak için bofl yere balmumu har-
cayacakt›k. Asl›nda dörtgenlerde, üçgenlerde de bal depo
edebilirdik, ama bu flekiller aras›nda çevresi en k›sa olan fle-
kil alt›gendir. Di¤erleriyle ayn› hacme sahip olmas›na ra¤-
men alt›gen hücreler yapmak için kulland›¤›m›z balmumu
üçgen veya dörtgen için kulland›¤›m›zdan daha azd›r. Yani,
en fazla bal› alt›gen petekte depolayabiliriz. 

Kulaklar›ma inanam›yordum! Sevimli, küçük bir ar›dan
mühendislik dersleri al›yordum... Sormak ve ö¤renmek iste-
di¤im daha çok fley vard›. Ancak saat art›k ilerlemiflti. Bu
yüzden bilgin ar›y› orada b›rak›p arkadafl›mla beraber baba-
m›n yan›na do¤ru gitmeye bafllad›k.

Burak: Biliyor musun, seninle ve di¤er ar›larla tan›flmak
bana çok fley kazand›rd›. Daha önce etraf›mda bulunan, hat-
ta burnumun ucunda duran güzelliklerin hiç fark›na varm›-
yormuflum me¤er! Siz bana tüm evrende, dünyada mükem-
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mel bir düzenin oldu¤unu
gösterdiniz. Bundan son-
raki hayat›mda bu mükem-
mellikleri hep fark edece-
¤imi umuyorum. Çok te-
flekkür ederim!

Balarısı: Bir fley de¤il
küçük dostum... Unutma
bu mükemmelliklerin hiç-
biri bize ait de¤il. Biz sade-
ce bize ö¤retileni uygulu-
yoruz. Güle güle!

Ar›n›n yan›ndan ayr›l›r-
ken babam›n ormanda
"Burak!" diye yank›lanan
sesini duydum. Epey vakit
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Resimlerde çiçeklerden, bal yapa-
bilmek için malzeme toplayan ar›lar
görülüyor.



geçmiflti. Koflar ad›mlarla ailemin yan›na gittim. Akl›m kü-
çük dostumda kalm›flt›! Tam o s›rada araban›n koltu¤una
oturdu¤umda arabam›z›n üstünde bir kelebek gördüm.
Kanatlar›nda büyük bir renk uyumu ve simetri vard›. Ertesi
gün okul kütüphanesine gidip onunla ilgili araflt›rma yap-
maya karar verdim. 

Allah'›n yaratt›¤› güzellikler saymakla bitecek gibi de-
¤ildi. Biliyordum ki, daha ö¤renmem gereken çok fley var-
d›...
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