


Arıların olağanüstü özelliklerini incelediğimizde,

bu canlıların insanların bile başaramayacakları işleri

kolaylıkla yaptığını görürüz. Olağanüstü hassas

hesaplar yapar, plan örnekleri sergilerler. Bunun sırrı

ise, bu canlılara verilmiş olan ilahi emirdir: 

Kuran'da balarısının Allah'tan gelen özel bir ilhamla

hareket ettiği haber verilmektedir. 

YAZAR HAK KIN DA
Harun Yahya müstear ismini kullanan Adnan
Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. 1980'li
yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi
konularda pek çok eser hazırladı. Bunların
yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıkla-
rını, iddialarının geçersizliğini ve Darwi-
nizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık
bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eser-
leri bulunmaktadır.
Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef,
Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaştırmak, böy-
lelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve ahi-

ret gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye sevk etmek ve inkarcı
sistemlerin çürük temellerini ve sapkın uygulamalarını gözler önüne ser-
mektir. Nitekim yazarın, bugüne kadar 73 ayrı dile çevrilen 300’den fazla
eseri, dünya çapında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmek-
tedir.
Harun Yahya Külliyatı, -Allah'ın izniyle- 21. yüzyılda dünya insanlarını
Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve mut-
luluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956
yı lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta -
mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te si Gü zel
Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü -
mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel
ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya -

za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve
Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya
ko yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır. 
Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam
55.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 73 fark lı di le çev ril miş tir.
Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki
pey gam be rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha -
run ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap -

la rın ka pa ğın da Re su lul lah (sav)'in müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın
sem bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı

Ke rim'in   Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de
ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm

ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah (sav)'in sün ne ti ni ken di ne reh -
ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel
id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam

ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok
bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah (sav)'in müh rü,
bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 
Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni
dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Yüce Al lah'ın var lı ğı,
bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye

sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap -
kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan
Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon -
ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya,
Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve
Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok ül ke sin de
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be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce,
Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li,
Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola -
rak kul la nı lı yor), Dhi vehi (Maldivlerde kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di -
le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.
Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın iman et -
me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı oku yan, in -
ce le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il -
mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz
edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi -
çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel -
se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa -
lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça -
ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır. 
Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta dır. Ya -
za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi da ye ti ne
ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da her han gi bir
mad di ka zanç he def len me mek te dir. 
Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni sağ la -
yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem li bir hiz -
met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.
Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa mey da na
ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir et ki si ol ma -
dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den ola -
cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik
eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run
Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol duğunu,
bu hiz met teki et ki, başarı ve samimiyetin açık ça görül düğünü okuyucuların genel kanaatin -
den an layabilir ler. 
Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik leri eziyet lerin
temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın yolu ise, din siz liğin fik ren
mağ lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve Kuran ah lakının, in san ların kav -
rayıp yaşayabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün yanın gün den güne daha faz la içine çe-
kil mek is ten diği zulüm, fesat ve kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el den gel -
diğin ce hız lı ve et kili bir biçim de yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalınabilir.
Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı, Al lah'ın iz niy le, 21. yüz -
yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğ ruluk ve adalete, güzel lik
ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.
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OKU YU CU YA
● Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de ni,

bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la
Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da
kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü -
ne ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si
ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her
ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

● Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın da ima -
ni ko nu lar Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya -
şa ma ya da vet edil mek te dir ler. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he
ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

● Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi şe her kes
ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir
so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta -
vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın
doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

● Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar şı lık lı bir
soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir grup oku yu cu nun
ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma -
la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

● Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun ma sı na
kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi -
ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la -
rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

● Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se bep le ri var -
dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş -
lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma -
ni ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

● Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da ya lı
izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat et me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren
ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 
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...Onlarda kendileri için daha nice yararlar ve içecekler

vardır. Yine de şükretmeyecekler mi? (Yasin Suresi, 73)



ç sa vaş lar, top lu kat li am lar, gö zü nü kırp ma dan adam öl dü ren in -

san lar, so kak lar da ya tan ço cuk lar, evi bar kı ol ma dı ğı için so ğuk tan

do nan in san lar, ço cuk yaş ta ci na yet iş le yen ler, ai le için de ya şa nan

prob lem ler, genç lik çe te le ri, yol suz luk lar, … 

Gün lük ya şa mın bir par ça sı ha li ne ge len bu gi bi top lum sal so run lar

dü şü nül dü ğün de hep si nin te me lin de or tak bir ek sik li ğin ol du ğu gö rü le -

cek tir. Bü tün bu so run la rın or ta ya çık ma sı na ne den olan ada let siz lik, do -

lan dı rı cı lık, sah te kar lık, mer ha met siz lik gi bi kö tü ah lak özel lik le ri nin te -

me lin de ya tan da yi ne bu ek sik lik tir.

Bu önem li ek sik lik in san la rın dü şün me me le ri ve do la yı sıy la ger çek le -

ri gö re me me le ri dir. Bu gi bi ki şi ler için ön plan da olan ken di çı kar la rı,

ken di ya şam la rı dır. Çev re le rin de ya şa nan lar on la rı il gi len dir mez. Ara sı -

ra dü şün dük le ri sı nır lı ko nu lar da yi ne ken di le ri ile il gi li dir. Bu ne den le

ken di doğ ru  ve yan lış la rı nın sı nır la rı için de bir ya şam sü rer ler. Gün lük

ya şa mın akı şı için de yap tık la rı nı ye ter li gö ren bu ki şi ler dün ya da bu lu -

nuş amaç la rı gi bi ha ya ti önem de ki ko nu la rı akıl la rı na bi le ge tir mez ler.

Çev re le rin de ki can lı la rın özel lik le ri ni, na sıl olup da böy le ku sur suz bir

çe şit li li ğin or ta ya çık tı ğı nı, ken di vü cut la rı nı, gök yü zün de ki den ge le ri kı -

sa ca sı hiç bir şe yi dü şün mez ler. Do la yı sıy la da bun la rın Al lah ta ra fın dan

"ta sar lan mış", ya ni "ya ra tıl mış" ol du ğu nu fark ede mez ler. Tüm ev re nin

Ya ra tı cı sı olan üs tün güç sa hi bi Al lah'ı ge re ği gi bi tak dir ede mez ler. Ne -

den ya ra tıl mış ol duk la rı nın ve Al lah'a kar şı so rum lu ol duk la rı nın bi lin ci -

ne var maz lar. Oy sa Ku ran'da dü şün me nin öne mi ni, an cak dü şü nen kim -

se le rin öğüt ala ca ğı nı vur gu la yan pek çok ayet var dır. Ayet ler de dü şü nen

ve bu nun so nu cun da Al lah'ın kud re ti nin far kı na va ran ki şi ler den şöy le

bah se di lir:

Şüp he siz gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da, ge ce ile gün dü zün ar t ar da ge -

li şin de te miz akıl sa hip le ri için ger çek ten ayet ler var dır. On lar, ayak ta

iken, otu rur ken, yan ya tar ken Al lah'ı zik re der ler ve gök le rin ve ye rin

ya ra tı lı şı ko nu sun da dü şü nür ler. (Ve der ler ki:) "Rab bi miz, Sen bu nu

bo şu na ya rat ma dın. Sen pek Yü ce sin, bi zi ate şin aza bın dan ko ru."

(Al-i İm ran Su re si, 190-191)
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BALARISI MUCİZESİ10

İş te Ba la rı sı Mu ci ze si ki ta bı nın ama cı da Al lah'ın ya rat ma sın da ki mu ci -

ze le r den bi ri ni da ha ta nı ta rak bu dü şün ce tem bel li ği ni kır mak tır. Bu nun -

la bir lik te ba la rı sı nın ki tap ko nu su ola rak se çil me si nin de çok önem li bir

ne de ni var dır. Ba la rı la rı Ku ran'da Al lah'ın dik kat çek ti ği can lı lar dan dır.

Al lah Nahl Su re si'nde arı la rın Ken di vah yi ile ha re ket eden can lı lar ol -

duk la rı nı şöy le bil dir mek te dir:

Rab bin ba la rı sı na vah yet ti: Dağ lar da, ağaç lar da ve on la rın kur duk la rı

çar dak lar da ken di ne ev ler edin. Son ra mey ve le rin tü mün den ye, böy le -

ce Rab bi nin sa na ko lay laş tır dı ğı yol lar da yü rü-uçu ver. On la rın ka rın la -

rın dan tür lü renk ler de şer bet ler çı kar, on da in san lar için bir şi fa var dır.

Şüp he siz dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten bun da bir ayet var dır.

(Nahl Su re si, 68-69)

Gö rül dü ğü gi bi ayet ler de ken di ne ev edi nen, mey ve -

ler den yi yen ve bal üre ten arı la ra dik kat çe kil -

mek te dir. Ki ta bın iler le yen bö lüm le rin de de

gö rü le ce ği gi bi ko van da ki arı lar la il gi li



ben zer iş le rin tü mü iş çi arı lar ta -

ra fın dan ya pıl mak ta dır. Bir arı

ko va nın da iş çi arı lar, kra li çe arı

ve er kek arı lar bu lu nur. Ko van -

da ki he men he men her tür lü iş le

gö rev li olan iş çi arı lar dır. Bu -

nun la bir lik te kra li çe arı nın, ko -

va nın de vam lı lı ğı nı sağ la ma k gi -

bi son de re ce önem li bir gö re vi

va dır. Er kek arı la rın sa ko van

için de ki tek fonk si yon la rı kra li çe yi döl le mek tir. Kı sa ya şam sü re le ri için -

de bu gö rev le ri ni ye ri ne ge ti rir ler ve he men ar ka sın dan ölür ler. 

Arı la rın özel lik le ri nin de tay lı ola rak in ce le ne ce ği bu ki tap ta ay rı ca arı -

la rın ara la rın da na sıl an laş tık la rı, ko van da ki on bin ler ce arı nın na sıl olup

da prob lem siz bir şe kil de ya şa dık la rı, yön le ri ni na sıl bul duk la rı, na sıl bal

üret tik le ri gi bi da ha bir çok ko nu ayet ler le bir lik te ele alı na cak tır. Ev rim

te ori si nin id dia et ti ği gi bi ne do ğa da ne de arı la rın ha ya tın da ba şı boş ve

te sa dü fi bir "ya şam mü ca de le si" ol ma dı ğı nı da iler le yen bö lüm ler de bir

ke re da ha gö re ce ğiz.

AKIL LI TA SA RIM YA Nİ YA RA TI LIŞ
Al lah'ın ya rat mak için ta sa rım yap ma ya ih ti ya cı yok tur

Ki tap bo yun ca yer yer kul la nı lan 'ta sa rım' ifa de si nin doğ ru an la şıl ma -

sı önem li dir. Al lah'ın ku sur suz bir ta sa rım ya rat mış ol ma sı, Rab bi miz’in

ön ce plan yap tı ğı da ha son ra ya rat tı ğı an la mı na gel mez. Bi lin me li dir ki,

yer le rin ve gök le rin Rab bi olan Al lah’ın ya rat mak için her han gi bir 'ta sa -

rım' yap ma ya ih ti ya cı yok tur. Al lah'ın ta sar la ma sı ve ya rat ma sı ay nı an -

da olur. Al lah bu tür ek sik lik ler den mü nez zeh tir. 

Al lah'ın, bir şe yin ya da bir işin ol ma sı nı di le di ğin de, onun ol ma sı için

yal nız ca "Ol!" de me si ye ter li dir. Ayet ler de şöy le bu yu rul mak ta dır:

Bir şe yi di le di ği za man, O'nun em ri yal nız ca: "Ol" de me si dir; o da

he men olu ve rir. (Ya sin Su re si, 82)

Gök le ri ve ye ri (bir ör nek edin mek si zin) ya ra tan dır. O, bir işin ol -

ma sı na ka rar ve rir se, ona yal nız ca "OL" der, o da he men olu ve rir.

(Ba ka ra Su re si, 117)



Sizin yaratılışınızda ve türetip-yaydığı canlılarda kesin 

bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. (Casiye Suresi, 4)



ir mi bin tür den olu şan bir kaç fa mil ya ya sa hip olan arı lar, hay -

van lar dün ya sın da ki en çar pı cı mü hen dis lik ve mi mar lık bil gi si -

ne sa hip, sos yal ha yat la rı ile di ğer pek çok can lı dan ay rı lan, ara -

la rın da ki ile ti şim ile ken di le ri ni in ce le yen bi lim adam la rı nı hay ret ler için -

de bı ra kan can lı lar dır.

Bu ki ta bın ko nu su olan ba la rı la rı ise di ğer arı lar dan fark lı özel lik le re

sa hip tir. Ko lo ni ler ha lin de ağaç ko vuk la rın da ve ya ben ze ri ka pa lı me kan -

lar da ken di le ri ne yu va ya par lar. Bir arı ko lo ni si, bir kra li çe, bir kaç yüz er -

kek ve 10-80 bin iş çi arı dan olu şur. Gö rü nüş ola rak bir bi rin den fark lı olan

bu üç arı dan kra li çe arı ve iş çi arı lar di şi dir. 

Arı ko lo ni le ri nin her bi rin de sa de ce bir kra li çe bu lu nur ve bu kra li çe arı

di ğer di şi le re gö re da ha bü yük tür. Te mel gö re vi ise yu murt la mak tır. Üre -

me sa de ce kra li çe arı va sı ta sıy la olur, onun dı şın da di ğer di şi ler er kek ler -

le çift le şe mez ler. Kra li çe, yu murt la ma dan baş ka, ko lo ni nin bü tün lü ğü nü

ve ko van da ki sis te min iş le yi şi ni sağ la yan önem li mad de ler de sal gı lar.

Er kek ler ise, di şi ler den iri dir ler ama ne iğ ne le ri var dır, ne de ken di le -

ri için be sin top la ya bi le cek or gan la rı. Tek fonk si yon la rı kra li çe yi döl le -

mek tir. Ko van da pe tek ör me, yi ye cek top la ma, arı sü tü üret me, ko van ısı -

sı nı dü zen le me, te miz lik, sa vun ma gi bi ak la ge le bi le cek tüm iş le ri ise iş çi

arı lar ya par lar.

Arı ko va nın da ki ha ya tın her aşa ma sın da bir dü zen var dır. Lar va la rın

ba kı mın dan, ko va nın ge nel ih ti yaç la rı nın te mi ni ne ka dar her gö rev hiç

ak sa ma dan ye ri ne ge ti ri lir. Bu dü ze nin en be lir gin ör nek le rin den bi ri de

ko van da ki yav ru la rın ba kı mı sı ra sın da or ta ya çı kar. Di ğer arı la rın yav ru -

la ra gös ter dik le ri özen ve ser gi le dik le ri öz ve ri li dav ra nış lar de tay lı ola rak

in ce len di ğin de  bu ko nu da ha iyi an la şı la cak tır.

ARI LA RIN YAV RU LA RI NA GÖS TER DİK LE Rİ ÖZEN

Ba zı can lı tür le rin de yav ru la rın ba kı mı di ğer le ri ne gö re da ha faz la özen

ge rek ti rir. Özel lik le yu mur ta, lar va, pu pa gi bi de ği şik ev re ler den ge çe rek

eriş kin ha le ge len can lı lar da, her ev re de fark lı yön de bir ba kım uy gu la nır.

Arı lar da fark lı bü yü me ev re le rin den ge çe rler. Arı yav ru la rı, sı ra sıy la

13
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lar va ve pu pa ev re le ri ni ta mam la ya rak eriş kin ha le ge lir ler. Kra li çe arı nın

yu mur ta la rı bı rak ma sı ile baş la yan bu dö nem bo yun ca arı yav ru la rı na

son de re ce özen li ve dik kat li bir ba kım uy gu la nır.

Arı ko van la rın da ki yav ru la rın bü tün so rum lu lu ğu iş çi arı la ra ait tir. İş -

çi arı lar ön ce lik le kra li çe nin yu murt la ma sı için pe tek le rin için de özel ola -

rak be lir len miş bir böl ge de ku luç ka hüc re le ri ha zır lar lar. Bu hüc re le re yu -

murt la mak için ge len kra li çe arı, hüc re nin te miz li ği ni ve uy gun lu ğu nu

kont rol et tik ten son ra her pe te ğe bi rer yu mur ta bı ra ka rak iler ler.

Yu mur ta la rın ge li şi mi için ge rek li olan şart la rın sağ lan ma sın dan, yu -

mur ta dan çı ka cak lar va la rın ih ti yaç la rı olan be sin mad de le ri nin te min

edil me si ne, hüc re sı cak lık la rı nın sa bit tu tul ma sın dan, özel hüc re kont rol -

le ri ne ka dar pek çok şey özel ola rak ayar la nır. İş çi arı lar, de tay lı me tod lar

kul la na rak lar va la ra çok dik kat li bir ba kım uy gu lar lar.

İş çi Arı la rın Lar va la ra Uy gu la dık la rı Ti tiz Kont rol

Kra li çe arı nın bü yük bir has sa si yet le hüc re le re yer leş tir di ği arı yu mur -

ta la rı yak la şık 3 gün için de ge li şir ler. Bu sü re nin so nun da hüc re ler den be -

yaz kurt şek lin de ki arı lar va la rı çı kar.1 Yu mur ta dan çı kan bu can lı la rın

göz le ri, ka nat la rı ve ba cak la rı yok tur. Dış gö rü nüş ola rak ba la rı sı na hiç

ben ze mez ler. 

İş çi arı lar bu ye ni doğ muş lar va la rı son de re ce dik kat li ve özen li bir şe -

kil de bes ler ler. Öy le ki tek bir lar va nın bü yü me dö ne mi bo yun ca yak la şık

10.000 ke re iş çi arı lar ta ra fın dan zi ya ret edil di ği tes pit edil miş tir.2 Lar va -

lar yu mur ta dan çık tık tan son ra ki ilk üç gün le ri bo yun ca arı sü tü ile bes -

le nir ler. Lar va dö ne mi arı la rın sü rek li bes len dik le ri ve be den ola rak en

çok ge liş tik le ri dö nem dir. Arı lar va la rı bu dö nem de ki dü zen li bes len me

so nu cun da 6 gün içe ri sin de ilk ağır lık la rı nın 1500 ka tı na ka dar ula şır lar.3

Ko van da bu lu nan bin ler ce lar va ya kar şı lık bir o ka dar da da dı iş çi arı

var dır. Sü rek li ha re ket ha lin de olan bu da dı arı lar yu mur ta la rı ve lar va la -

rı ko lay lık la kont rol al tın da tu tar lar. Ko van da bin ler ce arı lar va sı ol ma sı -

na ve bu lar va la rın bes len me şe kil le ri nin gün le re gö re de ği şik lik gös ter -

me si ne rağ men hiç ka rı şık lık çık maz. Lar va la rın han gi si nin kaç gün lük
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ol du ğu, han gi si nin ne ile bes le ne ce ği gi bi de tay lar iş çi arı lar ta ra fın dan

hiç at lan maz. 

Bu son de re ce şa şır tı cı dır, çün kü hüc re ler de kra li çe arı ta ra fın dan fark -

lı dö nem ler de bı ra kı lan ve fark lı bü yük lük le re sa hip olan pek çok yu mur -

ta var dır. Ve yav ru arı lar özel lik le lar va dö ne min de kaç gün lük ol duk la -

rı na gö re bir bes len me prog ra mı na ta bi tu tu lur lar. Bu na rağ men da dı arı -

lar lar va la rın bes len me sin de bir prob lem ya şa maz lar.

Arı ko va nın da ki özel ha zır lan mış pe tek ler de bü yü me ye de vam eden

lar va la rın ye din ci gün le rin de şa şır tı cı bir olay ger çek le şir. Lar va ye mek

ye me yi ke ser ve ba kı cı arı lar lar va nın bu lun du ğu hüc re nin ağ zı nı mum -

dan ya pıl mış, ha fif kub be li bir ka pak ile ta ma men ka pa tır lar.4 Bu sı ra da

lar va da ken di üret ti ği bir mad de ile bu lun du ğu oda nın için de et ra fı na

ko za öre rek ken di ni bu ra ya ade ta hap se der.5

Arı lar va la rı bu şe kil de pu pa ev re si ne bir

ge çiş ya par lar. Pu pa dö ne mi nin de tay la rı na

geç me den ön ce dik kat le in ce len me si ge re ken

nok ta, ko za örü len mad de nin ya pı sı dır.

Ar› lar va la r›, 6 gün
için de ilk a¤›r l›k la r› n›n
1500 ka t› na ula fl›r ve
ne re dey se bu lun duk -

la r› hüc re le re 
s›¤ maz lar (sol da). 

Bu noktadan sonra
büyüme durur ve 

pupa aflamas› bafllar.
(sa¤da) 

Kra li çe ar› n›n yu mur -
ta la r› b› rak ma s›n dan
3 gün kadar sonra
kurt fleklindeki ar›
larvalar ortaya ç›kar.
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Arı lar va la rı nın ka fa la rın da bu lu nan çift ta raf lı ipek bez le ri sa ye sin de

üret tik le ri bu mad de nin özel li ği; ha va ile te ma sa geç me sin den kı sa bir sü -

re son ra sert leş me si dir. Di ğer bir özel li ği ise içer di ği "fib ro in" isim li pro -

te in se be biy le kuv vet li bir bak te ri öl dü rü cü ve en fek si yon ön le yi ci et ki si

ol ma sı dır. Arı lar üze rin de araş tır ma ya pan bi lim adam la rı, bu can lı la rın

ör dük le ri ko za sa ye sin de lar va la rın mik rop lar dan ko run duk la rı nı tah min

et mek te dir ler. 

Ko za nın örül me sin de kul la nı lan ağ, fark lı kim ya sal mad de le rin be lir li

oran lar da ka rı şı mın dan oluş mak ta dır. 

1-Elastik bir protein olan "Fibroin" % 53.67. (Bu bileşik, glikol (% 66.5),

alanin (%21), lösin (% 1.5), arjinin (% 1), tirozin (% 10)'den meydana gelir.)

2-Je la tin ya pı sın da yi ne bir pro te in olan "Se ri zin" % 20.36. (Bu mad de

se rin (% 29), ala nin (% 46) ve lö sin (% 25)'den mey da na gel miş tir.)

3-Di ğer pro te in ler % 24.43

4-Mum % 1.39

5-Yağ ve re çi ne % 0.10    

6-Renk mad de si % 0.05 6

Arı lar va la rı nın ko za ör dük le ri bu ipe ğin for mü lü her arı da ay nı şe kil -

de üre ti lir. Mil yon lar ca yıl dır bü tün arı lar va la rı son dö nem le rin de ör -

dük le ri ko za la rın da yu ka rı da ki for mü le sa hip olan ipe ği kul la nır. Ay rı ca

arı lar va la rı bu kar ma şık ya pı lı mad de yi her za man de ğil, sa de ce ih ti yaç -

la rı olan bü yü me dö nem le rin de üret me ye baş lar lar. Bun lar göz önün de

bu lun du ru la rak dü şü nü le cek olur sa ak la pek çok so ru ge le cek tir. Ör ne -

ğin lar va la rın vü cu dun da ki bu kim ya sal mad de na sıl or ta ya çık mış tır?

Gö zü, ka na dı, bey ni, ol ma yan, bir et par ça sın dan fark sız, he nüz dün ya yı

hiç gör me miş, na sıl şart lar da bir ya şam sü re ce ği ni bil me yen bir lar va ken -

di ba şı na ka rar ve rip, böy le bir şey oluş tu ra bi lir mi? Ör ne ğin kim ya sal

mad de nin ko ru yu cu for mü lü nü lar va nın ken di si mi bul muş tur? Üre ti mi -

ni lar va ken di ken di ne mi ba şar mış tır? Bu kim ya sal mad de yi lar va nın vü -

cu du na kim yer leş tir miş tir?

El bet te ki ko za ör me de kul la nı lan ipe ğin oluş ma sı nı; ha re ket bi le et -

me yen, ba kı mı baş ka can lı lar ta ra fın dan sağ la nan, gö re me yen, du ya ma -

yan, sa de ce çok ba sit ya şam sal fonk si yon la ra sa hip olan lar va nın ken di si
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sağ la mış ola maz. Böy le bir şe yin id dia edil me si el bet te ki bi lim sel lik ten

ve akıl cı lık tan uzak laş mak ola cak tır. Çün kü bu id dia arı lar va sı nın kim -

ya sal mad de oluş tu ra bi le cek bil gi le re sa hip ol du ğu, ma te ma tik sel he sap -

lar ya pa bil di ği gi bi çı ka rım la rın ka bul edil me si de mek tir. Bu ise bi lim sel

ol mak tan çok ha ya li bir id dia ola cak tır.

Yal nız bu ra da vur gu lan ma sı ge re ken son de re ce önem li bir nok ta var -

dır. Söz ko nu su can lı şu ur sa hi bi bir can lı ol sa da de ği şen bir şey yok tur.

Çün kü hiç bir can lı nın ken di vü cu dun da var ol ma yan bir sis te mi ken di

ken di ne oluş tur ma sı söz ko nu su de ğil dir. Ör ne ğin in san, do ğa da ki akıl

sa hi bi ye ga ne var lık tır. Ama bu na rağ men bir in sa nın çok ba sit for mül lü

de ol sa bir kim ya sal mad de üre ti mi ni sağ la ya cak sis tem le ri ken di vü cu -

dun da oluş tur ma sı müm kün de ğil dir. Bu du rum da akıl ve bi linç sa hi bi

in san la rın ya pa ma ya ca ğı bir şe yi bir bö ce ğin ya pa bi le ce ği ni id dia et mek

de ke sin lik le ak la ve man tı ğa sığ ma ya cak bir dav ra nış tır.

"Lar va nın ko za üre ti min de kul lan dı ğı ipek na sıl mey da na gel miş tir?"

so ru su nun ce va bı nı ve re bil mek için ön ce lik le ipe ği oluş tu ran mad de le ri

Sol da, ba k› m› bafl ka can l› lar ta ra f›n dan
sa¤ la nan ar› larvalar›n›n anatomik yap›lar›
gö rül mek te dir. Bir et parças› fleklindeki
böy le bir can l› n›n ken di ken di ne ka rar 
ver me si ve geliflimi için gerekli kim ya sal
mad deleri üret me si kuflkusuz im kan s›z d›r.

a¤›z

nefes al›p verme
delikleri 

orta haz›m sistemi

arka haz›m sistemi salg›
tüpçükleri

ipek 
bezleri

Yavru ar›lar›n ge li flim aflamalar›
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tek rar ha tır la ya lım. Bun lar dan bi ri olan fib ro in; gli kol, lö sin, ar ji nin ve ti -

ro zin mad de le ri nin be lir li oran lar da bir leş me siy le mey da na ge len bir

mad de dir. İpe ği oluş tu ran mad de ler den baş ka bi ri olan se ri zin ise se rin,

ala nin ve lö sin'in çok has sas yüz de ler de bi ra ra ya gel me siy le olu şur. Arı

lar va la rı nın ko za örer ken kul lan dık la rı ipe ğin ya pı sın da ki mad de ler sa -

de ce bu ka dar de ğil dir. Bun dan baş ka mum, yağ ve re çi ne gi bi mad de ler

de ipe ğin ya pı sın da bu lun mak ta dır. 

Gö rül dü ğü gi bi ipe ğin oluş ma sı için çok sa yı da mad de nin be lir li oran -

lar la bi ra ra ya gel me si ge rek mek te dir. Bir de ney ya pa lım ve ipe ği oluş tu -

ran mad de ler den en ba sit ya pı lı ola nı nı ele ala rak bu mad de nin ken di

ken di ne oluş ma sı nı bek le ye lim. Ne ka dar bek ler sek bek le ye lim, ne gi bi

iş lem ler ya par sak ya pa lım so nuç as la de ğiş me ye cek tir. Ve gün ler ce, ay -

lar ca, yıl lar ca hat ta mil yon lar ca yıl bo yun ca bek len se de, de ğil bu mad de -

ler den tek bir ta ne si, bu mad de le ri oluş tu ran atom lar dan tek bir ta ne si bi -

le te sa dü fen olu şa ma ya cak tır. Bu du rum da ko za ör me de kul la nı lan ipe ği

oluş tu ran mad de le rin her bi ri nin te sa dü fen or ta ya çık tı ğı nı ve da ha son -

ra yi ne te sa dü fen bi ra ra ya ge le rek ipek oluş tur duk la rı nı id dia et mek se ta -

ma men akıl ve man tık öl çü le rin den uzak laş mak ola cak tır.

İpe ğin olu şu mu bir arı nın yu mur ta dan çı kıp, uça bi lir ha le gel me si için

ge rek li olan pek çok me ka niz ma dan sa de ce bir ta ne si dir. Lar va nın arı ya

dö nü şe bil me si için bü tün me ka niz ma la rın ay nı an da bir bü tün lük için de

ça lış ma sı ge rek li dir. Her han gi bir ek sik lik arı nın ge li şe me me si ne ya ni,

ölü mü ne ne den ola cak tır. Bu da arı nes li nin za man için de yok ol ma sı de -

mek tir. Bu du rum da va rı lan so nuç, arı la rın ev rim ci le rin id dia et tik le ri gi -

bi za man için de ken di lik le rin den or ta ya çık ma dık la rı, bir an da tüm sis -

tem le riy le bir lik te var ol duk la rı dır. Bu da arı la rın bir Ya ra tı cı ta ra fın dan

ya ra tıl dık la rı nı bi ze gös te rir. Bu Ya ra tı cı tüm ev re ne hük me den, üs tün bir

ak lın sa hi bi olan Al lah'tır. 

Arı la rın ne gi bi özel lik le re sa hip ol ma la rı ge rek ti ği ni be lir le yen ve

bun la rın tü mü nü ek sik siz bir şe kil de on lar da var eden, lar va ya na sıl ko -

za öre ce ği ni il ham eden, kı sa ca sı arı la rın her ha re ke ti ne hük me den

Al lah'tır. 
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Pu pa Dö ne mi

İş çi arı la rın üze ri ne mum dan ha fif kub be li bir ka pak ör me le riy le bir -

lik te lar va, pu pa dö ne mi ne gi rer. Arı pu pa sı, bu lun du ğu hüc re nin için de

12 gün bo yun ca ka lır.7 Bu sü re için de hüc re de dış tan her han gi bir de ği şik -

lik göz len mez. Oy sa hüc re nin için de ki pu pa sü rek li bü yü me ha lin de dir.

Arı yu mur ta sı kra li çe arı ta ra fın dan hüc re ye bı ra kıl dık tan tam üç haf ta

son ra hüc re nin ka pa ğı yır tı lır ve için den uç ma ya ha zır bir şe kil de ba la rı -

sı çı kar. Bun dan son ra pu pa nın dış yü ze yi ölü bir ka buk ola rak hüc re de

ka lır. Pu pa dan çı kan ba la rı sı yak la şık 6 haf ta sü re cek öm rü ne bu hüc re -

nin için de ge çir di ği ge li şim ev re le ri nin so nu cun da baş lar.8 Ba la rı sı hüc re -

den ne lar va ya ne de pu pa ya ben ze me yen, bam baş ka bir can lı ola rak çı -

kar. Ba la rı sı nın, son aşa ma nın ta mam lan ma sı ile bir lik te, ya şa mı nı de vam

et tir mek için ih ti yaç du ya ca ğı sis tem ler de hiç bir ek sik ol ma dan pu pa dan

çık ma sı, üze rin de önem le du rul ma sı ge re ken bir ko nu dur. Arı nın her şe yi

pu pa nın, ya ni kü çük ka pa lı bir me ka nın için de oluş muş tur. Ör ne ğin

uzun uçuş la rın da kul la na ca ğı özel ya pı lı ka nat la rı, ya pa ca ğı iş le re uy gun

ta sar lan mış göz le ri, düş man la rı na kar şı kul lan dı ğı iğ ne si, sal gı bez le ri,

bal mu mu üret me si ni sağ la ya cak sis te mi, üre me sis te mi, po len top la ma ya

ya ra yan tüy le ri kı sa ca sı bü tün vü cut sis tem le ri ek sik siz ola rak arı nın pu -

pa ev re si ni ge çir di ği ko za nın için de ge li şir.

Bir ar›n›n tüm fiziksel özelikleri,
pupa evresindeki kapal› me-

kan›n içinde oluflur. Pu pa dan ç› -
kan bir ar› n›n ka nat la r›, göz le ri
k› sa ca s› tüm vü cut sis tem i d›fl

dün ya da ki ya fla m› için ha z›r d›r.
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Lar va nın pu pa için de na sıl olup da bir arı ya dö nüş tü ğü nü so ru lar so -

ra rak in ce le ye lim. Arı yu mur ta la rı nın pu pa dö ne min de ki bü yü me ev re le -

ri ilk ola rak na sıl or ta ya çık mış tır? Bu sü re ci be lir le yen kim dir ya da ne -

dir? Arı nın ken di si mi dir, ev rim ci le rin id dia et tik le ri gi bi te sa düf ler mi -

dir, yok sa hep si nin üs tün de baş ka bir güç mü dür? 

Bu so ru la rın ce va bı as lın da açık tır. Ko za nın için de ki can lı nın dı şa rı da

ne ye ih ti yaç du ya ca ğı nı bi le rek ken din de ge rek li de ği şim le ri oluş tur du -

ğu nu id dia et mek an lam sız dır. Ken di ken di ne ge li şen te sa düf ler le bir

can lı da ki göz, sin di rim sis te mi, en zim, hor mon gi bi ya pı la rın oluş ma sı

ke sin lik le müm kün de ğil dir. Pu pa nın içi ne dı şa rı dan her han gi bir mü da -

ha le nin ya pıl ma sı ise söz ko nu su bi le de ğil dir. 

Pu pa ev re sin de arı nın her or ga nı nın ek sik siz bir şe kil de, tam ge rek ti ği

fonk si yon lar la ta mam lan ma sı nı sağ la yan ne te sa düf ler ne de arı nın ken -

di si dir. Böy le ku sur suz bir olu şum an cak üs tün bir güç sa hi bi ta ra fın dan

ger çek leş ti ri le bi lir ki, bu ben zer siz gü cün sa hi bi, ya rat ma da hiç bir or ta ğı

ol ma yan Al lah'tır.
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Her balar›s›, bulun du ¤u hüc -
re nin için den bü tün vü cut
ya p› la r› ta mam lan m›fl ola rak
ç› kar. Ne te sa düf ler ne de
ar› n›n ken di si böy le bir olu -
flu mu ger çek lefl ti re bilir.

Hüc re si nin
ka pa ¤› n› aça -
rak d› fla r› ç› -
kan bir ar›n›n
tüy le ri ilk an -
lar da ›s lak t›r.
Bir sü re son ra
bu tüy ler ku -
rur ve ar› ko -
van için de ki
gö rev le ri ni
ye ri ne ge tir -
me ye bafl lar.
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İŞ BÖ LÜ MÜ VE KO VAN DÜ ZE Nİ

Bir ko va nda sa yı la rı 10.000 ile 80.000 ara sın da de ği şen arı ya şar. Bi ra -

ra da ya şa yan arı sa yı sı nın faz la lı ğı na rağ men ara la rın da ki ku sur suz iş bö -

lü mü ve di sip lin sa ye sin de, ko van da ki iş ler de hiç bir ak sa ma ol maz ve ko -

van için de hiç bir kar ga şa da ya şan maz.

Arı lar ara sın da ki dü zen son de re ce dik kat çe ki ci dir. Bu ne den le bi lim

adam la rı ko van da ki dü ze nin na sıl sağ lan dı ğı, iş  bö lü mü nün ne ye gö re

be lir len di ği, bu ka dar ka la ba lık bir top lu lu ğun na sıl olup da ra hat lık la

bir lik te ha re ket et ti ği gi bi so ru lar dan yo la çı ka rak arı lar üze rin de çok de -

tay lı araş tır ma lar yap mış lar dır. El de et tik le ri so nuç lar araş tır ma cı lar açı -

sın dan son de re ce dü şün dü rü cü ol muş tur. Özel lik le can lı la rın te sa dü fen

or ta ya çık tı ğı nı id dia eden ev rim sa vu nu cu la rı bu so nuç lar üze ri ne te ori -

le ri nin içi ne düş tü ğü çe liş ki le ri sor gu la mak zo run da kal mış lar dır. 

Ev rim te ori si nin te mel id di ala rın dan olan "ya şam mü ca de le si" kav ra -

mı ev rim ci ler ta ra fın dan sor gu la nan çe liş ki ler den sa de ce bir ta ne si dir.

Ev rim ci le re gö re do ğa da ki her can lı ken di çı kar la rı nı ko ru mak için sa va -

şır. Ay rı ca bu çar pık an la yı şa gö re bir can lı nın, yav ru la rı na bak ma se be bi

de nes li ni de vam et tir me is te ğin den, ya ni iç gü dü sün den baş ka bir şey de -

ğil dir. Za ten ev rim ci le re gö re açık la ya ma dık la rı tüm can lı dav ra nış la rı nın

se be bi "iç gü dü"ler dir. Bu iç gü dü le rin na sıl or ta ya çık tı ğı so ru su nun man -

tık lı bir ce va bı ise ev rim ci ler ta ra fın dan ve ri le me mek te dir. 

Ev rim ci ler iç gü dü nün do ğal se lek si yon de nen ev rim me ka niz ma sı ile

ka za nıl mış bir özel lik ol du ğu nu id dia eder ler. Do ğal se lek si yon, "bir can -

lı için fay da lı olan her tür lü de ği şi min di ğer le ri nin ara sın dan se çi le rek o

can lı da ka lı cı ha le gel me si ve bu şe kil de bir son ra ki nes le ak ta rıl ma sı" an -

la mı na gel mek te dir. An cak dik kat edi lir se bu ra da kas te di len se çi min ya -

pıl ma sı için bir bi linç ve bir ka rar me ka niz ma sı ge rek mek te dir. Ya ni bir

can lı nın ön ce bir dav ra nış ta bu lun ma sı, ar dın dan bu dav ra nı şın ken di si -

ne uzun va de de çok cid di ya rar lar sağ la ya ca ğı nı tes pit et me si ve ar dın -

dan da yi ne bi linç li bir ka rar la bu dav ra nı şı sü rek li ha le ge ti re rek "iç gü -

dü leş tir me si" ge rek mek te dir. An cak kuş ku suz böy le bir ka rar me ka niz -

ma sı do ğa da ki can lı lar dan hiç bi ri ne ait ola maz. De ğil ken di le ri için ya rar
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ge ti re cek olan bir dav ra nı şı se çip sür dür me le ri, on la rın ken di için de bu -

lun duk la rı du rum dan da hi ha ber le ri yok tur. 

Ör ne ğin bu iç gü dü ko nu su nu bir ön ce ki bö lüm de in ce le di ği miz ko za

ör me ör ne ği üze rin de dü şü ne lim. Söz et ti ği miz gi bi, be lir li bir va kit gel -

di ğin de iş çi arı lar pe te ğin te pe si ni ka pa tır ken, lar va da ken di et ra fı na ko -

za sı nı ör mek te dir. Ve Af ri ka'da ya şa yan da, Avust ral ya'da ha ya tı nı sür -

dü ren de ol sa tüm ba la rı la rı, mil yon lar ca yıl dır ay nı iş le mi ye ri ne ge tir -

mek te dir ler. Ya ni bu, tüm ba la rı la rı nın sa hip ol du ğu bir iç gü dü dür. Pe ki

ama arı lar va la rı ve iş çi arı lar, lar va lar için en uy gun ge liş me or ta mı nın

ko za nın içi ola ca ğı nı na sıl tes pit et miş ler dir? Bun la rı ken di he sap la ma la -

rı ve se çim le ri ile yap ma la rı müm kün mü dür? 

İş te bu nok ta da ev rim ci le rin ken di iç le rin de bü yük bir çe liş ki ye düş -

tük le ri açı ğa çık mak ta dır. Çün kü id dia et tik le ri gi bi bir se çi mi an cak üs -

tün bir güç sa hi bi ya pa bi lir; an cak bi linç li bir var lık bu can lı la ra tam ih ti -

yaç la rı olan özel lik le ri ve iç gü dü sel dav ra nış la rı ve re bi lir. Bu nu ka bul et -

mek se bir Ya ra tı cı'nın var lı ğı nı ka bul et mek de mek tir. Ya ni, do ğa da ki ku -

sur suz ta sa rım Al lah'a ait tir ve can lı la rın "iç gü dü" ola rak ta nım la nan tüm

dav ra nış bi çim le ri Al lah'ın on la ra il ha mı dır. Ev rim ci ler de as lın da bu ger -

çe ğin far kın da dır lar. Arı gi bi kü çük ve bi linç siz bir can lı nın bu ola ğa nüs -

tü ye te nek le re ken di ira de siy le sa hip ola ma ya ca ğı nı on lar da bi lir ler.

Ama ev rim ci ler Al lah'ın üs tün gü cü nü gör dük le ri, ken di id di ala rı nın im -

kan sız lı ğı nın da far kı na var dık la rı hal de te ori le ri ni sa vun mak tan vaz geç -

mez ler. 

Geç miş te de bu zih ni ye ti ta şı yan in san lar ya şa mış tır. Hz. Mu sa dö ne -

min de, bu kut lu pey gam be rin gös ter di ği apa çık mu ci ze le ri gör mez lik ten

ge len ve Al lah'ın apa çık var lı ğı nı in kar et mek te di re nen in san lar ol muş -

tur. Al lah bu in san la rın için de bu lun duk la rı du ru mu Ku ran'da şöy le ha -

ber ver miş tir:

Vic dan la rı ka bul et ti ği hal de, zu lüm ve bü yük len me do la yı sıy la bun la -

rı in kar et ti ler. Ar tık sen, boz gun cu la rın na sıl bir so na uğ ra tıl dık la rı na

bir bak. (Neml Su re si, 14)

Ev rim ci le re gö re do ¤a da ki her can l› ken di ç› kar la r› n› ko ru -
mak için sa va fl›r. Oy sa ar› lar ara s›n da  ev rim ci le rin id di ala r› -
n›n tam aksine son de re ce dik kat çe ki ci  bir ifl bir li ¤i ve bu ifl -
bir li ¤in den kay nak la nan bir dü zen var d›r. ‹fl te bu dü zen ar› -
la r›n Al lah'›n il ha m›y la ha re ket et tik lerinin bir kan›t›d›r.
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EV RİM Cİ LE RİN İTİ RAF LA RI

Bi lim adam la rı, do ğa da ki can lı la rı in ce le dik le rin de bir de ğil, iki de ğil,

yüz ler ce, bin ler ce hat ta mil yon lar ca can lı tü rü nün, bir bi rin den çok fark lı

ya ra tı lış de lil le ri ile kar şı laş mış lar dır. Ve bu yüz den de iç gü dü id di ala rı -

nın an lam sız lı ğı nı de fa lar ca iti raf et mek zo run da kal mış lar dır. 

Ge ne tik çi Gor don Tay lor'ın aşa ğı da ki sö zü ev rim ci le rin için de bu lun -

duk la rı bu çık ma zı açık ça or ta ya koy mak ta dır:

İç gü dü sel bir dav ra nış ilk ola rak na sıl or ta ya çı kı yor ve bir tür de ka lı tım sal

ola rak na sıl yer le şi yor di ye sor sak, bu so ru ya hiç bir ce vap ala ma yız.9

Char les Dar win'in oğ lu Fran cis Dar win, The Li fe and Let ters of Char les

Dar win isim li ki tap ta ba ba sı nın bu ko nu da ya şa dı ğı zor luk la rı şöy le an lat -

mış tır:

Çalışmanın 3. Bölümü'nde birinci kısım tamamlanıyor ve hayvanların alış-

kanlıkları ile içgüdülerindeki varyasyonlardan söz ediyor... Bu konunun yazı-

nın başlangıç kısmına dahil edilmesinin sebebi, içgüdülerle hareket eden do-

ğal seleksiyon fikrini imkansız olarak değerlendiren okuyucuların aceleyle

tüm teoriyi reddetmemesini sağlamak. Türlerin Kökeni'nde yer alan "İçgüdüler

Bölümü" özellikle teorinin en ciddi ve en açık zorluklarını içeren konu.10

Ev rim te ori si nin iç gü dü ler kar şı sın da içi ne düş tü ğü du rum Char les

Dar win ta ra fın dan çe şit li şe kil ler de iti raf edil miş tir. Ör ne ğin Dar win hay -

van lar da ki iç gü dü le rin te ori si ni yık tı ğı nı Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da

şöy le ifa de et mek te dir.

İç gü dü le rin ço ğu öy le si ne şa şır tı cı dır ki, on la rın ge li şi mi oku ra bel ki te ori mi

tü müy le yık ma ya ye ter güç te gö rü le cek tir.11

Yi ne Char les Dar win baş ka bir ifa de sin de iç gü dü le rin ge li şe me ye ce ği

hak kın da şöy le söy le mek te dir:

Şu tahmin üzerimde ağır basıyor. İçgüdüler, yapılar kadar hassas bir değişi-

me uğramıyorlar. Kitabımda da belirttiğim gibi, içgüdü veya yapının hangisi-

nin ilk olarak sezilemeyecek kadar küçük aşamalarla değiştiğini bilmek nere-

deyse imkansız.2

Te ori nin ku ru cu su olan Dar win can lı lar da gö rü len kar ma şık ve fay da -

lı dav ra nış la rın do ğal se lek si yon yo luy la ka za nıl mış ol ma sı nın im kan sız
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ol du ğu nu da çok de fa lar iti raf et miş ti. An cak saç ma ol ma sı na rağ men bu

id di ayı ne den sür dür dü ğü nü de şöy le açık la mış tı:

So nun da, yav ru gu gu ğun üvey kar deş le ri ni yu va dan at ma sı, ka rın ca la rın kö -

le leş tir me si… gi bi iç gü dü le ri, özel lik le ba ğış lan mış ya da ya ra tıl mış iç gü dü ler

ola rak de ğil de, bü tün or ga nik ya ra tık la rın iler le me si ne yol açan ge nel bir ya -

sa nın, ya ni ço ğal ma nın, de ğiş me nin, en güç lü le rin ya şa ma sı nın ve en za yıf la -

rın öl me si nin kü çük neticeleri ola rak gör mek, man tık lı bir so nuç çı kar ma ol -

ma ya bi lir, ama be nim ha yal gü cüm için çok da ha do yu ru cu dur.13 

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, üs tün bir Ya ra tı cı'nın var lı ğı nı ka bul et -

me mek uğ ru na her tür lü yo la baş vu ra bil mek te dir ler. Ni te kim te ori nin

ku ru cu su Char les Dar win, yu ka rı da ki söz le rin de, iç gü dü le rin ya ra tıl mış

ol du ğu nu ka bul et me me nin man tık sız ola bi le ce ği ni, ama yi ne de ha yal -

gü cü ne da ya na rak in kar da di ret me nin ken di si için da ha "do yu ru cu" ol -

du ğu nu ifa de et miş tir. Bu ra dan çı kan so nuç, yu ka rı da ver di ği miz ayet te

ge çen, "vic da nen ka bul et ti ği hal de in kar et me" sap lan tı sı nın açık bir ör -

ne ği dir.

Char les Dar win'in ör nek ola rak ver di ği gu guk kuş la rı nın ve kö le ci ka -

rın ca la rın or tak özel lik le ri; amaç la rı doğ rul tu sun da bir tak tik be lir le mek

ve bu tak ti ğe uy gun plan lar yap arak, bun la rı ek sik siz uy gu la mak tır. Baş -

ka bir can lı yı kan dır mak için tak tik be lir le mek, kar şı ta ra fın za yıf nok ta -

la rı nı tes pit ede rek iç ten çö ker te cek plan lar yap mak gi bi özel lik ler an cak

akıl, plan la ma ve mu ha ke me ye te ne ği so nu cun da ger çek le şe cek özel lik -

ler dir. Oy sa ne ka rın ca lar ne de gu guk kuş la rı ak la ve mu ha ke me ye te ne -

ği ne sa hip de ğil dir ler. Bu ko nu lar da bir eği tim den geç me miş ler dir. Uy -

gu la dık la rı tak tik le ri baş ka la rın dan da öğ ren me miş ler dir. Bu ko nuy la il -

gi li bir bil gi bi ri ki mi ne de sa hip de ğil dir ler. Hiç bir şe kil de dü şün me ye te -

ne ği ol ma yan bu can lı lar sa hip ol duk la rı özel lik ler le bir lik te Al lah ta ra fın -

dan ya ra tıl mış lar dır. Al lah'ın ken di le ri ne il ha mı sa ye sin de akıl  ve mu ha -

ke me ge rek ti ren bu gi bi iş le ri ya pa bil mek te dir ler. 



B
ala r› la r› n›n bi linç li dav ra n›fl la r›

Dar win'i aç ma za sü rük le yen

ko nu lar dan bi ri dir. Ama yal n›z -

ca ba la r› la r› de ¤il bir çok can l› n›n bi linç -

li dav ra n›fl la r›, ev rim te ori si ta ra f›n dan

aç›k la na maz. Ör ne ¤in di fli gu guk kufl -

la r› yu mur ta la r› n› fark l› tür de bir ku -

flun yu va s› na b› ra ka rak bü yü tür ler. Ve

bu fle kil de yu mur ta la r›n ba k› m› n› bafl -

ka kufl la r›n üst len me si ni sa¤ la m›fl olur -

lar. Yu va da ki di ¤er yu mur ta lar dan ön -

ce d› fla r› ç› kan yav ru gu guk ku flu –yu -

va ya son ra dan da hil ol ma s› na ra¤ men-

ilk ifl ola rak yu va da ki di ¤er yu mur ta la -

r› afla ¤› ya atar. Bu nu ya par ken de yu -

va n›n as›l sa hi bi olan ku flun yu va da

bu lun ma d› ¤› za ma n› se çer. Yav ru gu -

guk bu fle kil de ken di si ni ga ran ti al t› na

al m›fl olur. ‹fl te Dar win'i zor da b› rak an

olay lar dan bi ri, yav ru gu guk la r›n do -

¤ar do¤ maz yap t›k la r› bu bi linç li ha re -

ket tir.

Ay n› fle kil de ba z› ka r›n ca la r›n bafl ka

ka r›n ca tür le ri nin lar va la r› n› ka ç› ra rak

kö le lefl tir me si de Dar win'i ç›k ma za sü -

rük le yen hay van dav ra n›fl la r›n dan d›r.

Kö le ci ka r›n ca ola rak ad lan d› r› lan bu

ka r›n ca la r›n en önem li özel lik le ri sa -

vafl t›k la r› ko lo ni nin lar va la r› n› ça la rak,

da ha son ra bu lar va la r› ken di ifl le rin de

kul lan d›k la r› kö le ler ha li ne ge tir me le ri -

dir. Kö le ci ka r›n ca lar bu nu ya par ken

kar fl› ko lo ni nin sal g› la d› ¤› alarm ko ku -

su nu tak lit ede rek sa vafl t›k la r› ko lo ni

üye le ri nin pa ni ¤e ka p›l ma s› n› sa¤ lar -

lar. Bu sa ye de sal d› r› ya u¤ ra yan ko lo -

ni nin üye le ri ka çar ken, kö le ci ka r›n ca -

lar da kö le ola rak kul la na cak la r› lar va -

la r› ve be sin de po la r› n› ga ni met ola rak

al›r lar.

Yan da ki re sim ler de di -
fli gu guk ku flu (yan da),
yav ru gu guk di ¤er yu -
mur ta y› yu va dan atar -

ken (or ta da) ve yu mur -
ta n›n b› ra k›l d› ¤› yu va -
n›n as›l sa hi bi ken di -

sin den bü yük yav ru yu
bes ler ken (en sa¤ da)

gö rül üyor. 

Hemen yukar› soldaki re sim de kö le ci ka r›n ca lar gö rü lü yor. Hay van lar da ki flu ur lu dav ra -
n›fl lar, can l› la r›n te sa dü fen or ta ya ç›k t› ¤› dü flün ce si ni sa vun ma ya ça l› flan ev rim sa vu -
nu cu la r› n› zor du ru mda b› rak mak ta d›r. Öy le ki bu ko nu da yap t›k la r› aç›k la ma lar, evri-
min geçersizli¤ini ortaya koyan bi rer iti raf ni te li ¤i ta fl› mak ta d›r.

DARWIN'İ ÇIKMAZA

SÜRÜKLEYEN CANLILAR
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"İç gü dü" İd di ası na Ba la rı la rın dan Bir Dar be

Ev rim ci ler ne ka dar gör mez lik ten gel se ler de do ğa da ki can lı la rın dav -

ra nış la rı, on la rın id di ala rı nı ya lan la mak ta dır. Ba la rı la rı da ya şa dık la rı

sos yal dü zen le, sa hip ol duk la rı bi linç li dav ra nış lar la ev rim ci id di ala ra

dar be vu ran can lı lar dan dır.

Arı ko van la rın da as la ev rim ci le rin id dia et tik le ri gi bi bir "ya şam sa va -

şı"na rast lan ma mak ta dır. Tam ter si ne arı lar ara sın da son de re ce fe da kar

ve iş bir li ği için de dav ra nış lar var dır. Ko van da ki ge nel dü zen dik ka te alı -

na rak ya pı la cak bir kar şı laş tır ma arı la rın akıl lı, fe da kar ve di sip lin li dav -

ra nış la rı nın bu can lı la rın ken di le rin den kay nak lan ma dı ğı nı, te sa dü fen de

olu şa ma ya ca ğı nı an la mak için ye ter li ola cak tır. 

Sa yı ola rak bir ko van da ki arı la rın sa yı sı ka dar in sa nın bi ra ra da, ay nı

me kan da ya şa dı ğı ve bu ki şi le rin her tür lü ih ti yaç la rı nı ken di le ri nin kar -

şı la dık la rı dü şü nü le cek olur sa, arı la rın yap tık la rı işin ne ka dar önem li ol -

du ğu da ha iyi an la şı la cak tır. Bir arı ko va nın da ki en alt li mi ti dik ka te ala -

rak, 20.000 ki şi nin bi ra ra da ka pa lı bir alan da ya şa dı ğı nı var sa ya lım. Te -

miz lik, bes len me, gü ven lik ve bun la ra ben zer da ha pek çok ko nu da çok

faz la prob lem çı ka cak tır. Tam an la mıy la bir dü zen an cak kuv vet li bir or -

ga ni zas yon la ya pı lan iş bö lü mün den son ra sağ la na cak tır.

Kı sa ca sı arı la rın kur du ğu dü ze ni in san la rın kur ma sı ol duk ça zah met

ge rek ti ren bir iş lem dir. Oy sa bir arı, hüc re sin den ilk çık tı ğı an dan iti ba ren

bu dü ze ni na sıl sür dü re ce ği ni, dü zen de ki gö re vi ni, ne re de, ne za man, na -

sıl dav ran ma sı ge rek ti ği ni bi lir. Üs te lik bu can lı la rı yön len di ren, on la ra

ne ler yap ma la rı ge rek ti ği ni bil di ren baş ka arı lar yok tur. Bu can lı lar hiç bir

eği tim de al maz lar ama son de re ce di sip lin li bir şe kil de gö rev le ri ni ye ri -

ne ge ti rir ler. Çün kü arı lar bu özel lik ler le bir lik te Al lah ta ra fın dan ya ra tıl -

mış lar dır. Da ha ön ce Nahl Su re si'nde de gör dü ğü müz gi bi Al lah on la ra

ya pa cak la rı işi "il ham et miş tir". Ka ran lık bir ko van da on  bin ler ce si bi ra ra -

da ya şa yan arı la rın ara la rın da ki dü ze ni ve ku sur suz di sip li ni sağ la yan,

son suz bir güç ve ilim sa hi bi olan Al lah'tır.
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KO VA NIN EN ÇA LIŞ KAN ELE MAN LA RI: İŞ Çİ ARI LAR

Ko van da ki iş le rin ak sa ma ma sın da ve dü ze nin sağ lan ma sın da en bü -

yük et ken iş çi arı lar dır. Sa yı nın çok lu ğu ne de niy le arı ko van la rın da ya pıl -

ma sı ge re ken çok faz la iş var dır. Yav ru arı la rın ba kı mı, te miz lik, bes len me,

yi ye cek top la ma ve de po la ma, gü ven lik gi bi pek çok iş ten iş çi arı lar so -

rum lu dur. Kra li çe gi bi di şi olan iş çi arı lar hüc re le rin den çı kar çık maz, bü -

yük bir hız la ko va nın iş le ri ne ko yu lur lar. İş çi arı la rın gö rev le ri nin de tay -

la rı na geç me den ön ce, yap tık la rı bel li baş lı iş ler şöy le mad de len di ri le bi lir:

1. Ko va nın te miz li ği

2. Arı lar va la rı nın ve yav ru la rı nın ba kı mı

3. Kra li çe arı ve er kek arı la rın bes len me si

4. Bal ya pıl ma sı

5. Pe tek le rin in şa sı ve ona rım iş le ri

6. Ko va nın ha va lan dı rıl ma sı

7. Ko va nın gü ven li ği

8. Nek tar (bal özü), po len (çi çek to zu), su, re çi ne gi bi mal ze me le rin

top lan ma sı ve de po lan ma sı

On  bin ler ce arı nın ya şa dı ğı ko van da ki dü zen, her bi re yin üze ri ne dü -

şen gö rev le ri tam ola rak ye ri ne ge tir me si ile sağ lan mak ta dır. Pe ki ko van -

da na sıl bir dü zen var dır? Arı lar da ki gö rev da ğı lı mı na sıl dır ve ne ye gö -

re be lir len mek te dir?

Bu so ru la rın ce vap la rı nı araş tı ran Al man bö cek bi lim ci Gus tav Rosch

yap tı ğı bir di zi de ney so nu cun da, iş çi arı la rın ko van da al dık la rı gö rev le -

rin yaş la rıy la bağ lan tı lı ol du ğu nu keş fet miş tir. Bu na gö re iş çi arı lar ha yat -

la rı nın ilk 3 haf ta sın da bir bi rin den ta ma men fark lı gö rev ler alır lar.14 Bu

dö nem ler;

- Bi rin ci dö nem: 1. ve 2. gün

- İkin ci dö nem: 3-9. gün ler

- Üçün cü dö nem: 10-16. gün ler

- Dör dün cü dö nem: 17-20. gün ler

- Be şin ci dö nem: 21. gün ve son ra sı ola rak grup la na bi lir. 

Ger çek te arı la rın gö rev le ri nin be lir len me sin de sa de ce yaş et ken de ğil -

dir. Her arı nın bel li so rum lu luk la rı ol ma sı na rağ men acil du rum lar da arı -



Çok sa y› da ar› n›n ya fla d› ¤› bir ko van da ki he men he men tüm ifl ler den ifl çi ar› lar so -
rum lu dur. Ko van da ki dü zen de ifl çi ar› la r›n üzer le ri ne dü flen so rum lu luk la r› tam
ola rak ye ri ne ge tir me le ri ile sa¤ la n›r. On  bin ler ce ar› ya na s›l dav ra na ca klar›n› il -
ham eden, her fley den ha ber dar olan Al lah't›r.
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lar he men gö rev le rin de de ği şik lik ya pa bi lir ler. Bu, arı ko va nı gi bi ka la ba -

lık bir top lu luk için son de re ce önem li bir avan taj dır. Eğer arı lar ara sın da -

ki gö rev da ğı lı mı ka tı ku ral la ra bağ lı ol say dı, bek len me yen bir olay la kar -

şı la şıl dı ğın da ko lo ni zor du rum da ka la bi lir di. Ör ne ğin ko va na bü yük bir

sal dı rı ol du ğun da sa de ce gar di yan arı lar sa va şa ka tıl sa lar dı, di ğer le ri

ken di iş le ri ne de vam et se ler di el bet te ki bu ko van açı sın dan teh li ke li olur -

du. Oy sa böy le bir du rum da ko lo ni nin bü yük bir bö lü mü sa vun ma ya ka -

tı lır ve ön ce lik le ko van gü ven li ha le ge ti ri lir. 

As lın da arı la rın ani gö rev de ği şim le ri sağ lık ko nu sun da gö rev ya pan

bir ki şi nin, bir den bi re mi mar lık ya da mü hen dis lik ya par ha le gel me sin -

den fark lı de ğil dir. Bu ra da bir kar şı laş tır ma ya pa lım ve ön ce lik le in san lar

için dü şü ne lim. De ği şik ko nu lar da gö rev ala bi len ki şi ler ze ki ola rak ni te -

len di ri lir ler. Bir in san için nor mal olan bu özel lik ler bir bö cek için söz ko -

nu su ol du ğun da el bet te du rum de ğiş mek te dir. Çün kü in san lar de ği şik

alan lar da eği tim ala rak ya da bel li bir tec rü be ne ti ce sin de bir bil gi bi ri ki mi

ve de ne yim ka za na bi lir ler. Ama bu ra da söz ko nu su olan arı lar dır. Arı la -

rın ye te nek le ri ve bil gi bi ri kim le ri dir. Bu nun ola ğa nüs tü bir du rum ol du -

ğu açık tır. Bu du rum da şu so ru yu sor mak ge re kir: Arı lar da ki bil gi bi ri ki -

mi ve ye te nek le rin açık la ma sı ne dir? On la ra kim ta ra fın dan ve ril miş tir?

Arı lar da ki bu ye te nek le rin ne de ni ev rim te ori si sa vu nu cu la rı na gö re

ya te sa düf ler dir ya da "ta bi at ana"nın on la ra bir he di ye si dir. Ev rim ci ler

do ğa ya da ta bi at ana ola rak ni te len dir dik le ri gü cün arı la rı us ta bi rer mi -

mar, us ta bi rer ba kı cı, us ta bi rer bal üre ti ci si ha li ne ge tir di ği ni id dia eder -

ler. Oy sa kuş la rın, bö cek le rin, sü rün gen le rin, ağaç la rın, taş la rın, çi men le -

rin, çi çek le rin oluş tur du ğu "do ğa " kav ra mı te sa düf le ri kul la na rak bir arı

mey da na ge ti re mez. Bir arı nın ka na dı nı, arı lar da ki pe tek le rin hep si ni ay -

nı öl çü ler de al tı gen ler den ya pa bi le cek bir ye te ne ği, arı la rın üre me sis te -

mi ni kı sa ca sı arı nın tek bir vü cut par ça sı nı bi le ya ra ta maz. Çün kü do ğa -

nın ken di si de Al lah ta ra fın dan ya ra tıl mış tır. Do ğa yı oluş tu ran her par ça

tüm de tay la rıy la bir lik te Al lah ta ra fın dan ta sar lan mış tır. 

Arı lar da yer yü zün de ki bü tün can lı lar gi bi Al lah'ın il ha mıy la ha re ket

eder ler. Yap tık la rı bi linç li ha re ket le rin, sa hip ol duk la rı ye te nek le rin tek

kay na ğı bu dur.

30
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İş çi Arı la rın Ha yat la rın da ki Önem li Dö nem ler

Bi rin ci Dö nem: Ku luç ka Te miz le yi ci si Arı lar
İş çi arı lar dün ya ya göz le ri ni açar aç maz şa şır tı cı bir şe kil de ko van için -

de ki iş le re des tek ol ma ya baş lar lar. On la ra ya pa cak la rı işi öğ re ten, yol

gös te ren eğit men ler bu lun maz. Yu mur ta dan ilk çık tık la rı an dan iti ba ren

bi linç li bir şe kil de ha re ket eder ler. Her arı nın gö re vi bel li dir. Hiç bir ka rı -

şık lık çık ma dan, on  bin ler ce arı tam bir uyum için de ha re ket eder ve ko -

van da ki dü ze ni kı sa bir sü re için de sağ lar. 

Bir iş çi arı nın ko van da ki ilk gö re vi te miz lik tir. Pu pa dan çı kan arı he -

men te miz li ğe baş lar. Ön ce lik le ken di hüc re sin den baş la ya rak ilk iki gün

Hüc re sin den ilk ç›k t› ¤›n da ar› n›n vü cu du adeta su ya düfl müfl gi bi ›s lak t›r. Tüy le ri bir -
bi ri ne ya p› fl›k t›r. Ön ce lik le ayak la r›y la bu tüy le ri dü ze ne ko yar. Bun dan son ra he men
te miz li ¤e gi ri flir. ‹lk ola rak ken di si nin ç›k t› ¤› hüc re den bafl la mak üze re ku luç ka hüc re -
le ri ni te miz le ye rek, kra li çe nin ye ni den yu murt la ya bi le ce ¤i ha le ge ti rir. 



BALARISI MUCİZESİ

bo yun ca ku luç ka hüc re le ri ni te miz ler. Kra li çe arı sü rek li yu murt la dı ğı

için ye ni hüc re le re ih ti yaç var dır. Bu ne den le bo şa lan hüc re le rin he men

te miz le ne rek ye ni yu mur ta lar için ha zır lan ma sı ge rek mek te dir. İş çi arı te -

miz le ye ce ği hüc re nin içi ne gi rer ba zen da ki ka lar ca içe ri de ka lır. Bü tün

hüc re du var la rı nı ya la ya rak özen le te miz ler. İş çi arı lar ko van da ki ilk iki

gün le ri ni te miz lik dı şın da ko va nı ta nı mak için içe ri de do la şa rak da ge çi -

rir ler. Ya şam la rı nın da ha son ra ki bö lüm le rin de de iş çi arı lar ko va nın ge -

nel te miz li ğin den so rum lu ola cak lar dır.15

İkin ci dö nem: Lar va Ba kı cı sı Arı lar
İş çi arı lar ha yat la rı nın 3. gü nün den iti ba ren lar va la rı bes le me işi ni üst -

le nir ler. Bu ko nuy la il gi li her tür lü de tay la özen li bir şe kil de il gi le nir ler.16 
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‹fl çi ar› la r›n en
önem li gö rev le -
rin den bi ri ko -
van te miz li ¤i dir.
Yan da ki re sim de
lar va la r›n  bo -
flalt t›k la r› hüc re -
le rin ka pak la r› n›
aça rak, kra li çe -
nin yu murt la ma -
s› için bu hüc re -
le rin uy gun olup
ol ma d› ¤› n› kont -
rol eden ve te -
miz lik ifliy le il gi -
le nen ifl çi ar› lar
gö rül mek te dir.
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Arı lar va la rı nın ba kı mı di ğer pek çok can lı tü rü ne oran la da ha faz la

özen ve dik kat is ter. Bu ra da önem li olan nok ta lar va la rın bes len me şe kil -

le ri nin şart la ra gö re de ği şik lik gös ter me si dir. Lar va nın ya şı, ile ri de ko van

için de ne gi bi bir gö re vi nin ola ca ğı gi bi et men ler bu bes len me üze rin de

rol oy nar. Da dı arı lar özel bir bes len me lis te si ne uya rak lar va la rın ba kı mı -

nı ya par lar.

Arı lar da ki lar va ba kı mı, lar va la rın yaş la rı na gö re iki aşa ma lı ola rak

ger çek le şir.

1) İş çi arı lar ha yat la rı nın 3.-5. gün le ri ni "lar va lar dan üç gü nü nü dol -

dur muş olan la rı" bes le mek le ge çi rir ler. On la rı, po len ve ba lı ka rış tı ra rak

yap tık la rı 'arı ek me ği' adı ve ri len be sin ile do yu rur lar.17 3 gün lük ol ma -

yan lar va lar arı ek me ği ni sin di re me dik le ri için, on la rı da fark lı bir yi ye -

cek le bes ler ler.

Kovan da bu lu nan lar va la r›n her bi ri nin bes len me flek li, yafl la r› na ve ko van için de
ala cak la r› gö re ve gö re de ¤i flik lik gös te rir. Bu na ra¤ men ifl çi ar› lar bin ler ce ar› lar -
va s› n› hiç ka r› fl›k l›k ç›k ma dan bir dü zen için de bes ler ler. Hüc re ler de ki lar va la r› gün
bo yun ca zi ya ret ede n ifl çi ar› lar, lar va la ra son de re ce özen li bir ba k›m uy gu lar lar.
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2) Yu mur ta dan ye ni çık mış lar va la rın be sin le ri iş çi arı la rın sal gı la dı ğı

bir tür süt tür. İş çi arı lar ge li şim le ri nin 6. gü nü ne gir dik le rin de ka fa la rı nın

üze rin de bu lu nan bir çift bez fa ali ye te ge çer. Da dı be zi ola rak ad lan dı rı -

lan bu or gan dan "arı sü tü" ve ya "ro yal jelly" (kra li yet jö le si) adı ve ri len bir

sı vı sal gı la nır. İş te bu sı vı 1-3 gün lük arı la rın be si ni dir. Arı sü tü bi lim

adam la rı nı hay ret ler için de bı ra kan çok özel bir mad de dir. Çün kü bir lar -

va nın kra li çe ve ya iş çi arı ol ma sı ta ma men iş çi arı la rın sal gı la dık la rı bu

mad de ye bağ lı dır. Ba kı cı lar, lar va la rı sa de ce yu mur ta dan çık tık la rı ilk 3

gün arı sü tü ile bes ler ler. Lar va -yu ka rı da da be lirt ti ği miz gi bi- da ha son -

ra arı ek me ği ve ri le rek bes le nir. An cak kra li çe ada yı olan lar va la ra hiç bir

za man arı ek me ği ve ril mez. Kra li çe le re di ğer arı lar dan fark lı ola rak lar va

dö ne mi bo yun ca (6 gün sü rey le) arı sü tü ve ri lir.18 

Üçün cü Dö nem: İn şa at İş çi le ri Gö rev Ba şın da
10. gün den iti ba ren arı lar ko van dı şı na çı ka rak çev re hak kın da bil gi

edi nir ler. Bu on la rın ko va nı ilk terk ediş le ri dir. Bu ara da iş çi le rin kar nın -

da ki bal mu mu bez le ri ge liş me ye baş lar ve 12. gün le rin de ol gun la şa rak

bal mu mu üre te cek ha le ge lir ler.19 Da dı bez le ri ise ar tık fa ali yet le ri ni dur -

dur muş tur. 12 gün lük olan iş çi ler, arı yav ru la rı nı bes le me yi ke ser ler ve

bir bi ri ne eşit al tı gen ler den olu şan pe te ğin in şa ası na ko yu lur lar. (Bu ko nu

son de re ce önem li ol du ğu için ki ta bın bun dan son ra ki bö lüm le rin de ay -

rın tı lı bir bi çim de in ce le ne cek tir.)

Arı la rın ko van için de sü rek li ola rak pe tek in şa et me le ri ge rek mez. An -

cak ya şa dık la rı yer ih ti yaç la rı nı kar şı la ma dı ğın da ve ya baş ka bir ye re göç

et tik le rin de ye ni pe tek ler örer ler. Bu nun dı şın da bal mu mu nu ge nel lik le

pe tek ta mi ra tın da kul la nır lar ki, bu iş çok faz la va kit le ri ni al maz. Bu dö -

nem de arı lar çok önem li üç iş da ha ya par lar.

Bun lar dan iki si, dı şa rı dan ge ti ri len yi ye cek le ri di ğer arı la ra da ğıt mak

ve pe tek hüc re le ri ne de po la mak tır. Arı lar ko va na dö nen nek tar top la yı cı -

la rın dan ba lı alır, bu nu aç ar ka daş la rı na bö lüş tü rür ve ya du ru ma gö re bal

oda la rı na de po eder ler.20 

34
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Ko van da ki Bü yük Te miz lik

İş çi arı la rın ay nı dö nem de yap tık la rı üçün cü iş ise ko van te miz li ği dir.

Te miz lik, ko van sağ lı ğı açı sın dan çok önem li dir. Bu yaş ta ki arı lar, hüc re -

ler den ye ni çı kan arı la rın ge ri de bı rak tık la rı par ça la rı, işi bi ten pe tek ka -

pak çık la rı nı, ko van için de öl müş olan arı la rın ce set le ri ni ve bu na ben zer

pek çok ya ban cı mad de yi ko va nın çı kı şı na sü rük ler ve met re ler ce uça rak

ko van dan uza ğa atar lar.21

An cak eğer ko van için de bu lu nan şey ta şı ya ma ya cak la rı ka dar bü yük -

se bu nu "pro po lis" adı ve ri len bir mad de ile kap lar lar. Arı lar pro po li si ba -

zı ağaç la rın ya pış kan to mur cuk la rın dan alt çe ne le ri yar dı mıy la ke mir dik -

le ri re çi ne ye ağız sal gı la rı nı ek le ye rek üre tir. Da ha son ra ar ka ayak la rın -

da ki özel ke se le re yer leş ti re rek ko va na ta şır lar. Arı re çi na sı da de nen pro -

po li sin özel li ği için de bak te ri ba rı na ma ma sı dır.22

Arı lar pro po li sin an ti bak te ri yel özel li ğin den çok isa bet li bir şe kil de ya -

rar la nır lar. Ko van için de öl dür dük le ri ve dı şa rı ta şı ya ma ya cak la rı ka dar

bü yük olan bö cek le ri pro po lis le kap la ya rak bir ne vi mum ya la ma iş le mi

ya par lar.

Son cüm le dik kat le üze rin de dü şü nü le rek okun du ğun da şa şır tı cı ay -

rın tı lar ta şı dı ğı gö rü le cek tir. Bu ay rın tı la rın tam an la şıl ma sı için arı la rın

pro po lo si kul lan ma şek li ni ve yap tık la rı iş lem le ri sı ra sıy la dü şü ne lim. 

Ön ce lik le arı lar bir can lı öl dü ğün de be de nin de bo zul ma la rın ola ca ğı nı

ve or ta ya çı kan mad de le rin ko van da ki can lı la ra za rar ve re bi le ce ği ni bil -

Besin le yük lü
bir fle kil de ko -
va na dö nen ar› -
lar, toplad›klar›
besinleri di ¤er
ar› la ra da ¤› t›r
ya da pe tek le re
de po lar .
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mek te dir ler. Ay rı ca bu bo zul ma yı en gel le -

mek için ölen can lı nın özel bir kim ya sal iş -

le me ta bi tu tul ma sı ge rek ti ği nin de far kın -

da dır lar. Mum ya la ma iş le mi için de bak te -

ri ba rın dır ma ma özel li ği ne sa hip bir mad de

olan pro po li si kul lan mak ta dır lar. 

Bu ra ya ka dar sı ra lan mış  olan bil gi ler ışı -

ğın da dü şü ne rek şu so ru la rı so ra lım: Aca ba arı -

lar bir can lı da mey da na ge le bi le cek bo zul ma la rı  ve

bu bo zul ma nın za rar lı et ki le ri ni na sıl yok ede bi le cek le -

ri ni ne re den bil mek te dir ler? Üs te lik sa de ce bun la rı bil mek le

kal ma yıp pro po lis gi bi bir mad de yi kul la nı ma ge çir me yi na sıl ak let miş

ola bi lir ler? Arı la ra bu nu öğ re ten kim dir? Bu mad de yi arı lar na sıl keş fet -

miş ler dir? For mü lü nü na sıl bu lup, üre ti me na sıl geç miş ler dir? Bu for mü -

lün bil gi si ni di ğer ko lo ni üye le ri ne ve ken di le rin den son ra ge len ne sil le re

na sıl ak tar mış lar dır?

36

Ar› lar re çi ne yi yan daki çizimlerde ve yukar›daki
resimde gö rül dü ¤ü gi bi çe ne le ri ni kul la na rak
a¤aç lar dan kaz›r .
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Mum ya la ma iş le mi, an ti sep tik mad de nin içe ri ği ve üre ti mi ve ya ne re -

ler de kul la nı la ca ğı gi bi ko nu lar da arı la rın bir bil gi si nin ola ma ya ca ğı ve

vü cut la rın da bun la rı üre te bi le cek le ri bir sis te mi de ken di le ri nin mey da na

ge ti re me ye ce ği açık tır. Bü tün bun la rı arı lar ken di ken di le ri ne ak le de mez -

ler. Her aşa ma sın da bel li bir akıl ve bil gi ge rek ti ren bu iş lem le ri arı lar te -

sa dü fen de öğ ren miş de ğil dir ler.  Çün kü te sa düf ler, şu ur lu ve akıl cı ha re -

ket ler or ta ya çı ka ra maz lar.

Bun lar, tüm bu iş lem le rin na sıl ya pı la ca ğı nın arı la ra baş ka bir Akıl ta -

ra fın dan öğ re til miş ol du ğu nu gös te rir. Bu bil gi le rin tü mü arı la ra herşeyin

Yaratıcısı olan Al lah ta ra fın dan il ham edil mek te dir. Yer yü zün de ki her şey

gi bi arı lar da Me lik (bü tün ka ina tın sa hi bi ve mut lak su ret te hü küm da rı)

olan Al lah'a bo yun eğ miş ler dir:

Hak Me lik olan Al lah pek Yü ce dir. O'ndan baş ka İlah yok tur; Ke rim

olan Arş'ın Rab bi'dir. (Mü'mi nun Su re si, 116)

Pro po li sin Çok Yön lü Kul la nı mı

Arı re çi ne si nin (pro po li sin) di ğer bir kul la nım ye ri ise ko van in şa atı -

dır. Arı lar ko van da ki çat lak ve de lik le ri bu mad dey le sı var lar. Ay rı ca sı -

cak lı ğın çok yük sek ol du ğu ba zı vol ka nik ara zi ler de (İtal ya'nın gü ne yin -

de ki Sa ler no ara zi le ri gi bi) pe tek le rin eri me me si için, pe tek ham mad de si

olan bal mu mu na re çi ne ek le ye rek bal mu mu nun da ya nık lı lı ğı nı ar tır dık -

la rı da göz len miş tir.23

Ko van için de de ği şik alan lar da kul la nı lan pro po li sin top lan ma sı ve ta -

şın ma sı gi bi ko nu lar da arı lar ara sın da tam an la mıy la bir iş bö lü mü var dır.

Pro po lis ta şı yan arı nın ko va na dö nü şü po len ta şı yan bir arı nın kin den

fark lı dır. Po len ta şı yı cı sı yü kü nü koy mak için boş bir hüc re arar. Pro po lis

ta şı yı cı sı ise he men bu mad de ye ih ti yaç du yu lan in şa at ala nı na gi der ve

top la dı ğı mad de yi di ğer arı la ra gös te rir. İş çi ler pro po li se ih ti yaç duy duk -

la rın da, ta şı yı cı nın ya nı na gi der ler ve ge re ken mik tar da mad de yi tor ba -

nın için den alır lar. He men bal mu mu ile ka rış tı ra rak ya pış kan bir tut kal

ha li ne ge ti rir ler ve in şa at iş lem le rin de kul la nır lar. Bu ra da dik kat çe ki ci

olan nok ta pro po lis ta şı yı cı sı arı nın in şa at işi ne ka rış ma ma sı ve bu iş le
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uğ ra şan ar ka daş la rı nın yü kü nü al ma la rı nı bek le -

me si dir.24 Arı ko lo ni le rin de ki her üye nin bel li bir işi

var dır. Her kes ken di gö re viy le il gi le nir, sa de ce bir

iş ak sa dı ğın da di ğer arı lar ak sa yan iş le re des tek

olur. Bu ne den le arı re çi ne yi hem top la yıp hem ya -

ma mak la ve ya mum ya la mak la, hem de mum ya la -

dı ğı nı dı şa rı ta şı mak la uğ raş maz. Ko van da ki iş çi

arı la rın tü mü bu iş le rin her bi ri ni ya pa bi le cek ye te -

nek le re sa hip ol sa lar da, sa de ce ken di iş le ri ni en iyi

şe kil de ya pıp, di ğer iş le ri o ko nu da gö rev len di ril -

miş ar ka daş la rı na bı ra kır lar.

İş çi arı la rın ha yat la rı in ce le nir ken unu tul ma ma sı ge re ken çok önem li

bir nok ta var dır. 5-6 haf ta lık ya şam la rı bo yun ca iş çi arı lar da ger çek le şen

gö rev de ği şik lik le ri nin tü mü vü cut la rın da mey da na ge len de ği şim le re

bağ lı dır. Ba zı bez ler et ki siz le şir ken, ye ni bez ler or ta ya çık mak ta ve fark lı

bir gö rev için ha re ke te geç mek te dir. Ör ne ğin arı la rın pe tek yap ma dö -

nem le rin de bal mu mu bez le ri ge li şir, da dı lık dö nem le rin de ise lar va lar

için be sin üre ten bez le ri ge li şir. Gar di yan lık dö nem le ri gel di ğin dey se iş çi

arı la rın vü cut la rın da ki sal gı bez le ri bir den bi re ze hir sal gı la ma ya baş lar.

Eğer te sa dü fi bir ge li şim söz ko nu su ol say dı, pek çok prob lem ya şa nır dı;

da ha doğ ru su te sa dü fi bir ge li şim le böy le dü zen li bir sis te min mey da na

gel me si as la müm kün ol maz dı. Ör ne ğin lar va bes le me dö ne min de iş çi

arı la rın vü cu dun dan arı sü tü ye ri ne ze hir sal gı la na bi lir di. Bu du rum da

lar va la rın tü mü ölür ve arı la rın da so yu tü ke nir di. Ama bü tün bu gö rev

de ği şim le ri sı ra sın da hiç bir prob lem çık maz. Her şey çok kont rol lü bir şe -

kil de, ku sur suz bir dü zen için de ger çek le şir.

İş çi arı lar ha yat la rı nın dör dün cü dö nem le rin de yi ne bir gö rev de ği şik -

li ği ya şar lar.

Dör dün cü Dö nem: Ko van Bek çi le ri
Arı lar ha yat la rı nın dör dün cü dö nem le rin de ko van gi ri şin de nö bet çi lik

ya par lar. Vü cut la rın da bir de ği şim olur; iğ ne bez le ri ge li şir ve ze hir üret -

me ye baş lar. İş te bu dö nem de ki arı lar, ko van ka pı sın da nö bet tu ta rak da -

vet siz mi sa fir le rin içe ri gir me si ni en gel ler ler. Ge len her can lı -arı lar bi le-
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Göklerde ve
yerde olanlar
Allah'ındır ve
(bütün) işler
Allah'a
döndürülür.         
(Al-i İmran
Suresi, 109)
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ka pı da ki nö bet çi nin kont ro lün den ge çe rek içe ri gi re bi lir. Nö bet çi arı nın

ye rin den ay rıl ma sı du ru mun da ise he men baş ka bir iş çi arı ge lir ve ko van

ka pı sın da ki nö be ti dev ra lır.25

Arı la rın ko van bek çi li ği ni, sı nır ka pı la rın da gi riş yap ma ya ça lı şan la ra

uy gu la nan kont rol le re ben ze te bi li riz. Bir ül ke nin sı nır gü ven li ği çok

önem li dir. Bu ne den le alı nan gü ven lik ön lem le ri son de re ce faz la dır. Ay -

nı şe kil de ko van lar da ki gü ven lik ön lem le ri de son de re ce sı kı dır. Gar di -

yan arı lar ko va na ya ban cı gi ri şi ne hiç bir şe kil de izin ver mez ler.

Bü tün arı lar dış gö rü nüş ola rak bir bir le ri ne çok ben ze me le ri ne rağ men

ko va na gi ren ya ban cı arı lar he men teş his edi lir. Bu ay rı mı arı la rın na sıl

yap tı ğı nı araş tı ran bi lim adam la rı şa şır tı cı so nuç lar el de et miş ler dir. Arı -

Ko van ka -
p› s› önün -
de bek le -
yen bir gar -
di yan ar›.

Sal d› r› ko ku su nu ko va na ya yan ifl çi ler.
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la rın bir bi ri ni ta nı ma sın da ki en önem li et ken ko van ko ku su dur. Her arı

ko lo ni si nin ken di ne öz gü, di ğer ko van lar dan on la rı ayı ran bir ko van ko -

ku su var dır. Arı lar bir bir le ri ni bu ko ku sa ye sin de ayırt eder ler. Ko van ko -

ku su nu ta şı ma yan can lı lar ko van için teh li ke de mek tir. Bu ne den le ko -

van dan ol ma yan her can lı, hiç ay rım ya pıl ma dan, ka pı da ki nö bet çi le rin

sal dı rı sı na uğ rar. 

Baş ka bir ko va na gir me ye ça lı şan arı lar fark lı ko ku la rı ne de niy le nö -

bet çi ler ta ra fın dan he men teş his edi lir ler ve yi ne nö bet çi ler ta ra fın dan ko -

van dan dı şa rı atı lır lar ya da öl dü rü lür ler.

Ya ban cı bir can lı, ko van gi ri şin de gö rün dü ğü za man, nö bet çi arı lar he -

men sert tep ki ler ver me ye baş lar lar. Ko van dı şın dan ol du ğu tes pit edi len
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Kovan ko ku su nu ta fl› ma ma s› na ra¤ -
men ko va na gir me ye ça l› flan can l› -
lar gar di yan ar› la r›n sal d› r› s› na u¤ -

rar  ve ko van dan at› l›r.
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da vet siz mi sa fi re kar şı nö bet çi ler ze hir li iğ ne le ri ni kul la nır lar. Nö bet çi

arı la rın ilk ham le si nin he men ar dın dan ge nel de di ğer ko van üye le ri de

sal dı rı ya ka tı lır lar. 

Ko van da ki kit le sel sal dı rı yı ateş le yen sin yal, ya ban cı ya sal dı ran nö bet -

çi arı nın iğ ne sin den sal gı la nan ko ku lu bir kim ya sal dır. Ba zı du rum lar da

sal dı rı yı baş la tan  ko ku la rın sal gı lan ma sı nın ya nı sı ra hu zur suz olan hay -

van da ki ka rak te ris tik du ruş ve uçuş tip le ri de ko van da ki di ğer arı lar için

alarm sin ya li an la mı na ge lir. Alarm sin yal le ri nin ya yıl ma sı nın ar dın dan

yüz ler ce arı ko van ka pı sı na bi ri kir. Nö bet çi arı dan ya yı lan ko ku ne ka dar

kuv vet li olur sa, arı lar da o ka dar he ye can lı ve sa vaş çı olur lar.26 

Arı la rın an laş ma sın da son de re ce önem li bir ye ri olan bu özel ko ku lar,

arı lar ilk or ta ya çık tık la rın dan be ri kul la nıl mak ta dır. Arı lar Al lah'ın ken -

di le ri için ya rat mış ol du ğu özel ta sa rım la ra sa hip be den le rin de bu ko ku -

la rı üret mek te ve bu yol la ara la rın da ki ile ti şi mi sür dü re bil mek te dir ler. 

İş çi Arı la rın Fe da kar lı ğı

Gar di yan lık yap tık la rı bu dö nem de iş çi arı lar as lın da ken di ha yat la rı -

nı ris ke at mak ta dır lar. Çün kü düş ma na sal dı ran arı, iğ ne si ni ge ri çe ke me -

di ği za man ölüm teh li ke si ile kar şı kar şı ya ka lır. Ba la rı la rı nın iğ ne si bir

kir pi nin di ke ni gi bi kü çük ok la ra sa hip tir. Bu ya pı sı ne de niy le iğ ne bir çok

Kovan sal d› r› ya
u¤ ra d› ¤›n da gar -
di yan ar› lar he -
men ko ku lu bir
kim ya sal madde
sal g› lar  (yanda).
Bu ko ku ve ar› la -
r›n du rufl bi çim i
tüm ko va n› ha re -
ke te ge çi rir. ‹fl çi
ar› lar ken di ha -
yat la r› pa ha s› na
ko va n› sa vu nur . 
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Üst te ki çizimde, kas lar, ze hir 
ke se si gi bi ya p› la r›n bu lun du ¤u,
ar› n›n i¤ ne ta k› m› gö rülüyor.

Bir ba la r› s› sok tu ¤u za man, i¤ ne -
sin de ki çen gel ler kur ba n›n eti ne
sap la n›r ve so nuç ta tüm i¤ ne ta k› -
m›  ye rin den sö kü lür ve ar› ölüm -
cül fle kil de ya ra la n›r. Sal d› ran ar›
ay r›l d›k tan son ra bi le, kas lar çen -
gel le ri da ha da içe ri so ka cak ve
ya ra n›n içi ne ze hir pom pa la ya cak
fle kil de ka s›l ma ya de vam ede cek -
tir. Küçük re sim de ar› n›n b› rak t› ¤›
bir i¤ ne gö rül mek te dir. 
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hay va nın etin den ge ri çe ki le me ye bi lir. Nö bet çi arı lar iğ ne le ri ni an cak baş -

ka bir arı yı ya da ba zı hay van la rı sok tuk la rın da ge ri çe ke bi lir ler ve ken di -

le ri ne bir za rar gel mez. Ama özel lik le in san la rı sok tuk tan son ra uç ma ya

ça lı şır ken arı la rın iğ ne le ri sok tuk la rı yer de ta kı lı ka lır ve arı nın kar nı nın

ar ka ta ra fı yır tı lır. Kar nın yır tıl mış kıs mın da, ze hir sal gı sı ve onu kont rol

eden si nir ler var dır. İç or gan la rın da ki bu tah ri bat so nu cun da arı ölür.

Ölen arıdan kopan salgı bezinin başka bir özelliği de, arının vücudundan

ayrılmış olmasına rağmen soktuğunu canlının yarasına belli bir süre da-

ha zehir pompalamaya devam etmesidir.27

Ko va nın ko run ma sı bü tün ko lo ni yi il gi len di ren önem li bir so rum lu -

luk tur. Nö bet çi arı lar da bu so rum lu lu ğu ken di ha yat la rı nı teh li ke ye ata -

rak ye ri ne ge ti rir ler. Ko van da ki her arı, za ma nı ge lip de nö bet çi lik gö re -

vi ni dev ral dı ğın da ay nı şe kil de ha re ket eder ve ken di ca nı pa ha sı na da ol -

sa ko va nı ko rur. 

Arı la rın bu fe da kar ta vır la rı, ev rim sa vu nu cu la rı nın do ğa da bir "ya -

şam sa va şı" ol du ğu, her can lı nın yal nız ca ken di so yu nu ko ru ma ya ça lış -

tı ğı yö nün de ki id di ala rı nı ya lan la mak ta dır. 

Arı la rın Fe da kar Dav ra nış la rı nın Ger çek Ne de ni

Ev rim te ori si nin "ha yat ta kal ma mü ca de le si" te zi ne gö re fe da kar lık,

açık lan ma sı im kan sız bir dav ra nış tır. Ev rim ci le rin id di ala rı can lı la rın

ken di le ri ni ko ru mak ve ha yat ta ka la bil mek için sa vaş tık la rı doğ rul tu sun -

da dır. Oy sa do ğa nın sa de ce sa va şan bi rey ler den oluş tu ğu nu söy le mek

müm kün de ğil dir. Çün kü can lı lar ara sın da yar dım laş ma, fe da kar lık gi bi

pek çok dav ra nış var dır. Bu du rum kar şı sın da ba zı ev rim ci ler can lı la rın

tüm nes lin de va mı için ken di le ri ni fe da et tik le ri ni, ya ni bu iş ten çı kar la rı

ol du ğu için fe da kar lık yap tık la rı nı id dia eder ler. El bet te bu id dia ken di

için de pek çok çe liş ki yi ba rın dır mak ta dır.

Ör ne ğin nö bet çi arı lar ço ğu za man ken di le rin den çok da ha bü yük olan

eşe ka rı sı gi bi can lı la rın üze ri ne hiç dü şün me den atı lır lar ve sa va şır lar.

Arı la rın bü tün bun la rı ken di ken di le ri ni dü şü ne rek yap tık la rı nı ve bun -

dan bir çı kar la rı nın ol du ğu nu id dia et mek ce vap lan ma sı ge re ken ba zı so -

ru la rı da be ra be rin de ge ti re cek tir. Arı lar bu nu ya par ken aca ba "ko lo ni de -
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ki yav ru la rın ko run ma sı" gi bi bir man tık yü rü te bi lir ler mi? Arı la rın geç -

miş-ge le cek gi bi kav ram la rı, bun la ra yö ne lik kay gı ve bek len ti le ri ola bi lir

mi? İş çi arı la rın ko van sa vun ma sı ya par ken öl me le rin de ne gi bi bir çı kar -

la rı ola bi lir? 

El bet te ki arı la rın man tık yü rüt me si söz ko nu su de ğil dir. Arı la rın bu

iş ten hiç bir çı kar la rı da yok tur. Za ten çı kar la rı ol sa bi le ken di ha yat la rı nı

teh li ke ye at ma la rı nın bir an la mı yok tur. Nö bet çi arı lar sa de ce ko va nı ko -

ru ma gö re vi ken di le ri ne ve ril di ği için böy le ya par lar.

Hiç bir ak la ve şu ura sa hip ol ma yan can lı la rın bir plan be lir le yip, ona

gö re ha re ket et me si, ör nek yar dım laş ma lar ser gi le me si, öz ve ri de bu lun -

ma sı te sa dü fen mey da na ge le cek dav ra nış lar de ğil dir. Bun la rın o can lı ya

öğ re til miş, di ğer bir de yiş le Al lah ta ra fın dan il ham edil miş ol ma sı ge re -

kir.

Bu ki ta bın ko nu su olan arı lar da yer yü zün de ki di ğer can lı lar gi bi

Al lah'ın il ha mıy la ha re ket eder . Ev ren de ki tüm can lı lar, at lar, kuş lar, bö -

cek ler, ağaç lar, çi çek ler, kap lan lar, fil ler Al lah'a bo yun eğ miş dir. Yap tık -

la rı her ha re ke ti Al lah'ın il ha mıy la yap mak ta dır lar. Al lah Hud Su re si'nde

can lı lar üze rin de ki ha ki mi ye ti ni bi ze şöy le bil dir mek te dir:

...O'nun al nın dan ya ka la yıp de net le me di ği hiç bir can lı yok tur. Mu hak -

kak be nim Rab bim, dos doğ ru bir yol üze rin de dir (dos doğ ru yol da ola -

nı ko ru mak ta dır). (Hud Su re si, 56) 

Be şin ci Dö nem: Be sin Top la yı cı sı Arı lar
İş çi ba la rı la rı nın ha yat la rı nın son dö nem le rin de ki gö rev le ri be sin top -

la mak tır. İh ti yaç la rı olan tüm be sin mad de le ri ni çi çek ler den te min et tik -

le ri po len (çi çek to zu) ve nek tar (bal özü) sa ye sin de kar şı lar lar. Po len pro -

te in yö nün den zen gin bir mad de dir, nek tar ise hem ener ji kay na ğı dır,

hem de ba lın ana mad de si dir. Arı lar kı şın be sin bu la ma ya cak la rı için ko -

van la rı na bal de po eder ler. Kış için ay rı ca po len de po edil mez, yal nız

yağ mur lu ha va lar da kul la nıl mak üze re yav ru arı la ra ye te cek ka dar po len

bi rik ti ri lir.28

Arı lar çi çek ler den top la dık la rı po le ni doğ ru dan doğ ru ya kul lan maz,

"arı po le ni" ve ya "arı ek me ği" adı ve ri len bir mad de ye dö nüş tü rür ler. Bu
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A
v ru pa'dan ge ti ri len ba la r› la r›

için, Ja pon ya'da ki eflek ar› la r›

tam bir bafl be la s› d›r. Ya¤ ma

için bir ko va na sal d› ran 30 eflek ar› s›, üç

sa at için de tam 30.000 ba la r› s› n› öl dü re -

bi li r. An cak yer li balar› la r› ya ban ar› la r› -

na kar fl› mü kem mel bir sa vun ma me ka -

niz ma s› na sa hip ola rak ya ra t›l m›fl lar d›r.

Bir eflek ar› s›, ye ni bir ar› ko lo ni si

kefl fet ti ¤in de, bu nu hem cins le ri ne du -

yur mak için özel bir ko ku sal g› lar. Ko -

ku yu balar› la r› da al g› la d› ¤›n dan, ko va -

n› sa vun mak üze re he men gi ri fle top -

lan ma ya bafl lar lar. Bir eflek ar› s› yak lafl -

t› ¤›n da 500 ba la r› s› ha va la n›p he men

eflek ar› s› n›n et ra f› n› sa rar lar. Be den le ri -

ni h›z la tit refl tir me ye bafl lar lar. Bu ha re -

ket ar› la r›n vü cut ›s› la r› n›n art ma s› na

ne den olur. Bu es na da eflek ar› s› ade ta

bir f› r›n da pi fli ri li yor mufl ça s› na ›s› n›r ve

so nun da kav ru la rak ölür. 

Bu tür den bir sal d› r› n›n, ›s› ya du yar l›

film le çe kil mifl fo to¤ ra f›n da, gö rü nen

be yaz böl ge ler de ki s› cak l›k 50 oC'ye ka -

dar ç›k mak ta d›r. Balar› la r› n›n da ya na bil -

di ¤i bu s› cak l›k eflek ar› la r› için ölüm de -

mek tir. 
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ken di le ri ne
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dö nü şüm çi çek ler den top la nan po len le re nek tar la bir lik te ba zı en zim le rin

ek len me siy le sağ la nır. El de edi len bu mad de sa de ce bes len me için kul la -

nı lır.29

Po len ve nek tar top la ma gö re vi 21 gün lük iş çi arı la ra düş mek te dir. Bu

aşa ma da ar tık bal mu mu yap ma ya ya ra yan mum bez le ri mum sal gı la ma -

yı dur du rur. İş çi arı lar ko van dı şı na çı ka rak ye ni ve teh li ke li gö rev le ri ne

baş lar lar. Çi çek ler ara sın da do laş ma gö re vi teh li ke li dir çün kü arı la rın bü -

tün düş man la rı (örüm cek ler, yu suf çuk lar gi bi) dı şa rı da dır. Ay nı za man -
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da arı lar, ko van ve yi ye cek kay na ğı ara -

sın da sü rek li uçuş ha lin de ol duk la rı

için de bu gö rev ol duk ça yo ru cu dur.

Uçuş kas la rı yıp ra nan arı lar kı sa bir sü -

re son ra ölür ler. 

Arı la rın vü cut la rı po len ve nek tar

top la mak için ta sar lan mış özel sis tem -

ler le do na tıl mış tır. Arı lar, nek ta rı bal

ke se si ne dol dur mak için yu tar. Po len ler

ise nek tar gi bi yu tul maz, kü me ler ha -

lin de arı la rın ar ka ba cak la rı nın yan ta -

raf la rı na ya pı şık ola rak açık ta ko va na

ta şı nır .

Arı la rın Po len Se pet le ri

Arı la rın ar ka ba cak la rı nın dış ta ra fı çok ha fif bir çu kur oluş tu ra cak şe -

kil de bir ta sa rı ma sa hip tir. Vü cut la rı nın bu bö lü mü ade ta po len le ri ta şı -

ma ya ya ra yan bir ka şık gi bi dir. Ay rı ca ba cak la rı nın çev re sin de uzun tüy -

ler var dır. Bu bö lü me "po len ke se si" adı ve ri lir. Arı la rın ka rın la rı nın  alt

ta ra fı ise ta ma men yu mu şak tüy ler le kap lan mış tır. Çi çek ten po len top lar -

ken bun la rın üze ri ne de çi çek toz la rı ya pı şır. İş çi arı la rın ba cak la rın da ki

fır ça yı an dı ran tüy ler ise ka rın la rı nın al tı na ya pı şan çi çek toz la rı nı fır ça la -

ya rak, bun la rı po len ke se le rin de bi rik ti re bil me le ri ne ya rar.30

Be sin top la yı cı lı ğı yap ma za ma nı ge len bir ba la rı sı, uçu şa çık ma dan

ön ce ener ji ka za na bil mek için kur sa ğı nı bir mik tar bal ile dol du rur. Bun -

dan baş ka top la dı ğı po len le ri se pe te yer leş tir mek için de kur sa ğın da ki bu

bal dan kul la nır. Po len top la yan arı çi çe ğin er kek or ga nı üs tü ne kon du -

ğun da, bu ra da bu lu nan po len le ri çe ne le ri ni ve ön ayak la rı nı kul la na rak

ka zır ve on la rı ya pış kan ha le ge tir mek için de kur sa ğın da ki bal ile ıs la tır.

Arı bu iş le ri ya par ken po len le rin bir kıs mı da vü cu dun da ki kıl la rın ara sı -

na bu la şır. Bu ne den le arı nın gö rün tü sü ki mi za man una bu lan mış gi bi

olur. 

Polen top la ma ya ç› kan ar› la r›n Man tis
(yu ka r› da), yu suf çuk ve örüm cek gi bi

pek çok teh li ke li düfl man› var d›r.
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Po len le ri, po len ke se si ne fır ça la ma işi ni -bu iş lem sü pür me ola rak da

ta nım la na bi lir- arı uçar ken ya par. Bir çi çek ten baş ka bir çi çe ğe doğ ru

uçar ken bir yan dan da ar ka ba ca ğın da bu lu nan fır ça sıy la vü cu du na ve ar -

ka ba ca ğı na ya pış mış olan po len le ri bi ra ra ya top lar. Son ra ay nı iş le mi di -

ğer ba ca ğıy la da ya par. Ya ni arı bir sağ bir sol aya ğı nı kul la na rak po len -

le ri top lar ve ba ca ğı nın dış ta ra fın da bu lu nan

se pet çi ğe doğ ru iter. Bu şe kil de po len ler bi ri kir .

Arı  bu iş le mi se pet çik do lun ca ya ka dar de vam

et ti rir. En so nun da bu ra da iri ce ve yo ğun bir çi -

çek to zu to pa ğı olu şur, ar tık arı nın po len ke se si

dol muş tur. Po len le rin düş me me si için de arı,

ara sı ra ba ca ğıy la se pet çi ğin dış ta ra fın dan vu -

ra rak, po len le ri se pe te iyi ce yer leş ti -

rir ve ko va na doğ ru yo la çı kar. Ko va -

na var dı ğın da ise po len le ri, özel ola -

rak ay rıl mış  olan po len hüc re le rin -

den bi ri ne yer leş ti re cek tir.31

Pek çok bö cek çi çek ler den po len

ta şır ama hiç bi ri arı lar ka dar ve rim li

so nuç ala maz. Bu nun en önem li ne -

de ni arı la rın po len top la ma ya son de -

re ce el ve riş li olan vü cut ya pı la rı dır.

Po len top la ma işi yo ğun bir ça lış ma

ge rek ti rir, çün kü arı nın uzun sü re ça -

lı şıp top la ya rak ko va na ta şı dı ğı po -

len pa ke ti an cak bir çift tir. Oy sa tek

bir pe tek gö zü nün po len le dol ma sı

için or ta la ma 20 çift po len pa ke ti ne

ge rek si nim var dır. Bu da arı la rın hiç

dur ma dan ha re ket ha lin de ol ma sı

de mek tir.32 

Arı lar çi çek ler den iki ay rı mad de

top lar . Bu iki mad de nin hem içe rik le -

1
2

3

Ar› lar ar ka ayak la r›n da Al lah ta ra f›n dan
ya ra t›l m›fl olan özel sis tem le ri kul la na rak
po len ta fl›r lar. 1-Ar› po len f›r ça s› n› kul la -
na rak ta rak lar da bi rik mifl olan po len le ri
ka z›r ve bir böl ge de de po lar. 2-Po len ler
da ha son ra se pe tin içi ne do¤ ru iti lir. 3-
Son ola rak top la nan po len ar› n›n a¤ z›n -
dan ç› kan bir mik tar bal ile nem len -
dirilerek, yap›fl kan bir top haline getirilir
ve sepete konur. 
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ri, hem top la nış bi çim le ri, hem de kul la nım alan la rı bir bi rin den çok fark -

lı dır. Çi çek ler de ki nek ta rı top la ya bil mek için de arı lar po len ta şı mak için

kul lan dık la rın dan da ha fark lı bir sis te me ih ti yaç du yar . Çün kü çi çek le rin

ya pı la rı na gö re nek tar la rın bu lun du ğu yer de de ği şik lik gös te rir. Ba zı çi -

çek le rin nek tar la rı çi çek yap rak la rı nın üze rin de ser best çe gö rü le cek şe kil -

de dir ve bu böl ge ye bö cek ler ko lay ca ula şa bi lir. An cak ba zı çi çek tür le ri -

nin nek tar la rı ula şıl ma sı da ha zor olan, çi çe ğin bo ru şek lin de uza yan dip

ta ra fın da bu lu nur. Bu yüz den bö cek le rin da ha dip le re in me si ve nek ta rı

çi çe ğin o bö lü mün den çı kar ma sı ge re kir.

Bu du rum pek çok bö cek için so run ya ra tır ken arı lar için bir prob lem

oluş tur maz, çün kü arı la rın de rin ler de ki bal özü ne ulaş ma la rı nı sağ la yan

bo ru bi çi min de "pro bos cis" adı ve ri len bir or gan la rı var dır. Pro bos cis arı -

nın çi çek ler den ko lay nek tar top la ma sı nı sağ lar. Bun dan baş ka bal ve su

gi bi mad de le ri de bu or gan la rı ile top lar . Uzun bir bu run ola rak ni te len -

di ri le bi le cek olan pro bos cis, arı lar ara sın da ki be sin de ği şi min de de rol oy -

nar. Bu or gan ay nı za man da kra li çe arı nın sal gı sı nın ya lan ma sın da ve di -

ğer arı la ra ak ta rıl ma sın da da kul la nı lır. İş çi arı lar pro bos cis le ri ni kul lan -
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Ar› lar özel a¤›z ya p› la r›, tüy lü vü cut la r›
ve  po len  ke se le ri sa ye sin de di ¤er bö -
cek ler den çok da ha ve rim li bir fle kil de
po len top lar . Re sim ler de po len ile ke se -
le ri ni dol dur mufl ar› lar gö rül mek te dir.
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ma dık la rı za man lar da, ağız la rı nın alt bö lü mün de bu lu nan boş luk ta, z

har fi gö rü nü mün de ola cak şe kil de içe ri doğ ru kat lar lar. Nek tar, po len ya

da su top la mak is te dik le rin de ise tek rar açar lar.33

Arı bir çi çe ğe ko nun ca nek tar dam la cık la rı ön ce em me hor tu mun dan

son ra da ye mek bo ru sun dan ge çe rek "bal mi de si" adı ve ri len bö lü me

akar. Arı lar ta şı ya bi le cek le ri ka dar bal özü nü bu ra ya dol du rur ve ko va na

dö ner . Bu ara da ba la rı la rı nın yak la şık 50 mm3'lük bir ka pa si te si olan bal

ke se le ri ni ta ma men nek tar la dol du ra bil me le ri için 100 ile 150 ara sın da çi -

çe ği zi ya ret et me le ri ge rek li dir. 34 

Ar› lar ku sur suz vü cut yap›lar› sa ye sin de, di ¤er bö cek le rin
ula fla ma ya ca ¤› ka dar de rin ler de bu lu nan nek tar la r› da hi çi -
çek ler den ko lay l›k la top lar . Al lah, ar› la r› gö rev le ri ne
uy gun özel lik ler le bir lik te 
ya rat m›fl t›r. 
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Arı lar ara sın da ki iş bö lü mü nek tar top -

lan ma sı ve yer leş ti ril me si iş le rin de de

açık ça gö rül mek te dir. Şöy le ki nek tar yü -

küy le dö nen top la yı cı arı bu nu hüc re le re

yer leş tir mek le uğ ra şa rak hiç va kit kay -

bet mez. Bu nun ye ri ne bu iş le gö rev len di -

ril miş olan arı la ra nek ta rı ağız yo luy la ak ta -

rır. Mi de sin de ken di si ne ener ji ve re cek ka dar

bal bı ra kır ve he men be sin kay na ğı na doğ ru

uçar. Ken di si ne nek tar ak ta rı lan gö rev li de du -

ru ma gö re nek ta rı baş ka arı la ra ve re bi lir ve ya

de po la ya bi lir. Bu iş lem ko van da ki arı la rın o

an da ki gı da ih ti ya cı na bağ lı dır. 35
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Bir ifl çi ar› n›n pro bos cis'i (bur nu),
ar› n›n tü rü ne gö re 5.3-7.2 mm
uzun lu ¤un da ola bi lir. Ba z› çi çek -
le rin nek tar la r›  di ¤er le ri ne oran la
da ha de rin ler de bu lu nur. Bu ne -
den le ar› la r›n bu gi bi çi çek le rin ta -
ba nla r›n dan nek tar çe ke bil me le ri
için uy gun özel lik le re sa hip olan
uzun bu run ya p› la r›  bü yük bir
avan taj d›r. Sol üst çi zim re sim ler -
de ar› pro bos cis'inin aç›k ve ka -
pa l› ha li gö rül mek te dir. Alt ta ki fle -
kil de de gö rül dü ¤ü gi bi ar› lar pro -
bos cis le ri ni kul lan ma d›k la r› za -
man lar da "z" flek lin de içe ri do¤ ru
kat lar lar.

alt çe ne
ke mi¤i

z flek lin de ki hor tum

üst çene
kemi¤i

dudak



O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) 
ku sur suz ca var eden dir, 'şe kil ve su ret' ve ren -
dir. En gü zel isim ler O'nun dur. Gök ler de ve

yer de olan la rın tü mü O'nu tesbih et mek te dir. 
O, Aziz, Ha kim 'dir. 

(Haşr Su re si, 24)

O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) 
ku sur suz ca var eden dir, 'şe kil ve su ret' ve ren -
dir. En gü zel isim ler O'nun dur. Gök ler de ve

yer de olan la rın tü mü O'nu tes bih et mek te dir. 
O, Aziz, Ha kim 'dir. 

(Haşr Su re si, 24)
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Di ğer Gö rev ler...

Ba la rı la rı be sin top la ma ya baş la dık tan ve ye tiş kin bir arı ol duk tan son -

ra her işi ya pa bi lir . Bu nun için sa de ce arı la rın 3 haf ta lık ol ma sı ye ter li dir. 

Da ha ön ce arı la rın bü yü me dö nem le ri bo yun ca vü cut la rın da çe şit li de -

ği şik lik le rin mey da na gel di ğin den ve bu de ği şik lik ler le doğ ru oran tı lı

ola rak ko van için de ki gö rev le ri nin de ğiş ti ğin den bah set miş tik. Arı la rın

vü cut la rın da dö nem dö nem ger çek le şen bu de ği şik lik ler ge ri dö nül mez

de ği şik lik ler de ğil dir. Ko van da ki ih ti yaç lar doğ rul tu sun da arı la rın or -

gan la rı es ki fonk si yon la rı nı tek rar ka za na bi lir . Ör ne ğin bir sal dı rı ya da

bir yan gın so nu cun da ko van da her han gi bir tah ri bat mey da na gel di ğin -

de, bu nu te la fi et mek için ar tık bal mu mu üret me yen ye tiş kin ler bir den bi -

re bal mu mu üret me ye baş la ya bi lir . Ben zer şe kil de, lar va la rın bes len me -

sin de bir ak sak lık ih ti ma li be li rir se bu de fa da dı lık ya pan arı la rın dı şın da

da, da dı bez le ri fa ali ye te ge çen arı lar ola bi lir. Bun dan baş ka bal sto ğu ye -

ter siz ol du ğun da da da ha faz la arı nek tar top la ma ya çı ka bi lir ve ya ko va -

nın acil ola rak se rin le til me si ge re ki yor sa di ğer arı lar o sı ra da yap tık la rı iş -

le ri bı ra kıp, he men bu işe yö ne le bi lir . Ko van bü yük bir sal dı rı ya uğ ra dı -

ğın da arı la rın ço ğu sa vun ma ya ka tı lır, yüz ler ce iş çi arı ko van gi ri şi ne bi -

ri kir ve sal dı rı hep bir lik te ge ri püs kür tü lür.36 Kı sa ca sı her arı o an da ko -

van da ne gi bi ih ti yaç la rın or ta ya çık tı ğı nı ve bu na bağ lı ola rak ne re de, na -

sıl dav ran ma sı ge rek ti ği ni çok iyi bi lir.

Şim di ye ka dar ele alı nan ko nu lar da da gö -

rül dü ğü gi bi arı la rın tüm ha re ket le ri ne bir

"bi linç" ha kim dir. Arı lar üst le ri ne dü şen

gö rev le ri son de re ce ba şa rı lı bir şe kil de

ye ri ne ge tir mek te dir .

Bu bil gi ler doğ rul tu sun da dü şü nül dü -

ğün de çok önem li bir so nuç or ta ya çık -

mak ta dır. Arı la rın her tür lü özel lik le ri ni

(hem dav ra nış sal, hem de fi zik sel ola rak)

ken di ira de le ri ile ya da te sa dü fen ka zan -

dık la rı nı id dia et mek ak la, man tı ğa ve bi -

li me uy ma yan bir id di adır. Arı la rın tü mü -
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Gök le rin ve ye rin
mül kü O'nun dur;
ço cuk edin me miş -
tir. O'na mül kün de 
or tak yok tur, her -
şe yi ya rat mış, ona 
bir dü zen ver miş, 
bel li bir öl çüy le 
tak dir et miş tir. 
(Fur kan Suresi, 2)



nün ay nı dö nem ler de ay nı şe kil de ha re ket et me si, ko van da ki dü ze nin arı -

lar ilk or ta ya çık tı ğın dan be ri hiç de ğiş me den de vam et me si gi bi de tay lar

arı la rı yö ne ten ak lın açık gös ter ge le rin den dir. Arı la rın sa hip ol duk la rı bil -

gi le rin tü mü bu can lı la ra üs tün bir akıl sa hi bi ta ra fın dan ve ril mek te dir.

Arı la ra ne ler yap ma la rı ge rek ti ği ni, han gi dö nem de ne gi bi gö rev ler de

bu lu na cak la rı nı il ham eden bu ak lın sa hi bi, son suz bir il min sa hi bi olan

Al lah'tır.  Al lah her şe yi bir dü zen için de ya ra tan dır.

O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) ku sur suz ca var eden dir,

'şe kil ve su ret' ve ren dir. En gü zel isim ler O'nun dur. Gök ler de ve yer de

olan la rın tü mü O'nu tes bih et mek te dir. O, Aziz, Ha kim' dir. (Haşr Su re -

si, 24)

Ko van da ki Isı nın Ayar lan ma sı

Ba zı can lı lar ya şa dık la rı or ta mın sı cak lı ğı nı den ge de tu ta bil mek için

ken di vü cut ısı la rı nı kul la nır lar. Vü cut sı cak lık la rıy la bu ayar la ma yı ya -

pa bi len ler me me li hay van lar ve kuş lar dır. Di ğer pek çok can lı nın (ker ten -

ke le, yı lan, kur ba ğa, ba lık, sal yan goz, so lu can, ıs ta koz, bö cek vs.) vü cut

ısı la rı ise ya şa dık la rı böl ge nin ısı sı na gö re de ği şik lik gös te rir. 

Bu bil gi ler göz önü ne alın dı ğın da arı ko van la rın da ki 35°C'lik de ğiş me -

yen ısı son de re ce dik kat çe ki ci dir. Çün kü arı lar da vü cut sı cak lık la rın da

de ği şik lik ya pa ma yan can lı lar dan dır. Bu ne den le ko van için de ki sı cak lı ğı

vü cut sı cak lık la rı ile den ge le ye mez ler. An cak ha re ket et me le ri nin so nu -

cun da or ta ya çı kan ısı ile ko van da ki ısı den ge si ni sağ lar lar.37 İş çi arı la rın

ko van için de ki en önem li gö rev le rin den bi ri de ko van da ki ısı nın ayar lan -

ma sı dır. Ba la rı la rı, bu lun duk la rı or tam (ağaç ko vu ğu, ka ya ara sı vs.) ve

dı şa rı nın ısı sı ne olur sa ol sun ko van da ki ısı yı her za man kont rol le ri al tın -

da tu tar lar. Ba har so nun dan son ba ha ra ka dar ko van ısı sı 34.5°C-35.5°C

ara sın da ko ru nur. Ba la rı la rı ısı de ği şik lik le rin den et ki le nen can lı lar dır.

Bal mu mu üre tim le ri, ba lın olu şu mu gi bi iş lem le rin tü mü be lir li bir sı cak -

lık ta ger çek leş ti ri lir. Ko van da ki ısı de ği şik li ğin den en çok et ki le nen ler se

yav ru arı lar dır. Bu ne den le ku luç ka oda la rı nın sı cak lı ğı na özel lik le çok

dik kat edi lir. Gün için de ger çek le şen sı cak lık de ği şik lik le ri ne gö re arı lar
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ko van ısı sı nı ko ru mak için çe şit li ça lış ma lar ya par lar. Ör ne ğin ha va nın

da ha so ğuk ol du ğu sa ba hın er ken sa at le rin de iş çi ler pe tek çev re sin de kü -

me le nir  ve vü cut sı cak lık la rı ile yu mur ta la rı ısı tır lar. Gün iler le dik çe ve

ha va ısın ma ya baş la dık ça arı lar ta ra fın dan örü len kü me ya vaş ya vaş da -

ğı lır. Eğer sı cak lık art ma ya de vam eder se iş çi le rin bir bö lü mü ısı yı dü şür -

mek için ka nat la rı nı yel pa ze gi bi sal la ma ya baş lar. Ha va akı mı nı ko va nın

gi ri şi ne ve pe tek le rin üze ri ne doğ ru yön len di re rek ko van ısı sı nı dü şür -

me ye ça lı şır lar.

Çok sı cak gün ler de ise arı lar da ha şid det li bir so ğut ma yön te mi kul la -

nır lar. Yi ye cek top la yan arı lar ko van ısı sı çok yük sel di ğin de po len ve ya

nek tar ye ri ne ko va na, ya kın da ki su kay nak la rın dan al dık la rı su dam la la -

rı nı ge ti rir  ve bun la rı ku luç ka hüc re le ri nin üze ri ne ser per ler.38 Da ha son -

ra ka nat la rıy la ha va akı mı oluş tu ra rak bu dam la la rın içe ri sin de ki su yu

bu har laş tı rır lar. Bu so ğut ma sis te miy le ko va nın ısı sı kı sa sü re de es ki ha -

li ne dö ner.39 Bu ko nuy la il gi li ola rak ya pı lan bir de ney de, sı cak lı ğın

50 °C'ye yük sel di ği bir gün de ko van tam Güneş'in al tı na ko nul muş, arı la -

rın ya kın da ki bir su kay na ğın dan sü rek li su ta şı ya rak ko van içi sı cak lı ğı -

nı yak la şık 35 °C'de sa bit tut tuk la rı göz len miş tir. 

Arı lar kış ay la rın da ısın mak için de ya zın ko va nı so ğu tur ken kul lan -

dık la rı na ben zer bir yön tem kul la nır lar. Ko van ısı sı düş tü ğün de arı lar ön -
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Kovan da ki ›s› den ge si ar› la r›n uy gu la d›k la r› de ¤i flik yön tem -
ler ile sa¤ la n›r. Ko van ›s› s› n›n art ma s› du ru mun da ar› la r›n

ka nat la r› n› kul la na rak yap t›k la r› ha va lan d›r ma ile ›s› n›n dü flü -
rül me si bun lar dan bir tanesidir. (yukar›da ve yan da)
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ce sı kı ca bir bir le ri ne kü me le nir ler. Ka lın lı ğı so ğu ğun şid de ti ne gö re 2.5

cm ile 7.5 cm ara sın da olan bu arı kü me si, bir ka buk gi bi pe te ği kap lar.

Ana kü me ye da hil ol ma yan arı lar iç ta raf ta dır, bir bir le ri ne ya kın ol ma la -

rı na rağ men dı şa rı da ki ler ka dar sı kı şık de ğil dir ler. Bu arı lar sü rek li ha re -

ket ede rek dı şa rı da ki arı lar için ısı açı ğa çı ka rır lar. (Her bir arı nın 10 °C sı -

cak lık ta, da ki ka da 0.1 ka lo ri ısı üre te bil di ği bi lin mek te dir.) Arı lar da ha

çok ısı el de et mek için da ha faz la ha re ket eder ler. Dı şa rı da ki ler ise bü zü -

le rek vü cut la rı nın so ğu ğa da ha az te mas et me si ni sağ lar lar. Kü me nin dı -

şın da yer alan arı la rın ka rın la rı na de po la dık la rı be sin bir sü re son ra bi ter.

Bu nun üze ri ne iç kı sım da ki arı lar la di ğer le ri ara sın da yer de ği şi mi ya şa -

nır. Arı lar ara sın da ki bu de ği şim, ge rek li olan sı cak lık el de edi le ne ka dar

de vam eder.40 Arı lar bu yön te mi kul la na rak ha va sı cak lı ğı -30 °C'ye düş -

tü ğün de bi le ko van ısı sı nı yak la şık ola rak 35 °C'de tu ta bil mek te dir ler.41

Şu ana ka dar an la şıl dı ğı gi bi, ko van ısı sı nın ayar lan ma sın da arı la rın

kul lan dık la rı çö züm ler son de re ce et ki li ve pra tik tir. Bu ra da üze rin de dü -

şü nül me si ge re ken nok ta, arı la rın bu çö züm le ri na sıl keş fet tik le ri ve ko -

va nın ısı sı nı na sıl doğ ru ola rak tes pit et tik le ri ko nu su dur. Bir bö ce ğin sı -

cak lık ko nu sun da bu ka dar has sas öl çüm ler ya pa bil me si son de re ce şa şır -

tı cı dır. 

Ön ce lik le sı cak lık öl çü mü ya pa bil me si için arı nın vü cu dun da bir ısı öl -

çe rin bu lun ma sı şart tır. Bu du rum da ter mo met re has sas lı ğın da ki bu or ga -

nın arı nın vü cu dun da na sıl oluş tu ğu so ru su nun ce va bı nın ve ril me si ge re -

ke cek tir. Arı lar bu sis te me te sa dü fen sa hip ola ma ya cak la rı na ve ko van ısı -

sı nın kaç de re ce de ola ca ğı nı, ısı nın na sıl  ko ru na ca ğı nı te sa dü fen keş fe de -

me ye cek le ri ne gö re bü tün bun la rı arı lar da var eden bir güç var dır.

Arı la rın bü tün bun la rı ken di ken di le ri ne yap ma la rı im kan sız dır. Arı -

lar da ki ısı öl çüm sis te mi nin ta sa rı mı ve bu nun vü cut la rı na yer leş ti ril me -

si, ko va nı ne za man ve na sıl ısı tıp so ğu ta cak la rı gi bi bil gi le re arı lar ken -

di lik le rin den ulaş mış ola maz lar.

Tüm bun lar bi zi tek bir so nu ca ulaş tı rır. Arı la ra, yap tık la rı her ha re ket

Yaratıcımız olan üs tün güç sa hi bi Al lah ta ra fın dan il ham edil mek te dir.

Sa hip ol duk la rı sis tem le rin ta sa rı mı da ben zer siz sa na tı nı bi ze ya rat tı ğı

can lı lar da ta nı tan Al lah'a ait tir.



E
v rim ci bir çiz gi ye sa hip olan "New

Sci en tist" Der gi si'nde ya y›n la nan

12 Ekim 1996 ta rih li bir ya z› da bö -

cek le rin uçufl la r› n›n dik ka te de ¤er bir fle -

kil de et ki siz ve ve rim li ol ma yan uçufl lar ol -

du ¤u ve sar fet tik le ri ener ji nin sa de ce %

6's› n› me ka nik ener ji ye dö nüfl tür dük le ri

ifa de edi li yor du. Ener ji nin ge ri ka la n› n›n

ise ›s› ola rak kay bol du ¤u id dia edi li yor du.

Bu nun üze ri ne Ari zo na Sta te Üni ver si -

te si'nden Jon Har ri son ve eki bi ay n› ko nu -

da arafl t›r ma lar yap t› lar. Bul duk la r› so nuç -

lar son de re ce fla fl›r t› c›y d›. Bö cek le rin

uçufl la r›n da ki dü flük ve ri min as l›n da son

de re ce önem li ne den le ri var d›. Bu arafl t›r -

ma n›n so nuç la r› Sci en ce Der gi si'nde

(1996, vol. 274, s.88) ya y›n lan d›. Bu de -

ney ler de bir ar› ko va n› n›n bu lun du ¤u yer -

de ki çev re ›s› s› de ¤ifl ti ri le rek, ar› la r›n vü -

cut ›s› la r›, ka nat ç›rp ma ve me ta bo liz ma

h›z la r› öl çül dü. Is› 20 de re ce den 40 de re ce -

ye yük sel dik çe ar› la r›n ka nat ç›rp ma fre -

kan s› % 16, me ta bo liz ma h›z la r› ise % 50

azal d› ve gö ¤üs ›s› s› da bu na ba¤ l› ola rak

sa bit kal d›. Ar› la r›n dü flüfl gös te ren ka nat

ç›rp ma fre kans la r› uçufl ta bir so run ya flan -

ma s› na ne den ol ma d›. Bü tün bun la r›n so -

nu cun da ›s› yük sel dik çe ar› n›n uçu flu nun

da ha et ki li ve ve rim li bir ha le gel di ¤i an la -

fl›l m›fl ol du. Ne ti ce de ar› la r›n kas la r› n›n s› -

cak olan gün ler de da ha çok ve rim li ol du -

¤u or ta ya ç›k t›.

Bu nun üze ri ne Har ri son, ar› la r›n uçufl la -

r› n›n so ¤uk ha va lar da ne den da ha az ve -

rim li ol du ¤u ko nu su nu arafl t›r d›. Et ki siz ve

ve rim li ol ma yan uçufl lar da aç› ¤a ç› kan ›s› -

n›n ar› la r› so ¤uk gün ler de s› cak tut ma ya

yar d›m c› ol du ¤u so nu cu na var d›. Bu, ko -

va n›n ›s› dü ze nin de çok önem li bir yer tut -

mak tay d›. Ya p› lan bu de tay l› arafl t›r ma lar

so nu cun da or ta ya ç› kan so nuç ar› la r›n ka -

nat kas la r› n›n iki önem li gö re vi ol du ¤uy -

du. Bun lar dan bi ri ar› la r›n uç ma la r› n› sa¤ -

la mak, di ¤e ri ise ih ti yaç la r› olan ›s› y› olufl -

tur mak t›. Ka nat lar da ki bu ta sa r›m sa ye -

sin de ar›, çev re ko flul la r› na gö re hem uçufl

et kin li ¤i ni hem de ›s› üre ti mi ni ih ti ya c›

do¤ rul tu sun da de ¤ifl ti re bi li yor du. 

Bu ör nek te gö rül dü ¤ü gi bi, bi lim adam -

la r› do ¤a da ki bir can l› üze rin de arafl t›r ma

ya par ken o can l› da te sa dü fi olu flum lar,

ha ta l› ta sa r›m lar arar lar sa, do¤ ru bir so -

nu ca ula fla maz lar. Bun la r› arar ken de çok

bü yük bir za man kay b› na u¤ rar lar. Oy sa

bu gün ke sin ola rak gör mek te yiz ki, do ¤a -

da ku sur suz ta sa r›m lar var d›r. Tüm can l› -

lar, tam ih ti yaç la r› olan özel lik le re sa hip -

tir ler. Kufl ku suz bu nok ta da kar fl› m› za ç› -

kan Al lah'›n son suz kud re ti ve il miy le do -

¤a da ki tüm can l› la r› ku sur suz ca var et ti ¤i -

dir. ‹fl te in san lar bu ba k›fl aç› s›y la arafl t›r -

ma yap t›k la r›n da, ya ni ku sur suz lu ¤u arafl -

t›r d›k la r›n da, çok da ha ça buk so nu ca ula -

fla bi lir, do ¤a da ki üs tün ya ra t› l›fl sa na t› na

çok da ha ya k›n dan fla hit ola bi lir ler.
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İş çi Arı la rın Ölü mü

Ko lo ni nin tüm yü kü üzer le rin de bu lu nan iş çi arı lar, doğ duk la rı an dan

iti ba ren hiç dur ma dan ça lı şır lar. Bu yo ğun tem po ne de niy le ko van dan çı -

kıp yi ye cek top la ma ya baş la dık tan son ra an cak 3-4 haf ta ka dar ya şa ya bi -

lir ler.

İş çi arı nın ölü mü ne yol açan ne den ler den en önem li si yi ye cek ara ma

işi dir. Bu zor işin so nu cun da arı nın bes len me ve bal mu mu bez le ri za rar

gö rür. Ay rı ca iş çi arı tüy le ri ni kay be der ve so nun da (top lam ola rak yap -

tı ğı yak la şık 800 km.lik bir uçuş tan son ra) uç ma kas la rı da tü ke nir. İş çi

arı lar ge nel lik le ko van dan uzak ta ve gö rev ba şın da iken ölür ler.42 

Son ba har da yu mur ta lar dan çı ka cak ye ni bi rey ler ko lo ni nin ba kı mı nı

üst le ne cek ler dir. Bu arı la rın do ğu mu kı şa denk gel di ği için ko van dı şı na

çık maz ve ken di le rin den ön ce ki arı la rın de po la dık la rı yi ye cek ler ile bes -

le nir ler.

Ko lo ni yi oluş tu ran arı la rın ömür le ri kı sa ol sa da ko lo ni ler ol duk ça

uzun sü re ha yat ta ka lır . Öy le ki ay nı ko lo ni (or man yan gı nı ve ku rak lık

gi bi ola ğa nüs tü du rum lar ha riç) 20 yıl ve ba zen da ha da faz la sü rey le var -

lı ğı nı ko ru ya bi lir.

Resim de po len se pet le ri do lu ola rak kov ana dö nen ifl çi ar› lar gö rül mek te dir. Ar› la r›n
ha yat la r› n›n son dö nem le rin de ki gö rev le ri olan po len ta fl› ma son de re ce yo ru cu bir ifl -
tir. Bu gö rev le ri s› ra s›n da ifl çi ar› la r›n bez le ri zarar görür ve bir sü re son ra ölür ler.
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Arı lar Bir An da Or ta ya Çık mış lar dır

Arı la rın ya şa mı in ce le nir ken özel lik le dik kat edil me si ge re ken nok ta,

ko van da ki tüm iş le rin sa yı la rı or ta la ma 40 ila 80 bin ara sın da de ği şen arı -

lar ta ra fın dan ya pıl ma sı ve bu sa yı ya rağ men ko van da en ufak bir ka rı -

şık lı ğın ve dü zen siz li ğin ya şan ma ma sı dır. Ka la ba lı ğa rağ men ne lar va lar

aç ka lır, ne sa vun ma ak sa tı lır, ne de kra li çe ye hiz met ge cik ti ri lir. Arı lar

ha yat la rı nın her aşa ma sın da son de re ce akıl cı dav ra nıp, üst len dik le ri her

işi en ba şa rı lı şe kil de ta mam lar lar.

Na ti onal Ge og rap hic So ci ety ta ra fın dan ya yın la nan The Mar vels of Ani -

mal Be ha vi our ad lı ki tap ta iş çi arı la rın fa ali yet le ri şöy le an la tı lır:

İş çi arı la rın ha re ket le ri son de re ce tu tar lı dır ve amaç sız bir şe kil de ha re ket et -

mez ler. Ör ne ğin, bir arı ye ni yu mur ta lar için hüc re ler ha zır lar ken, di ğe ri kra -

li çe ye hiz met için pe tek ler ara sın da do la şır, bir üçün cü sü bal top lar, bir baş ka -

sı ise ko van ka pı sın da nö bet tu tar. Her iş çi ke sin ola rak ne yi na sıl ya pa ca ğı nı

bi lir, ku sur suz bir di sip lin le ha re ket eder.43

Da ha ön ce ki bö lüm ler de de de ğin di ği miz gi bi iş çi arı lar, ko van da ki iş -

le ri ger çek leş tir mek için ki mi za man özel sı vı lar, ki mi za man sa o iş için ta -

sar lan mış or gan lar kul la nır lar. Bir arı nın ya şa mı nı de vam et ti re bil me si

için şu an da sa hip ol du ğu özel lik le rin tü mü nün ay nı an da var ol ma sı zo -

run lu dur. Ko va nı sa vun mak için ge rek li olan ze hir li iğ ne ler, nek ta rı çi -

çek ler den top la mak için kul lan dık la rı uzun dil, çi çek toz la rı nın vü cut la rı -

na ya pış ma sı nı sağ la yan tüy ler, ba cak la rı na mon te edil miş fır ça ben ze ri

tüy ler ve da ha pek çok ya pı, arı lar ilk or ta ya çık tık la rın dan be ri mev cut -

tur. Bun dan baş ka arı lar da ev rim ci le rin iç gü dü ola rak ni te len dir dik le ri

dav ra nış la rın da ilk or ta ya çık tık la rı an da var ol ma sı ge rek li dir. Bir arı,

lar va la rı na sıl bes le ye ce ği ni, kra li çe ye na sıl bir ih ti mam gös ter me si ge rek -

ti ği ni, pe tek le ri han gi açı ile ya par sa ba lın ra hat lık la de po la na bi le ce ği ni,

bal mu mun dan na sıl ta sar ruf ya pa ca ğı nı, ko va nı na sıl ko ru ya ca ğı nı, pro -

po li si na sıl top la ya ca ğı nı, yi ye ce ğin ye ri ni di ğer le ri ne na sıl bil di re ce ği ni

doğ du ğu an da bil mek zo run da dır. Kı sa ca sı arı la rın sa hip ol duk la rı tüm

ye te nek le rin ilk or ta ya çık tık la rı an da var ol ma sı ge rek li dir.

Arı la rı arı ya pan özel lik ler den tek bir ta ne si nin ol ma ma sı du ru mun da

bi le or ta ya ak sak lık lar çı ka cak ve bu can lı lar ya şam la rı nı sür dü re me ye -

60



cek ler dir. Bü tün bun lar bi ze arı la rın, ev rim ci le rin id dia et tik le ri gi bi, za -

man için de ger çek le şen ge li şim ler le or ta ya çık ma dık la rı nı gös te rir. Arı lar,

vü cut la rın da ki sis tem ler den sa de ce bi ri nin ek sik li ği ha lin de bi le ha yat la -

rı nı sür dü re mez ler. Ör ne ğin, iğ ne le ri ol -

ma sa ken di le ri ni sa vu na maz, ba cak la rı -

nın ar ka sın da ki po len se pet le ri ol ma sa

ko va na be sin ta şı ya maz, dil le ri kı sa ol sa

nek ta ra ula şa maz, bal mu mu sal gı la ma -

sa pe tek öre mez. Lar va ba kı mı nı ve pe -

tek ör me yi bil me se nes li ni de vam et ti re -

mez. Ze hir bez le ri ge liş se ama ko va nı

ko ru ma yı bil me se bir işe ya ra maz. Kı sa -

ca sı, arı la rın tüm vü cut sis tem le ri nin ve

tüm ye te nek le ri nin ay nı an da ve ek sik -

siz bir şe kil de or ta ya çık ma sı ge rek li dir.

Böy le bir şe yin te sa dü fen oluş ma sı ise

im kan sız dır. 

Bü tün bun lar arı la rın bir an da, şu an ki hal le ri ile or ta ya çık tık la rı nı

gös te rir. Arı lar bir Ya ra tı cı ta ra fın dan ya ra tıl mış lar dır. O benzeri olmayan

gücün sahibi olan Ya ra tı cı arı lar da ya rat tı ğı ku sur suz ya pı lar ile bi ze Ken -

di si'ni ta nıt mak ta dır. Bu Ya ra tı cı üs tün güç sa hi bi Rab bi miz olan

Al lah'tır. Tüm ev re nin Ya ra tı cı sı olan Al lah çok üs tün, sı nır sız ve ben zer -

siz bir Ak lın sa hi bi dir. Al lah her tür lü ya rat ma yı bi len, her şey den ha ber -

dar olan dır:

O, gök le ri da ya nak ol mak sı zın ya rat mış tır, bu nu gör mek te si niz. Arz da

da, si zi sar sın tı ya uğ ra tır di ye sar sıl maz dağ lar bı rak tı ve ora da her can -

lı dan tü re tip ya yı ver di. Biz gök ten su in dir dik, böy le lik le ora da her gü -

zel olan çift ten bir bit ki bi tir dik. Bu, Al lah'ın ya rat ma sı dır. Şu hal de,

O'nun dı şın da olan la rın ya rat tık la rı nı ba na gös te rin. Ha yır, zul me den -

ler, açık ca bir sa pık lık için de dir ler. (Lok man Su re si, 10-11)

(Yi ne) Bil mez 
mi sin ki, ger çek ten 
gök le rin ve 
ye rin mül kü
Al lah'ın dır. 
Si zin Al lah'tan 
baş ka ve li niz 
ve yar dım cı nız
yok tur. 
(Bakara Suresi, 107)
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KO VA NIN DE VAM LI LI ĞI NI SAĞ LA YAN

KRA Lİ ÇE ARI 

Arı ko va nın da kı sa bir göz lem ya pı la cak olu nur sa iş çi arı la rın ken di le -

ri ne gö re da ha bü yük çe olan bir arı ya özel bir ih ti mam gös ter dik le ri gö -

rü le cek tir. Bes len me si, te miz li ği, gü ven li ği gi bi tüm ih ti yaç la rı di ğer arı -

lar ta ra fın dan kar şı la nan bu arı, ko lo ni nin de vam lı lı ğı nı sağ la yan kra li çe

arı dır. Bir ko van da ya şa yan iş çi arı la rın sa yı sı on bin ler le ifa de edi lir ken,

sa de ce bir ta ne kra li çe bu lu nur. Kra li çe nin var lı ğı arı lar için ha ya ti bir

öne me sa hip tir. Çün kü yu murt la ya rak ko lo ni nin de va mı nı sağ la yan, kra -

li çe arı dır. Bun dan baş ka ko lo ni de ki di sip lin de kra li çe nin sal gı la dı ğı bir

mad de ile sağ la nır.

Kra li çe bü tün ha ya tı bo yun ca yu murt la mak tan baş ka bir iş le meş gul

ol maz. Sü rek li ko va nın için de dir, hiç dı şa rı çık ma dan, ba ha rın baş lan gı -

cın dan ya zın so nu na ka dar her gün dur ma dan yu murt lar. Kra li çe nin tüm

ba kı mı nı da iş çi arı lar ya par lar. Kra li çe ko van için de do la şır ken bir grup
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Kra li çe ar› ko van için
son de re ce önem li -

dir. Ko lo ni nin ayak ta
dur ma s› n› sa¤ la yan

kra li çe ar› d›r. Bu ne -
den le ifl çi ar› lar kra li -
çe nin her tür lü ih ti ya -

c› n› kar fl› lar. Re sim -
de kra li çe ar› n›n her

tür lü ba k› m› ile ya -
k›n dan il gi le nen, kra -

li çe yi özen le bes le -
yen ve gü ven li ¤i ni

sa¤ la yan ifl çi ar› lar
gö rül mek te dir. ‹fl çi

ar› la ra bu bil gi le ri ve -
ren Al lah't›r. Ar› lar

Al lah'›n il ha m›y la ha-
reket eder ler.
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iş çi arı da onun et ra fın da kü me le nir ve kra li çe yi sü rek li bes ler, an ten le ri

ile sı vaz lar ve ya la ya rak te miz li ği ni ya par lar. Kı sa ca sı kra li çe ken di siy le

il gi li hiç bir ko nuy la il gi len mez. Çün kü ko van için de ki gö re vi sa de ce yu -

murt la mak tır. 

Fark lı Bir Arı: Kra li çe

Kra li çe nin ay rı ca lı ğı da ha lar va aşa ma sın day ken baş lar. Kra li çe ler di -

ğer pe tek ler den fark lı özel lik le re sa hip olan bir yer de ye tiş ti ri lir ler. Kra li -

çe nin bü yü tül dü ğü bu yer, pe tek ten aşa ğı ya doğ ru sar kan özel ha zır lan -

mış hüc re ler dir. Bu hüc re ler kra li çe nin di ğer arı la ra gö re da ha bü yük bo -

yut ta ol ma sı ne de niy le nor mal pe tek hüc re le ri ne gö re da ha bü yük çe in şa

edi lir .44 

Ön ce ki bö lüm ler de de vur gu la dı -

ğı mız gi bi kra li çe arı nın oluş ma sı nı

sağ la yan yu mur ta nın, iş çi arı la rın

oluş ma sı nı sağ la yan yu mur ta lar dan

hiç bir far kı yok tur. 6 gün sü ren lar va

dö ne min de ki bes len me fark lı lı ğı se -

be biy le kra li çe, nor mal bir di şi arı ola -

rak de ğil de, gö rü nüm ve iş lev ola rak

di ğer le rin den da ha fark lı bir arı ola -

rak or ta ya çı kar. Di ğer iş çi le re sa de ce

3 gün sü rey le arı sü tü ve ri lir ken, kra -

li çe ye çok de ğer li olan bu be sin den

bü tün lar va dö ne mi bo yun ca (6 gün)

ve ri lir.45

Kra li çe ye ve ri len arı sü tü nün içe ri -

ği ve mik ta rı da özel ola rak ayar la nır.

Ya pı lan in ce le me ler so nu cun da lar va

dö ne mi bo yun ca kra li çe arı ya 10 mg.

arı sü tü ve ri lir ken, di ğer le ri ne sa de ce 3 mg. ve ril di ği tes pit edil miş tir. Sa -

de ce bu bes le me far klı lı ğı se be biy le bir bi rin den çe şit li mor fo lo jik (ya pı sal)

fark lı lık la ra sa hip olan iki can lı, kra li çe ve di şi iş çi arı lar mey da na ge lir.46

Kra li çe ar›  lar va la r›, me me de nen
özel bö lüm ler de bü yü tü lür . 
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Kra li çe ve Di ğer Arı lar Ara sın da ki Fark lar 

Kra li çe arı ge nel ya pı ve dış gö rü nüş ola rak di ğer arı lar dan fark lı dır.

Ör ne ğin iş çi arı lar da kra li çe ler gi bi di şi ol ma la rı na rağ men iş çi arı la rın

yu mur ta lık la rı ge liş me miş tir, ya ni iş çi  arı lar kı sır dır. Bir kra li çe ka fa ve

tho rax (göv de kıs mı) ola rak iş çi ler den çok da faz la bü yük de ğil dir. Bu -

nun la bir lik te iş çi arı la rın tam ak si ne kra li çe nin çe ne ke mi ği bal mu mu

hüc re le ri ni yap mak için uy gun bir ya pı ya sa hip de ğil dir. Ve kra li çe arı, iş -

çi le rin po len se pet le ri ni oluş tu ran sert tüy le rin den de yok sun dur. En

önem li si de kra li çe arı ay nı yu mur ta dan çık ma sı na rağ men sa de ce bes len -

me fark lı lı ğı se be biy le di ğer arı lar gi bi sa de ce 5-6 haf ta de ğil, (kı şa denk

ge len ler bir kaç ay) 4-5 se ne ka dar ya şar. 

Bun lar kra li çe ve di ğer arı lar ara sın da ki ge nel fark lı lık lar dan sa de ce

bir kaç ör nek tir. Yan say fa da ki tab lo da ise bu ko nu de tay lı ola rak an la tıl -

mak ta dır. Tab lo in ce le nir ken unu tul ma ma sı ge re ken nok ta; arı la rın bes -

len me şe kil le ri ve sü re le rin de ki fark lı lık ile er kek, kra li çe ve iş çi arı la rın

or ta ya çık tı ğı dır.
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Yumurta

Döllenmifl

Hafif bes-
lenme

Kuvvetli beslenme 
ve ar› sütü

Döllenmemifl

iflçi

kraliçe
erkek

Kra li çe ar› ta -
ra f›n dan b› ra -
k› lan yu mur ta -
lar dan, döl len -
me ve bes len -
me flek li ne gö -
re fark l› tür ler -
de ar› lar ç›kar.



Özellikler

Duyumsal özellikler

Bileşik gözlerdeki ufak gözcük sayısı

Beynin optik lobu

Antene ait levha organı sayısı

Antene ait yüzeyin bağıl oranı

Salgı bezleri

Hypopharyngeal (larva besleme)

Çene salgıları bezleri

Kafa salgıları (dudakla ilgili bezler)

Balmumu bezleri

Nasanov (yön bulma ile ilgili)

Dufour (savunma ile ilgili)

Koshevnikov (koku salgılayan bez)

Üreme ve iğne

Yumurtalık ve testis

Spermatheca kesesi

İğne kancaları

İğne tabakaları

Ağız bölümünün yapısı

Çene

Çene oluğu

Hortum

Bacak ve kanat özellikleri

Polen baskısı ve tarak

Polen sepeti

Kanat sensilla

İşçi

4000-6900

Orta

3000

2

Var

Büyük

Büyük

Var

Var

Küçük

Küçük

Küçülmüş yumurtalık

Gelişmemiş

Güçlü

Gevşek olarak tutulmuş

İnce

Var

Uzun

Var

Var

Orta

Kraliçe

3000-4000

Küçük

1600

1

Yok

Çok büyük

Büyük

Yok

Yok

Çok

Var

Büyümüş yumurtalık

Büyük

Çok küçük

Sıkı olarak tutulmuş

Sağlam

Yok

Kısa

Yok

Yok

En az

Erkek

7000-8600

Büyük

30000

3

Yok

Küçük

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Testis

Yok

İğne yok

Yok

Küçük

Yok

Kısa

Yok

Yok

En çok

Kaynak: Mark L.Winston, The Biology of the Honey Bee, s. 40
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Kra li çe nin İlk Gün le ri

Kra li çe de lar va dö ne min den son ra di ğer

arı lar gi bi pu pa aşa ma sın dan ge çer ve yu -

mur ta nın bı ra kıl ma sın dan 16 gün son ra pu -

pa sın dan çı kar. Gö rü nü mü iş çi arı lar dan ol -

duk ça bü yük, er kek arı la ra gö re ise da ha

uzun dur.

Ko van gü ven li ği açı sın dan -her tür lü ih ti -

mal gö z ö nün de bu lun du ru la rak- iş çi arı lar

ay nı an da sa de ce tek bir ta ne de ğil, bir kaç ta -

ne kra li çe ada yı ye tiş ti rir ler. Kra li çe ye her -

han gi bir za rar gel me si du ru mun da he men

ye ni bir kra li çe ye tiş ti ril me ye baş la nır. Ye ni

kra li çe nin yap tı ğı ilk şey, için de bal olan şap -

ka sız bir hüc re bu la na ka dar pe tek le ri do laş -

mak tır. Kra li çe bul du ğu bal dan yer ve hız la

di ğer pe tek le ri do laş ma ya baş lar. Ama cı ra -

kip kra li çe le ri bir an ön ce bu la rak saf dı şı et -

mek tir. Ye ni kra li çe, yu mur ta dan çık ma mış

di ğer kra li çe aday la rı nı bul du ğu an da im ha

eder. Alt çe ne siy le kra li çe pu pa sı nın bu lun -

du ğu hüc re yi yır tar ve içe ri de ki ra ki bi ni so -

kar. Ya da sa de ce hüc re nin ka pa ğı nı açık bı -

ra ka rak im ha iş le mi nin ta mam lan ma sı nı di -

ğer iş çi le re bı ra kır.

Eğer ko van da baş ka bir ye tiş kin kra li çe ye

rast lar sa iki arı bir bir le ri ne sal dı rır  ve bi ri di -

ğe ri ni so ka na ka dar mü ca de le eder ler. So ku -

lan arı ölür. Bu, as lın da ko van da sık ça ya şa -

nan bir olay de ğil dir. Çün kü sa de ce es ki kra -

li çe çok yaş lı ise ve ya ye ni bir ko lo ni kur mak

için ko van dan he nüz ay rıl ma mış sa kra li çe ler

kar şı kar şı ya ge lir . Ge nel de ko van da ki ye ni
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Kra li çe ar› hüc re sin den ç› kar
ç›k maz ilk ifl ola rak ko van da
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eder. Re sim ler de kav ga eden
kra li çe ler gö rül mek te dir.



kra li çe or ta ya çık tı ğın da es ki kra li çe ko va nı çok tan terk et miş olur. Kra li -

çe nin ra kip le ri ni öl dür mek için bu ka dar ıs rar lı dav ran ma sı ko va nın dü -

ze ni açı sın dan çok önem li dir. Çün kü ko van di sip li ni nin sağ lan ma sı için

bir ko van da yal nız ca bir kra li çe nin bu lun ma sı şart tır.47

Ko va nın ye ni kra li çe si hüc re sin den çı kar çık maz he men es ki kra li çe -

nin ye ri ni tu ta maz. Çün kü he nüz yu murt la ma ya baş la ma mış tır. Yu murt -

la ya bil mek için kra li çe nin ön ce lik le çift leş me si ge rek ir. An cak çift leş me

hiç bir za man ko van için de ger çek leş mez. Kra li çe bir sü re son ra ko van dı -

şı na çı ka r ve çift leş mek için er kek arı lar ara r.48 

Kra li çe arı nın ko van dı şı na çık tı ğı iki du rum var dır. Çift leş me uçu şu

ve "oğul ver me" za ma nı. Bu iki dö nem dı şın da kra li çe ko van dan dı şa rı ya

çık maz.

Çift leş me uçu şu na çık ma dan ön ce kra li çe ko van için de sü rek li do la şır.

5. ve 6. gün ler de sık sık ko van ka pı sı na gi der. Bir haf ta dol du ğun da ise

ko va nın ko nu mu nu öğ ren mek ve çev re yi ta nı mak için kı sa me sa fe li uçuş -

la ra çı kar. Bu uçuş lar bir da ki ka ile baş lar. Gün ler geç tik çe uçuş sü re si ya -

rım sa ate ka dar çı kar. 49 

Kra li çe nin Çift leş me Uçu şu

Kra li çe çift leş mek için ko van dan bir grup arıy la bir lik te yo la çı kar. Bir

sü re son ra be ra be rin de ki arı lar dan ay rı lır ve er kek arı la rın top lan dı ğı

alan la ra doğ ru tek ba şı na uçar. Bu ala na bel li bir oran da yak laş tı ğın da er -

kek arı la rın ken di si ni bul ma la rı nı sağ la yan bir tür fe ro mon sal gı la ma ya

baş lar. 

Er kek arı la rın kra li çe yi fark et me le ri ile ger çek le şen ve "çift leş me uçu -

şu" adı ve ri len bu uçuş, kra li çe arı pu pa sın dan çık tık tan 10 gün son ra ger -

çek le şir.50 Kra li çe arı la rın üre me or gan la rı, yu mur ta la rı üre ten iki yu mur -

ta lık ve çift leş me uçu şu sı ra sın da er ke ğin sper ma to zo ası nın yer leş ti ği

"sper mat he ca" adı ve ri len vü cu du nun ar ka ta ra fın da ki bir ke se cik ten olu -

şur. Bu ke se cik ko lo ni nin ye ni ele man la rı olan arı la rın ha ya tın da oy na ya -

ca ğı rol ne de niy le son de re ce önem li bir gö re ve sa hip tir. Er kek ve di şi arı -

la rın çift leş me si ha va da iken ger çek le şir. Döl len me den son ra kra li çe arı
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ko va na ge ri dö ner ken er kek arı lar ge nel -

lik le ha yat la rı nı kay be der ler. 

Çift leş me dö ne min de kra li çe nin 3-12

ara sın da uçuş yap tı ğı ve her de fa sın da

baş ka bir er kek arıy la çift leş ti ği tes pit edil -

miş tir. Tek bir er kek arı nın sperm le ri bu

ke se yi dol dur ma ya yet me di ği için kra li çe

bir den faz la er kek arı dan sperm alır.51 Döl -

len me den son ra er kek arı lar dan ge len bü -

tün sperm ler sperm ke se sin de bi rik ti ri lir.

Kra li çe, 4-5 se ne lik öm rü bo yun ca çift leş -

me uçu şu sı ra sın da edin di ği bu sperm le ri

kul la na cak tır.52 Döl len miş bir kra li çe arı -

nın ke se ci ğin de (sper mat he ca'da) or ta la ma

ola rak 6 mil yon sperm bu lu nur.53 Di ğer pek çok can lı da ki üre me hüc re le -

ri nin ak si ne er kek arı la rın sperm le ri kra li çe nin vü cu dun da bo zul ma dan

se ne ler ce mu ha fa za edi le bi le cek bir ya pı ya sa hip tir. Bu da arı nın vü cu -

dun da ki ku sur suz ta sa rı mın baş ka bir yö nü dür.

Sperm ler kra li çe arı nın vü cu dun da bi rik ti ri lir. An cak sperm ler yu -

murt la ma sı ra sın da ken di le ri gi dip de döl le me ya pa maz lar. Yu mur ta la rın

döl len me si ni her aşa ma sın da kont rol eden kra li çe dir. Kra li çe arı bu ke se -

den ken di is te ği ne gö re sperm bı ra ka rak döl len me yi dü zen ler. (Son de re -

ce mu ci ze vi olan bu iş lem ki ta bın iler le yen bö lüm le rin  de de tay lı ola rak

in ce le ne cek tir.)

Yıl da Bir Mil yon Yu mur ta...

Kra li çe arı çift leş me iş le min den yak la şık 2-3 gün son ra, iş çi arı lar ta ra -

fın dan ha zır lan mış olan hüc re le re yu mur ta bı rak ma ya baş lar. İlk ba har

baş lan gı cın dan son ba har or ta la rı na ka dar sü ren yu murt la ma iş le mi ni,

kra li çe arı ha ya tı nın so nu na ka dar hiç dur ma dan de vam et ti rir .

Bir kra li çe yu murt la ma dö ne mi bo yun ca, gün de 1500-2000 yu mur ta

yu murt lar.54 Bu sa yı ge rek li olan hal ler de 3000'e ka dar çı ka bil mek te dir.55
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ar› y› bek le yen er kek ar›lar.
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Kra li çe nin yu murt la ma sü ra ti nin or ta la ma sı alı -

na cak olu nur sa her da ki ka ya bir yu mur ta isa -

bet et ti ği gö rü le cek tir. 

Bir yılda, tek bir kraliçe arının 1.5 milyondan

fazla yumurta bıraktığı tespit edilmiştir.56 Kra li çe nin

öm rü dik ka te alın dı ğın da bu, tek bir kra li çe arı nın mil -

yon lar ca yu mur ta bı rak ma sı de mek tir. Bun dan baş ka

kra li çe arı nın bir gün bo yun ca bı rak tı ğı yu mur ta la rın

top lam ağır lı ğı kra li çe nin ken di vü cut ağır lı ğı na eşit tir. 

Kra li çe arı yu murt la ya ca ğı za man, ilk ola rak ba şı nı

pe tek hüc re si nin içi ne so kar ve hüc re yi kont rol eder.

Hüc re nin boş ol du ğu na ve yu mur ta yı bı rak ma sı için uy -

gun özel lik le re sa hip ol du ğu na ka na at ge tir dik ten son ra

vü cu du nun ar ka kıs mı nı hüc re nin içi ne doğ ru sar kı tır.

Da ha son ra uzun yu mur ta sı nı hüc re nin di bi ne dik kat li

bir şe kil de bı ra kır. Yu murt la ma iş le mi bi ter bit mez de

he men baş ka hüc re le re doğ ru yö ne lir. Bu iş lem le ri kra li -

çe arı gün de en az 1500 de fa tek rar lar. Yap tı ğı iş le min yo ru cu lu ğu na rağ -

men ay nı ti tiz li ği ve dik ka ti is tis na sız her yu mur ta bı ra kı şın da gös te rir.57

Kra li çe, Di ğer Arı la rın 

Cin si yet le ri ni Na sıl Be lir ler?

Da ha ön ce ki bö lüm ler de kra li çe nin ko van için de ki arı la rın cin si ye ti -

ni be lir le ye bil di ğin den bah set miş tik. Kra li çe, cin si yet de ne ti mi ni sperm -

le rin mu ha fa za edil di ği ke se nin ağ zı nı açıp ka pa ya rak sağ lar. Bu ke se

in ce bir ka nal ara cı lı ğıy la yu murt la ma bo ru su ile bir le şir. Kra li çe, di şi

bir yu mur ta yu mur ta la mak is te di ği za man, kas la rı nı bü ke rek yu mur ta

ge çit ka na lı na bağ lı olan ke se cik te de po lan mış sperm ler den çok az mik -

ta rı nı tü pe doğ ru çe ker ve ora da yu mur ta ile bu lu şup döl len me yi sağ -

lar. Eğer ke se den sper ma çı kar maz sa yu mur ta döl len me miş olur. Kra li -

çe nin de ne ti min de olan bu iş lem ne ti ce sin de kra li çe nin döl len dir di ği

yu mur ta lar dan di şi arı lar, döl len dir me di ği yu mur ta lar dan ise yal nız ca

er kek arı lar çı kar.58

Kra li çe ar› te miz -
len mifl hüc re le re
yu mur ta b› ra k›r.
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Kra li çe arı nın na sıl olup da böy le bir sis te me sa hip ol du ğu nu ve cin si -

ye ti ne ye gö re be lir le di ği ni araş tı ran bi lim adam la rı son de re ce şa şır tı cı

so nuç lar la kar şı laş mış lar dır. Bu na gö re cin si yet be lir le me iş le min de, kra -

li çe arı nın yu mur ta lar üze rin de ki de ne ti mi ne rağ men ger çek te yu mur ta -

nın cin si ye ti ni be lir le yen ler iş çi arı lar dır. Kra li çe yi on lar yön len di rir ler.

Çün kü iş çi ler han gi tip hüc re ha zır la dı lar sa kra li çe arı ona uy gun bir yu -

murt la ma ger çek leş ti rir. Eğer kra li çe nin yu murt la mak için ba şı na gel di ği

hüc re 5.2 mm.lik stan dart bir di şi hüc re siy se, kra li çe döl len me yi ger çek -

leş ti rip bu ra ya için den di şi arı çı ka cak yu mur ta yı bı ra kır. Eğer kra li çe di -

şi le rin ki ne gö re 1 mm. da ha bü yük ola rak in şa edi len hüc re le re rast lar sa

bu ra la ra döl len dir me ye ta bi tut ma dı ğı yu mur ta la rı nı bı ra kır. Di ğer bir

de yiş le, iş çi ler kaç ta ne er kek arı oda sı in şa eder ler se kra li çe ba la rı sı da o

ka dar er kek arı yu mur ta sı bı ra kır.59 

Hüc re le rin sa yı sı nı ayar la yan lar da

iş çi arı lar dır. Ko van da ki ih ti ya ca gö -

re ne ka dar iş çi, ne ka dar er kek

hüc re si ge rek ti ği ne ya da ko van

için de ba la ve ya po le ne ne ka -

dar yer ay rı la ca ğı na iş çi arı lar

ka rar ve rir ler.60

Gö rül dü ğü gi bi iş çi ler ih -

ti ya ca gö re ko van da ki hüc re

sa yı sı nı be lir le mek te, bu sa -

Yan da ki re sim de çift lefl mifl bir
kra li çe nin üre me sis te mi ve
i¤ ne si gö rül mek te dir. Kra li çe
ar› la r›n üre me or gan la r›, yu -
mur ta la r› üre ten iki yu mur ta l›k
ve çift lefl me uçu flu s› ra s›n da
er ke ¤in sper ma to zo as›' n›n
yer lefl ti ¤i sper mat he ca ad› ve -
ri len vü cu du nun ar ka ta ra f›n -
da ki bir ke se cik ten olu flur.
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yı ya gö re hüc re bo yut la rı nı ha zır la mak ta ve kra li çe yi bu şe kil de yön len -

dir mek te dir ler. Bu şa şır tı cı du rum kar şı sın da ak la bir ta kım so ru lar ge le -

cek tir. Bir bö ce ğin mi li met rik he sap lar ya pa rak, ken di ken di ne hüc re bü -

yük lü ğü be lir le me si müm kün mü dür? Pe ki ya bir bö ce ğin baş ka bir bö ce -

ğin ha re ket le ri ni yön len dir me si müm kün mü dür? El bet te ki bun lar müm -

kün de ğil dir. Arı lar son de re ce kü çük be yin le ri olan can lı lar dır. Dü şün -

me, mu ha ke me yap ma, he sap ya pa bil me gi bi özel lik le re sa hip de ğil dir -

ler. Bu du rum da arı la rın yap tık la rı ha re ket le rin kont ro lü nün baş ka bir

güç ta ra fın dan sağ lan dı ğı or ta ya çı kmak ta dır. İş te bu gü cün sa hi bi her şe -

yi ya rat mış olan Al lah'tır. İş çi arı la rın kra li çe ler üze rin de ki de ne tim le ri -

nin ne de ni her iki can lı nın da Al lah'ın il ha mıy la ha re ket edi yor ol ma la rı -

dır. Al lah her iki can lı ya da na sıl ha re ket ede cek le ri ni öğ re ten dir.

İş çi arı la rın kra li çe üze rin de ki de ne tim le ri nin bir de li li de kra li çe arı -

nın ye ni kra li çe ler için yu mur ta bı rak ma sı dır. Bu, son de re ce şa şır tı cı bir

du rum dur. Çün kü kra li çe arı ken di sin den baş ka bir kra li çe nin ko van da

bu lun ma sı na as la ta ham mül ede mez. Bu na rağ men ko van da iş çi ler ta ra -

fın dan özel ola rak in şa edil miş kra li çe hüc re le ri bul du ğun da bun la rın içi -

ne yu mur ta bı ra kır. 

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken önem li bir nok ta var dır. Kra li çe hüc -

re le ri de er kek arı lar da ol du ğu gi bi, iş çi hüc re le ri ne oran la da ha bü yük -

tür. Bu du rum da kra li çe arı nın her iki hüc re yi bir bi ri ne ka rış tır ma ris ki

or ta ya çık mış olur. Oy sa kra li çe bu ya nıl gı ya hiç bir za man düş mez. Kra -

li çe arı her za man doğ ru hüc re ye doğ ru yu mur ta yı bı ra kır. Ör ne ğin kra -

li çe hüc re le ri ne da ha bü yük olan er kek arı la rın çı ka ca ğı yu mur ta dan de -

ğil de di şi arı la rın çı ka ca ğı yu mur ta dan bı ra kır. 

Şim di bu ra da du rup bir dü şü ne lim. Arı la rın ha ya tın da şu ana ka dar

in ce le di ği miz tüm de tay lar son de re ce şu ur lu dav ra nış la rın, ku sur suz

sos yal dü zen le rin, bu dü zen le re tam uy gun olan ta sa rım la rın var lı ğı nı

gös ter mek te dir. Bir arı nın ko van öl çü le rin de ki mi li met rik de ği şik lik le ri

ken di ken di ne tes pit edip, bu de ği şik lik le re gö re yu mur ta nın cin si ye ti ne

ka rar ve re me ye ce ği açık tır. Ön ce lik le şu nu dü şün mek ge re kir: Bir ko lo ni -

de kaç iş çi arı, kaç er kek arı ya ih ti yaç ol du ğu nu, ne za man ye ni bir kra li -

çe nin var ol ma sı ge rek ti ği ni tes pit eden kim dir? Pe tek le ri in şa eden arı la -
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rın ak lı ve bi lin ci mi bu dü ze ni sağ la mak -

ta dır? Ya da şu nu dü şü ne lim: Kra li çe arı

de di ği miz can lı, bir kaç cm.lik, bey ni ba sit

si nir dü ğüm le rin den olu şan bir var lık tır.

Bu can lı nın ken di ira de si ve ak lıy la, pe tek

hüc re le ri nin ne için in şa edil di ği ni kav ra -

ma sı ve bun la rı hiç bir bi ri ne ka rış tır ma -

dan, en uy gun yu murt la ma yı yap ma sı na -

sıl müm kün ol mak ta dır? Tüm bun la rın

so nu cun da kar şı mı za çı kan, arı lar üze rin -

de ku sur suz bir de ne ti min var lı ğı dır. Ama

bu de ne tim on bin ler ce iş çi arı dan bir ka çı -

nın ve ya kra li çe arı nın de ne ti mi de ğil dir. İş te bu de ne tim Al lah'ın il ha mı -

dır. Arı lar da di ğer tüm can lı lar gi bi Al lah'ın il ha mıy la ha re ket eder ler ve

bu ra ya ka dar söz et ti ği miz ku sur suz dü ze ni sür dü re bi lir ler. Ni te kim Al -

lah on la rın vü cut sis tem le ri ni de tam ola rak ya şa dık la rı ha ya ta uy gun şe -

kil de ya rat mış tır. O, her şe yin Ya ra tı cı sı'dır:

Ya ra tan, hiç ya rat ma yan gi bi mi dir? Ar tık öğüt alıp-dü şün mez mi si niz?

(Nahl Su re si, 17)

Gök le ri ve ye ri (bir ör nek edin mek si zin) ya ra tan dır. O, bir işin ol ma sı -

na ka rar ve rir se, ona yal nız ca "Ol" der, o da he men olu ve rir. (Ba ka ra Su -

re si, 117)

Kra li çe nin Oto ri te Sal gı sı

Nor mal şart lar al tın da iş çi ler kra li çe hüc re si in şa et mez. Ko van da ki

kra li çe nin var lı ğı bu nu en gel ler. Yal nız is tis nai du rum lar da bu de ği şir. İş -

çi le rin baş la rın da bir kra li çe var ken han gi se bep le ye ni bir kra li çe hüc re si

ha zır la ma ih ti ya cı nı duy duk la rı nı an la mak için kra li çe sal gı sı nın in ce len -

me sin de fay da var dır.

Ko van da ki iş çi arı la rın tü mü di şi dir, bu na rağ men üre me or gan la rı ge -

liş me di ği için kra li çe gi bi yu murt la ya maz lar. Bu il ginç du ru mun ne de ni

uzun yıl lar bi lim adam la rı için bir me rak ko nu su ol muş tur. Da ha ön ce

lar va dö ne min de ki bes len me fark lı lı ğı ne de niy le di şi lar va la rın kra li çe
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olan dır, hü küm ve
hik met sa hi bi dir.
(Ha did Su re si, 1)
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ve ya iş çi ola rak dün ya ya gel di ğin den söz et miş tik. As lın da ilk doğ duk la -

rın da iş çi arı la rın da üre me or gan la rı var dır. Ama bun lar bir tür lü ge li şip

yu murt la ma ya el ve riş li ha le ge le mez ler. Bu nun se be bi ni araş tı ran bi lim

adam la rı so nun da ara dık la rı ce va bı bul muş lar dır.

Ce vap, kra li çe nin sal gı la dı ğı bir sı vı da giz li dir. Bu sı vı nın özel li ği bir

yan dan kra li çe nin ha yat ta ve sağ lık lı ol du ğu nu di ğer arı la ra bil di rir ken,

di ğer ta raf tan da ko lo ni de ki tüm di şi le ri kı sır laş tır ma sı dır. Ko lo ni fert le -

1-Kra li çe ar› ve kra li çe nin
sal g› la d› ¤› mad de yi 
al mak için et ra f›n da 
bek le yen ifl çi ar›lar

2-Kra li çe nin ko ku su üs tü ne
sin mifl olan ifl çi ar›

kraliçe salg›s› 

kraliçe salg›s› 

kraliçe
salg›s› 

3-‹fl çi ar› lar bir bir le ri ne
a¤›z te ma s› ile ko ku yu
da¤›t›r ken

4-Kra li çe sal g› s› bir sü re
son ra ifl çi ar› la r›n ken di
ko ku su ha line gelecek tir.

Bu fle ma tik an la t›m lar da kra li çe
ta ra f›n dan üre ti len sal g› la r›n ifl çi

me saj c› ar› lar ta ra f›n dan na s›l
al›n d› ¤› ve di ¤er ifl çi ar› la ra

na s›l da ¤› t›l d› ¤› gö rül -
mek te dir. Ar› lar, hem

bir bir le ri ile te mas
ede rek ko ku ile ti mi

yap mak ta hem de
bu sal g› y› (fe ro -
mo nu) ken di ko -
ku la r› ha li ne ge -
tir mek te dir ler.
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ri nin bir bi ri ni ta nı ma sı nı sağ la yan da yi ne bu sal gı dır.61 Kra li çe nin alt çe -

ne bez le rin den çı kan ve sü tü an dı ran bu sal gı nın for mü lü şöy le dir: 

Sal gı nın arı lar üze rin de ki baş ka bir et ki si de; ko van için de bu mad de

bu lun du ğu müd det çe iş çi arı la rın kra li çe hüc re si ha zır la ma ma la rı dır. 

Ko van da ki di sip li ni sağ la yan bu mad de dir. Bu ne den le ko van için de -

ki iş le rin tam yü rü me si için kra li çe arı nın her gün ko van da ki arı la rın tü -

mü ne ye te cek ka dar sal gı üret me si ge rek mek te dir. Bu mik ta rın arı ba şı na

or ta la ma 0.1 mg ol du ğu tes pit edil miş tir.62 Kra li çe nin yay dı ğı bu ko ku -

nun (kra li çe ko ku su) ko van için de ki bü tün arı la ra ya yıl ma sı ge rek mek te -

dir. Kra li çe ko van da ki dü ze nin sağ la yı cı sı dır ama el bet te ki on  bin ler ce

arı nın her bi riy le tek tek il gi len me si müm kün de ğil dir. 

Kra li çe ko ku su nun ko van da ya yıl ma sı kra li çe nin sü rek li ola rak et ra -

fın da bu lu nan ve ba kı mı nı sağ la yan bir dü zi ne ka dar arı ara cı lı ğıy la olur.

Bun lar sı vı yı kra li çe nin vü cu dun dan ya la ya rak alır  ve yi ye cek trans fe ri

sı ra sın da bu ko ku yu baş ka arı la ra bu laş tı rır lar. Bi lin di ği gi bi arı la rın be -

sin ak ta rı mı ağız yo luy la olur. İş te bu be sin ak ta rım la rı sı ra sın da kra li çe -

nin sal gı la dı ğı ko ku da hız la ko lo ni üye le ri ara sın da da ğı tıl mış olur. Bu

sa ye de her ko van için fark lı ola cak şe kil de ko van da ki arı ko lo ni si nin tüm

bi rey le ri ne sin miş olan or tak bir ko ku olu şur.

Sal gı da olu şa cak her han gi bir azal ma iş çi arı la rı ha re ke te ge çi rir. Çün -

kü kra li çe sal gı sı nın azal ma sı, kra li çe nin yaş lan dı ğı nın ve ya ko lo ni nin

çok faz la bü yü dü ğü nün işa re ti sa yı lır. Her iki du rum da da iş çi arı la rın al -

ma la rı ge re ken ba zı ön lem ler var dır. 63 
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9-keto-(E)-2-decenoic acid 

Sol da kra li çe salg›s› for mü lünün ka pa l› ha li, sa¤ da ise aç›k ha li gö rül mek te dir. 
(Tho mas A. Se be ok, Ani mal Com mu ni ca ti on, s. 222)
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Kra li çe Arı Yaş la nın ca...

Kra li çe arı nın ya şı iler le dik çe gü cü de za yıf lar ve bu nun so nuç la rı ko -

van için de gö rül me ye baş lar. Ör ne ğin kra li çe nin yu murt la ma sı ya vaş lar

ve en önem li si sal gı la dı ğı özel sı vı aza lır. Bu be lir ti ler iş çi arı lar için de bir

işa ret tir. Bi lin di ği gi bi iş çi arı la rı ye ni kra li çe ye tiş tir mek ten alı ko yan  kra -

li çe nin sal gı la dı ğı bu sı vı dır. Bu nun azal ma sıy la bir lik te iş çi ler he men ye -

ni kra li çe hüc re le ri in şa et me ye baş lar  ve ye ni kra li çe ler ye tiş tir mek için

ha re ke te ge çer ler. Ko van da ki şart lar nor mal sey rin de iler le di ği sü re ce bir

Bu gra fik sel an la t› m›n üst bö lü mün de ifl çi ar› la r›n ko van için de ki gö rev le rin den bir
bö lü mü, alt bö lüm de ise kra li çe nin ko van da ki ar› lar üze rin deki et kileri görül mek tedir.

yiye cek ara mak

petek in fla et mek

ifl çi  yu mur ta l›klar›n›n
ge liflimini engeller

Yeni kraliçe larvalar›
oluflturulmas›n›
engeller

yav ru  ye tifl tir mek

yi ye cek de po la mak



BALARISI MUCİZESİ

arı top lu lu ğu nun bek len me dik bir an da kra li çe siz kal ma sı söz ko nu su de -

ğil dir. Çün kü şart lar ani den de ği şip de ko lo ni nin kra li çe siz kal ma teh li -

ke si or ta ya çık tı ğın da, iş çi arı lar he men var olan lar va lar dan bir kaç ta ne -

si ni kra li çe be si ni ile bes le me ye baş lar lar.64

Bu ra da yi ne son de re ce önem li bir nok ta var dır. Da ha ön ce be lirt ti ği -

miz gi bi kra li çe arı ola rak ye tiş ti ri len lar va la rın hüc re le ri nor mal şart lar -

da di ğer le ri ne oran la da ha ge niş ha zır la nır. Oy sa ani du rum lar da kra li çe

arı ola rak ye tiş ti ril mek zo run da ka lı nan lar va la rı da ha bü yük bo yut lar da

bir hüc re ye ta şı mak gi bi bir im kan yok tur. Bu arı la rın hüc re le ri nor mal

bo yut lar da dır. As lın da bu, ye ni ye tiş ti ri len kra li çe le rin ge li şi min de prob -

lem ya ra ta bi le cek bir du rum dur. Ama arı lar açı sın dan bu bir so run oluş -

tur maz. 

İş çi arı lar ani du rum lar da kra li çe ola rak ye tiş ti ril mek üze re se çil miş

olan lar va la rın bu lun duk la rı hüc re le rin çev re sin de ki di ğer hüc re le ri yırt -

ma ya baş lar lar. Amaç la rı nor mal hüc re le ri ge niş le te rek kra li çe hüc re si ha -

li ne ge tir mek tir. Her ye ni kra li çe hüc re si için bir kaç ta ne iş çi hüc re si bo -

zu lur. Ta bi bu ara da bu hüc re ler de ki lar va lar da ölür ler.65

An cak bu kay bın ko van açı sın dan bir öne mi yok tur, çün kü iş çi arı la rın

bu ha re ke ti tüm bir arı ko lo ni si nin de va mı nın sağ lan ma sı ba kı mın dan ge -

rek li dir. Arı lar bir kaç iş çi arı ye ri ne bir kra li çe arı ada yı nın ya şa ma sı nı

ter cih eder ler. Kra li çe hüc re si nin bu şe kil de ha zır lan ma sın dan son ra, ye -

ni kra li çe aday la rı, iş çi ler ta ra fın dan arı sü tü ile bes le ne cek tir. 

Özel ola rak ye tiş ti ri len kra li çe, bir sü re son ra hüc re sin den çı kar ve ra -

kip le ri ni yok et me iş lem le ri ne baş lar.

Kra li çe arı hüc re sin den ilk çık tı ğı an dan ko va nı terk ede ne ka dar ne

ya pa ca ğı nı çok iyi bil mek te dir. Kra li çe arı nın bel li bir ama ca yö ne lik şu -

ur lu ha re ket le ri nin, bu ama cı na ulaş ma sı için ge rek li olan her tür lü do na -

nı ma ek sik siz sa hip ol ma sı gi bi de tay la rın tek bir açık la ma sı var dır. Arı -

lar Al lah'ın ken di le ri ne il ham et ti ği bir şu ura sa hip tir  ve O'nun di le me siy -

le bu ha re ket le ri yap mak ta dır lar.

76
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ER KEK ARI LAR

Her arı nın çok faz la gö re vi nin ol du ğu arı ko lo ni le rin de ki tek is tis na er -

kek arı lar dır. Er kek arı lar ne ko va nın sa vun ma sı na, ne te miz li ği ne, ne de

be sin top la ma ya bir kat kı da bu lu nur lar. Er kek arı la rın ko van için de ki tek

fonk si yon la rı kra li çe arı yı döl le mek tir.66 Çift leş me or gan la rı dı şın da di ğer

arı lar da bu lu nan özel lik le rin he men he men hiç bi ri ne sa hip ol ma dık la rı

için er kek arı la rın kra li çe arı yı döl le mek ten baş ka bir iş yap ma sı müm kün

de ğil dir. Di şi arı lar ve er kek arı lar ara sın da çok be lir gin fark lı lık lar var -

dır. Bu fark lar dan bir ka çı nı şöy le sı ra la ya bi li riz:

-Di şi arı la rın po len ke se le ri var dır, er kek le rin se yok tur.

-Di şi arı la rın ze hir li iğ ne si var dır, er kek ler de ise yok tur.

-Di şi arı la rın ayak la rın da po len top la ma ya ya ra yan fır ça lar, ka rın la rın -

da tüy ler var dır, er kek ler de bun lar yok tur. 

-Di şi arı la rın bal mu mu bez le ri var dır, er kek ler de yok tur.

-Di şi arı lar pe tek in şa eder , er kek ler ede mez ler.

-Di şi arı lar yön bil dir me dan sı gi bi ye te nek le re sa hip tir, er kek le rin ise

böy le ye te nek le ri yok tur.

-Di şi arı lar be sin top la ya bi lir, er kek ler top la ya maz.

-Di şi arı lar da dı lık ya par , er kek arı lar ya pa maz lar. 

Kış mev si min de ko van da yal nız ca di şi arı lar bu lu nur. Çün kü er kek

arı lar kış gel me den ya ko van dan atı lır ya da öl dü rü lür. An cak kış mev si -

mi nin bit me siy le bir lik te iş çi arı lar er kek pe tek hüc re le ri in şa et me ye baş -

lar. Kra li çe arı da bu hüc re le rin içi ne er kek arı la rı oluş tu ra cak yu mur ta la -

rı nı bı ra kır. Ma yıs ayı baş lan gı cın da da er kek arı lar hüc re le rin den çık ma -

ya baş lar.67

Ge nel de bu ay lar es ki kra li çe nin ye ni ko lo ni ler kur mak için ko van dan

ay rıl dı ğı ve ko van lar da ye ni kra li çe le rin ye tiş ti ril di ği ay lar dır. İş te bu dö -

nem de ye ni kra li çe nin yu mur tla ya bil me si için çift leş me uçu şu na çık ma sı

ge rek mek te dir. Bu da iş çi le rin er kek arı ye tiş tir me ne den le rin den bir ta -

ne si dir.

Er kek arı lar son de re ce be ce rik siz ol ma la rı na rağ men kra li çey le çift le -

şe ne ka dar iş çi arı lar ta ra fın dan hep el üs tün de tu tu lur lar. Ko van da bu lu -

nan 400-500 er kek arı dan sa de ce bi ri ni bes le mek için, 5-6 iş çi arı nın hiç

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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K›fl›n ko van da ki nü fus
bi raz dü fler, an cak ba har
ön ce si ye ni ifl çi ler ye tifl -
ti ril di ¤i için nü fus tek rar
yük sel me ye bafl lar. Bu
ar t›fl o¤ul ver me ye ka dar
sürer.
(James and Carol Gould,
The Honey Bee, s.27)
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dur ma dan ça lış ma sı ge rek mek te dir. Ya ni bir ko van da ki iş çi arı lar dan 2-3

bin ta ne si nin bel li bir dö nem için tek gö re vi er kek le rin ba kı mı nı sağ la -

mak tır. 

As lın da kra li çe arı nın çift leş me si için en faz la 10 er kek arı ye ter li dir.

Bu na rağ men bir arı top lu lu ğun da yüz ler ce er kek arı ye ti şir. Ko van da ya -

pı la cak iş le rin çok lu ğu na rağ men iş çi arı la rın bir bö lü mü tüm va kit le ri ni

er kek arı la rın ba kı mı na har car lar. Bu, son de re ce önem li bir gö rev dir.

Çün kü kra li çe arı çift leş me uçu şu için dı şa rı çık tı ğın da mut la ka er kek arı

bul mak zo run da dır. Arı la rın yu suf çuk gi bi düş man la rı nın ol du ğu ve er -

kek le rin ken di le ri ni sa vu na bi le cek le ri ze hir ve iğ ne gi bi si lah lar dan yok -

sun ol duk la rı dü şü nü lür se çok sa yı da ol ma la rı nın öne mi da ha iyi an la şı -

la cak tır. 

Hiç bir işe ya ra ma ma la rı na rağ men er kek arı la ra bel li bir dö nem için iş -

çi arı lar ta ra fın dan özen li bir ba kım uy gu lan ma sı, bü tün ko va nın gü ven -

li ği açı sın dan alın mış ol duk ça önem li bir ted bir dir. El bet te ki bu ted bi rin

alın ma sı nın çok önem li bir ama cı var dır. Amaç ko va nın de vam lı lı ğı nın

sağ lan ma sı, kra li çe nin çift leş me si nin ris ke atıl ma ma sı dır. Bu du rum da

ak la arı la rın bu önem li ka ra rı na sıl al dık la rı so ru su ge le cek tir. Arı lar bu

stra te ji yi otu rup top lu ca mı be lir le miş ler dir? Yok sa bu nun böy le ol ma sı

ge rek ti ği ni te sa dü fen keş fet miş ler ve bu nun iyi bir stra te ji ol du ğu nu bir

şe kil de an la ya rak de vam et tir me ye mi ka rar ver miş ler dir? 
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El bet te ki arı lar bun la rın hiç bi ri ni ken di ken di le ri ne ya pa maz lar ve

böy le bir ka ra rı ve re mez ler. Arı la rın ka rar ver me me ka niz ma la rı, stra te ji

be lir le yip da ha son ra da bu nu uy gu la ma ya ge çi re cek bi linç le ri yok tur.

On lar da yer yü zün de ki bü tün can lı lar gi bi Al lah'a bo yun eğ miş ler dir. 

Er kek arı la rın sa yı sı kı sıt lı ol sa döl len me iş le mi nin ger çek leş me sin de

çe şit li prob lem ler or ta ya çı ka bi lir di. Ör ne ğin er kek arı lar dan bir kıs mı

kra li çe yi bu la ma ya bi lir di ya da çok faz la sa yı da olan düş man la ra yem

ola bi lir ler di. Bu da kra li çe nin sperm ke se si ni ye te ri ka dar dol du ra ma ma -

sı na ve do la yı sıy la ko van da ye te ri ka dar arı üre ti le me me si ne ne den ola -

bi lir di. Oy sa böy le ol maz. Her za man ko van da ye te ri ka dar er kek arı bu -

lu nur. Al lah'ın ken di le ri ne il ham et ti ği ni uy gu la yan arı lar ko van da ge zi -

nen ve hiç bir iş le il gi len me yen er kek arı la ra çift leş me dö ne mi nin so nu na

ka dar ba kar lar. 

Er kek Arı lar da ki Ta sa rım, Çift leş me ve Son ra sı

Er kek arı lar, doğ duk tan 2 haf ta ka dar son ra ko van dı şı na çı ka rak kra -

li çe arı yı ara ma ya baş lar lar. Er kek arı la rın çift leş me dö ne min de kra li çe -

nin sal gı la dı ğı mad de nin ye ni bir iş le vi da ha or ta ya çı kar. Er kek arı lar

çift leş me uçu şu na çı kan kra li çe yi iş te bu mad de sa ye sin de bu lur lar. Er kek

arı la rın ko van da ki di şi arı la ra (iş çi arı lar ve kra li çe ye) gö re ana to mik yön -

den ba zı üs tün lük le ri var dır. Ör ne ğin er -

kek le rin göz le ri iş çi le re gö re da ha faz la (8-

10 bin) par ça dan olu şur. An ten le rin de ki

kok la ma or gan la rın da ise çok da ha faz la

(2.600 ta ne) gö ze nek var dır.68 Ay rı ca ka nat -

la rı da iş çi le re gö re da ha kuv vet li dir.

Dik kat edi le cek olu nur sa er kek le rin di -

ğer arı la ra gö re fark lı olan tüm özel lik le ri

bel li bir ama ca yö ne lik ta sar lan mış özel lik -

ler dir. Bu amaç er kek arı la rın kra li çe yi ko -

lay bu la bil me le ri dir. Er kek le rin kra li çe yi

ara ma la rı sı ra sın da uzun sü re yük sek ler de

uça bil me le ri ni ve kra li çe nin ko ku su nu çok

uzak lar dan al gı la ya bil me le ri ni sağ la ya cak

Peki onlar, Allah'ın 
dininden başka bir
din mi arıyorlar? 
Oysa göklerde ve 
yerde her ne varsa
-istese de, istemese

de- O'na teslim
olmuştur ve O'na
döndürülmektedirler. 
(Al-i İmran Suresi, 83)
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sis tem le re ih ti yaç la rı var dır. Ve er kek arı lar da, ko van da ki di ğer bü tün

arı lar dan fark lı ola rak bu özel lik ler mev cut tur.

Her can lı nın ken di si için ge rek li olan özel lik le re sa hip ol ma sı ev ren de

var olan ku sur suz dü ze nin gös ter ge le rin den yal nız ca bir ta ne si dir. Böy le

bir dü ze nin te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı ke sin bir ger çek tir. Her can lı yı ih ti -

ya cı olan özel lik ler le bir lik te ya ra tan üs tün güç sa hi bi olan Al lah'tır. Tüm

ev re ne ha kim olan bu dü zen Al lah'ın sı nır sız ya rat ma gü cü nün de lil le rin -

den yal nız ca bir ta ne si dir. 

Er kek Arı la rı Bek le yen Son

Kra li çe arı ile er kek arı nın bu luş ma sı ge nel lik le yük sek ler de ger çek le -

şir. Er kek arı lar 4.5 met re den al çak ta kra li çe ye yak la şa maz lar. Çift leş me

ile bir lik te er kek arı nın sperm ke se ci ği da hil ol mak üze re tüm er kek lik or -

gan la rı vü cu dun dan ko par ve er kek arı lar çift leş me yi ger çek leş ti rir ger -

çek leş tir mez ölür ler.69 Kra li çey le çift leş me yi ba şa ra ma yan di ğer er kek le -

rin de çok faz la öm rü kal ma mış tır. Er kek arı lar yal nız ilk ba har da ve yaz

baş lan gı cın da ya şar  son ra iş çi arı lar ta ra fın dan im ha edi lir ler. Çift leş me

uçu şu nun za ma nı ge çip, ya zın sı cak la rıy la be ra ber çi çek le rin nek tar la rı

da azal ma ya baş la yın ca iş çi le rin er kek le re kar şı dav ra nış la rı da ta ma men

de ği şir. İş çi arı lar, er kek arı la ra çift leş me dö ne min de bü yük bir özen le

bak tık la rı hal de, bu dö ne min so na er me siy le bir lik te er kek le rin ka nat la rı -

nı yol ma ya ve on la ra sal dır ma ya baş lar lar. Eğer er kek arı lar bir şey ye mek

is ter ler se, iş çi arı lar on la rı kuv vet li çe ne le riy le, an ten le rin den ve ya ba cak -

la rın dan tu ta rak ko van ka pı sı na sü rük ler ve dı şa rı atar lar.

Ko van dı şı na atı lan er kek arı lar çok kı sa bir sü re için de aç lık tan ölür -

ler. Çün kü ken di be sin le ri ni ken di le ri bul ma ka bi li ye tin den yok sun dur -

lar. Bu nun için ıs rar la tek rar ko va na gir mek is ter ler. Fa kat yi ne iş çi arı la -

rın ısır ma la rı ve hat ta ölüm le ri ne se bep ola cak ze hir li iğ ne le ri ile kar şı la -

şır lar. Er kek arı lar iş çi arı la ra oran la da ha iri ol ma la rı na rağ men bu sal dı -

rı ya kar şı ko ya maz lar.70 Er kek arı la rın ko van dan çı ka rıl ma sın dan, ge le cek

se ne nin ilk ba ha rı na ka dar ge çen sü re bo yun ca di şi arı lar (kra li çe ve iş çi -

ler) ko van da ken di ken di le ri ne ka lır lar.

80
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Şim di bu ra da er kek arı la rın du ru mu nu, ev rim ci id di ala rı göz önün de

bu lun du ra rak de ğer len di re lim. Bi raz ön ce an lat tı ğı mız gi bi, er kek arı lar

çift leş me uçu şu nun ar dın dan kı sa sü re için de ölür ler. Bu, ev rim ci id di -

alar la açık lan ma sı müm kün ol ma yan bir dav ra nış tır. Er kek arı nın ölü mü

gö ze ala rak so yu nu de vam et tir mek üze re çift leş me uçu şu na çık ma sı, "ya -

şam mü ca de le si" kav ra mıy la ta ban ta ba na zıt tır. Eğer ev ri min do ğa da var

ol du ğu nu id dia et ti ği me ka niz ma lar var ol say dı, er kek arı lar şu ana ka -

dar çok tan ken di leh le rin de ola cak bir ev rim sel sü reç ge çi rir ler di. Oy sa

mil yon lar ca yıl dır er kek arı lar, so nu nun ken di le ri için ölüm ola ca ğı nı bi -

le rek çift leş me uçu şu na çık mak ta dır lar.

Kı sa ca sı ev rim te ori si nin her han gi bir id di ası ile, ba la rı la rı ara sın da ya -

şa nan böy le si ne bir fe da kar lık ör ne ği nin açık lan ma sı müm kün de ğil dir.

Bir can lı nın ken di can gü ven li ği ni bir ke na ra bı ra kıp, için de ya şa dı ğı grup

üye le ri nin gü ven li ği ni ve ra ha tı nı sağ la ma ya ça lış ma sı nın tek bir açık la -

Kovandaki tek görevleri kraliçe ar›y› döllemek olan erkek ar›lar, bu görevlerinin
sona ermesiyle birlikte iflçi ar›lar taraf›ndan kovandan d›flar› at›l›rlar.
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ma sı ola bi lir: Arı ko va nın da ya şa nan

dü zen, üs tün akıl sa hi bi bir ta sa rım cı

ta ra fın dan be lir len miş ve bu ta sa rım cı

ko van da ki her arı ya bir bi rin den fark lı

gö rev ler ver miş tir. Ko van da ya şa yan

arı lar, ken di le ri ne ve ri len bu gö rev le re

uy gun dav ra nır ve ge re kir se bu uğur -

da ken di le ri ni fe da eder ler. Önem li

olan gru bun dü ze ni nin de va mı dır; bu -

nun için ge re ken fe da kar lık da, bi linç

ve mu ha ke me den yok sun arı la rın ira -

de siy le de ğil, on la rı yö ne ten ira de nin

is te ğiy le ger çek le şe bi lir. Ya ni er kek

arı lar ken di le ri ni ya rat mış olan Al lah'ın em ri ne uya rak çift leş me uçu şu na

çık mak ta ve ölüm le ri pa ha sı na ko va nın var lı ğı nın sür dü rül me si ni sağ la -

mak ta dır lar. 

Ko van da Nü fus Plan la ma sı

Ko van da ki özel sis tem sa ye sin de bin ler ce di şi arı, hiç bir işe ya ra ma -

yan er kek arı la ra kış bo yun ca bak mak ye ri ne, ko van için de ki ve dı şın da -

ki da ha fay da lı iş ler le uğ ra şır lar. Arı ko lo ni si nin de va mı için kış ay la rın -

da ayak ta kal mak çok önem li dir. Da ha faz la bi rey, da ha faz la be sin sto ğu

ge rek ti re cek, bu nun için da ha faz la pe tek üre til me si ve do la yı sıy la da ha

çok ça ba ge re ke cek tir. Üs te lik er kek ler di şi le re gö re ol duk ça iri dir ve ba -

kım la rı da o oran da zah met li dir. 

Arı lar ge rek li du rum lar da sa de ce er kek le ri im ha et mek le kal maz eğer

yi ye cek stok la rı ye ter siz se yu mur ta la rı ve lar va la rı da im ha ede bi lir ler.

Bu, arı la rın ko lo ni nin sa yı sı nı dü şür mek için uy gu la dık la rı bir yön tem dir.

Arı lar ko van da nü fus plan la ma sı ya par ken ka de me li ola rak ve de ne -

tim li bir şe kil de lar va ve ya pu pa aşa ma sın da ki ye ni bi rey le ri de yok ede -

bi lir ler. Bu yön tem le nü fus la rı nı 1/5 ora nın da azalt tık la rı göz len miş tir.71

Bu ra ya ka dar an la tı lan ko nu lar da da gö rül dü ğü gi bi arı la rın ha ya tın -

82

Gök le rin ve ye rin
ya ra tıl ma sı ile 
on lar da her can lı dan
tü re tip-yay ma sı
O'nun ayet le rin den dir.
Ve O, di le ye ce ği
za man on la rın
hep si ni top la ma ya
güç yetiren dir. 
(Şura Suresi, 29)
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da ku sur suz bir de ne tim ve dü zen söz ko nu su dur. Arı la rın her tür lü ih ti -

yaç la rı nı kar şı la ya bil dik le ri ko van dü ze ni, arı la rın Allah ta ra fın dan yara-

tıl dık larının bir gös ter gesidir. 

Al lah yarat tığı tüm can lıları bir hik met üzerin de yarat mak tadır. Akıl

sahibi in san lara düşen de bu can lılar üzerin de düşünüp hik met leri göre-

bil mek ve sonuç çıkarabil mek tir.



Hak Melik olan Allah pek Yücedir, O'ndan başka İlah

yoktur; Kerim olan Arş'ın Rabbidir. (Mü'minun Suresi, 116)
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i lim adam la rı, on  bin ler ce arı nın ya şa dı ğı ko van lar da ki dü ze nin

na sıl sağ lan dı ğı so ru su nun ce va bı nı bu la bil mek için yıl lar dan be -

ri pek çok araş tır ma  yap mış lar dır. Bu ko nuy la il gi li pek çok aka -

de mik ça lış ma da sür dü rül müş tür. Ör ne ğin arı lar ko nu sun da en ön de ge -

len uz man lar dan olan, Mü nih Üni ver si te si pro fe sör le rin den Avus tur ya lı

zo olog Karl von Frisch The Dan ce Lan gu age and Ori en ta ti on of Be es (Arı la -

rın Dans Li san la rı ve Yön Bul ma la rı) ad lı 350 say fa lık ki ta bı nı sa de ce arı -

lar da ki ha ber leş me ko nu su na ayır mış tır. 

SA ĞIR ARI LAR NA SIL AN LA ŞIR?

Arı lar ço ğu za man yi ye cek bul mak için uzak la ra gi de rek ge niş alan la -

rı ta ra mak zo run da ka lır lar. Ye ni bir be sin kay na ğı bu lan arı, ko lo ni nin

di ğer üye le ri ne ha ber ver mek üze re he men ko va na ge ri dö ner. Kı sa bir

sü re son ra ko lo ni nin di ğer üye le ri be sin kay na ğı nın et ra fın da uç ma ya

baş la ya cak tır.

Arı lar sa ğır dır lar ve bu ne den le bir bir le riy le ses li bir ile ti şim ku ra maz -

lar.72 Bu na rağ men yi ye cek kay na ğı nın ye ri ni ko lo ni nin di ğer üye le ri ne

hiç şa şır ma dan bu la cak la rı şe kil de ta rif ede bi lir ler. Ta rif yön tem le ri ise

alı şıl mı şın dı şın da dır. 

Arı la rın bul duk la rı yer le ri bir bir le ri ne na sıl ha ber ver dik le ri ni araş tı -

ran bi lim adam la rı son de re ce şa şır tı cı bir du rum la kar şı laş mış lar dır. Arı -

lar ta rif et mek is te dik le ri ye ri "dans ede rek" di ğer le ri ne an la tır lar. Yi ye cek

kay na ğı nın bu lu na bil me si için kay na ğın ko va na uzak lı ğı, doğ rul tu su,

zen gin li ği gi bi ge rek li ola bi le cek her tür lü bil gi bu dans ta giz li dir. 

Yi ye cek kay na ğı nı keş fe den arı ko va na dö ner ve di ğer arı la rın dik ka -

ti ni çe ke cek şe kil de sü rek li ola rak bel li ha re ket le ri tek rar la ma ya baş lar.

Arı nın ge nel dav ra nış la rın dan yi ye cek kay na ğı ile il gi li tüm bil gi ler el de

edi le bi lir. Ör ne ğin po len top la mış olan bir arı ko va na dön dü ğün de sa de -

ce yü kü nü ar ka daş la rı na dev re dip ge ri uçar sa bu, "arı nın fay da lan dı ğı

kay nak bi li nen bir kay nak tır ve ya ve rim siz dir" an la mı na gel mek te dir. Su -

yun kı sıt lı ol du ğu za man lar da ise bu dans su kay na ğı nın ye ri ni gös ter -

mek için de kul la nı lır.73



Arı la rın Dans la rı

Arı dan sı nın iki ay rı şek li var dır. Dan sın bi çi mi, yi ye cek kay na ğı nın

uzak lı ğı na gö re de ği şik lik gös te rir.

"Da ire dan sı" ola rak ad lan dı rı lan dans en sık rast la nan dans tır ve kay -

na ğın uzak lı ğı nı ve yö nü nü be lirt mez. Yal nız ca iş çi le re yu va nın ya kın la -

rın da 15 met re den da ha ya kın me sa fe de bir kay nak ol du ğu nu bil di rir. Bu

dans sı ra sın da ya kın da bir kay nak keş fe den iş çi arı ilk ön ce yu va nın için -

de ki iş çi le re nek tar ve rir ve ar dın dan dan sa baş lar. Di ğer arı lar da ha son -

ra bu dan sa eş lik eder ler. Dans çı tek rar tek rar kü çük da ire ler çi zer. Her 1-

2 tur dan son ra, ba zen de da ha sık ara lık lar la ters dö ner. Sa ni ye ler ce ya da

bir da ki ka ka dar sü ren bu dans ta 20 ka dar tur olur. Son ra tek rar dans çı ile

yu va da ki arı lar ara sın da bir nek tar de ği şi mi olur. En so nun da dans so na

erer. Dans  eden arı baş ka bir be sin ara mak üze re yu va yı terk eder. Karl

von Frisch yap tı ğı bir de ney de dans çı ile iliş ki ku ran 174 iş çi den 155'nin 5

da ki ka için de be sin kay na ğı nı  doğ ru bul duk la rı nı gös ter miş tir.74

Arı lar dans ede rek yap tık la rı ta rif le ri ni ka ran lık bir ko van da, pe tek le -

rin üze rin dey ken ya par lar. Bu, ara la rın da ku sur suz bir ile ti şim olan arı la -

rın ye te nek le ri nin da ha iyi an la şıl ma sı ba kı mın dan unu tul ma ma -

sı ge re ken önem li bir de tay dır. Arı lar çev re le rin de top la -

nan di ğer arı la ra, yi ye cek kay na ğı hak kın da ge rek li

ola bi le cek tüm bil gi le ri ka ran lık ta ve rir ler. Pe tek le rin

üze rin de yap tık la rı ha re ket ler ka ran lık ol ma sı na rağ -

men di ğer arı lar ta ra fın dan doğ ru ola rak al gı la -

nır ve he men uy gu la ma ya ge çi ri lir.

Arı lar yu va dan 15 met re ka dar uzak -

lık ta ki be sin kay nak la rı için da ire dan sı -

nı kul la nır ken, 25-100 met re ara sın da ki

be sin kay nak la rı için de bir ge çiş dan sı
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Karl von Frisch, ar›lar konusundaki
araflt›rmalar› ile Nobel Ödülü 
alm›fl ünlü bir bilim adam›d›r.



olan sal lan ma dan sı nı kul la nır lar. Bun dan baş ka ba la rı la rı yu va dan 100

met re den da ha uzak kay nak lar için kay na ğın uzak lı ğı nı, yö nü nü ve ni te -

li ği ni bil di ren kuy ruk dan sı ile ile ti şim ku rar lar. Bu dans ay nı za man da "8

ra ka mı dan sı" ola rak da ad lan dı rı lır. 

Arı lar be sin kay na ğın dan ko va na dön dük le rin de pe te ğin üze rin de bu

dan sı ya par lar. Bu dans ta iş çi ler adım atar ken bir yan dan da ka rın la rı nı

tit re tir ler. Ha re ket le ri nin ka rak te ris tik şek li 8 ra ka mı na çok ben zer. Ti pik

bir kuy ruk dan sın da arı kı sa me sa fe için düm düz bir hat üze rin de ha re -

ket eder. Vü cu du nu sa ni ye de yak la şık ola rak 13-15 de fa bir yan dan di ğer

ya na doğ ru sal lar.
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Üst te ki re sim de ar› la r›n yi ye cek kay na ¤› n›n uzak l› ¤› hak k›n da ki bil gi ver mek
için yap t›k la r›, dal ga l› çiz gi ler le gös te ri len 8 dan s› görül mek tedir.

Ar› lar be sin kay na ¤›n dan
dön dük le rin de pe te ¤in üs -
tün de dans eder ler. Yan da
yi ye cek kay na ¤› ya k›n ol -

du ¤un da ar› la r›n yap t›k la r›
dans gö rül mek te dir. Bu

dans iki pa ra lel çiz gi flek -
lin de dir. Ar› iki ya r›m da ire
çi ze rek bafl lan g›ç nok ta s› -

na ge ri dön mek te dir.



Arı nın düz ola rak geç ti ği bu yo lun, ko va nı yu ka rı dan aşa ğı ya doğ ru

ke sen (ha ya li) dik me ye yap tı ğı açı, be sin kay na ğı nın Güneş'e olan açı sı nı

ve rir. Dans eder ken ye re tam dik ge len üst kı sım sem bo lik ola rak Güneş'i

gös ter mek te dir. Eğer arı ko va nıy la be sin kay na ğı nı ve ko van la Güneş'in

he men al tın da ki ufuk çiz gi si ni bir leş ti ren bir çiz gi çi zi lir se, iki çiz gi ara -

sın da olu şan açı nın sal lan ma dan sı nın açı sıy la ay nı ol du ğu gö rü lür. Arı -

lar tıp kı bir in şa aat mü hen di si gi bi böl ge le ri üç gen le re böl me iş le mi ni ya -

pa bil mek te dir ler.75

Kuy ruk dan sın da ya pı lan sal lan ma ha re ke ti bo yun ca arı nın kar nı en

önem li or gan dır. Kas la ra ve is ke le te ait tit re şim ler den kay nak la nan bir vı -

zıl tı se si çev re ye ya yı lır. Arı düz ola rak al dı ğı her yo lun so nun da bir dö -

nüş ya par ve baş lan gıç nok ta sı na doğ ru ya rı da ire sel şe kil de dö ner. Da ha

son ra tek rar düz bir hat üze rin de iler ler ve tam ters yö ne doğ ru bir dö nüş

ya par. Çem ber dan sın da ol du ğu gi bi kuy ruk dan sı da dans çı nın dur ma sı

ve mi de sin de ki ba lı ya kın lar da ki iş çi le re da ğıt ma sıy la so na erer. Dan sı iz -

le yen ler 0.1- 0.2 sa ni ye sü ren kı sa sü re li bir tit re şim çı ka rır lar. Bu tit re şim

dans çı nın dur ma sı na ve vı zıl da yan arıy la be sin de ği şi mi ne se bep olur.

Hem nek tar hem de po len top la yı cı la rı ay nı şe kil de dans eder ler. 

Bu dan sı iz le yen iş çi ler be sin kay nak la rı nın ye ri ni ra hat lık la tes pit ede -

bi lir ler. Uzak lı ğı be lir ten dan sın özel lik le rin den bi ri de, her 15 sa ni ye de ki

dö nüş sa yı sıy la öl çü len dans tem po su ve düz bir hat bo yun ca ya pı lan sal -

lan ma ha re ket le ri ve vı zıl da ma lar dır. Dan sın tem po su, da ha uzak ta ki be -

sin kay nak la rı için ya vaş lar, ya kın da ki be sin kay nak la rı için hız la nır. Yine

daha uzak mesafedeki kaynaklar için düz hatta geçirilen süre artar.76

An cak kay na ğın yö nü nü bil mek tek ba şı na bir işe ya ra maz. İş çi arı la -
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Yuka r› da ki re sim de pek çok fark l› ar› tü rü ta ra f›n dan kul la n› lan, ar›lar›n orak fle kil li ge -
çifl dans lar› görül mek tedir.



rın ba lö zü top la ya bil me le ri için, ne

ka dar uza ğa git me le ri ge rek ti ği ni de

bil me le ri ge rek li dir. Ko va na dö nen

arı, di ğer arı la ra, yi ne be lir li vü cut ha -

re ket le riy le çi çek po len le ri nin bu lun -

du ğu uzak lı ğı da an la tır.

Dans bo yun ca di ğer iş çi ler, ta ri fi

ya pan arı nın et ra fın da kü me le nir  ve

her ha re ke ti ni ta kip eder ler. Ay rı ca

dans çı nın tit re şen kar nı na an ten le ri

ile do ku nur lar. Bu ha re ket çok önem -

li dir, çün kü arı nın ha va da oluş tur du -
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1-E¤er be sin kay na ¤› tam Gü nefl yö nün de ve ya tam ak si yön de ise dan s›n or ta k›s m›
ye re dik ge le cek fle kil de olur. 2-Dan s›n düz ola rak ve ri len do¤ rul tu su, yer çe ki mi do¤ -
rul tu su nun so lun da 800'lik bir aç› ya p› yor sa bu, yi ye cek kay na ¤› n›n Gü nefl'in 800 so -
lun da ol du ¤u nu gös te rir. 3-Ar› düz yo lu yu ka r› do¤ ru al› yor sa yi ye cek kay na ¤› tam
Gü nefl yö nün de, afla¤› do¤ ru al›yor sa kay nak Günefl'in tam ak si yönün de demek tir. 

Or ta da ki dans ç› ar› y› iz le yen ifl çi ar› lar
ve ri len ta ri fi uy gu la ya rak yi ye cek 
kay na¤›n› bulur lar.

kovan

besin kayna¤›

besin kayna¤›

besin kayna¤›



ğu ke sin ti li akım be sin kay na ğı nın uzak lı ğı nı bil di rir. Arı nın göv de si nin

alt kıs mı nı sal la ma sı sa ye sin de ha va akım la rı olu şur. Di ğer arı lar da an -

ten le ri ile bu akım la rı al gı lar  ve gi de cek le ri be sin kay na ğı nın uzak lı ğı nı

bu sa ye de tes pit eder ler.77 Ör ne ğin arı 250 m. uzak lık ta ki bir ye ri ta rif et -

mek için ya rım da ki ka lık bir sü re için de vü cu du nun alt kıs mı nı 5 kez sal -

lar. Yap tık la rı bu dans lar la arı la rın 9-10 ki lo met re ye ka dar va ran bir alan -

da ki be sin le rin yer le ri ni bir bir le ri ne bil dir dik le ri göz len miş tir.

Arı la ra ge rek li olan bil gi ler den bir ta ne si de kay nak ta bu lu nan be si nin

ni te li ği ile il gi li dir. Bu bil gi yi de dan sı ya pan top la yı cı arı nın üze ri ne si -

nen ko ku sa ye sin de edi nir ler.
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Yiye cek ara yan ar› la r kay na ¤›n
ye ri ni do¤ ru dan ta rif et mek

için yi ye ce ¤in mer ke -
zi ne düz bir yol -
dan uç mak zo -
run da de ¤il dir.
Yan da ki de ney -

de Karl von
Frisch, ar› la r›n bi -

na n›n di ¤er ta ra f›n da ki yi -
ye cek kay na ¤› na bi na n›n et ra f›n -
dan do la fla rak ulafl ma la r› n› sa¤ -
la m›fl t›r. An cak ar› lar be sin kay -
na ¤› n›n ye ri ni, ke sik çiz gi ler le
gös te ri len düz gü zer gah üze rin de
yap t›k la r› dans ile ta rif et mifl ler
ve di ¤er ar› lar da düm düz yo lu
iz le ye rek be sin kay na ¤› na ulafl -
m›fl lar d›r.

Günefl

Hiç bir 8 dan s› bir bi ri nin ay n› de -
¤il dir. Yan da, yi ye cek Gü ne fl'in
800 so lun da iken ya p› lan çok sa -
y› da dan s›n yö nü gös te ril mifl tir.
Ar› la r›n dans eder ken olufl tu -
rduk la r› üç gen ler sa at yö nün de
ya p› lan dans la r›n yö nü nü, da ire -
ler se sa atin ters yö nün de ki dans -
la r›n yö nü nü gös te rir.

kovan sonradan takip
edenlerin

kulland›klar› yön

besin 
ara yan ar› la r›n kul-
land›klar› yö n

besin kayna¤›

düz güzergah›
belirten kesik

çizgiler



Top la yı cı arı lar dan el de edi len bu bil gi ler doğ rul tu sun da di ğer arı lar

ko lay lık la be si nin ye ri ni bu lur lar. Be sin kay na ğı nın ba şı na çok faz la arı

top lan ma sı ko van da dans eden arı la rın sa yı sı ile de doğ ru dan bağ lan tı lı -

dır. Tek bir arı nın dan sı ile tüm ko van ha re ke te geç mez. Ön ce lik le ko lo -

ni den bir grup arı ön cü ola rak gi der. Bu ön cü grup uçuş tan dön dü ğün de

on lar da dans edi yor sa da ha faz la arı he de fe doğ ru yö ne lir. Bul duk la rı

kay nak ne ka dar iyi ise, o ka dar da ha uzun sü re dans eder ler ve da ha faz -

la ta kip çi arı top lar lar. Böy le ce ko lo ni nin top la yı cı ta kı mı nın dik ka ti da -

ima en ve rim li be sin kay na ğı na doğ ru yö nel miş olur.

Bu lu nan be sin kay na ğı nın ve rim siz ol ma sı du ru mun da da arı lar dans

eder ler. Yal nız bu ra da ki tek fark arı la rın dan sı nın is tek siz ol ma sı ve da ha

kı sa sür me si dir. Bu du rum ko van da ki di ğer arı la ra da yan sır, dans çı la rın

ba şı na top la nan arı lar kı sa bir sü re için de da ğı lır lar. Bu du rum da ye ni bir

ekip be sin ara mak için çı kar.
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Ar› lar, e¤er bul duk la r› kay nak çok çok zenginse cofl ku lu bir fle kil de dans eder ler.
E¤er kay nak ya k›n day sa sol da ki 'yu var lak dans' ad› ve ri len dans la r› n› ya pa rak kay -
na ¤›n ye ri ni ta rif eder ler. Da ha uzak ta ki kay nak lar için se sa¤ da ki 8 fle kil li dan sla r› n›
ya par lar ve bu na tit re flim ha re ket le ri ni de ek ler ler.



Ar› la r›n çev re yi ta n› mak
için yü zey fle kil le rin den
ya rar lan d›k la r› n› ka n›t la -
mak ama c›y la ya p› lan
bir de ney de yi ye cek ara -
ma ya ç› kan ar› la ra ön ce
üst sol kö fle de ki yi ye cek
kay na ¤› ta n› t›l m›fl t›r. Da -
ha son ra, ar› lar gös te ri -
len kay nak tan yi ye cek
top la mak üze re ko van -
dan ay r› l›r ay r›l maz ya -
ka la n›p sa¤ alt ta ki nok -
ta ya ge ti ril mifl ve bu ra -
da tek rar ser best b› ra k›l -
m›fl lar d›r. Yi ye cek kay -
na ¤› do¤ ru dan gö zük -
mü yor ol sa bi le, ar› la r
do¤ ru yö ne do¤ ru, ya ni
da ha ön ce ta n› t› lan yi ye -
cek kay na ¤› na do¤ ru gi -
de bil mifl ler dir.

Şim di bu ra da du rup bi raz dü şü ne lim. Yu ka rı da de tay la rıy la ele al dı -

ğı mız dan sı ger çek leş ti ren can lı lar ba la rı la rı dır. Ya ni in san la rın so ka ğa

çık tık la rın da, bah çe le rin de yü rür ken, bal kon la rın da otu rur ken sık sık

rast la dık la rı, bir kaç san tim bü yük lü ğün de ki bö cek ler dir. Bu ra da il ginç

bir çe liş ki var dır. İn san lar ba la rı la rı nı sı ra dan, her yer de bu lu nan bö cek -

ler ola rak de ğer len di rir ler ama bu ra ya ka dar an lat tık la rı mız an cak çok

kes kin bir bi linç le ger çek leş ti ri le bi le cek olay lar dır. Arı la rın dans la yap tık -

la rı ta ri fi bir in sa nın yap ma sı nı is te sek, bu ka dar ba şa rı lı ol ma sı müm kün

ol maz. Çün kü bir in san akıl ve bi linç sa hi bi ol ma sı na rağ men, böy le si ne

in ce he sap la rı tek nik öl çüm alet le ri ol ma dan ya pa bi le cek bir ye te ne ğe sa -

hip de ğil dir. 

O hal de arı la ra bu bi linç li dav ra nış la rı öğ re ten kim dir? Arı lar bu dav -

ra nış la rı di ğer arı lar dan öğ ren mez ler, ya şam la rın da böy le bir eği tim dö -

ne mi ne rast la nmaz. On lar tüm bun la rı za ten bi le rek, za ma nı gel di ğin de

uy gu la ya bi le cek şe kil de dün ya ya ge lir ler. Ve bu du rum yer yü zü nün her

ye rin de, mil yon lar ca yıl dır ya şa yan tüm ba la rı la rı için ge çer li dir. 

Bu du rum da vic dan sa hi bi bir in sa nın as la in kar ede me ye ce ği bü yük

ar›lar›n
b›rak›ld›klar›
nokta

yiyecek kayna¤›
K

kovan



bir ger çek le kar şı kar şı ya ol du ğu mu zu gö rü rüz: Tüm can lı la rın Ya ra tı cı sı

olan Al lah, ba la rı la rı nı da ku sur suz ca var et miş ve on la ra böy le si ne bi -

linç li dav ra nış la rı öğ ret miş tir. Ba la rı la rı Nahl Su re si'nde ha ber ve ril di ği

gi bi Rab bi miz'in ken di le ri ne il ha mı ile ha re ket et mek te dir ler.

Arı la rın dans ede rek yap tık la rı ta ri fin öne mi nin tam ola rak an la şıl ma -

sı için ko van için de arı la rın yap tık la rı ha re ket le rin ve or ta mın dü şü nül -

me si ge rek mek te dir. Ev rim ci bir ya zar olan Ma ri an Stamp Daw kins, Hay -

van la rın Ses siz Dün ya sı ad lı ki ta bın da arı la rın bu ta ri fi na sıl yap tık la rın dan

şöy le bah set mek te dir:

Arı la rın so ru nu dans la rı nı içe ri si ka ran lık olan, ne yi ye ce ğin ne de Gü ne ş'in

gö rü le bil di ği bir ko van için de yap ma la rı dır. Sa de ce bu da de ğil. Arı lar dü şey

ko num da ki bir pe te ğin üs tün de dans eder ler.78

Şim di gö zü nü zün önü ne ge tir me ye ça lı şın. Ta ri fi ya pan arı lar dü şey

ko num da dans et me le ri ne rağ men, bu bil gi yi kul la na rak be sin ara ma ya

çı ka cak olan arı lar ya tay düz lem de ha re ket ede cek ler dir. Ya ni arı la ra han -

gi yön de uç ma la rı ge rek ti ği ko nu sun da ve ri le cek olan bil gi nin as lın da ya -

tay düz lem de ol ma sı ge rek mek te dir. Eğer arı lar dü şey düz le me uy gun

ola rak ya pı lan bir ta ri fe gö re ha re ket edi yor ol sa lar dı, düm düz yu ka rı
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Cü ce ba la r› la r› ola rak ad -
lan d› r› lan bir ba la r› s› tü rü
ko van la r› n› her za man aç›k -
ta ya par lar. Be sin kay na ¤›
bul duk la r›n da da, ge nel lik le
ar› lar ile kap l› ko van la r› n›n
te pe sin de dans eder ler.
(yan da) Bu ar› lar da 8 dans -
la r› n› do¤ ru dan yi ye cek
kay na ¤› n›n yö nü nü be lir te -
cek fle kil de ya par lar. E¤er
ar› lar her han gi bir fle kil de
yu va n›n ke nar lar ›n da ve ya
ar ka  k›s m›n da dans et me ye
zor la n›r lar sa, dans la r› na
tek rar yön ve re rek kay na -
¤›n yö nü nü gös te rir ler.

besin



uça rak yi ye cek ara ma la rı ge re kir di ki, bu du rum da yi ye cek bul ma la rı hiç -

bir şe kil de müm kün ola maz dı. 

Daw kins ki ta bın da ko nu ya şöy le de vam et mek te dir:

…Bu yüz den arı lar yi ye ce ğin ye ri ni o yö nü işa ret ede rek ya da ora ya dö nük

dans ede rek bel li ede mez ler. Ko van dan yi ye ce ğe doğ ru olan uçuş ro ta sı nı, ko -

va nın için de iken yer çe ki mi ne gö re be lir le dik le ri (dı şa rı ya çık tık tan son ra Gü -

ne ş'e gö re be lir le ye cek ler dir) bir düz lem üs tün de gös te rir ler. Öte ki arı lar da

dı şa rı çık tık la rın da bu bil gi yi Gü ne ş'e uyar lar lar. Eğer yi ye cek tam Gü neş yö -

nün dey se dans çı arı sal lan tı lı düz uçu şu nu pe te ğin önün de tam di key po zis -

yon da ya par. Eğer yi ye cek Gü ne ş'in 40 de re ce ba tı sın day sa, di key çiz gi nin 40

de re ce so lun da uçar. Böy le ce dans çı arı yi ye ce ğin bu lun du ğu ye rin açı sı nı Gü -

neş ye ri ne, di key çiz gi ye gö re gös te rir ve ka ran lık ko va nın için de ki ar ka daş -

la rı na Gü ne ş'e çık tık la rın da han gi yö ne uça cak la rı ko nu sun da bil gi ve rir.79

Bu ra da an la tı lan la rın üze rin de du rup dü şü ne lim. Arı lar ka ran lık ta ve

fark lı bir düz lem de ol ma sı na rağ men ya pı lan ta ri fi tam ola rak an la mak ta

ve he de fi her za man doğ ru ola rak bul mak ta dır lar. Ta ri fi ya pan arı nın be -

lir le di ği bir di key çiz gi ye gö re yap tı ğı ha re ket ler, açı he sap la ma sı yap ma -

yı bi len di ğer arı lar ta ra fın dan tam ola rak an la şıl mak ta dır. Ma ri an Stamp

Daw kins bu du rum kar şı sın da ki dü şün ce le ri ni şöy le ifa de et mek te dir:

Arı la rın bu nu (açı he sap la ma sı nı) doğ ru ola rak yap ma la rı, bir bir le ri ne ger çek -

ten bil gi ak tar dık la rı nın bir gös ter ge si dir. 80 

Gö rül dü ğü gi bi tüm arı lar açı he sap la ma sı ya pa bil mek te dir. Bu du ru -

mu Daw kins, arı la rın bir bir le ri ne bil gi ak tar ma la rı ola rak yo rum la mış tır.

An cak bu ra da ce vap lan ma sı ge re ken önem li so ru lar var dır. Arı lar bu he -

sap la ma yön te mi ni na sıl keş fet miş ler dir? Gü neş'e ba ka rak, arı gi bi bir

can lı nın ya tay-dü şey ay rı mı ya pa bil me si, yap tı ğı ta ri fe ken di ken di ne açı

ek le ye bil me si ve bu nu her se fe rin de doğ ru yap ma sı müm kün mü dür?

Bun dan baş ka arı lar yo rum ya pa bil me be ce ri si ni na sıl el de et miş ler dir?

Gü neş'i pu su la kul lan ma yı na sıl  öğ ren miş ler dir?

Arı la rın düz lem far kı, açı ölç me, he sap yap ma gi bi ma te ma tik sel iş -

lem le ri ken di ken di le ri ne ya pa ma ya cak la rı çok açık bir ger çek tir. Arı lar -

da ki tüm bu ye te nek le rin tek ne de ni var dır. Arı lar üs tün bir güç ta ra fın -

dan yö ne til mek te dir ler. Tüm ev re ne hük me den bu güç Al lah'a ait tir.

Al lah arı la ra sa hip ol duk la rı tüm ye te nek le ri ve ren dir.
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Gü ne fl'in 
yö nü

yi ye cek
kay na ¤›

yi ye cek
kay na ¤› n›n yö nü

ko van

yi ye cek
kay na ¤› n›n yö nü

8 dan s›n› ya pan
yi ye cek
ara yan ar›

8 dan s› n› ya pa na
de¤ mek için 
top la nan ar› lar

Ar›lar besin kayna¤›n›n

tarifini dikey düzlemdeki

petek üzerinde yaparlar.

Oysa kaynak yandaki

resimde görüldü¤ü gibi

yatay düzlemde yer al-

maktad›r. Buna ra¤men

ar›lar yap›lan tarifi tam

olarak anlar, gereken aç›

hesaplamas›n› yaparak

kayna¤a ulafl›rlar.

Ar›lar›n bu flafl›rt›c› he-

sap yeteneklerinin kay-

na¤› Allah'›n onlara il-

ham›d›r.

Gü ne fl'in 
yö nü

8 dan s›n›n 
flek li



Arı lar Bu lut lu Ha va lar da Na sıl Yön Be lir ler ? 

Yi ye ce ğe doğ ru uçar ken arı lar bir yan dan da Gü ne ş'i göz lem ler. Ön cü

arı nın yap tı ğı dans ta gös te ri len yö nü ve açı yı kul la na bil me le ri için bu ge -

rek li dir. 

Arı la rın yap tık la rı işin ne ka dar ola ğa nüs tü ol du ğu açık ça or ta da dır.

An cak arı lar bu nun la da kal ma yıp da ha da ola ğa nüs tü bir şey ya par lar.

Ha va bu lut lu da ol sa Gü ne ş'i pu su la gi bi kul la na bi lir , bu nu da ult ra vi yo -

le ışık dal ga la rı nı kul la na rak ya par lar. Ult ra vi yo le ışık dal ga la rı bu lut ör -

tü sü çok yo ğun ol ma dık ça, bu lut la rın içe ri si ne iş le ye bi le cek özel lik te dir.

Bu ne den le iş çi arı lar Gü ne ş'in yö nü nü be lir le mek için bu ışık dal ga la rı nı

kul la nır lar. Gü neş 'ten ya yı lan do ğal ışık po la ri ze ol muş tur, ya ni ışık dal -

ga la rı nın tit re şi mi nin yö nü, Gü neş gök yü zün de ha re ket eder ken dü zen li

bir şe kil de de ği şir. Bu po la ri zas yon şe kil le ri in san lar ta ra fın dan gö rü le -

mez, fa kat arı lar ve di ğer bir çok can lı ta ra fın dan al gı la na bi lir. Gü ne ş'in

gö rül me me si ya da gök yü zü nün bu lut lu ol ma sı bu can lı lar için bir en gel

oluş tur maz. Arı lar bu lut la ra rağ men gö ğü bir ba kı ma par sel len miş gi bi

dü şü nür  ve Gü ne ş'in o an da ol ma sı ge re ken ye ri ni he sap la ya bi lir ler.81

Kuş ku suz bu özel lik de, Al lah'ın üs tün ta sa rı mı nın ör nek le rin den bi ri dir.

Ba la rı la rı da bu sa ye de ya şam la rı nı sür dü re bil mek te dir ler.

günefl

günefl ›fl›nlar›

günefl ›fl›nlar›

Bulut lu ha va lar da ar› lar yön le ri ni bu la bil mek için ult -
ra vi yo le ›fl›k dal ga la r› n› kul la n›r lar. Bu lut ör tü sü çok
yo ¤un ol ma d› ¤› sü re ce bu ›fl›k dal ga la r› bu lut la r›n içe -
ri si ne ifl le ye bi lir. Ar› lar da Günefl' ten ya y› lan bu ›fl›k
dal ga la r› n›n tit re flim yö nü nü ta kip ede rek Günefl'in o
an da ol ma s› ge re ken ye ri ni he sap la ya bi lir ler.



K
o van da ki ar› la r›n, top la y› c›

ar› la r›n yap t›k la r› dan s› iz le -

dik ten son ra oto ma tik ola rak

uçu fla geç me dik le ri de tes pit edil mifl -

tir. Ar› lar dans ta ve ri len bil gi le ri de -

¤er len dir mek te ve ha re ke te ge çip

geç me me ye ka rar ver mek te dir ler. 

Bu ko nuy la il gi li ola rak ya p› lan bir

de ney de ar› ko va n› ya k›n la r›n da ki bir

gö lün or ta s› na bir ka y›k b› ra k› l› m›fl ve

içi ne be sin ko yul mufl. Bir sü re son ra

bu be sin, ar› lar ta ra f›n dan fark edil -

mifl tir. Ar› lar he men gi dip ko van da ki

ar ka dafl la r› na be si nin yö nü nü ve ye -

ri ni bil di ren dans la r› n› yap m›fl lar ama

uzun sü re dans et me le ri ne ra¤ men

kim se on la ra iti bar et me mifl ve ko -

van dan ay r›l ma m›fl t›r. Da ha son ra ka -

y›k k› y› ya çe kil mifl. Yi ne ba z› ar› lar

be si ni bu lup ge ri dö ne rek dan sa bafl -

la m›fl lar, bu se fer ar› lar ko van dan ay -

r› la rak ka y› ¤a do¤ ru yö nel mifl ler dir.

Bi lim adam la r› n›n bu olay dan ç› -

kar d›k la r› so nuç flöy le dir: Ar› lar çev -

re yi ta n› mak ta ve ora da bir göl ol du -

¤u nu bil mek te dir ler. Göl de be sin ol -

ma ya ca ¤› için de ar ka dafl la r› n›n dan -

s› n› dik ka te al ma m›fl lar d›r.

Ja mes and Ca rol Go uld, 

The Ani mal Mind, s.106
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Arı lar Yap tık la rı Ta rif te Tam İsa bet Kay de der ler

Arı la rın, dans çı arı yı sey ret me le rin den bir sü re son ra ko van dan ay rı -

la rak he de fe yö nel dik le ri ni söy le miş tik. An cak arı lar, bu ra da gö zar dı

edil me me si ge re ken çok önem li bir so run la kar şı kar şı ya dır lar. Arı la ra ve -

ri len ta rif te ki açı da, çı kış nok ta sı ola rak Gü neş alın mış tır. An cak Gü neş

sa bit bir ci sim de ğil dir. Bi lin di ği gi bi Gü neş her 4 da ki ka da 1 de re ce yer

de ğiş ti rir. Arı eğer sü rek li ay nı açıy la yol ala cak ol sa Gü ne ş'in ha re ke ti se -

be biy le he def le di ği ye re as la va ra ma ya cak tır. Her 4 da ki ka lık yol da 1 de -

re ce lik bir ha ta ya pa cak, uzun me sa fe ler de ise sap ma te la fi edi le mez bo -

yut la ra ula şa cak tır.

Çok kı sa me sa fe ler de, ör ne ğin 200 met re me sa fe de bu bir prob lem ol -

maz. Çün kü arı nın bir da ki ka da ka tet ti ği yol yak la şık sa at te 13 km=da ki -

ka da 216 met re ka dar dır.82 

Bu du rum da ak la, "ya he def 4 da ki ka dan faz la bir uzak lık ta ise ne

olur?" so ru su ge le cek tir.

Arı la rın 10 km ça pın da bir alan da be sin top la ya bil dik le ri ni be lirt miş -

tik. Arı 10 km yol ka tet mek için yak la şık 45 da ki ka uç mak zo run da dır.83

An cak Gü neş 45 da ki ka için de yak la şık 11 de re ce yer de ğiş ti re cek tir. Eğer

arı ko va na ha ber ve ren arı nın, ta rif et ti ği açıy la yol al sa Gü neş yer de ğiş -

tir dik çe yi ye cek kay na ğın dan uzak la şa cak tır. Ta bi bu ra da he men ko van -

dan 10 km uza ğa git miş olan arı nın dö ner ken yi ne ay nı şe kil de Gü ne ş'in

ko nu mu na gö re be sin kay na ğı nın ye ri ni ak -

lın da tut tu ğu nu da be lirt mek te fay da var dır.

Üs te lik bu arı yük lü ola rak ge ri dö ne ce ğin -

den sü ra ti da ha da az dır (9 km/sa at).84 Do la -

yı sıy la arı ge ri dö ne ne ka dar Gü neş 16.5 de -

re ce dö ne cek tir. Bu du rum da arı nın Gü ne ş'e

gö re ya pa ca ğı ta ri fin ha ta lı ol ma sı da ih ti mal

da hi lin de dir. Hem dans eden arı nın ya pa ca -

ğı 16.5 de re ce lik ha ta hem de yo la çı ka nın 11

de re ce lik ya nıl gı sı bir bi ri ne ek len di ğin de

arı nın 10 km.lik bir me sa fe de yi ye cek kay na -

ğın dan 27.5 de re ce ka dar uzak bir nok ta ya

git me si söz ko nu su ola cak tır. Üs te lik top la -
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Gök le rin ve ye rin
mül kü O'nun dur;
ço cuk edin me miş -
tir. O'na mül kün de 
or tak yok tur, her -
şe yi ya rat mış, ona
bir dü zen ver miş,
bel li bir öl çüy le
tak dir et miş tir. 
(Fur kan Su re si, 2)



yı cı arı bu ka dar uza ğa git ti ğin de eğer yi ye cek bu la maz sa dö ne cek gü cü

de kal ma ya cak tır. Çün kü arı lar git tik le ri yer den da ha faz la be sin le dön -

mek için kur sak la rı na sa de ce ken di le ri ne bil di ri len uzak lık ta kul la na cak -

la rı ka dar bal alır lar. Bu bal bit ti ğin de güç le ri de tü ke nir ve nek ta ra ula -

şa ma dıy sa lar ener ji le ri kal ma dı ğı için ge ri dö ne mez ler. 

An cak du rum böy le ol maz. Mil yon lar ca yıl dır arı la rın yap tık la rı tüm

ta rif ler -Gü ne ş'in dön me si ne ve açı sı nın de ğiş me si ne rağ men- di ğer arı lar

ta ra fın dan an la şıl mak ta ve arı lar be sin kay nak la rı na ulaş mak ta zor luk

çek me mek te dir ler. Bu da bi ze arı la rın Gü ne ş'e gö re açı he sap la ma sı ya -

par ken ya nıl ma dık la rı nı gös te rir. Bu du ru mu ma te ma tik sel ola rak ifa de

et mek ge re kir se arı lar Gü ne ş'in her 4 da ki ka da, 1 de re ce kay dı ğı nı he sa -

ba kat mak ta dır lar. Yap tık la rı bu he sap la ma so nu cun da da kay na ğın ye ri -

ni akıl la rın da doğ ru ola rak tu ta bil mek te ve di ğer le ri ne tam ola rak ta rif et -

mek te dir ler. Gü ne ş'e gö re açı he sap la ma sı ya pan di ğer arı lar da bu ta ri fi

an la mak ta ve ta rif edi len be sin kay na ğı nı bul mak ta dır lar.

Yu ka rı da ki pa rag raf dik kat li bir şe kil de dü şü ne rek tek rar okun du ğun -

da as lın da arı lar la il gi li ola rak ya pı lan bu ta rif te bir ola ğa nüs tü lük ol du -

ğu he men an la şı la cak tır. Şu an da cüm le le ri her za man ki gi bi alış kan lık la

de ğil de te ker te ker, ta rif edi len le ri göz önü ne ge tir me ye ça lı şa rak, akıl,

man tık ve vic dan kul la na rak dü şün mek te fay da var dır. Bu gün Gü neş'in

kaç da ki ka da ne ka dar lık bir açı de ğiş tir di ği ni bi le bi len in san sa yı sı az -

dır. Ama ba la rı la rı bu nu çok iyi bil dik le ri gi bi, da ki ka hat ta sa ni ye şa şır -

ma dan tam isa bet li bir ma te ma tik sel he sap yap mak ta dır lar. Pe ki bir arı,

ko nu sun da uz man ol ma yan bir in sa nın bi le ya pa ma ya ca ğı böy le bir he -

sap la ma yı ken di ira de siy le ya pa bi lir mi? El bet te ya pa maz; bu ye te nek arı -

ya Al lah ta ra fın dan ve ril miş tir. Ak si ni id dia et mek ak lın ve man tı ğın tüm

ku ral la rı nı çiğ ne mek olur. Arı la rın söz de "ev rim sel bir sü reç" için de böy -

le bir he sap la ma yı ken di ken di le ri ne öğ ren dik le ri ni id dia eden bir in san,

arı la rın yi ne söz de "ev rim sel bir sü reç" için de yüz ler ce yıl son ra gü nü mü -

zün en ta nın mış ma te ma tik pro fe sör le rin den da ha iyi denk lem çö ze bi le -

cek le ri ni de id dia et me li dir. Pe ki bu nu id dia eden bir in san ola bi lir mi?

Ta bii ki ola maz; bu nu id dia eden in sa nın ak li ye te nek le rin den şüp he et -

mek ka çı nıl maz dır.
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A
r› la r›n yi ye cek ara ma ya ç› kar -

ken, yan la r› na bel li mik tar da

be sin al ma la r› ile il gi li çe flit li

de ney ler ya p›l m›fl t›r. Bun lar dan bir ta -

ne sin de bel li bir uzak l› ¤a ko nan fle -

ker li su ka b› n› bu lan ar› lar ko van la r› -

na ge ri dön müfl  (1) ve ar ka dafl la r› na

yi ye cek kay na ¤› n›n ye ri ni ta rif et mifl -

ler dir. Bu ta rif üze ri ne yo la ç› kan ilk

ar› lar kay nak tan be sin ala rak ge ri

dön müfl ler dir. Da ha son ra de ne yi ya -

pan bi lim adam la r› be sin kay na ¤› n› bi -

raz da ha uza ¤a koy mufl lar d›r. Bu nun

üze ri ne ikin ci ge len ar› lar ta rif edi len

yer de yi ye ce ¤i bu la ma d›k la r› ve ya k›t -

la r› da bit ti ¤i için ge ri dö ne me mifl ler -

dir. (2) An cak ya p› lan fle ker li su ve bal

tak vi ye si ile yo la ç› ka cak gü cü bu la bil -

mifl ler dir. (3-4) Ar› la r›n yan la r› na sa -

de ce kay na ¤a ula fla cak ka dar yi ye cek

al ma la r› n›n ne de ni dö ner ken da ha fa-

z la po len top la ya bil mek tir.

1

2

3

4

Kaynak: Moody Science Classic,
City of the Bees, Moody Video A
Ministry of Moody Bible Institute
820 N. LaSalle Boulevard Chicago,

IL 60610-3284
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Arı lar He sap la ma Yap ma yı Ne re den Öğ ren miş ler dir?

Bu ra ya ka dar an la tı lan lar da da gö rül dü ğü gi bi arı lar çok fark lı şe kil -

ler de he sap la ma lar yap mak ta  ve bu he sap la ma la rı ya par ken de Gü ne ş'i

kul lan mak ta dır lar. Bir bö ce ğin dün ya nın ve Gü ne ş'in ha re ket le ri ni ve

bun la rın so nuç la rı nı ken di ken di ne bil me si ve bu na gö re ha re ket et me si

hiç bir şe kil de müm kün de ğil dir. Arı la rın her se fe rin de bu he sap la ma la rı

te sa dü fen tut tur ma la rı da im kan sız dır. Bü tün bun la ra rağ men -ko nuy la

il gi li tüm bi lim adam la rı nın da hem fi kir ol duk la rı gi bi- arı lar bu he sap la -

ma yı ha ta sız bir şe kil de mil yon lar ca yıl dan be ri yap mak ta dır lar. 

Bir in san kay bol du ğun da -eğer bu ko nu da özel bir eği tim al ma mış sa-

yö nü nü bu la bil me si için pu su la gi bi alet le re ih ti ya cı ola cak tır. Bu ki şi nin

Gü ne ş'in açı sı na gö re bir he sap la ma ya pa rak yö nü nü bul ma sı ise ne re -

dey se im kan sız dır. Oy sa bir arı Gü ne ş'in ha re ke ti ne rağ men gör dü ğü her -

han gi bir ye ri ha ta sız bir şe kil de ko van da ki di ğer arı la ra ta rif ede bi lir. 

Arı la rın bu ola ğa nüs tü özel lik le ri na sıl or ta ya çık mış tır? Arı lar bu he -

sap la ma yı yap ma yı na sıl öğ ren miş ler dir? 

Bu so ru la rın ce vap la rı son de re ce önem li dir. Ön ce lik le arı la rın yön ta -

yin et me ve bu nu baş ka arı la ra ta rif ede bil me ye te nek le ri ne ilk or ta ya çık -

tık la rı an dan iti ba ren sa hip ol ma la rı ge rek mek te dir. Bu, arı la rın bes len me

ve ba rın ma ih ti yaç la rı nı gi de re bil me le ri, do la yı sıy la soy la rı nı de vam et ti -

re bil me le ri için mut la ka ge rek li olan bir ye te nek tir. 

Bu ye te ne ğin ev rim ci le rin id dia et tik le ri gi bi za man için de ger çek le şen

çe şit li de ği şim ler le or ta ya çık ma sı müm kün de ğil dir. Ni te kim ev rim te -

ori si ni sa vu nan bi lim adam la rı da arı la rın dans ile ha ber leş me ye te nek le -

ri nin na sıl or ta ya çık tı ğı so ru su kar şı sın da ol duk ça zor du rum da kal mak -

ta dır lar. Ör ne ğin gü nü mü zün ta nın mış ev rim ci le rin den bi ri olan Ric hard

Daw kins, arı dan sı nın ev ri mi ile il gi li ola rak ken di si ne so ru lan so ru kar -

şı sın da açık ça "afal la mış"tır. Daw kins'in arı la rın dan sı ile il gi li so ru lar

kar şı sın da ver me ye ça lış tı ğı ce vap şöy le dir:

"Bir fi kir ile ri sür mek du ru mun da… Bel ki de dans bir çe şit… Tah min

et mek pek de zor de ğil… Bu nun ne den ol du ğu nu kim se bil mi yor, ama

bir şe kil de olu yor…
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Mo dern arı dan sı nın da ha ba sit bir baş lan gıç tan ev rim leş me si ne da ir

bir ta kım ma kul de re ce li ara aşa ma bul duk. Si ze an lat tı ğım hi ka ye gi -

bi… bu doğ ru bir hi ka ye ol ma ya bi lir. Ama bu na ben zer bir şey mut la -

ka ol muş tur."85

Daw kins'in bu so ru kar şı sın da ver di ği ce vap ta ki man tık bo zuk lu ğun -

dan da an la şı la ca ğı gi bi arı la rın dan sı nı te sa düf ler le, ara açık la ma lar la ifa -

de et mek an cak ha ya li bir hi ka ye ola rak an la tı la bi lir. 

Gü neş' ten fay da la na rak açı he sa bı yap mak, te sa dü fen el de edi le cek bir

ye te nek de ğil dir. An cak arı la rın dans et me yi öğ ren me le ri ve ya açı he sap -

la ya  bil me le ri de ye ter li de ğil dir; bu nun dı şın da bun la rı di ğer le ri ne ta rif

et tik le rin de on la rın da bu nu an la ya bil me le ri ge rek mek te dir. Bun lar dü şü -

nül dü ğün de "te sa düf" gi bi bir ih ti ma lin ak la ge ti ril me si nin bi le son de re -

ce saç ma ol du ğu he men gö rül mek te dir. Ne ka dar bek le nir se bek len sin bir

can lı da böy le bir he sap ye te ne ği nin ken di ken di ne oluş ma sı ke sin lik le

müm kün de ğil dir. 

Arı, dü şün me özel li ği ol ma yan bir can lı dır. Bu na rağ men baş tan be ri

be lirt ti ği miz gi bi, yap tı ğı her ha re ket ben zer siz bir ak lın ve şu urun var lı -

ğı nı gös te rir. Ev re nin her nok ta sın da ol du ğu gi bi arı lar da da te cel li eden

bu akıl ve şu ur her şe yi ku sur suz ya ra tan Al lah'a ait tir.

ARI LA RIN GÖZ LE Rİ

Arı la rın Gü neş' ten fay da la na bil me özel lik le ri ni fark eden bi lim adam -

la rı yön ta yin le ri ko nu sun da araş tır ma lar yap ma ya baş la mış lar dır. İlk

ola rak arı la rın göz ya pı sı in ce len miş ve göz le ri nin bu he sap la ma la rın ya -

pıl ma sı nı sağ la ya cak bir ta sa rı ma sa hip ol du ğu bu lun muş tur. 

Arı la rın çok özel bir göz ya pı la rı var dır. Arı göz le rin de "om ma ti dia"

adı ve ri len, 6.900'er adet bir bi rin den ay rı gör me iş le mi ya pan bö lüm var -

dır. Bu bö lüm le rin her bi ri ken di ba şı na bir göz gi bi ha re ket eder. Bun lar

bir ku tu da ki ka mış lar gi bi bi ra ra ya top lan mış lar dır. Ay rı ca her bi ri dış ta

kü çük kon veks ve şef faf bir lens le bi ter.86 Bu lens ler de gö zün cam gi bi

elips bi çi min de ki dış ka bu ğu nu oluş tu rur lar. Arı la rın baş la rı nın iki ya -
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Rhabdomere
retinaya ait
hücreler

perdeleme 
pigmenti

retinaya 
ait hücreler

Rhabdomere

koni

mercek

beyne 
giden sinirler

En sol da bir ar› n›n
bafl ke si ti, yan da
ise tek bir om ma ti -
dia gö rül mek te dir.
Bu om ma ti di ala r›n
her bi ri nin d›fl k› -
s›m la r›n da flef faf
ve kon veks bir lens
var d›r. Ar› la r›n bafl -
la r› n›n iki ya n›n da
bu lu nan bi le flik
göz le ri nin ya n› s› ra
ka fa la r› n›n üze rin -
de üç adet ba sit
göz bu lu nur (en
sol da ki çi zim).

Sa¤ da, bir ar› gö zü nün ke si ti
gö rül mek te dir. Uzun çiz gi ler ha -
lin de gö rü len om ma ti dia'lar (kü -
çük göz ler) re sim de aç›k ça gö -

rül mek te dir. Her bi ri ay r› bir göz
gi bi gör me ifl le mi ya pa bi len bu
bö lüm ler bir ku tu da ki ka m›fl lar

gi bi bi ra ra ya top lan m›fl lar d›r.
Bu göz le rin her bi ri di ¤e rin den

bi raz da ha fark l› bir yö ne do¤ ru
ba kar. Alt ta ki re sim de bu bö -

lüm ler den bi ri nin (om ma ti di um)
ke si ti gö rül mek tedir.

bileflik göz

3 adet basit göz

bileflik göz



Ar› gö zü nün bir bafl ka özel -
li ¤i de, mor öte si ›fl›n la r› al -
g› la yabilecek fle kil de ta sar -
lan m›fl ol ma s› d›r. Böy le ce
çi çek yap rak la r›n dan yan s› -
yan ›fl›k lar, uçufl ya pan ar› ya
po len le rin ko or di nat la r› n›
tam ola rak bil di rir ler.

Göz le rin de ki özel ya p› sa ye sin -
de yi ye cek ara ma ya ç› kan ar›,

kar fl› s› na ç› kan çi çek le ri ha va -
ala n› n› ay d›n la tan pist ›fl›k la r›n -
da ol du ¤u gi bi ko lay l›k la gö rür. 

(sa¤ daki resim) 

nın da bu lu nan bir le şik göz le ri nin dı şın da, ka fa la rı nın üze rin de de 3 ba sit

göz le ri bu lu nur. Ka fa üze rin de yer alan bö lüm le rin ışı ğın şid de ti nin öl -

çül me si için kul la nıl dı ğı tah min edil mek te dir. Arı gö zü nün in san gö zü ne

gö re iki üs tün lü ğü var dır. Bun lar, ult ra vi yo le ışın la rı nı gör me ve da ha ön -

ce de be lir til di ği gi bi ışı ğın po la ri zas yo nu nu ay rış tır ma dır.87 

İş te bu özel lik ler, arı la rın Gü ne ş'in ye ri ni ve açı sı nı tes pit et me le ri ni

sağ la yan özel lik ler dir. Bu sa ye de arı lar, Gü neş iler le dik çe ko van da di ğer

arı la ra ya pa cak la rı ta ri fin yö nün de dü zelt me ya pa rak he de fin yö nü nü ha -

ta sız ola rak be lir le ye bi lir ler. 

Çİ ÇEK İŞA RET LE ME YÖN TEM LE Rİ

Top la yı cı arı ko va na ge ri dön me den ön ce be sin kay na ğı na özel bir ko -

ku bu laş tı rır. Her iş çi arı nın vü cu dun da is te di ği za man kul la na bi le ce ği

bir ko ku ke se si var dır. Bu ke se arı nın sır tın da ve vü cu du nun ar ka ta ra fın -

da içe ri ye doğ ru kat lan mış bir de ri kıv rı mın dan olu şur ve nor mal za man -

lar da dı şa rı dan gö rül mez. Arı is te di ği za man bu nu dı şa rı çı ka rır ve ke se -
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nin ko ku su üze rin de bu lun du ğu çi çe ğe ve çev re ye ya yı lır. Bu ko ku Me li -

sa çi çe ği nin ko ku su na ben zer ve in san lar ta ra fın dan da ko lay lık la al gı la -

na bi lir. Arı lar ise ken di ko van ar ka daş la rı nın ko ku la rı na kar şı faz la sıy la

has sas tır lar ve çok uzak lar dan bu ko ku yu du ya bi lir ler.88 

Ba la rı la rı nın çi çek le ri işa ret le me le ri sa ye sin de, di ğer arı lar bir çi çe ğin

nek ta rı nın da ha ön ce baş ka arı lar ca tü ke til di ği ni ko nar kon maz an lar ve

he men o çi çe ği terk eder ler. Bu sa ye de hem va kit, hem de ener ji kay bın -

dan kur tu lur lar.

Çi çek le rin Döl len me si ve Arı lar

Çe şit li çi çek ler le do lu bir ça yır da bal top la yan arı lar bir müd det iz le -

ne cek olur sa il ginç bir du rum dik kat çe ke cek tir. Arı lar her se fer de sa de ce

tek bir çi çek cin si ara sın da gi dip ge lir ler. Bir çi çek ten di ğe ri ne uçar ken

baş ka cins çi çek le re dik kat bi le et mez ler.

Ba zen gün ler ce ay nı tür çi çek le ri bu şe kil de zi ya ret eden arı la -

rın bu dav ra nış la rı hem ken di le ri hem de çi çek ler açı -

sın dan fay da lı dır. Bu du ru mu şöy le açık -

la ya bi li riz. Bir çi çe ğe ilk de fa

ko nan bir arı o çi çe ğin ya -

pı sı nı ta nı ma dı ğı za man

ufak bir nek tar dam -

la sı nı bul mak için

çok uzun bir sü re uğ -

raş mak zo run da ka la bi -

lir. Arı an cak ay nı çi çe ğe

be şin ci ve ya al tın cı ke re

kon duk tan son ra sü rat
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Ar› lar bir ke re u¤ ra d›k la r›
ve nek tar ya da po len top -
la d›k la r› çi çek le ri ko ku b› -

ra ka rak ifla ret ler ler. Bu sa -
ye de ken di le rin den son ra

bu ra ya ge len ar› lar bo fl ye -
re hem ener ji hem de va kit

kay bet me mifl olur lar.



O Allah, O'ndan 
başka ilah yoktur,
büyük Arş'ın
Rabbidir.
(Neml Suresi, 26)



ve be ce ri ka za nır ve he de fi ne ko lay ca ulaş tı ğı için za man dan ka zan ma ya

baş lar. 

Bu du ru mun çi çek ler açı sın dan fay da lı olan yö nü ise, arı la rın tek çi -

çek tü rü nü ter cih et me le ri sa ye sin de sü rat li ve gü ve ni lir bir döl len me nin

sağ la nı yor ol ma sı dır. Çün kü bir çi çe ğin po le ni baş ka çi çek le ri döl le ye -

mez ve an cak arı la rın ay nı çi çek ler ara sın da yap tık la rı tur lar sı ra sın da çi -

çek ler döl len miş olur. Arı lar ay nı tür çi çek le ri bul mak için ko ku dan fay -

da la nır lar.

Bu ra da kı sa ca çi çek ler de ki döl len me ola yı nın na sıl ger çek leş ti ği ne de -

ğin mek te fay da var dır. Bi lin di ği gi bi arı lar çi çek le ri nek tar ve po len top -

la mak için zi ya ret et mek te dir ler. An cak arı lar po len top la ma ya ça lı şır ken,

çi çek ler için ha ya ti öne mi olan bir iş le vi ye ri ne ge ti rir  ve on la rın döl len -

me le ri ne ara cı lık et miş olur lar. Çi çek ler de ki döl len me ola yı nın ger çek le -

şe bil me si için çi çe ğin di şi to hu mu nun er kek to hum lar la (po len ler le) bir -

leş me si ge re kir. Ya ni çi çe ğin bir mik tar po le ni ya pış kan olan baş çık

üze ri ne ge le rek bu ra dan di şi to hum la bir leş me li dir. Çi çek ler ge nel ola rak

er kek or gan la rın da ki po len le ri ken di baş çık la rı üze ri ne ken di le ri ulaş tı ra -

maz lar. An cak bö cek ler sa ye sin de ger çek le şen bir leş me ile döl len me olur

ve ye ni çi çek le ri oluş tu ra cak to hum lar mey da na ge lir. 89

Gö rül dü ğü gi bi çi çek ler ve arı lar ara sın da çok önem li bir bağ lan tı var -

dır. Her iki can lı da bir bir le ri ni cez be de cek şe kil de Al lah ta ra fın dan

ta sar lan mış lar dır. Ör ne ğin bö cek ler ta ra fın dan döl len me si ge -

re ken çi çek ler, bö cek le ri ken di le ri ne çe ke cek nek tar la rı
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sal gı lar lar ki ger çek te arı la rı çe ken bu nek tar lar dır. Ay rı ca çi çek ler ko ku -

la rı ve ya can lı renk le riy le de bö cek le rin dik ka ti ni çe ker ler.

Arı lar ve çi çek ler ara sın da ki bu iliş ki in san lar açı sın dan da son de re ce

önem li dir. Çün kü arı cı lı ğın ta rım sal öne mi çok bü yük tür. Bir çok mey ve

ağa cı ve çi çek bü yük öl çü de arı lar ara cı lı ğı ile döl le nir. Bu ne den le ki mi

uz man lar arı la rın bu ko nu da ki des te ği ni, bal üre ti min den da ha önem li

bir kat kı ola rak de ğer len di rir ler. Bu bil gi ler dü şü nül dü ğün de ak la he men

Nahl Su re si'nde ki ba la rı sı ile il gi li ayet ler gel mek te dir. Al lah bu ayet ler de

arı la rın tüm mey ve ler den ye me le ri ne dik kat çek miş tir: 

Rab bin bal arı sı na vah yet ti: Dağ lar da, ağaç lar da ve on la rın kur duk la rı

çar dak lar da ken di ne ev ler edin. Son ra mey ve le rin tü mün den ye, böy le -

ce Rab bi nin sa na ko lay laş tır dı ğı yol lar da yü rü-uçu ver. On la rın ka rın la -

rın dan tür lü renk ler de şer bet ler çı kar, on da in san lar için bir şi fa var dır.

Şüp he siz dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten bun da bir ayet var dır.

(Nahl Su re si, 68-69)

Bu ara da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, arı lar dan baş ka bö cek ler de çi -

çek le ri döl ler ler. Fa kat arı lar hem sa yı la rı nın çok lu ğu, hem ça lış kan lık la -

rı ve hem de vü cut ya pı la rı nın uy gun lu ğu yü zün den po le ni, di ğer bö cek -

le re oran la da ha faz la mik tar lar da ta şır lar. Ta rı mın bü yük bö lü mü arı la -

rın yap tık la rı toz laş ma ya bağ lı dır. Bö cek le toz laş ma nın % 80'i ba la rı la rı -

nın gö re vi dir. Bu toz laş ma ol ma sa, mey ve ve seb ze üre ti min den el de edi -

len ve rim de önem li bir dü şüş kay de di lir di. 
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BOMBUS ARILARI
Çiçek le rin döl len me sin de Bom bus

ar› la r› n›n öne mi çok bü yük tür. Yan

say fa da da gö rül dü ¤ü gi bi Bom bus -

la r›n di ¤er ar› la ra gö re da ha tüy lü

olan vü cut la r›n da ki tüy cük ler mik -

ros ko bik çen gel ler le kap l› d›r. Bu

çen gel ler, ar› çi çe ¤in et ra f›n da do -

lafl t›k ça ya p›fl kan po len ta ne le ri ni

top la ma s› n› ko lay lafl t› r›r. Bom bus

da ha son ra or ta ba cak la r› ile po len -

le ri se pet çi ¤i ne bo flal ta rak de po lar.

Da vid At ten bo ro ugh,

The Tri als of Li fe, s.58



Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki,
rızkı Allah'a ait olmasın. Onun

karar (yerleşik) yerini de ve geçici 
bulunduğu yeri de bilir. (Bunların)

Tümü apaçık bir kitapta (yazılı) dır.
(Hud Suresi, 6)

Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki,
rızkı Allah'a ait olmasın. Onun

karar (yerleşik) yerini de ve geçici
bulunduğu yeri de bilir. (Bunların)

Tümü apaçık bir kitapta (yazılı) dır. 
(Hud Suresi, 6)



Çi çek ler ve Arı lar Ara sın da ki Uyum

Çi çek le rin döl len me sin de son de re ce önem li bir ro le sa hip olan arı la -

rın döl le ye me dik le ri çi çek ler de var dır. Ör ne ğin arı lar kır mı zı yı al gı la ya -

ma dık la rı için bu ren ge sa hip olan çi çek le ri döl le ye mez ler. Def ne, kır mı -

zı ka ran fil, ya ba ni ke ten gi bi için de baş ka renk ba rın dır ma yan kır mı zı

renk li ba zı bit ki ler baş ka bö cek ler ta ra fın dan döl le nir ler. Bu çi çek tür le ri -

nin renk le ri nin dı şın da arı lar ta ra fın -

dan döl len me le ri ni en gel le yen baş ka

bir il ginç özel lik le ri da ha var dır. Bu çi -

çek le rin nek tar la rı çi çe ğin ol duk ça de -

rin le rin de ki böl ge ler de bu lu nur. Bu çi -

çek le ri döl le mek is te yen bö cek le rin çi -

çe ğin iç kı sım la rın da ki bu böl ge ye ula -

şa bil me le ri için özel or gan la ra sa hip

ol ma sı ge rek mek te dir. Bö cek le rin ay nı

za man da kır mı zı ren gi al gı la ma la rı

ge rek ti ği de unu tul ma ma lı dır. Ya ni bu

bit ki le ri döl le ye cek bö cek le rin her iki

özel li ğe de ay nı an da sa hip ol ma sı ge -

rek mek te dir; çi çek le rin de rin lik le ri ne

ula şa cak özel bir or gan ve kır mı zı yı

gö re bi le cek le ri göz ler. Ger çek ten de

do ğa da kır mı zı yı renk ola rak al gı la -

yan sa de ce iki bö cek tü rü var dır: Eşek

arı la rı ve gün düz ke le bek le ri ve üs te -

lik bu bö cek le rin her iki si nin de de rin -

ler de ki nek tar la ra ula şa bi le cek le ri

uzun hor tum la rı var dır.90

Böy le bir uyu mu te sa düf ler le açık -

la ma ya ça lış mak el bet te ki an lam sız

ola cak tır. Hiç bir te sa düf iki fark lı tür de ki can lı ya, bir bir le ri ne tam uyum -

lu ola cak şe kil de fi zik sel özel lik ler ka zan dı ra maz. Bu uyum her iki can lı -

nın da tek bir Ya ra tı cı ta ra fın dan ya ra tıl dık la rı nı ka nıt lar. Bü tün can lı la -

rın de ne ti mi elin de olan Al lah her iki can lı yı da bir bi ri ne uyum lu yarat -

mış tır.
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Ar› lar ve çi çek ler ara s›n da Al lah'›n 
ya rat t› ¤› uyum lu bir be ra ber lik var d›r.



A
r› lar ve çi çek ler ara s›n da ki

uyu mun ör nek le rin den bi ri

de Ça nak or ki de le ri ve ar› lar

ara s›n da gö rü lür. Or ki de nin ça nak

k›s m›n da bu lu nan ko ku lu s› v› ar› la r›

çi çe ¤e çek me ye ya rar. Ko ku ya al da -

na rak ge len ar›, çi çe ¤in kay gan bö lü -

mün den bu s› v› n›n bu lun du ¤u bö lü -

me do¤ ru dü fler. Ar› n›n bu ra dan kur -

tul mak için tek ç› k›fl yo lu var d›r. Dar

bir tü nel. Bu tü ne lin ta va n›n da ise çi -

çe ¤in po len le ri bu lu nur. Ar› kur tul -

ma ya ça l› fl›r ken po len ler de ar› n›n s›r -

t› na ya p› fl›r. Bir sü re son ra ar› çi çe ¤in

tu za ¤›n dan kur tu lur. Bafl ka bir or ki -

de ye git ti ¤in de ise s›r t› na ya p›fl m›fl

olan po len le ri b› ra k›r, bu sa ye de çi -

çek döl len mifl olur. Ar› da di fli ar› la r›

cez bet mek için kul la na ca ¤› ko ku lu s› -

v› y› el de et mifl tir. Bu iki can l› ara s›n -

da ki uyum, her iki can l› y› üs tün güç

sa hi bi olan Rab bi miz'in ya rat t› ¤› n›

ka n›t la yan bir de lil dir. 

Na tu ral His tory, March 1999, s.72-74

ÇANAK ORKİDELERİ

VE ARILAR

çiçe¤in üst
duvar›

sal g› bez le ri

dam lac›k

ça nak

ara bölüm

po len lerin
bulundu¤u
dar tünel

yan ça nak
yap ra ¤›

A



... O, do ğu nun da, ba tı nın da ve bun lar ara sın da olan 

her şe yin de Rab bi dir... (Şuara Suresi, 28) 
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ra li çe nin ba har ba şın dan iti ba ren gün de 1500-2000 yu mur ta bı -

rak tı ğın dan söz et miş tik. Eğer arı lar bu ar tı şı kar şı la ya cak şe kil -

de bir ted bir al maz lar sa bir sü re son ra ko va nın ka pa si te si ar tan

nü fu sun ih ti yaç la rı nı kar şı la ya ma ya cak ha le ge le cek tir. Kra li çe arı nın sa -

hip ol du ğu yu murt la ma hı zı na gö re dü şü nü le cek olu nur sa bu, sa de ce 1

ay için de ko lo ni ye 45.000 ile 60.000 ara sın da arı nın ek len me si de mek tir.

Bu hız lı sa yı ar tı şı da arı ko lo ni si nin çok kı sa bir za man için de fonk si yon -

la rı nı yi tir me si, iş le rin yü rü me me si an la mı na ge le cek tir.

Bi lin di ği gi bi kra li çe nin sal gı la dı ğı mad de ko van da ki dü ze ni sağ la yan

et ken ler den bir ta ne si dir. Ko van da ki iş çi le rin sa yı sı nın art ma sıy la bir lik -

te bir sü re son ra arı ba şı na dü şen kra li çe mad de si de azal ma ya baş lar.

Arı lar için nü fus ar tı şı na çö züm bul ma za ma nı nın gel di ği nin işa re ti kra li -

çe mad de si nin azal ma sı dır.91

Bir alan da nü fus ar tı şı nın ya şan ma sı ile bir lik te alı na cak ted bir ler bel -

li dir. Ya ba rı na ğın ge niş le til me si, ya da nü fu sun azal tıl ma sı ge re ke cek tir.

Arı lar da bu iki se çe nek ten en uy gun ola nı nı uy gu lar lar. Ba rı na ğı ge niş -

let mek çö züm de ğil dir çün kü so run yer dar lı ğın dan zi ya de kra li çe mad -

de si nin ye ter siz li ğin den kay nak lan mak ta dır. Bu mad de nin az lı ğı du ru -

mun da di şi le rin üre me or gan la rı ge liş me ye baş la ya cak ve ko lo ni ye has

ko ku si lik le şe cek tir. Bu nun ne ti ce sin de de iş çi arı lar sü rek li ola rak kra li çe

hüc re si yap ma ya kal kı şa cak lar dır. Kı sa ca sı ko van da ki tüm den ge ler alt

üst ola cak tır.

Arı ko van la rın da uy gu la nan nü fus plan la ma yön te mi en akıl cı ola nı dır.

Arı lar nü fus ar tı şı du ru mun da sa yı yı azalt ma yo lu na gi der ler. Ama bu iş -

le mi -kış ay la rın da mec bur kal dık la rı du rum lar da yap tık la rı gi bi- lar va ve

pu pa la rı im ha ede rek yap maz lar. Arı la rın uy gu la dık la rı çö züm son de re -

ce akıl cı ve her yö nüy le kar lı bir çö züm dür. Bir ko van da nü fus ar tı şı söz

ko nu su ol du ğun da ko van da ki arı la rın bir bö lü mü es ki kra li çe ile bir lik te

ko lo ni yi terk ede rek baş ka bir yer le şim ye ri nin ara yı şı na gi rer ler.

Arı la rın ko van nü fu su nu azalt mak için baş vur duk la rı bu yön te me

"oğul ver me" adı ve ri lir. Bu sa ye de arı lar ye ni ko lo ni ler ku rar lar.



ARI LAR YOL CU LU ĞA BAŞ LA MA DAN ÖN CE 

YA PI LAN HA ZIR LIK LAR

Arı lar oğul ver me iş le mi nin ilk aşa ma sın da -ba har baş lan gı cın da- er -

kek arı hüc re le ri yap ma ya baş lar lar. Er kek ler di ğer le ri ne gö re da ha uzun

sü re de ge li şim le ri ni ta mam la dık la rı için (kra li çe 16 gün, iş çi ler 21 gün er -

kek ler ise 24 gün) Ni san baş la rın da bu pe tek le rin ha zır lan mış ol ma sı ge -

rek mek te dir.92 Kra li çe mad de si tam ola rak azal ma dan ön ce er kek hüc re -

le ri nin ön ce lik li ola rak örül müş ol ma sı dik kat çe ki ci dir. Çün kü nor mal

şart lar al tın da bu mad de azal dı ğın da iş çi le rin ön ce lik li ola rak kra li çe hüc -

re si ör me le ri ge rek mek te dir. Bu na rağ men iş çi ler er kek arı hüc re le ri ya -

par lar ve er kek ler Ma yıs ba şın da hüc re le rin den çı kar lar. Bu ara da ne den

er kek hüc re le ri nin örül dü ğü de or ta ya çı kar. Bi lin di ği gi bi er kek arı lar

kra li çe ara ma ya, doğ duk tan 2 haf ta son ra çı ka bi lir ler. İş te bu ara da er kek -

ler çift le şe bi le cek le ri bir kra li çe bu la maz lar sa var lık la rı nın se be bi kal ma -

ya cak tır. Do la yı sıy la kra li çe nin de tam bu dö nem de bü yü tü lüp çift leş me

uçu şu na çık mak için ha zır ol ma sı ge rek mek te dir. Eğer iş çi arı lar er kek

hüc re le ri ni bi raz geç ör se ler kra li çe çift leş me yi ba şa ra ma ya cak ve ya iş lem

ge ci ke cek tir. Kra li çe çift le şe me den yu murt la ma ya baş la ya ma dı ğı için de

bu, ko lo ni için bir teh li ke oluş tu ra cak tır. Yu murt la ma ye te ne ği ne sa hip

olan es ki kra li çe ise ye ni si doğ ma dan çok tan ko va nı terk et miş tir. Kar ma -

şık gi bi gö rü len bu du rum arı la rın mü kem mel bir za man la ma ye te ne ği ile

tam ge rek ti ği an da kra li çe hüc re le ri ni ör me le ri sa ye sin de çö zü lür.

Bir ta raf tan ye ni kra li çe hüc re le ri in şa et me ye baş la yan iş çi ba la rı la rı,

di ğer ta raf tan da es ki kra li çe yi yu murt la ma iş le mi ni bı rak ma sı için zor lar -

lar. Çün kü arı lar için göç za ma nı gel miş tir ve ha zır lık la rın bu na gö re ya -

pıl ma sı ge re kir. Bu ne den le iş çi ler es ki kra li çe yi da ha az arı sü tü ile bes -

le me ye baş lar lar. Bu be sin ye ter siz li ği se be biy le kra li çe nin yu murt la ma sı

du rur. Kra li çe ye ve ri len be si nin ke sil me si nin ikin ci bir se be bi da ha var -

dır. Kra li çe nin ko lo ni den ay rı lan di ğer arı lar la bir lik te uça bil me si için

han tal ol ma ma sı ge rek mek te dir. İş çi arı la rın uy gu la dık la rı bu yön tem bir

sü re son ra et ki si ni gös te rir ve kra li çe arı da ha hız lı ha re ket et me ye baş lar.

Bir sü re son ra o da di ğer arı lar ka dar ha re ket li olur.93 
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Ye ni Ko van Ara ma İş le mi Baş lı yor…

Baş ka za man lar da po len, nek tar ya da su ara yan iş çi arı lar bu kez ko -

lo ni le ri için ye ni yer ler ara ma ya çı kar lar. Ko va nın terk edil me si, ge nel de

ilk ba har so nu ve yaz ba şın da ger çek le şir. Bu mev sim de yi ye cek (po len ve

nek tar) faz la dır, ha va sı cak tır, gün ler ise uzun dur. Bu şart lar bir arı top -

lu lu ğu nun ko va nı terk et me si için ge rek li olan or ta mı mey da na ge ti rir.

Ye ni ko lo ni yi oluş tur mak için yo la çı ka cak olan arı lar ener ji top la ya bil -

mek için ko van dan ay rıl ma dan ön ce mi de le ri ni ola bil di ğin ce faz la mik -

tar da bal la dol du rur lar. Çün kü çi çek le ri do laş ma ya va kit le ri yok tur. Bu

bes len me nin so nu cun da ka rın la rı öy le si ne şi şer ki, vü cut la rı iğ ne le ri ni

kul lan mak için ge rek li olan es nek lik le ri ni kay be der.94 Bu yüz den arı lar

son de re ce ba rış çı olur lar. Arı la rın bu du ru mun da da bü yük bir hik met

var dır. Ba la rı la rı nın bu sı ra da ba rış cıl ol ma sı in san la rın gü ven li ği açı sın -

dan önem li dir. Oğul ver me dö ne min de bir ko lo ni nin yak la şık ya rı sı nın

ko va nı terk et ti ği dü şü nü lür se, 20.000-30.000 sal dır gan arı nın can lı lar için

teh li ke oluş tu ra ca ğı açık tır. 
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Es ki kra li çe arı (arı yı ğı nı nın or ta sın da) ile ko va nı terk eden bir oğul. Ağaçta oğul

oluşturan koloni göz cü arı la rın ye ni ko van yer le ri ni gös ter melerine kadar bekler. 



Ye ni kra li çe nin gel me si ne ya kın es ki kra li çe arı, iç le rin de bir mik tar iş -

çi arı ve bi raz da er kek arı bu lu nan bir grup la bir lik te ko van dan ay rı lır.

Arı top lu lu ğu ko va nı ter ket tik ten son ra ya kın lar da ki bir dal da ve ya çı kın -

tı da üzüm sal kı mı na ben ze yen ke net len miş bir yı ğın oluş tu rur.95 Bu yı ğı -

nın or ta sın da kra li çe bu lu nur. İş çi arı lar kra li çe arı yı çev re le ye rek göv de -

le riy le ade ta bir du var örer ler ve böy le ce onun gü ven li ği ni sağ lar lar.96 Arı -

lar di sip lin içe ri sin de kü me le şir  ve bir sü re son ra da ye ni ko lo ni nin ken -

di ne has ko ku su olu şur.

Da ha ön ce çi çek işa ret le me ko nu sun da da bah set ti ği miz gi bi her iş çi

arı nın vü cu dun da is te di ği za man kul la na bi le ce ği bir ko ku ke se si var dır.

Bu ke se arı nın sır tın da ve vü cu du nun ar ka kıs mın da bu lu nan içe ri ye doğ -

ru kat lan mış bir de ri kıv rı mın dan olu şur ve kul la nıl ma dı ğın da dış ta raf -

tan gö rül mez. Ama arı is te di ği za man bu nu dı şa rı ya çı ka ra bi lir. Bu şe kil -

de ke se nin için de ki özel bir ta kım bez ler ha re ke te ge çer ve ko ku sal gı lar.

İş te göz cü arı lar bu ko ku yu ye ni bul duk la rı yer le ri işa ret le mek için kul la -

na cak lar dır. Ken di ko lo ni ko ku la rı na kar şı çok has sas olan arı lar, göz cü

arı ta ra fın dan bı ra kı lan bu ko ku yu çok uzak lar dan bi le kuv vet li ola rak al -

gı la ya bi lir ler.97 Bu sa ye de ko lay lık la gi de cek le ri ye ri bu lur lar. 
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Resim ler de ağaç ta yu va ya pa rak bek le yen arı

öbek le ri gö rül mek te dir. Göz cü arı la rın ye ni bir 

yu va ye ri bul ma sı ile bir lik te bu öbek da ğı la cak tır.



Göz cü Arı lar İş Ba şın da

Ko lo ni nin bir bö lü mü üzüm sal kı mı şek li ni ala rak bek ler ken, göz cü

arı lar da bü yük bir fa ali yet için de dir ler. Hat ta ha zır lık la ra çok da ha ön ce -

den baş la mış lar dır. Ana ko van dan ay rıl ma la rın dan bir kaç gün ön ce göz -

cü arı lar dan ba zı la rı ye ni yer le şim yer le ri için dört bir ta ra fa ya yı lır lar. Ba -

zen ki lo met re ler ce uza ğa uç tuk la rı bi le olur.98

Göz cü arı lar ye ni ko van la rı nı ku ra cak la rı ya rık la rı ve ağaç göv de le ri -

ni araş tı rır ken ge li şi gü zel in ce le me ler yap maz lar. Ko lo ni için yer ara yan,

ade ta yer le şim pla nı ya pan çok sa yı da göz cü arı çe şit li he sap la ma lar ya -

pa rak ye ni ko van ye ri nin uy gun lu ğu ko nu sun da or tak bir fik re va rır lar.

Da ha son ra yi ne bir lik te ha re ket eder ve ko lo ni nin bu lun du ğu ağa ca ge ri

dö ne rek ko lo ni yi ye ni yer le şim böl ge si ne ta şır lar. 

Bir göz cü arı, uy gun bir de lik ya da ko vuk bu lur sa uzun sü re ba zen bir

sa at sü rey le, sis tem li bir bi çim de onu in ce ler. Çev re sin de uça rak bul du ğu

ye rin dı şa rı dan gö rü nü şü nü yok lar. Ge nel lik le içe ri gi re rek de li ğin için de

yü rür. Ön ce gi riş nok ta sı na ya kın yer le ri, son ra da içe ri kı sım lar da yü rü -

ye rek bul du ğu ye rin bü tün iç yü ze yi ni do la şır. Bu ko nu da özel bir araş -

tır ma ya pan Ya le Üni ver si te si'nden Tho mas Se eley tek bir arı nın bu şe kil -

de 50 met re yü rü dü ğü nü sap ta mış tır. Se eley, arı la rı ken di çev re sin de dö -

ne bi len si lin dir bi çi min de üret ti ği ya pay ko van lar da yü rü te rek yap tı ğı

de ne yin de; arı la rın ko va nın çev re si ni do laş mak için ne ka dar yü rü me le ri

ge rek ti ği ni ve bu na gö re de li ğin hac mi ni he sap la dık la rı nı or ta ya çı kar -

mış tır.99 
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Yan da ki re sim ler de bir

oğul öbek len me sin de ki

sı cak lık dü zen le me si

gö rül mek te dir. Da ha

se rin şart lar da, iş çi ler

da ha sı kı öbek le nir ler

ve sı cak lık kay bı ol ma -

ma sı için iç ha va lan dır -

ma yı da ha az ya par lar.

(en sol) Da ha sı cak

şart lar da ise mer ke zi

se rin let mek için öbe ği

yay gın laş tı rır lar. 
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Yu va ye ri ara mak için uçan arı sa yı sı ki mi za man iki dü zi ne yi bu lur.

Bu yön tem sa ye sin de ko lo ni ay nı an da bir çok yu va ye ri hak kın da al ter na -

tif bil gi el de eder. En so nun da iş çi arı lar muh te mel yu va yer le ri ni bir bi ri

ar dı na in ce le ye rek ka rar ve rir -

ler. İki dü zi ne do la yın da ki yu va

ye ri bu ele mey le iki ve ya üçe

dü şü rü le cek ve so nun da ko lo ni

için en iyi yu va nın han gi si ola -

ca ğı ko nu sun da uz laş ma sağ la -

na cak ve ye ni yu va da bu ra sı

ola cak tır. So nuç ta ko lo ni en

azın dan göz cü arı la rın ço ğun lu -

ğu nun de ğer len dir me si ne gö re

yö re de ki ola bi le cek en iyi ye ri

se çer. Arı la rın ye ni yu va için ka -

rar ver me sü reç le ri bir kaç gün

ala bi lir. Çün kü her arı ola sı yu -

va ye ri ni son de re ce ay rın tı lı in -

ce ler ve 500 ka dar iş çi arı nın çe -

şit li ola sı lık la rı kı yas la ma sı so nun da ço ğun lu ğun or tak bir ka ra ra var ma -

sı za man alır. Bu za man bo yun ca arı kü me si nin di ğer üye le ri da ha ön ce

be lirt ti ği miz gi bi bul duk la rı  ağaç ta üzüm sal kı mı na ben zer bir şe kil oluş -

tu ra rak bek ler ve an cak göz cü ler ta ra fın dan ke sin ka rar ve ril di ğin de iş çi

arı la rın reh ber li ğin de ye ni yu va la rı na ha re ket eder ler. 

Arı la rın yap tık la rı işin öne mi nin da ha iyi an la şı la bil me si için bu dav -

ra nış la rın te ker te ker in ce len me sin de fay da var dır. Ön ce lik le göz cü arı la -

rın bul duk la rı ye ni ye rin uy gun lu ğu na ne ye gö re ka rar ver dik le ri ne ba -

ka lım. 

Göz cü arı lar, ye ni yer le şim ye ri nin yer den yük sek li ği, dı şa rı açı lan de -

lik le ri var sa bun la rın ya ma na bi lir ol ma sı, iç me kan ge niş li ği gi bi bir çok

ay rın tı yı göz önün de bu lun du ra rak yu va arar lar. Bun dan baş ka gi ri şin

uy gun ol ma sı na özel lik le dik kat eder ler. Ko va nın gi riş de li ği, hır sız arı la -

rı, sin cap la rı ve kuş la rı en gel le ye cek ka dar kü çük ol ma lı dır ama ay nı za -
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Yuka rı da ki re sim de oğul ver me sı ra sın da

uçan arı lar gö rül mek tedir.



man da bal uçu şun dan nek tar la do lu ola rak dö nen arı la rın içe ri ra hat ça gi -

re bi le cek le ri gi bi bir ge niş li ğe de sa hip ol ma sı ge rek mek te dir. Ak si tak -

dir de yi ye cek top la yan arı lar ko van dan içe ri gi re bil mek için bek le mek zo -

run da ka lır lar. Ko van gi ri şi nin ge nel ola rak kü çük ol ma sı ter cih edi lir.

Çün kü eğer gi riş çok ge niş olur sa ko va nın sa vun ma sı güç le şe cek tir. Bun -

dan baş ka kı şın ısı kay bı çok ola ca ğı için, ko va nın ısı sı nın den ge de tu tul -

ma sı da da ha zor ola cak tır.100 

Bir ye ri arı la rın ko van ola rak kul la na bil me si için ge rek li olan özel lik -

ler den baş ka bir ta ne si de yu va nın ge niş li ği nin öl çü sü dür. Ör ne ğin bir

ağaç ko vu ğu nu ele ala lım. Bu ra da ki alan çok bü yük olur sa arı lar ko va nı

ısıt mak ta zor la na cak lar dır. Ama arı lar yu va nın kü çük ol ma sın dan sa bü -

yük ol ma sı nı ter cih eder ler. Çün kü ge rek siz boş luk la rı arı re çi ne si ile dol -

du ra bi lir ler. Yu va da ki alan kı sıt lı ol du ğun da prob lem ler da ha bü yük o la -

cak tır. Çün kü de po ola rak kul la nı lan alan da kı sıt lı ola ca ğın dan kış için
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1.gün,1:35-3:00

2:00-3:00

7 30

3500 metre
61 57 26

7 7 15

3:00-4:00 4:00-5:00 5.gün, 7:30-9:00 9:00-9:40

9:40 yeni
yuvaya 
yolculuk

2.gün,12:00-5:00 3.gün, 11:00-12:00 4.gün, 9:30-9:45 12:30-1:00
10:45 yağmur

1:00-2:00

Göz cü arı lar ye ni yu va bul mak için uzak la şır lar ve bul duk la rı yer le ri bil dir mek için ge ri dö ner ler.

En so nun da hep bir lik te bir fi kir bir li ği oluş ma ya baş lar ve grup ay rı lır. Yu ka rı da ki çi zim ler bir ka -

ra ra va ra na ka dar yak la şık dört gün bo yun ca göz lem le nen dans lar dır. Ku zey yu ka rı doğ ru dur.

Çiz gi ler de ki uzun luk o böl ge nin uzak lığını, kalın lık da o böl geye doğru yapılan dans sayısını be-

lir tir. (James and Carol Gould, The Honey Bee, s. 66)



Rabbin balarısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda
ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler

edin. (Nahl Suresi, 68)

Rabbin balarısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda
ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler

edin. (Nahl Suresi, 68)



ye te rin ce yi ye cek de po ede me ye cek -

ler dir. Bu ise, tüm ko lo ni nin ölü müy -

le so nuç la na bi le cek ka dar cid di bir

prob lem ya ra ta cak tır.101

Baş ka bir ay rın tı ise ko van gi ri şi nin

Güneş'e ba kış açı sı ile il gi li dir. Bi lin di -

ği gi bi gi ri şi ku ze ye ba kan bir yer da -

ha so ğuk ola ca ğı için ba rın ma ya el ve -

riş li de ğil dir. Göz cü arı lar ye ni ko van

ara yış la rın da bu önem li ay rın tı yı da

göz önün de bu lun du rur lar.102 

Araş tır ma la rı nın so nu cun da uy gun ol du ğu na ka na at ge tir dik le ri ala nı

tes pit eden göz cü arı lar, bu ye ri ay nı çi çek le ri işa ret le dik le ri gi bi ko ku la -

rıy la işa ret ler ler. Ko ku ke se le ri ni açı ğa çı ka ra rak ye ni ko van ala nın da bir

sü re ka lan arı lar, bu sa ye de ko lo ni ko ku la rı nın ye ni yer le şim yer le ri ne

sin me si ni sağ la mış olur lar.103 

Ko lo ni Ha re ke te Ge çi yor

Göz cü arı lar bir sü re son ra ko lo ni nin ken di le ri ni bek le di ği ala na va rır -

lar ve dans ede rek bul duk la rı ye ri ar ka daş la rı na gös te rir ler. Bu dans, arı -

la rın yi ye ce ğin bu lun du ğu ye ri gös ter mek için yap tık la rı dan sın ay nı sı -

dır. Yu va yap ma ya uy gun gö rü len ye rin yö nü, se kiz ra ka mı şek lin de ki

dan sın arı nın düz çiz gi üze rin de sa ğa-so la doğ ru sal lan dı ğı bö lü müy le

gös te ri lir. Bu lu nan ye rin yu va yap ma ya uy gun lu ğu dan sın şid de tiy le be -

lir ti lir. Arı lar bü tün şart la ra uy gun ide al bir yu va için ya rım sa at ya da bir

sa at ka dar dan se de bi lir ler. Eğer bu lu nan yer o ka dar uy gun de ğil se arı la -

rın dan sı da ha is tek siz olur.104 

Arı la rın hep bir lik te bir yö ne yö nel me le ri ise he men ger çek leş mez.

Çün kü göz cü arı lar ki lo met re ler ce ka re lik bir alan da keş fe çık mış lar dır ve

her göz cü gru bu dön dü ğün de fark lı yer le ri ko lo ni ye öner mek te dir. Ko lo -

ni nin bu lun du ğu böl ge de her an dans eden bir kaç grup arı bu lu na bi lir.

Ki mi za man bu grup la rın hep si fark lı bir yö nü gös te rir ler.105 
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Resim ler de fi kir bir li ği ne va ra rak,

ağaç ko vuk la rı na yu va yap mış 

arı lar gö rül mek te dir. 



Göz cü arı la rın dans la rı bek le mek te olan kü me den ba zı arı la rın ay rı la -

rak ta rif edi len yö ne doğ ru uç ma la rı na ka dar sü rer. Bu arı lar göz cü arı la -

rın ko lo ni ko ku la rı nı bı rak tık la rı ye ri bu la na ka dar çev re yi ta ra ma ya de -

vam eder ler. En uy gun yer le şim ala nı na da ha faz la sa yı da zi ya ret çi arı gi -

der ve bu şe kil de ko lo ni ko ku su bu ala na iyi ce yer le şir.106

Üzüm sal kı mı şek lin de ki kü me len me den en geç bir haf ta son ra arı

kü me si ta ma men çö zü lür ve arı lar ye ni me kan la rı na doğ ru top lu hal de

uçar lar. Ko lo ni ha va da ha re ket et me ye baş la dı ğın da, ye ni yer le şim ala -

nı na alış mış olan arı lar kü me ye, ko ku sal gı la rıy la li der lik eder ler ve arı

kü me si baş ka bir bil gi ye ih ti yaç duy ma dan yer le şim ala nı na ta şı nır. Kra -

li çe de mut la ka bu kü mey le bir lik te ha re ket et me li dir. Çün kü ko lo ni yi

bi ra ra da tu tan kra li çe arı nın var lı ğı dır. Kra li çe arı nın ko lo ni ile bir lik te

ol ma ma sı du ru mun da arı top lu lu ğu ya nı la rak es ki bu lun du ğu ye re ge ri

dö ne cek tir107

Gö rül dü ğü gi bi arı la rın ye ni bir ko lo ni oluş tur ma la rı sı ra sın da yap tık -

la rı tüm dav ra nış lar son de re ce bi linç li dir. Ve bu olay sı ra sın da arı lar da

gö rü len plan yap ma, man tık yü rü te rek se çim yap ma gi bi özel lik ler mut -
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Bul duk la rı yu va yer le ri -

ni bil dir mek için göz cü

arı la r uzak lık ve

yön bil di ren

dans lar ya par -

lar.Her ok, yu va

ye ri ne ya pı lan dans -

la rı tem sil eder.

Okun uzun lu ğu ye ni

yu va nın uzak lı ğı nı,

okun açı sı yö nü nü ve

okun ka lın lı ğı da her

yu va böl ge si ne kaç ta -

ne göz cü arı nın dans

yap tı ğı nı be lir tir. En sol da ki

şe kil bel li bir fi kir bir li ği ne

va rıl ma dan ön ce dört böl ge ye

doğ ru ya pı lan dans la rı gös te rir. Ya -

nın da ki şe kil ise ye ni yu va ya ha re ket et me den he men

ön ce ya pı lan dan sı gös te rir.



lak su ret te akıl ge rek ti rir. Oy sa arı lar da müs ta kil bir ak lın var lı ğın dan söz

et mek müm kün de ğil dir. Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi arı lar, so nuç ta

bir kaç san tim lik bö cek ler dir. Be yin ka pa si te le ri son de re ce sı nır lı dır. Tüm

bu an la tı lan la rı ya pan lar akıl ve man tık sa hi bi in san lar ol sa ma kul kar şı -

la na bi lir. Ama tüm bun la rı ya pan lar arı lar olun ca in sa nın du rup bir dü -

şün me si ge re kir.

Bu can lı lar böy le si ne kap sam lı bir plan la ma yı na sıl ba şar mak ta dır lar?

Bun lar akıl sız ve bi linç siz can lı la rın te sa dü fen öğ re ne bi le ce ği şey ler de ğil -

dir. Çün kü "öğ ren me" fi ili de so nuç ola rak bir şu ur ve ira de ge rek ti rir. El -

bet te arı de di ği miz can lı lar bu şu ur ve ira de ye sa hip ola maz lar. On la ra bu

şu ur lu ha re ket le ri yap tı ran, şa şır tı cı akıl ala met le ri gös ter me le ri ni sağ la -

yan son suz ilim sa hi bi olan Al lah'tır. Al lah bu can lı la rı, tüm di ğer can lı lar

gi bi, ko ru yup gö zet mek te, ih ti yaç la rı olan sis tem le ri on la ra öğ ret mek te -

dir. Hud Su re si'nin 56. aye tin de ha ber ve ril di ği gi bi; "…O'nun, al nın dan

ya ka la yıp-de net le me di ği hiç bir can lı yok tur…" 
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Arı lar uy gun

bir yer bu la -

ma dık la rın da

ağaç üst le ri -

ne ge çi ci yu -

va lar ya par -

lar. Yan da ki

re sim de bü -

tün teh li ke le -

re açık olan

bu yu va lar -

dan bir ta ne -

sin de ya pıl -

mış olan pe -

tek ler gö rül -

mek te dir. 



Es ki Ko van da Ne ler Olup Bi ti yor...

"Oğul ver me" iş le mi ta mam lan dık tan son ra arı la rın yak la şık ya rı sı ve -

ya da ha faz la sı es ki ko van da kal mış tır.

Ko van da ki kra li çe arı, ye ni kra li çe da ha or ta ya çık ma dan ko van dan

ay rıl mış ol du ğu için ana ko van bir sü re için kra li çe siz ka lır. Fa kat bu du -

rum an cak bir kaç gün sü rer. Çün kü "oğul ver me" iş le min den kı sa bir sü -

re son ra genç kra li çe arı lar dan bi ri ge li şi mi ni ta mam lar ve hüc re si ni terk

ede rek ko van da ki ye ni ha ya tı na baş lar.108

Eğer es ki kra li çe, ye ni kra li çe aday la rı hüc re den çık ma dan ko va nı terk

et me miş se bu du rum, onun yaş lan dı ğı nı gös te rir. Bu du rum da es ki kra li -

çe ye ni kra li çe ta ra fın dan so ku la rak öl dü rü le cek tir. 

Ama ba zen de kra li çe yaş lı ol ma ma sı na rağ men sa de ce ha va şart la rı

ne de niy le ko va nı terk ede mez. Bu ise, son de re ce teh li ke li ola bi lir. Çün kü

es ki kra li çe ko van day ken ye ni bir kra li çe or ta ya çı kar sa bu arı la rın sa va -

şa ca ğı ve bi rin den bi ri nin mut la ka öle ce ği açık tır. 

Ko van da ki den ge le ri bo za bi le cek bu ka rı şık lı ğı en gel le mek için ise arı -

lar şa şır tı cı bir yön tem kul la nır lar. Ge li şim le ri ni ta mam la yan ve pu pa la rı -

nı ya ra rak dı şa rı çık ma ya ça lı şan kra li çe aday la rı nın hüc re ka pak la rı nı es -

ki sin den da ha sağ lam bir bi çim de ka pa tır lar. Bu ara da on lar için kü çük

bir boş luk aç ma yı da ih mal et mez ler. İş çi arı lar da ha son ra bu de lik ten

kra li çe aday la rı nı bes le ye cek ler dir.

Ama so run bu nun la da bit me mek te dir. Es ki kra li çe ko van da her za -

man kin den da ha ak tif va zi yet te sü rek li do laş mak ta dır. Eğer ye ni kra li çe -

le ri fark eder se on la rı tah rip et mek is te ye cek tir. An cak bu na izin ve ril -

mez. İş çi arı lar, kra li çe hüc re le ri nin üze ri ne kü me le nir ve eğer kra li çe

bun la ra za rar ver mek için yak la şır sa onu ge ri iter ler.109

İş çi arı la rın bü tün ça ba la rı ye ni kra li çe yi ve do la yı sıy la ko lo ni yi ko ru -

mak tır. Bu nun için de her tür lü ih ti mal göz önün de bu lun du ru la rak alı -

nan ted bir ler ne ti ce sin de kra li çe ler ko run muş olur. 

Ba zen bir arı top lu lu ğu nun bir den faz la oğul ver me si ge re ke bi lir. Bu

du rum da eğer ye ni genç kra li çe de ikin ci oğul için ko va nı terk ede cek se o

za man iş çi ler he men ye ni bir kra li çe da ha ye tiş tir me ye baş lar lar.110
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ARI LAR AL LAH'IN İL HA MIY LA HA RE KET EDER LER

Bu ra ya ka dar an la tı lan ko nu lar da da gö rül dü ğü gi bi arı lar hay van lar

ale min de ki en şa şır tı cı özel lik le re sa hip olan can lı lar dan dır. Çok sa bır lı

bir şe kil de üret tik le ri top lu iğ ne ba şı bü yük lü ğün de ki bal mu mu ile adım

adım in şa et tik le ri mi ma ri ha ri ka sı pe tek le ri, her gün hiç bık ma dan yüz -

ler ce kez lar va la ra yap tık la rı zi ya ret le ri, ko lo ni le ri ni sa vun mak için gös -

ter dik le ri fe da kar dav ra nış la rı, bal üret mek için har ca dık la rı ça ba la rı, ye -

ni ko lo ni oluş tur ma ko nu sun da ki ka bi li yet le ri, ko van için de ke sin bir

asa yiş sağ la ya bil me le ri ile bi lim adam la rı nı hay ret ler için de bı rak mak ta -

dır lar.

Arı lar ken di dil le ri ile çev re le ri ni de ğer len di rir, ka rar lar alır ve uy gu -

lar lar. Bu ka rar la rı du ru mun aci li ye ti ne gö re de ğiş ti re bi lir ler. Kı sa ca sı arı -

la rın tüm ha re ket le ri ne, bu ki tap ta çe şit li ör nek ler le an la tıl dı ğı gi bi, kes -

kin bir akıl ve bi linç ha kim dir. An cak ki ta bın fark lı bö lüm le rin de pek çok

ke re dik kat çe kil di ği gi bi, bu bi linç ve akıl arı la rın ken di le ri ne ait olan bir

özel lik de ğil dir.

Al lah Ku ran'da ba la rı sın dan "Rab bin ba la rı sı na vah yet ti…" (Nahl Su -

re si, 68) aye tiy le, bu can lı la rın yap tık la rı tüm ha re ket le rin, gös ter dik le ri

bi linç li dav ra nış la rın Ken di il ha mıy la ger çek leş ti ği ni bil dir mek te dir. 



Göklerin, yerin ve içlerinde olanların tümünün mülkü

Allah'ındır. O, herşeye güç yetirendir. (Maide Suresi, 120)



ün ya nın en ta nın mış bil gi sa yar der gi le rin den Byte'da yer alan bir

ha ber, ba la rı la rı hak kın da son de re ce il ginç bil gi ler içer mek te dir. 

Der gi bil gi sa yar lar la arı bey ni ni kar şı laş tır mak ta dır. Der gi de

yer ve ri len bir araş tır ma nın so nuç la rı na gö re, arı bey ni, dün ya nın en ge -

liş miş bil gi sa yar la rın dan da ha hız lı ça lış mak ta dır. Bu gün en ge liş miş bil -

gi sa yar sa ni ye de 16 mil yar iş lem yap mak ta dır. Arı bey ni nin iş lem sa yı sı

ise bu nun tam 625 ka tı, ya ni 10 tril yon dur.

Üs te lik arı bey ni bu ka dar faz la iş lem ya par ken bil gi sa yar dan çok da -

ha az ener ji tü ket mek te dir. 10 mil yon arı nın tü ket ti ği ener ji, an cak 100

wat' lık bir am pu lü yak mak için har ca nan ener ji ka dar dır (Arı nın bey ni 10

mik ro wat tan da ha az ener ji tü ke tir).111 

Arı nın bey ni ile il gi li ya pıl mış olan bu kar şı laş tır ma da da gö rül dü ğü

gi bi, arı la rın vü cut ya pı la rın da ku sur suz bir ta sa rım var dır. Arı nın her or -

ga nı şu an da ki gö rev le ri ni ye ri ne ge ti re bil me si için özel ola rak ta sar lan -

mış tır. Ör ne ğin arı nın is ke le ti son de re ce sağ lam dır, so lu num sis te mi ha -

va yı da ha iyi kul la na rak, do ku la ra da ha faz la be sin ulaş tı ra ca ğı bir ya pı -

ya sa hip tir. Kas ya pı sı ise vü cu dun her böl ge sin de, ih ti ya ca gö re fark lı

özel lik le re sa hip tir. Ör ne ğin ka nat la rın da ki kas la rın da da ha faz la ok si jen

sağ la mak için di ğer kas lar da bu lu nan dış zar yok tur. Ay nı şe kil de ko ku

al ma ve tat al ma sis tem le rin de de arı nın çi çek top la ma gi bi gö rev le ri ne

son de re ce uy gun bir ta sa rım söz ko nu su dur.

Ki ta bın da ha ön ce ki bö lüm le rin de de in ce len di ği gi bi arı la rın ku sur -

suz vü cut ya pı la rı nın tü mü, bü yü me ev re le ri ni ta mam la dık la rı dar bir

hüc re nin için dey ken olu şur. Arı la rın vü cut ta sa rım la rı Al lah'ın ben ze ri

ol ma yan ya rat ma sa na tı nın, son suz il mi nin ka nıt la rın dan yal nız ca bir ta -

ne si dir. Al lah ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış ol du ğu nu bir aye tin de

şöy le bil dir mek te dir:

Si zin İla hı nız yal nız ca Al lah'tır ki, O'nun dı şın da İlah yok tur. O, ilim

ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır. (Ta ha Su re si, 98)

Bu bö lüm de arı la rın vü cut la rın da ki yapılar kı sa bil gi ler ve ri le rek in ce -

le ne cek tir. 

127



Arı nın İs ke le ti

Arı lar da di ğer bö cek ler de ol du ğu

gi bi sert ka buk lar dan oluş muş bir

dış is ke let var dır. Bu dış is ke le -

tin te mel bi le şi ği ki tin de nen

ek lem li sert bir ta ba ka dır. Bu

ta ba ka lar dış is ke let ya pı sı nı

oluş tu ra cak ka dar sağ lam ni te -

lik te ya ra tıl mış lar dır.112

İs ke le ti oluş tu ran di ğer

mad de ler ise, su, pro te in ve

yağ dır. 

So lu num Sis te mi

Arı la rın so lu num sis te mi

dı şa rı ya açı lan so lu num de lik -

le ri ile baş lar. "Tra ke sis te mi"

de ni len bu sis tem arı nın vü cu dun da ki her or ga na ra hat lık la ula şa cak şe -

kil de dal la ra ay rıl mış tır. Tra ke kol la rı ge niş ler ve ha va ke se le ri ni oluş tu -

rur. Az sa yı da ama bü yük çe olan bu ha va ke se le ri, ha va nın de po edil me -

si için kul la nı lır. Ke se ler den çı kan in ce dal lar ve bo ru lar do ku la ra ka dar

polen
sepeti

‹ğne 

gövde
bölümü

bafl

an ten ler

göv de 

kar›n 

ka nat lar

iğne

ayak bi le ği

po len se pe ti

ba cak lar

hortum



uza nır. Arı lar, bu ke se le ri sı kış tır mak su re tiy le

vü cut la rın da ki do la şı mı hız lan dı rır lar, bu sa ye -

de do ku la ra be sin ula şı mı da hız lan mış olur.113 

Kas Ya pı sı

Arı la rın vü cut la rın da ki her kas fark lı sa yı da

kas lif le rin den oluş muş tur. Kas lif le ri de bo yu na

uza nan hüc re ler den ya pıl mış tır. Bi lin di ği gi bi

her can lı hüc re si nin fa ali yet ya pa bil mek için

ener ji ye ih ti ya cı var dır. Hüc re le re bu ener ji yi

sağ la yan sa mi to kond ri ler dir. Arı la rın da ha re -

ket ede bil me le ri için, ka sıl ma özel li ği ne sa hip

ya pı la ra ih ti yaç la rı var dır. Bu ih ti yaç la rı, kas lif -

le ri nin akış kan sı vı sı için de bol mik tar da bu lu -

nan ve "Myo fib ril" de nen kasılabilir özelliğe sa-

hip ya pı lar la kar şı lan mış tır. Myo fib ril ler, pro te -

in ler den olu şur  ve iç le rin de bo yu na di zil miş

oval şek le sa hip dev mi to kond ri ler bu lu nur. Bu

sa ye de kas lif le ri nin si top laz ma sı ener ji de po su

ola rak kul la nı lan gli ko jen şe ker ile do lar.

Arı nın hız lı ha re ket eden ka nat kas la rın da

myo fib ril ler 2,5-3μm. ça pın da dır.114 Ve son de re -

ce kü çük öl çü le re sa hip olan bu ya pı lar ba la rı sı nın ka nat la rı nı sa ni ye de

250 ke re çırp ma sı nı sağ lar.115 Arı, po len yü kü ile do lu ol du ğun da sa at te 9

km/sa at hız la uça bil mek te dir. Yü kü ol ma dı ğın da ise 13 km/sa at hız ile

uç mak ta dır. 

Arı nın ha re ket et me si ni sağ la yan kas la rı nın ya pı sı kul la nım ala nı na

gö re de ği şir. Ör ne ğin ka nat kas la rın da ol du ğu gi bi çok hız lı ha re ket eden

kas lar da ye te rin ce ok si jen sağ la ya bil mek için di ğer vü cut kas la rın da bu -

lu nan dış zar yok tur. Ay rı ca hız lı ha re ket et me de ge rek li olan ok si je nin

sağ lan ma sı için arı la rın tüm vü cut la rı tra ke (so lu num) bo ru la rı ile do na -

tıl mış tır.116

nefes al›p
verme de-
likleri

hava
kesesi

trake

Da mar lı ha va lan dır -

ma sis te mi, iş çi nin

vü cu du na ha va gi rip

çık ma sı nı sağ la yan

ne fes al ma de lik le -

rin den ve ha va yı

hüc re le rin içi ne ve

dı şı na ta şı yan ana

trake ve hava kese-

lerin den oluşur
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damarlar

A

B

çengelciklerdikey 
kaslar

uzun 
kaslar

A-�ş çi le rin ön ve ar ka ka nat la rı, da mar lar ve uçuş sı ra sın -

da ar ka ka nat la rı ön ka nat la ra bağ la yan çen gel cik ler

gö rü lü yor. B-Uçuş sı ra sın da kuv ve tin bü yük bö lü mü -

nü sağ la yan gö ğüs kas la rı. Uzun kas la rın ka sıl ma sı

ve di key kas la rın gev şe me si göğ sü di key ola rak

uza tır ve ka nat la rı aşa ğı ya çe ker. Uzun kas la rın

gev şe me si ve di key kas la rın ka sıl ma sı ise

tam ter si ne göğ sü dı şa rı doğ ru eğer ve ka -

nat la rı yu ka rı doğ ru çe ker. �ş te bu ya pı

arı nın di ğer pek çok bö ce ğe gö re da ha

iyi bir uçu cu ol ma sı nı sağ lar.

Ka nat Ya pı sı

Ba la rı la rı uçar ken iki ka nat lı gi bi gö zük me le ri ne rağ men as lın da dört

ka na da sa hip tir ler. Uçar ken bu dört ka nat la rı nı san ki iki ka nat mış gi bi

ha re ket et ti rir ler. Bu kul la nı lış şek li ae ro di na mik ku ral la ra da ha uy gun -

dur. Eğer bu dört ka nat ay rı ha re ket edi yor ol say dı, uç mak için kul la nış -

sız ola cak tı. Oy sa arı lar ka nat la rın da ki özel ta sa rım sa ye sin de di ğer pek

çok uçu cu can lı dan da ha hız lı ha re ket eder ler.

Ba la rı la rın da ar ka ka nat ta bir sı ra kuv vet li kan ca şek lin de tüy bu lu -

nur. Bu kan ca lar ön ka na dın kıv rıl mış ar ka ke na rı na ta kı lır ve bu sa ye de

uçar ken iki ka nat gi bi ha re ket eder. Din len me du ru mun da ise tüm bağ -

lan tı lar açı la rak ön ve ar ka ka nat lar ser best ha le ge çer.117 

Ko ku Al ma Sis te mi

Arı la rın ko ku al ma or gan la rı an ten le ri nin üze rin de bu lu nur. (Bö cek le -

rin ko ku al ma or gan la rı in san lar da ki gi bi so lu num de lik le ri için de yer al -



maz. So lu num de lik le ri baş la rın da de ğil

vü cut la rı nın baş ka böl ge le rin de bu lu -

nur.) An te ni nin içi ne doğ ru bey nin den

ge len kok la ma si nir le ri uza nır. An cak bu

si nir ler ko ku mad de le riy le doğ ru dan te -

mas et mez ler. Çün kü bö cek le rin vü cu du

-an ten ler de da hil ol mak üze re- ka buk

ile kap lı dır. 

Arı an ten le ri ni mik ros kop al tı na ya -

tır dı ğı nız da an te nin üze rin de pek çok

de lik gö rür sü nüz. Be yin den ge len kok la -

ma si nir le ri bu de lik le rin için de son bu -

lur. An cak bu de lik le rin üze ri özel bir

zar la kap lı dır ve si nir uç la rı nı ko ru ma ya

ya rar. Bu na rağ men ko ku yu ge çi re bil me

özel li ği ne sa hip tir. Bu de lik le rin ara sı ise

in ce cik tüy ler le kap lı dır. Bun lar arı nın

du yum tüy le ri dir.118

Tat Al ma Sis te mi

Arı la rın tat al ma or gan la rı ağız boş luk la rın da ve hor tum la rın da bu lu -

nur. Arı lar tat lı yı, acı yı, ek şi yi ve tuz lu yu ayırt ede bi lir ler. 

Bal top la yan arı lar için bun lar dan en önem li si tat lı lık tır. Arı lar özel lik -

le şe ke rin ken di le ri ne ge rek li olan cins le ri ni çok iyi ayırt eder ler. Bu ra da

arı lar la in san lar ara sın da şöy le bir kar şı laş tır ma ya pı la bi lir. İn san lar be sin

de ğe ri ol ma yan tat lan dı rı cı mad de ler ile şe ker ara sın da ki far kı çok iyi an -

la ya ma ya bi lir ler. Oy sa arı la rı tat lan dı rı cı mad de ler le kan dır mak müm -

kün de ğil dir. Bir arı ger çek şe ker ile tat lan dı rı cı mad de ler ara sın da ki far -

kı he men an la ya cak ve tat lan dı rı cı lı su dan be sin al ma ya cak tır. Bu has sas

tat al ma sis te mi arı lar açı sın dan çok önem li bir özel lik tir . Çün kü arı top -

la dı ğı nek ta rı kul la na rak bal üre tir. Do la yı sıy la ko ku nun ve şe ke rin ha ta -

lı al gı lan ma sı ba lın ya hiç oluş ma ma sı na ve ya sağ lık sız ol ma sı na se bep

ola cak tır.119

kamçı çiçek 
sapı

duyarga

alıcı 
hücreler

sinir
hücreleri

Re sim ler de iş çi

arı nın an te nin de ki

gö ze nek lev ha la -

rın dan bi ri nin 

bü yü tül müş ha li

gö rül mek te dir.

a

b

c

d

e

f

g

An te nin üze rin de bu lu nan 

7 du yu organ›n›n ya p›  lar›:

a-kü çük, ka l›n du var l› tüy, 

b-ka l›n du var l› kan ca, 

c-na rin, in ce du var l› kan ca, 

d-bü yük, in ce du var l› kan ca, 

e-gözenek levhas›, 

f-çukur organ

g-çukur organ



Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir, 

üstün ve güçlü olan, bağışlayandır. (Sad Suresi, 66)



rı la rın en hay ret ve ri ci özel lik le rin den bi ri de yap tık la rı düz gün

al tı gen pe tek ler dir. Ka la ba lık bir arı gru bu pe tek in şa eder ken

sey re dil di ğin de, ilk ak la ge len bu gru bun yap tı ğı işin so nu cun da

bir kar ga şa nın or ta ya çı ka ca ğı dır. Bir bi rin den ba ğım sız ha re ket ler ya pı -

yor gi bi gö rü nen bu can lı la rın hep bir lik te son de re ce in ti zam lı ya pı lar

mey da na ge ti re bi le cek le ri ne pek ih ti mal ve ril me ye bi lir. Oy sa dı şa rı dan

gö rü le nin ak si ne, pe tek ören arı lar ku sur suz bir uyum için de ve son de re -

ce dü zen li bir şe kil de ça lış mak ta dır lar. Öy le ki her bi ri fark lı yer ler den

baş la ma la rı na rağ men, tü mü ay nı bü yük lük te al tı gen hüc re ler üre te bi lir -

ler. Bu al tı gen le ri or ta da bir leş tir dik le rin de hiç bir şe kil de bir leş me yer le -

ri  bel li ol maz ve altıngenlerin açılarında herhangi bir kayma da olmaz.

Arı lar sa de ce ko van da ih ti yaç ol du ğu za man lar da pe tek örer ler. Bu

pe tek le ri ba rın mak, yi ye cek stok la mak ve lar va la rı nı bü yüt mek için in şa

eder ler. Pe tek le rin her yön den dü zen li bir ya pı la rı var dır. Ör ne ğin arı pe -

tek le ri çift yüz lü dür. Her iki yüz de de yüz ler ce hat ta bin ler ce göz bu lu -

nur. Bu göz le rin bal, po len ve yu mur ta ile dol du rul ma la rı da yi ne be lir li

bir dü zen için de ger çek le şir. Bir sı ra la ma ya pı la cak olu nur sa bir arı pe te -

ğin de, en üst ten baş la mak üze re or ta bö lü me ka dar bal bu lu nur. Ara bö -

lüm de po len ler, en alt ta da lar va oda la rı yer alır. Bal de po la rı ko va nın yan

ta raf la rın da da de vam eder. An cak iş çi arı lar lar va oda la rı ile bal oda la rı

ara sı na mut la ka bir kaç sı ra po len de po eder ler.120 Bu şe kil de bal, lar va lar

ve po len bir bi ri ne ka rış ma mış olur. Kuş ku suz pe tek için de bal ve lar va la -

rın bir bi ri ne ka rış ma ma sı en çok in san la rın işi ne ya ra mak ta dır. Ak si tak -

dir de arı cı lar açı sın dan için den çı kıl maz bir du rum mey da na ge lir di. Pe -

tek ten bir bö lü mü nü ayır mak is te yen arı cı lar, bal al ma ya ça lı şır ken arı ko -

lo ni si nin ye ni bi rey le ri ne is te me den za rar ver miş olur lar dı. Ay rı ca lar va -

lar la ka rı şa ca ğı için bal ye mek de ol duk ça zor la şır dı. 

Bu ra da bu ko lay lı ğın oluş ma sı nı sağ la yan yi ne şu ur lu bir ha re ket tir.

Gö rü nüş ola rak pe tek ler de ki hüc re ler (ör ne ğin lar va hüc re le riy le, po len

ve bal hüc re le ri) ara sın da hiç bir fark yok tur. Bun la rın tü mü ta ma men bir -

bir le ri ne ben zer dir. An cak bu ben zer li ğe rağ men, da ha ön ce de be lirt ti ği -

miz gi bi, kra li çe boş bal ve ya po len hüc re le ri ne yu mur ta bı rak mak gi bi

bir ya nıl gı ya düş mez. Her za man doğ ru ye re yu mur ta la rı nı bı ra kır. Kuş -

ku suz bu da, kra li çe arı ya Al lah ta ra fın dan ve ril miş bir ye te nek tir.
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Petek te ki göz le rin bal, po len ve yu mur ta ile dol du rul ma la rı be lir li bir dü zen için de

ger çek le şir. En üst ten or ta bö lü me ka dar bal bu lu nur. Ara bö lüm de po len ler, 

en alt ta da lar va oda la rı yer alır. Kra li çe hüc re le ri ise en aşa ğı da in şa edilir.



EV RİM Cİ LER PE TEK LE RİN İN ŞA SI HAK KIN DA 

NE DÜ ŞÜ NÜ YOR LAR?

Ba la rı la rı di ğer bü tün can lı lar gi bi ken di tür le ri ne öz gü dav ra nış la ra

sa hip tir ler. Bu dav ra nış lar da ev rim ci ler açı sın dan so ru işa ret le ri ile do lu -

dur. Ör ne ğin ev rim ci ler ba la rı la rı nın yap tık la rı pe tek ler, ara la rın da ki ile -

ti şim gi bi pek çok özel lik le ri hak kın da so ru lan so ru la ra ve re cek ce vap bu -

la ma mak ta dır lar. Çün kü ev rim me ka niz ma la rı ile arı la rın sos yal ya şan tı -

la rı nın ve özel lik le ri nin açık lan ma sı im kan sız dır.

Char les Dar win özel lik le ko lo ni ler ha lin de ya şa ma la rı ne de niy le "sos -

yal bö cek ler" ola rak ad lan dı rı lan arı la rın ve ka rın ca la rın dav ra nış la rı nı

ken di te ori si nin me ka niz ma la rı ile açık la mak ta zor lan dı ğı nı pek çok ifa -

de sin de iti raf et miş tir. Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da sor du ğu bir so ru ile

Dar win, ku ru cu su ol du ğu te ori nin iç gü dü ler ko nu sun da içi ne düş tü ğü

çe liş ki yi şöy le vur gu la mak ta dır:

...İç gü dü ler doğal seçmeyle ka za nı la bi lir ve ya de ği şik li ğe uğ ra tı la bi lir mi?

Arı yı, -bü yük ma te ma tik çi le rin bu luş la rın dan çok ön ce den- pe tek göz le ri ni

yap ma ya yö nel ten iç gü dü için ne di ye ce ğiz?121

Dar win'in ne den ken di te ori si ni sor gu la ya cak ka dar zor du rum da kal -

dı ğı arı la rın pe tek ya pı mı in ce len di ğin de he men an la şı la cak tır.

PE TE ĞİN GE NEL YA PI SI

Bir pe tek or ta dan iki ye bö lü ne cek olu -

nur sa son de re ce il ginç bir gö rün tüy le kar -

şı la şı lır. Pe te ğin bir ara du va rı var dır. Bu

ara du var da di ğer kı sım lar gi bi bal mu -

mun dan ya pıl mış tır ve her iki ta ra fa doğ ru

sı ra lan mış olan hüc re le rin or tak ze mi ni ni

oluş tu rur. Hüc re le rin ze mi ni düz de ğil dir.

Bi ri di ğe ri ne uy gun ola cak şe kil de çu kur -

dur. Kar şı lık lı hüc re ler de ki bu çu kur lar

yer ka zan mak ama cıy la bir bir le ri nin içi ne
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Arı pe tek le rin de çok düzenli bir ya pı var -

dır. Bu sa ye de lar va lar ve bal karış maz.



doğ ru so kul muş tur. Yan du var lar, hüc re le rin ara du va ra na za ran aşa ğı ya

doğ ru ha fif çe eğim li du ra bil me le ri ni sağ la ya cak şe kil de bir ya pı ya sa hip -

tir. İş te bu eğim, do lu hüc re ler den ba lın ak ma ma sı nı sağ lar. 122

Bun dan baş ka ko van da iş çi arı la rın hüc re le ri da ha yu ka rı da, er kek le -

rin sa yı ca az olan hüc re le ri ise aşa ğı da ola cak şe kil de bir dü zen var dır.

Kra li çe hüc re le ri de yi ne en aşa ğı da in şa edi lir. Ay rı ca pe tek hüc re le ri ih -

ti ya ca gö re de örü lür. Ör ne ğin ko van da er kek arı sa yı sı azal dı ğın da ve ya

kış tan çı kıl dı ğın da (kı şın ko van da hiç er kek ol maz) er kek ler için üre ti len

ve di ğer le ri ne gö re da ha bü yük olan hüc re ler den in şa edi lmeye başlanır.

Ay nı şe kil de kra li çe hüc re si de sa de ce ko van için ye ni bir kra li çe ge rek ti -

ğin de ya pı lır. 

Bun lar la bir lik te pe tek le rin in şa sın da da son de re ce önem -

li de tay lar var dır. Pe te ğin ham mad de si nin üre ti mi ve

kul la nı lı şı, pe tek oluş tu ru lur ken ya pıl ma sı ge re ken

ma te ma tik he sap la rı gi bi

de tay lar son de re ce

şa şır tı cı dır.
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Pe tek Ya pı mın da ki İlk Aşa ma: Bal mu mu nun Üre ti mi

Arı pe tek le ri nin te mel in şa at mal ze -

me si bal mu mu dur. Arı lar bal mu mu nu,

ka rın la rı nın al tın da yer alan 4 çift sal gı

be zin den sal gı lar lar. Bu sal gı bez le ri nin

bi tiş ti ği yer de iki kü çük ara lık var dır.

Bal mu mu bu ara lık lar da ufak in ce pul lar

şek lin de olu şur. Arı lar bu kü çük ta ba ka -

la rı al mak için tüy ler den olu şan ar ka ba -

cak la rın da ki kan ca la rı nı kul la nır lar. Bu -

nu bal mu mu pla ka sı na ge çi rir ve ar ka

ba cak la rıy la çe kip dı şa rı çı ka rır lar. Son ra

ile ri ite rek ön ce or ta, son ra ön ayak la rı na

ulaş tı rır lar. (Arı lar 6 ba cak lı dır) Son ola -

rak pla ka yı çe ne ke mik le ri ile alır ve yo -

ğu ra rak iş le ne bi lir kı va ma ge ti rir ler.123

Bir mum pul cu ğu alı nır alın maz, ara lık -

tan he men ikin ci si çı kar. Yal nız bal mu -

mu nun sal gı lan ma sı için en önem li un sur sı cak lık tır. Bu yüz den iş çi arı -

lar pe te ği in şa et me ye baş la dık la rın da ilk ola rak bir bir le ri ne zin cir ha lin -

de ke net le nir, ade ta bir top ha li ni alır lar. Bu sa ye de bal mu mu için ge rek -

li olan 35 oC ısı sağ lan mış olur. Yo ğur ma iş le mi bu en uygun ısı de re ce -

sin de ya pı lır ve böy le ce plas tik leş ti ril miş, in şa ata  el ve riş li bal mu mu ha zır

olur.

Bal mu mu nun ren gi ilk sal gı lan dı ğı za man be yaz dır. İçi ne po len ve

baş ka mad de ler ka rış tık ça renk sa rı ya ve kah ve ren gi ye dö ner. Bal mu mu -

nun kim ya sal içe ri ği ise şöy le dir:124

Hid ro kar bon % 14

Mo no es ter ler % 35

Di es ter ler % 14

Hid rok si Pol yes ter ler % 8

Ser best asit ler                       % 12

Bal mu mu üre ti mi ol duk ça faz la ener ji ge rek ti ren bir iş lem dir. Bu ne -
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Balmumu yukarıdaki 

aralıklardan plakalar 

halinde çıkar.





den le arı lar 1 kg. bal mu mu yap mak için yak la şık ola rak 22 kg. bal tü ke -

tir ler. Arı la r bal mu mu nu sal gı bez le rin den her se fe rin de yak la şık ola rak

bir top lu iğ ne nin ba şı bü yük lü ğün de par ça lar ha lin de çı kar tır lar.125 Bu

oran göz önün de bu lun du rul du ğun da bal mu mu nun ne den bu ka dar kıy -

met li ol du ğu da ha iyi an la şıl mak ta dır. Arı lar en kü çük bir mum kı rın tı sı -

nı bi le çok iyi de ğer len di re rek bal mu mun dan mak si mum is ti fa de eder ler.

Hat ta bir ko va nı ta ma men terk et me le ri ge rek ti ğin de de bal tü ke te rek bal -

mu mu üret mek ye ri ne, es ki ko van dan bal mu mu ta şı mak gi bi bir yön te -

me baş vur duk la rı bi le göz len miş tir. Bu ko nu da araş tır ma ya pan Al man

bi lim ada mı Dr. N. Ko eni ger baş ka bir yer de ye ni bir ko van yap mak için

es ki ko va nı terk eden bir arı ko lo ni si bul muş tur. Er te si gün iş çi arı la rın

ko va na ge ri dön dü ğü nü göz lem le yen Ko eni ger, arı la rın es ki hüc re ler den

bal mu mu ke mir di ği ni ve bun la rı ye ni yu va la rı na ta şı dı ğı nı tes pit et miş -

tir. Arı la rın bu tu tum lu dav ra nış la rı nın ne de ni bal mu mu nun üre ti min de

çok ener ji ge rek me si dir.126

Arı lar top lu iğ ne ba şı bü yük lü ğün de par ça lar dan oluş tur duk la rı bal -

mu mu nu çok akıl cı bir şe kil de kul la na rak en az bal mu mu ile en faz la pe -

tek in şa eder ler. Ör ne ğin arı la rın 22.5x37 cm. ebat la rın da bir pe tek için sa -

de ce 40 gr. bal mu mu har ca dık la rı sap tan mış tır. Boş ağır lı ğı 40 gr. olan bu

pe tek yak la şık 2 kg. bal de po la ya bil mek te dir.127

Bal mu mu Na sıl Or ta ya Çık mış tır?

Arı la rın pe tek üre ti mi bal mu mu nun var lı ğı na bağ lı dır. Bal mu mu gi bi

pe tek ya pı mı için son de re ce uy gun olan bir mad de nin arı lar ta ra fın dan

üre ti li yor ol ma sı baş lı ba şı na bir ya ra tı lış de li li dir. 

Ev rim ci ler, arı la rın bu özel lik le re ilk or ta ya çık tık la rın da sa hip ol ma -

dık la rı nı ve bü tün özel lik le ri nin uzun ca bir za man sü re ci için de bir bi ri ni

iz le yen te sa düf ler so nu cun da or ta ya çık tı ğı nı id dia eder ler. Bu du rum da

ce vap lan ma sı ge re ken ba zı so ru la rı so ra rak, ev rim ci le rin bu id di ala rı nın

da ya nak sız lı ğı nı in ce le mek te fay da var dır.
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Yan da pe tek ör me iş le mi ne baş la yan arı lar gö rül mek te dir. Arı lar bal mu mu üre ti mi

için ge rek li olan sı cak lı ğı el de ede bil mek için ön ce lik le bir bir le ri ne ke net le ne rek ısı -

yı ar tı rır lar. Da ha son ra üret tik le ri bal mu mu pla ka la rı nı ağız la rın da şe kil len di re rek

her bi ri di ğerinin ay nı, kusur suz al tıgen ler den oluşan petek leri örer ler. 



Ön ce lik le ken di le ri ne ta ma men ya ban cı bir mad de olan bal mu mu nun

içe ri ği ni arı lar na sıl bul muş lar dır? 

Ve na sıl olup da her arı ay nı for mü lü, ay nı kı va mı ha ta sız ola rak mil -

yon lar ca yıl dır tut tu ra bil mek te dir? 

Arı lar bal mu mu gi bi ide al bir mal ze me nin üre ti mi ni ya pa cak la rı sis -

tem le ri vü cut la rın da na sıl oluş tur muş lar dır? 

Bir an için arı la rın her han gi bir şe kil de pe te ğin ham mad de si olan bal -

mu mu nu üret me yi ba şar dık la rı nı var sa ya lım. Bu ba şa rı tek ba şı na hiç bir

şey ifa de et me ye cek tir. Çün kü arı ay nı za man da, ya pa ca ğı in şa at için ge -

rek li olan tüm tek nik bil gi ve be ce ri ye de sa hip ol ma lı dır. 

Yi ne bir arı nın -hiç müm kün ol ma sa da- bu özel lik le re tesadüf ese ri sa -

hip ol du ğu nu var sa ya lım; bu da ke sin lik le ye ter li ol ma ya cak tır. Söz ko -

nu su arı, bu bil gi yi bir şe kil de di ğer ko lo ni üye le ri ne öğ ret mek zo run da -

dır. Ve on la rın be den le rin de de bal mu mu üret mek için ge rek li olan sis te -

mi oluş tur ma sı ge rek mek te dir. Ay rı ca da ha son ra ge le cek olan ne sil le re

de bu bil gi yi ve üre tim sis te mi ni ak tar mak zo run da dır. 

Bun la rın da öte sin de bü tün arı la rın bir lik te ça lı şa bi le cek le ri şe kil de bir

iş bö lü mü yap ma yı bil me le ri de ge rek mek te dir. Çün kü arı la rın her bi ri -

nin pe tek ör me bil gi ve be ce ri si ne sa hip ol ma la rı ye ter li de ğil dir. Arı la rın

bir lik te iş yap mak için ge rek li olan or ga ni zas yo nu ya pa bi le cek le ri ak la ve
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Bal mu mu üre ti mi ol duk ça zor ve zah met li

bir iş lem dir. Arı la r bal mu mu nu, sal gı bez -

le rin den her se fe rin de yak la şık ola rak bir

top lu iğ ne nin ba şı bü yük lü ğün de par ça lar

ha lin de çı kar tır lar. Re sim ler de pe tek ören

arı lar görül mek tedir.



bi lin ce de sa hip ol ma la rı ge rek mek te dir. Çün kü arı la rın bu or ga ni zas yo -

nu na sıl ger çek leş tir di ği, na sıl olup da ara la rın da ile ti şi min sağ lan dı ğı, on

bin ler ce arı nın ka ran lık bir ko van da hiç bir ka rı şık lık çı kar ma ma sı nın al -

tın da ne gi bi bir dü ze nin yat tı ğı gi bi pek çok so ru nun da ya nıt lan ma sı

şart tır.

Akıl sa hi bi her in sa nın, yu ka rı da ge nel ola rak özet le di ği miz bu aşa ma -

lar üze rin de vic da nı nı kul la na rak bi raz dü şün me si ye ter li ola cak tır. Arı

gi bi bir can lı nın her yö nüy le pe tek üre te bi le cek, bu pe tek le ri de en ge rek -

li şe kil de kul la na bi le cek özel lik le re sa hip ol ma sı el bet te ki te sa düf ler le

mey da na ge le bi le cek bir du rum de ğil dir. Bu ola ğa nüs tü in şa ye te ne ği, ne

arı nın bo yu tuy la, ne sa hip ol du ğu bey nin ka pa si te siy le, ne de aklı ve şu -

uruy la bağ daş ma mak ta dır.

Arı nın bu ye te nek le ri ni, yer yü zün de ki akıl ve bi linç sa hi bi ye ga ne var -

lık olan in san ile kı yas la ya rak dü şü ne lim. Bir in san ken di is te ğiy le vü cu -

dun da işi ne ya ra ya cak ye ni bir sal gı oluş ma sı nı sağ la ya bi lir mi? Ör ne ğin

ih ti yaç duy du ğu an da tü kü rük bez le ri nin tut kal üret me si ni sağ la ya cak

ye ni bir sis te mi ta sar la yıp, bu nu vü cu du na yer leş ti re bi lir mi? El bet te ki

in sa nın böy le bir şey ya pa ma ya ca ğı nı her kes bi lir. O hal de in sa nın akıl ve

şu ur sa hi bi bir var lık ola rak ya pa ma dı ğı nı, bir arı dan bek le mek ma kul

mü dür? 

Ne arı, ne de yer yü zün de ki baş ka bir can lı ken di is te ğiy le vü cu du na

ye ni or gan lar ek le ye mez, ye ni ye ni sal gı lar üre te mez. Arı lar da ki ta sa rım

ve mu ci ze vi ye te nek ler, açık ça bir Ya ra tı cı ta ra fın dan var edil dik le ri ni ka -

nıt la mak ta dır. Arı lar da yer yü zün de ki di ğer tüm can lı lar gi bi Al lah ta ra -

fın dan ya ra tıl mış lar dır. Al lah arı lar da in san la rın dü şü nüp ib ret  al ma sı

için ben zer siz Ak lı'n dan ör nek ler gös ter mek te dir. Al lah her şe ye güç ye ti -

ren dir. Akıl sa hi bi in sa na dü şen ise, vic da nı nın se si ni din le ye rek, yap tı ğı

her iş te Yaratıcımız olan Al lah'a yö nel mek ve tüm ha ya tı nı O'nun is tek le -

ri doğ rul tu sun da yön len dir mek tir:

De ki: "Gök ler den ve yer den siz le re rı zık ve ren kim dir? Ku lak la ra ve

gö nül le re ma lik olan kim dir? Di ri yi ölü den çı ka ran ve ölü yü di ri den çı -

ka ran kim dir? Ve iş le ri evi rip-çe vi ren kim dir?" On lar: "Al lah" di ye cek -

ler dir. Öy ley se de ki: "Pe ki siz yi ne de kor kup sa kın ma ya cak mı sı nız?"

(Yu nus Su re si, 31)

Harun Yahya (Adnan Oktar) 141



Pe tek le ri Oluş tu ran Bir bi ri ne Eşit Hüc re le rin 

Bo yu tu Na sıl Be lir le nir?

Pe tek hüc re le ri nin örül me aşa ma sı da baş lı ba şı na bir mu ci ze dir. Son

de re ce düz gün, bir bi ri nin ay nı sı al tı gen ler den olu şan pe tek ler, arı lar da

te cel li eden üs tün ak lın baş ka bir gös ter ge si dir ler.

Pe te ğin ya pıl ma sı na en üst ten baş la nır ve ay nı an da 2-3 yer den fark lı

arı lar ta ra fın dan aşa ğı ya doğ ru örü lür. Bir pe tek di li mi her iki ya na doğ -

ru ge niş ler ve di ğer iki sı ra ile bir le şir. Bu iş ga yet uyum lu ve dü zen li bir

şe kil de ger çek le şir. Öy le ki pe te ğin, fark lı iki üç par ça nın bir le şi mi sa ye -

sin de bir bü tün ha li ne gel di ği ni fark et mek müm kün bi le de ğil dir. De ği -

şik uç lar dan baş la na rak in şa edi len pe tek di lim le ri o ka dar düz gün dür ki,

yüz ler ce hüc re ve açı ba rın dır ma sı na rağ men or ta ya tek par ça bir ya pı çı -

kar. Pe tek üze rin de hiç bir ek ye ri ne rast lan maz. Bu da arı la rın işe rast ge -

le ko yul ma dık la rı nı, baş lan gıç ve bir leş me nok ta la rı ara sın da ki uzak lık la -

rı ön ce den he sap la dık la rı nı or ta ya ko yar. Ba la rı la rı nın üret tik le ri pe tek

göz le ri nin ge niş li ği de stan dart tır. Bal, po len ve lar va lar için in şa edi len

pe tek göz le rin ge niş li ği 5.2-5.4 mm. ara sın da dır. Sa de ce er kek arı lar için

ha zır la nan hüc re ler 6.2-6.4 mm. ci va rın da dır.128 

Arı lar pe tek hüc re le ri nin ge niş li ği ni ve ka lın lı ğı nı has sas algılayıcı

(duyum) tüy le ri sa ye sin de öl çer ler. Arı la rın du yum tüy le ri özel lik le çe ne

ve an ten ler de yo ğun ola rak bu lu nur. Bir ba la rı sı nın tek bir an te nin de

8500'e ya kın algılayıcı tü y (sen sil la tric ho dea) ve 500.000 al gı la yı cı hüc re

tes pit edil miş tir.129 Arı lar bu tüy le ri kul la na rak, ör dük le ri hüc re le rin du -

var ka lın lı ğı nı öl çer ler. Bu öl çü mü ya par ken son de re ce ti tiz ha re ket eder -

ler. Bir hüc re ye bal mu mu ek le yen arı, hüc re nin du va rı nı sü rek li ola rak

ha fif ha fif iter. Du var da olu şan ha re ke te gö re hüc re nin elas ti ki ye ti ni ve

ka lın lı ğı nı an lar. Bü tün bu iş lem le rin so nu cun da or ta ya yi ne mu ci ze vi bir

du rum çı kar. Bü tün arı la rın bal mu mun dan üret tik le ri pe tek du var la rı nın

ka lın lı ğı tam ola rak 0.07 mm.dir. Bu öl çü an cak 0.002 mm. (mi li met re nin

bin de iki si) ka dar bir sap ma gös te re bi lir.130
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Petek üze rin de hiç bir bir leş tir me ye ri gö rül mez. San ki tek el den

çık mış ça sı na pe tek ler tek bir par ça ha lin de dir ler. Bu son de re ce

şa şır tı cı bir du rum dur. Çün kü as lın da çok sa yı da arı de ği şik yer -

ler den baş la ya rak ay rı ay rı hüc re ler ha lin de pe te ği örer ler. 



Eğer yer yü zün de ki
ağaç la rın tü mü ka lem

ve de niz de -onun 
ar dın dan ye di de niz

da ha ek le ne rek- 
(mü rek kep) ol sa, yi ne
de Al lah'ın ke li me le ri
(yaz mak la) tü ken mez.
Şüp he siz Al lah, üs tün
ve güç lü dür, hü küm
ve hik met sahibidir. 
(Lok man Suresi, 27)



Pe tek hüc re le ri bir

yan dan in şa edi lir ken,

bir yan dan bir leş ti ril me -

le ri de son de re ce il ginç -

tir. Arı lar bir hüc re yi ta -

ma men bi ti rip son ra he -

men di ğe ri ne baş la maz lar.

İlk hüc re le rin yan du var la rı ek le -

nir ken aşa ğı ya doğ ru ye ni hüc re le rin ya pı mı na baş la nır. Kom şu hüc re le -

rin du var la rı alt kı sım dan in şa edil me ye baş la nır. Pe tek le rin in şa sı de vam

eder ken ye ni ge len arı lar da bu işe he men ko yu la bi lir ler. Bu ra da il ginç

olan nok ta, pe te ğin in şa sı na son ra dan ka tı lan her arı nın, in şa atın han gi

aşa ma da ol du ğu nu he men an la ya rak işe o nok ta dan baş la ya bil me si dir.

Pe tek gö zü şe kil len di ril dik ten ve son ha li ne ge ti ril dik ten son ra arı lar

yi ne ka rın la rın dan çı kan baş ka bir sı vı ile bal mu mu nu sert leş ti re rek iş le -

mi ta mam lar lar. Böy le lik le her

bi ri bir bi ri nin ay nı olan ve ku -

sur suz al tı gen ler den olu şan pe -

tek ler or ta ya çık mış olur. An -

cak şu nu da be lirt mek ge re kir

ki, arı la rın ör dük le ri bu pe tek -

lerin sayıları çok fazladır. Ör ne -

ğin, arı la rın 9.9 kg bal de po la -

ya bil me le ri için 35.000 hüc re -

den olu şan bir pe tek üret me le ri

ge rek mek te dir. 131
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Yan da bal mu mu üre te rek pe tek hüc re si in şa

eden iş çi arı gö rül mek te dir. Alt ta ki re sim de

ise ta mam lan mak üze re olan bir pe tek ke si ti

ve üze rin de çalışan arılar görül mek tedir. 



Bu ra ya ka dar ve ri len bil gi ler den an la şıl dı ğı gi bi, arı pe te ği nin hem

üre tim aşa ma sın da hem de ge nel ola rak ta sa rı mı nın her aşa ma sın da tam

an la mıy la bir ku sur suz luk söz ko nu su dur. Öy le ki pe te ğin ke nar la rı nın

ta sa rı mı da hi son de re ce şa şır tı cı bir ya pı ya sa hip tir. Arı lar pe te ğin ka pa -

ğı nı ya par ken al tı gen, yan lar da ya muk, ta van da ise eş ke nar dört gen tar -

zı nı esas alır lar. Bu sa ye de iki ta raf lı pe tek göz le ri nin ta van la rı nı bir leş tir -

miş olur lar. Bir ta raf ta ki üç pe tek gö zün or ta sı na öbür ta raf ta ki pe tek gö -

zün ta va nı nı yer leş ti re rek de pe tek le rin da ya nık lı ol ma sı nı sağ lar lar.

Arı lar da ki Pe tek Ya pı mı Ben zer siz dir

Arı la rın dün ya sı in ce len dik çe bi lim adam la rı nın şaş kın lık la rı da ha da

art mış tır. On la rı şa şır tan, al tı gen, ya muk, eş ke nar dört gen gi bi ma te ma tik -

sel şe kil ler le il gi li he sap la ma la rın ve bu şe kil le rin han gi si nin pe te ğin ne -

re sin de bu lu na ca ğı gi bi de tay la rın arı lar ta ra fın dan ek sik siz bir şe kil de

ya pı lı yor ol ma sı dır. Ör ne ğin arı lar ko nu sun da ya zıl mış önem li eser ler -

den olan The World of Be es ki ta bın da araş tır ma cı Mur ray Hoyt pe tek ya pı -

mı nı şöy le özet le mek te dir:

Bir sü rü fark lı arı nın, ağız la rın da ki bal mu mu nu ge rek li ye re bı rak tık tan son -

ra ay nı ka lın lık ve şek lin oluş ma sı şa şır tı cı dır. Bü tün bun lar dan, on  bin ler ce

bö cek ten her bi ri nin ken di ken di ne us ta bi rer mü hen dis ol du ğu nun ka nı sı na

va rı yor su nuz. 

Her arı pe tek te ki ken di böl ge si ne kü çük bir bal mu mu ek ler. Ve her bir pe tek

hüc re si bu na rağ men di ğer le riy le ay nı öl çü ve şe kil de dir. Arı la rın ça lış ma sı na

bak tı ğı nız da her bi ri nin ken di ka fa sı na gö re bir ora ya bir bu ra ya rast ge le ko -

şuş tur du ğu nu sa nır sı nız. Pe tek iş le min de san ki bir mü hen di sin ha ri ka prog -

ra mı gi bi öl çü ler ve ge niş lik ler var dır. Yüz ler ce, bin ler ce arı her nok ta sın dan

iş ler, de ğiş ti rir. En uy gun boş luk lar, en uy gun hüc re öl çü le ri or ta ya çı kar.132

Yu ka rı da ki ifa de ler son de re ce dü şün dü rü cü dür. Bir in sa nın elin de

cet vel, gön ye gi bi alet ler ol ma dan düz gün ge omet rik şe kil ler çiz me si son

de re ce zor dur. Bir in sa nın arı la rın her pe tek ör dük le rin de yap tık la rı gi bi,

bir al tı ge nin 120 de re ce lik iç açı la rı nı tut tur ma sı ise ola nak sız dır. 

Ay rı ca unut ma mak ge re kir ki, ka ğıt üze rin de çi zil me ye ça lı şı lan şe kil -
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Y
ukar›daki re sim de ar› lar ta ra f›n dan ya p› lan düz gün al t› gen ler den olu -

flan pe tek ler gö rül mek te dir. Bu say fa lar da yer alan di ğer re sim ler ise

bil gi sa yar da çi zil mifl üç bo yut lu pe tek ler e ait tir. Çi zim pe tek gö rün tü -

le ri ni el de ede bil mek için ko nu sun da uz man olan bir ki fli çe flit li aç› he sap la ma -

la r› ya pa rak, bil gi sa yar da çi zim ya pa bi le ce ği prog ram lar dan fay da la na rak ça l›fl -

m›fl t›r. Oy sa ar› lar ay n› ku sur suz luk ta ki pe tek le ri üre tir ken her han gi bir yar d›m -

c› alet kul lan maz lar. Ger çek pe tek res mi ile çi zim pe tek re sim le ri ni kar fl› lafl t›r d› -

ğ› m›z da ar› la r›n ba flar d›k la r› iflin öne mi aç›k ça or ta ya ç›k mak ta d›r. Ar› lar mil -

yon lar ca y›ld›r ay n› mü kem mel li ğe sa hip olan pe tek le ri na s›l yap mak ta d›r lar?

Ar› la r›n aç› he sap la ma s› yap ma gi bi bir ye te nek le ri yok tur. Ge omet rik fle kil ler -

den ise ha ber dar bi le de ğil dir ler. Ar› la ra pe tek üre te bi le cek le ri bil gi yi ve ye ten -

ek le ri il ham eden tüm ev re ni ya rat m›fl olan Al lah't›r.

PETEKLERDEKİ MÜKEMMEL ORAN

Y



Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce ile gün dü zün
art ar da ge li şin de, in san la ra ya rar lı şey ler ile de niz de yü zen
ge mi ler de, Al lah'ın yağ dır dı ğı ve ken di siy le yer yü zü nü
ölü mün den son ra di rilt ti ği su da, her can lı yı ora da üre tip-
yay ma sın da, rüz gar la rı es tir me sin de, gök le yer ara sın da 
bo yun eğ di ril miş bu lut la rı evi rip çe vir me sin de dü şü nen 
bir top lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. 

(Ba ka ra Su resi, 164)

Üst te ki üç bo yut lu çi zim ler, arı  pe tek le ri tak lit edi le rek ya pıl mış tır. Gö rül dü ğü

gi bi, arı pe tek le ri ne han gi açı dan ba kı lır sa ba kıl sın mü kem mel ve mun ta zam bir

ya pı ile kar şı la şı laşıl mak tadır.



ler iki bo yut lu dur. Arı lar ise

üç bo yut lu al tı gen priz ma -

lar mey da na ge ti rir ler. Bu

üç bo yut lu priz ma la rın in -

şa sın da du var la rın ka lın lı ğı,

elas ti ki ye ti gi bi çok has sas he -

sap la ma lar var dır. Ay rı ca pe -

tek iki yön lü ol du ğu için iki ta -

raf ta ki hüc re le rin ta ban la rı nın bir -

leş ti ril me prob le mi de or ta ya çı ka cak -

tır. Bun dan baş ka bü tün pe tek hüc re le -

rin de ba lın dı şa rı ak ma sı nı en gel le yen

13 de re ce lik bir eğim de var dır. 133 

Tüm bun la rın da öte sin de -yu ka rı da

be lirt ti ği miz gi bi- pe tek, ay rı ay rı par ça -

la rın bi ra ra ya ge ti ril me siy le or ta ya çı kan

bir ya pı dır. Ya ni kü çük bir par ça nın git -

tik çe ge niş le yip bü yü me siy le pe tek oluş maz.

Pe tek ler de her arı nın ba ğım sız ola rak üret ti ği par ça lar uc uca ek len mek -

te dir. Ay nı an da de ği şik böl ge ler de üre til miş olan pe tek di lim le ri bir leş ti -

ğin de da hi ara da hiç bir iz kal maz. Hüc re le rin bir le şim nok ta la rı na denk

ge len al tı gen ler ya rım da kal maz ve ya fark lı bo yut ta ol duk la rı için bir bi -

rin den fark lı yük sek lik ler de, uyum suz hüc re le rin mey da na gel me si gi bi

prob lem ler de oluş maz. Arı lar hüc re le ri bir bir le ri ne öy le si ne ku sur suz bir

şe kil de bir leş ti rir ler ki, pe tek ya pı mı bi ti ril dik ten son ra bir le şim yer le ri ni

tes pit et mek müm kün de ğil dir. 

Ak la arı la rın ne den pe tek ya pı mı na tek ta raf tan baş la ma dık la rı gi bi bir

so ru gel miş ola bi lir. Eğer arı lar tek bir ta raf tan pe tek üre ti mi ne baş la sa -

lar dı, pe te ğin in şa sı çok uzun sü rer di. Çün kü in şa edi len alan dar ola ca -

ğın dan, an cak hüc re sa yı sı art tık ça ye ni arı lar gö re ve baş la ya bi le cek ti. Şu

an da tüm arı la rın yap tık la rı gi bi bir kaç ta raf tan pe tek örül me ye baş lan dı -

ğın da ise, çok da ha faz la arı ça lış tı ğı için çok sü rat li bir şe kil de pe tek ta -

mam lan mış olur.
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Alt ta ki çi zim pe -

tek le rin sırt sır ta

olan ya pı sı nı ve

pe tek ler de ki açı -

la rı gös ter iyor.

Pe tek üre ten arı -

la rın her bi ri bu

açı la rı he sap la ya -

rak hüc re ya par.



Gö rül dü ğü gi bi pe tek ya pı mı ile il gi li de tay lar son de re ce faz la dır. Pe -

te ğin özel ola rak ta sar lan mış bir ya pı ol du ğu çok açık gö rül mek te dir..

Böy le bir ya pı da te sa düf ola sı lı ğı nı dü şün mek ise son de re ce saç ma ola -

cak tır. Arı la rın ha yat la rın da ki her aşa ma Al lah'ın sı nır sız kud re ti nin ve

ya rat ma gü cü nün bir te cel li si dir. 

Arı la rın Yap tık la rı Akıl Al maz He sap lar

Arı la rın yap tık la rı işin mu ci ze vi yö nü nün da ha iyi kav ran ma sı için bir

ör nek üze rin de dü şü ne lim. Şim di eli niz de hep si ay nı ebat lar da olan tuğ -

la lar ol du ğu nu dü şü nün. Bun la rı, düz bir çiz gi üze rin de, çiz gi nin her iki

ucun dan ve ay nı an da baş la ya rak diz me niz is ten se (kar şı ta raf ta si ze yar -

dım eden bir ki şi da ha bu lun mak kay dıy la) bu nu ra hat lık la ba şa rır sı nız.

Hiç bir he sap la ma ge rek tir me yen bu iş te or ta nok ta ya gel di ği niz de ara da

tuğ la nın ken di bo yun dan da ha kü çük olan bir boş luk kal ma sı bü yük bir

ih ti mal dir. Ama bu so ru nu bir tuğ la yı kı rıp-kı sal ta rak çö ze bi lir ve boş lu -

ğu dol du rur su nuz. 

Bir de bu iş le mi arı la rın pe tek örer ken yap tık la rı gi bi en uç ta ki ler ha -

riç hiç bir tuğ la yı kı salt ma dan yap ma nı zın is ten di ği ni var sa ya lım. Bu du -

rum da ne ya par dı nız? (Arı lar, al tı ge nin ge omet rik şek li se be biy le, pe te ğin

sa de ce tu tun ma nok ta la rın da, ya rım al tı gen ler -ya ni ya muk lar- örer ler)

Ya ni arı la rın yap tık la rı gi bi iş lem ya pa ca ğı nı zı var sa yar sak sa de ce her iki

uç ta ki le ri kır ma hak kı nız var dır. Di ğer tuğ la la rın tü mü arı la rın yap tık la -

rı hüc re ler gi bi eşit ol mak zo run da dır.

Bu iş lem le ri ya pa bil mek için ba zı he sap lar

yap ma nız ge rek mek te dir. Çün kü böy le bir işe

rast ge le ko yu la rak ba şa rı lı ol ma nız ve doğ ru

so nu cu el de et me niz müm kün de ğil dir. Tam

is te ne ni ger çek leş ti re bil me niz için sı ray la ba zı

he sap la ma lar yap ma nız ge rek li dir. Ön ce lik le, 

1-Eli ni ze bir met re al ma lı ve çiz gi nin uzun -

lu ğu nu ölç me li si niz.

2-Da ha son ra tuğ la lar dan tek bi ri nin uzun -

lu ğu nu ölç me li si niz.
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... Göklerin, yerin 
ve bunlar 
arasındakilerin
tümünün mülkü
Allah'ındır; 
dilediğini yaratır.
Allah herşeye güç 
yetirendir. 
(Maide Suresi, 17)



3-Çiz gi nin uzun lu ğu nu, tuğ la uzun lu ğu na böl me li si niz. Eğer çiz gi nin

uzun lu ğu tuğ la nın uzun lu ğu nun tam ka tı ka dar de ğil se el de ede ce ği niz

sa yı kü sür lü bir sa yı ola cak tır. 

4-Or ta ya çı ka cak sa yı nın vir gül den son ra ki kıs mı çok önem li dir, çün -

kü bu en uç ta ki tuğ la la rın ne ka dar kı sal tıl ma sı ge rek ti ği ni bel li ede cek -

tir. Ör ne ğin bu sa yı 0.25 gi bi bir de ğer se, her iki uca ko ya ca ğı nız tuğ la la -

rın top lam uzun lu ğu 0.25 ora nı nı geç me me li dir. Bu du rum da çı kan sa yı -

ya gö re bir ayar la ma ya pa bi lir si niz.

5-Bu ra da bu la ca ğı nız sa yı ya gö re her iki uca da kı sal tıl mış iki tuğ la

koy duk tan son ra ar tık tuğ la la rı di ze bi lir si niz. Or ta ya gel di ği niz de koy -

du ğu nuz son tuğ la tam ge le cek tir. Ta bi bu aşa ma ya ka dar bir iş lem ha ta -

sı yap ma dıy sa nız!

Yu ka rı da ki an la tım lar da da gö rül dü ğü gi bi bu işi an cak bir ta kım he -

sap lar ya pa rak, ba zı öl çü alet le ri kul la na rak tam ola rak ba şa ra bi lir si niz. 

Ge le lim arı la rın tuğ la de ne yin de kin den çok da ha ka rı şık olan ve hiç bir

alet kul lan ma dan yap tık la rı he sap la ma la rı na…

Arı la rın düz bir sa tıh üze rin de çiz gi çek mek ya da tuğ la diz mek gi bi

bir iş lem de ğil, her bi ri di ğe ri nin ay nı öl çü ler de ki al tı gen le ri yan ya na ek -

le ye rek bu iş lem le ri yap tık la rı nı da bir ke re da ha ha tır la ta lım. Arı lar 0.74

mi li met re küplük bir bey ne sa hip, ağır lık la rı ise 80 ila 110 mg ara sın da de -

ği şen bö cek ler dir.134 Bu nun la bir lik te an cak in san la rın ya pa bi le ce ği he -

sap la ma la rı ya pa rak, hat ta ki mi za man in sa nın bi le zor la na ca ğı açı he sap -

la rı nı da hiç ya nıl ma dan ba şa ra rak bir bi ri nin ay nı olan al tı gen le ri oluş tu -

rur lar. Bu ara da bir ko van da pe tek ör mek te olan arı la rın tü mü nün bu he -

sap la ma la rı ve öl çüm le ri ya pa bil dik le ri, hep si nin bir bi ri ne uyum lu bir şe -

kil de ha re ket ede rek pe tek le ri ör dük le ri de unu tul ma ma sı ge re ken bir

nok ta dır. 

Arı la rın bal mu mun dan ör dük le ri hüc re le rin her bi ri nin ge niş li ği her

za man için 5.2 ile 5.4 mm. ara sın da idi. Pe te ğin kı sıt lı bir ala na prob lem

çık ma dan sığ dı rı la bil me si için, yan lar da ki tu tun ma nok ta la rı na denk ge -

len ya rım hüc re le rin (ya muk la rın) ge niş lik le ri de çok önem li dir. Eğer her

iki uç ta ki ler (ba zen üçün cü ler de) bi raz ge niş ve ya bi raz dar ya pıl sa or ta

nok ta ya ge lin di ğin de yan lış bir le şim ler or ta ya çı ka cak tır. Bu ra da dik kat
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edil me si ge re ken bir nok ta da ha var dır: Tüm uzun luk lar ku sur suz bir he -

sap la may la he sap la na rak işe baş lan sa bi le, eğer arı grup la rın dan bi ri bi -

raz aşa ğı dan ve ya yu ka rı dan işe baş la ya cak olur sa, or ta nok ta ya ge lin di -

ğin de bir bi ri ne gö re fark lı hi za la ra denk ge len pe tek grup la rı olu şa cak ve

ar tık bun la rı bir leş tir mek müm kün ol ma ya cak tır. Baş ka bir önem li ay rın -

tı da, eğer or ta da ki arı gru bu pe tek par ça sı nı bi raz so la ve ya sa ğa kay dı -

ra rak ör me ye baş la ya cak olur sa, iki ta raf tan ge len pe tek ler or ta da ki ile

bir le şe me ye cek tir. 

Yu ka rı da ki ör ne ğe tek rar dö ne cek olur sak, tuğ la la rı iki uç tan diz me ye

baş la mış ken ola ya bir üçün cü ki şi nin gir me si nin ve çiz gi üze ri ne tuğ la

koy ma ya baş la ma sı nın ya pı lan işi ka rış tı ra ca ğı da açık tır. Bu de fa o ki şi -

nin ko ya ca ğı ilk tuğ la nın tam ye ri nin doğ ru ola rak he sap lan ma sı ge re ke -

cek tir. Çün kü tuğ la ha ta lı bir ye re ko nu lur sa her iki ta ra fın da da boş luk

ka la cak tır. 

Ama arı lar da böy le bir ha ta ya da bir le şim ye ri nin bel li ol ma sı gi bi bir

prob lem ya şan maz. Ay nı an da kaç arı ça lı şır sa ça lış sın, hep si bir bi riy le

son de re ce şa şır tı cı bir uyum için de, ade ta us ta bi rer mü hen dis gi bi iş le ri -

ni ba şa rıy la so nuç lan dı rır lar. 

Sa de ce Ka lem Kul la na rak Düz gün Bir Pe tek 

Oluş tu ra bi lir mi si niz?

Şim di de da ha ba sit bir de ney ya pa rak arı la rın yap tık la rı iş lem le ri

fark lı bir ör nek le in ce le ye lim. Bu nun için bir dos ya ka ğı dı nın üze ri ne, bir -

kaç ke na rın dan baş la ya rak al tı gen ler çiz me ye baş la yın ve say fa nın or ta -

sın da bu al tı gen le ri bir leş tir me ye ça lı şın. Ama bu sı ra da hiç bir bir le şim

nok ta sı nın bel li ol ma ma sı na özel lik le dik kat edin. En önem li si de bu nu

cet vel, gön ye gi bi araç lar kul lan ma dan ve hiç bir he sap la ma yap ma dan

ba şar ma ya ça lı şın. Bu nun ol duk ça zor, hat ta im kan sız bir iş lem ol du ğu -

nu gö re cek si niz. Bir de üç-dört ki şi nin her bi ri nin fark lı nok ta lar dan baş -

la ya rak böy le bir çi zi mi ay nı ka ğıt üze rin de ta mam la ma ya ça lış tı ğı nı dü -

şü ne cek olur sak ya pıl ma sı is te nen iş le min ne ka dar zor ol du ğu da ha iyi

an la şı la cak tır.
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Ay rı ca şu nu da ha tır lat mak ge re kir: Siz bu çi zi mi ya par ken ha ta yap -

tı ğı nız da, ha ta lı çi zi mi si lip ye ni den yap ma im ka nı na sa hip si niz. Ama arı -

lar pe tek le ri örer ken ha ta lı ya pıp ye ni den baş la ma gi bi bir yön tem ku llan -

maz lar. On lar, pe tek le ri hiç ha ta yap ma dan tek bir ke re de örer ler.

Bu ör nek ler de de gö rül dü ğü gi bi bir arı nın için de bu lun du ğu şart la ra

sa dık ka la rak, ay nı mü kem mel lik te al tı gen ler yap mak, son ra da bun la rı

bir leş ti re rek bir pe tek oluş -

tur mak son de re ce

zor dur. Üs te lik arı -

la rın ilk or ta ya çık -

tık la rı an dan iti ba -

ren üret tik le ri ku sur -

suz ya pı lı pe tek ler de ki

mu ci ze ler sa de ce bu ka -

dar la da sı nır lı de ğil dir.
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Bir in sa nın ka lem le düz gün

al tı gen ler çiz me si ve bun la rı

iz ol ma dan bir leş tir me si im -

kan sız dır. Oy sa arı lar bu nu

mil yon lar ca yıl dır yap mak -

tadır lar.



Pe tek te ki Açı lar

Arı la rın pe tek hüc re le ri ni in şa eder ken 3 ay rı açı yı dik ka te al ma la rı ge -

rek mek te dir. 

1-Pe tek hüc re le ri nin iç açı la rı 

2-Hüc re le rin ye re yap tık la rı açı 

3-Hüc re ta ban la rı ndaki eşkenar dörtgenlerin açıları

Arı lar ku sur suz bir al tı gen için ge rek li olan 120 de re ce lik açı yı da ta mı

ta mı na tut tu ra rak pe tek hüc re le ri ni in şa eder ler. Bal arı la rı nın pe tek in şa -

sın da dik kat et tik le ri bir baş ka nok ta ise hüc re le rin eği mi dir. Hüc re ler ye -

re tam pa ra lel ola rak in şa edil se içe ri ko nu lan bal dı şa rı ya aka cak tır. Hüc -

re ler arı lar ta ra fın dan her iki ya na doğ ru 13'er de re ce yük sel ti le rek ye re

tam pa ra lel ol ma la rı en gel le nir.135 

Arı la rın kul lan dık la rı üçün cü açı ise hüc re ta ban la rı nın bir leş me açı la -

rı dır. Bu ko nu bi lim adam la rı ara sın da tar tış ma ya rat mış ve so nuç ta yi ne

arı la rın za fe ri ile so nuç lan mış son de re ce dik kat çe ki ci bir ko nu dur. 

Arı la rın Bi lim Adam la rı na Kar şı Ka zan dık la rı Bir Za fer:

Ha ta sız Eğim He sa bı 

Ön ce ki say fa lar da be lirt ti ği miz gi bi arı lar pe tek le ri ni iki yön lü ola rak

örer ler. Al tı gen priz ma şek lin de ki pe tek hüc re le ri ta ban da di ğer ta ra fın

hüc re le riy le bir le şir. Arı la rın ör dük le ri pe tek ler her yön den ku sur suz bir

ta sa rı ma sa hip tir. An cak pe tek hüc re le ri nin bir le şim nok ta la rın da ay rı

bir ta sa rım ha ri ka sı söz ko nu su dur. 

Bu ta sa rım da dik kat edil me si ge re ken ilk nok ta pe tek

hüc re le ri ni oluş tu ran al tı gen priz ma la rın ta ban la rın da 3

adet eş ke nar dört gen bu lun ma sı dır. Bu ra da dik kat edil -

me si ge re ken ikin ci bir ay rın tı ise her bir pe tek hüc re si nin,

ar ka ta raf ta her za man 3 hüc re nin or ta sı na ge çe cek şe kil -

de ta sar lan mış ol du ğu dur. Pe tek hüc re le ri nin bu içi çe geç -

miş ya pı sı, pe te ğe mak si mum da ya nık lı lık sağ la mak ta dır.

Bu ra da ta ban da bir le şen hüc re le rin ade ta per çin len miş çe -

lik bağ lan tı lar gi bi bir bir le ri ne kay na tıl mış ol du ğu nu söy -

le mek de müm kün dür.
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Bir petek hücresine

üstten bakıldığında,

tabanın 3 adet 

eşkenar dörtgenin 

birleştirilmesiyle

yapıldığı görülür.



Arı la rın pe tek ya pım la rın da ki ku sur suz ta sa rı mı in ce le -

yen bi lim adam la rı 3 pe tek hüc re si nin ta ban la rı nın kar şı ta -

raf ta ki tek bir pe te ğin ta ba nı ola cak şe kil de örül me si sı ra -

sın da ya pı lan akıl al maz ma te ma tik he sap la ma la rı kar şı sın -

da şaş kın lık la rı nı giz le ye me miş ler dir. Bu son de re ce kar ma şık ma -

te ma tik iş lem le ri ge rek ti ren bir ta sa rım dır.

Tıp kı arı la rın yap tık la rı gi bi ol duk ça ka rı şık olan bu he sa bı ya pan bi -

lim adam la rı bi raz ön ce bah se di len ni te lik le rin sağ lan ma sı için çok has sas

açı lar or ta ya koy muş lar dır. Ün lü ma te ma tik çi Ko nig'in yap tı ğı bu he sa ba

gö re en ku sur suz ya pı için ta ban da ki bu açı la rın tam 109 de re ce 26 da ki -

ka ve 70 de re ce 34 da ki ka ol ma sı ge rek mek te dir. 

Pe ki arı la rın kul lan dı kları açı lar ne dir? Ya pı lan öl çüm ler de arı la rın pe -

tek in şa eder ken ta mı ta mı na 109 de re ce 28 da ki ka ve 70 de re ce 32 da ki -

ka lık iki açı kul lan dık la rı ve bu he sap ta hiç bir za man en ufak bir sap ma

ol ma dı ğı gö rül müş tür. Bu el bet te ki ina nıl maz bir du rum dur. Arı lar ina -

nıl ma zı ba şar mak ta an cak ma te ma tik de ha la rı nın çö ze bi le ce ği bir he sa bın

al tın dan kalk mak ta dır lar. 

Yal nız bu he sap la may la bir lik te arı la rın yap tık la rı he sap, 1 de re ce nin

sa de ce 1/30'u (1 de re ce 60 da ki ka'dır. Peteklerle bu lu nan açı ara sın da ki 2

da ki ka lık fark 1/30 de re ce ye denk ge lir) mik ta rın da bir sap ma gös ter -

mek te dir . Ya ni,  arı lar -dik ka te al ma ya değ me ye cek kadar bile olsa- bir

ha ta pa yı ile pe teklerini  ör mek te dir ler. 

Evet or ta da 1/30 de re ce lik bir ha ta gö zük mek te dir. Bu fark sebebiyle

bi lim adam la rı ön celeri  arı la rın tam ola rak doğ ru açı yı tut tura ma -

dıklarını ve mü kem mel so nu ca bir ha ta pa yı ile yak laş tık la rı nı dü şün -

Tabanları eşkenar dörtgenlerden oluşan petek hücrelerinden 3 tanesi bir

araya geldiğinde, peteğin diğer yüzündeki bir hücrenin tabanı da ortaya

çıkmış olur. Böylece iki yüzdeki petekler adeta birbirlerine kenetlenir ve tek

parça sağlam bir yapı oluştururlar. Arıların, tabanlarda inşa ettikleri bu

eşkenar dörtgenlerin açıları tam anlamıyla kusursuzdur.



müş ler dir. Oy sa işin en can alı cı nok ta sı bu nok ta da or ta ya çık mak ta dır.

Çün kü or ta da arı la rın yap tı ğı bir ha ta yok tur. 

Ün lü İs koç ma te ma tik çi Co lin Mac La urin (1698-1746) ay nı he sa bı tek -

rar yap mış ve ulaş tı ğı so nu cu bi lim dün ya sı na açık la dı ğın da bü yük bir

şaş kın lı ğa ne den ol muş tur. Çün kü, Mac La urin, arı la rın kul lan dı ğı açı nın

ta mı ta mı na doğ ru ol du ğu nu, pe tek ler üze rin de ki ilk araş tır ma yı ya pan

Ko nig ve eki bi nin, he sap la rın da kul lan dık la rı lo ga rit mik cet vel de ki bir

ha ta se be biy le yan lış  sonuca vardıklarını or ta ya koy muş tur.

Kı sa ca sı an la şıl mış tır ki arı la rın ör dük le ri pe tek ler de en ufak bir ha ta

yok tur.136 1/30 de re ce lik ha ta arı la ra de ğil bi lim adam la rı na ait tir.

D
ar win, bu kü çük can l› -

lar kar fl› s›n da flafl k›n l› -

ğa dü fle rek flöy le de -

mifl ti, "Ba la r› s› na da ir ne söy -

le ye bi li riz ki?"

Ar› la r›n pe tek le ri ni mü kem mel al -

t› gen fle kil ler de yap ma la r› na, ser çe le -

rin yu va la r› n› sa man dan in fla et me le ri -

ne (sol da), kun duz la r›n ba raj yap ma la -

r› na (sağda) ve ya tav flan la r›n top ra ğ›

ka z›p yu va yap ma la r› na ne den olan iç -

gü dü le rin tü mü de ği flik hay van çe flit -

le ri nin Al lah ta ra -

f›n dan ya ra t›l m›fl

ol duk la r› n›n bi rer

is pa t› d›r. Bu tür

dav ra n›fl la r›n her

bi ri, tüm ev re ni

bir plan doğrul -

tu sun da var eden

ve can l› la ra ku sur suz ye te nek ler ve ren

Al lah'›n var l› ğ› n›n de lil le ri dir.

(G. Mans fi eld, Cre ati on or Chan ge!
God's pur po se with man kind 
pro ved by the won der of the 
uni ver se, Lo gos Pub li ca ti ons

D
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CHARLES DARWIN BALARISI HAKKINDA
NE SÖYLEYEBİLİR Kİ?



Ni çin Al tı gen?

Gö rül dü ğü gi bi pe tek ler, ço ğu in sa nın ya pa -

ma ya ca ğı ka dar in ce he sap la ma la ra da ya nan

ve bu özel lik le riy le bi lim adam la rı nı hay -

ret ler için de bı ra kan mi ma ri ha ri ka lar dır.

Pe tek le rin ya pı sı nı in ce le yen bi lim

adam la rı arı la rın pe tek le ri ne den ge li şi -

gü zel şe kil ler de ve ya se kiz gen, beş gen,

üç gen ola rak de ğil de her za man al tı gen

ola rak in şa et tik le ri ko nu su üze rin de ol duk ça

de tay lı araş tır ma lar yap mış lar dır.

Bu so ru nun ce va bı nı Ani mal Arc hi tec tu re ki ta bı nın ya za rı, ay nı za -

man da arı lar ko nu sun da dün ya nın en ta nın mış bi lim ada mı ola rak bi li -

nen Karl von Frisch şöy le ver mek te dir: 

Pe tek ler al tı gen ye ri ne ör ne ğin da ire ve ya beş gen şek lin de in şa edil sey di ara -

da kul la nıl ma yan böl ge ler or ta ya çı ka cak, böy le ce hem da ha az bal de po la na -

bi le cek hem de ara la rı dol dur mak için boş ye re bal mu mu har ca na cak tı. De rin -

lik le ri ay nı ol du ğu sü re ce üç gen ve dört gen hüc re ler de de al tı gen hüc re ler de -

ki ka dar bal de po edi le bi lir di. An cak bu şe kil ler den çev re si en kı sa olan al tı -

gen dir. Ay nı ha ci me sa hip ol ma sı na rağ men, al tı gen hüc re ler için kul la nı lan

mal ze me üç gen ve ya dört gen için kul la nı lan dan da ha az ola cak tır. Bu du rum -

da şu so nu ca va rı lır: Al tı gen hüc re, en çok mik tar da bal de po lar ken, in şa sı için

en az bal mu mu ge rek ti ren şe kil dir. Ya ni arı, ola bi le cek en uy gun şek li kul lan -

mak ta dır. Arı la rın al tı kö şe li hüc re le ri kul la nış lı bir ta sa rım dır. Hüc re ler bir -

Al tı gen ve di ğer

ge omet rik şe kil -

ler de ya pı lan

pe tek ler kar şı -

laş tı rı la cak olu -

nur sa, bi rim ha -

cim de alan kul -

la nı mın da al tı -

gen pe tek le rin

avan ta jı da ha

net gö rü le cek tir.

En az mal ze me

ile en faz la de -

po la ma al tı gen

şe kil ile ya pıl -

mak tadır. 



Hamd, göklerde ve yerde olanların
tümü Kendisi'ne ait olan Allah'ındır;

ahirette de hamd O'nundur. O, hüküm
ve hikmet sahibidir, haber alandır. 

(Sebe Suresi, 1)

Hamd, göklerde ve yerde olanların
tümü Kendisi'ne ait olan Allah'ındır;

ahirette de hamd O'nundur. O, hüküm
ve hikmet sahibidir, haber alandır. 

(Sebe Suresi, 1)

Hamd, göklerde ve yerde olanların
tümü Kendisi'ne ait olan Allah'ındır;

ahirette de hamd O'nundur. O, hüküm
ve hikmet sahibidir, haber alandır. 

(Sebe Suresi, 1)

Hamd, göklerde ve yerde olanların 
tümü Kendisi'ne ait olan Allah'ındır;

ahirette de hamd O'nundur. O, hüküm 
ve hikmet sahibidir, haber alandır. 

(Sebe Suresi, 1)



bi ri ne uy gun ve du var la rı or tak tır. Bu, en az bal mu muy la en faz la de po la ma

ye ri ni sağ lar. Ay nı za man da bu hüc re ler çok da ya nık lı dır. Ken di ağır lık la rı nın

bir kaç ka tı nı ta şı ya bi lir ler. 137

Yu ka rı da ki alın tı da Karl von Frisch, "Ne den al tı gen?" so ru su nun ce va -

bı nı açık ola rak ver mek te dir. Ama asıl ce vap ve ril me si ge re ken arı la rın

bu nu na sıl keş fet tik le ri dir. Pe tek ler de ki bu ku sur suz ta sa rı mın arı lar ta ra -

fın dan ha ya li ev rim sü re ci için de ya vaş ya vaş ge liş ti ri le me ye ce ği ni an la -

mak için sa de ce sağ du yu lu bir in san ol mak ye ter li dir. Bir arı nın bir gün

beş gen pe tek ya pıp, da ha son ra ki gün üç gen de ne yip, bir sü re böy le de -

vam edip, da ha son ra ki gün ler de, yıl lar da ve ya yüz yıl lar da al tı ge nin pe -

tek ya pı mın da en kar lı şe kil ol du ğu nu an la yıp, bun da ka rar kıl dı ğı gi bi

bir se nar yo yu dü şün mek bi le son de re ce saç ma dır. Böy le bir şe yi id dia et -

mek, arı la rın en az in san lar ka dar akıl ve bi linç sa hi bi var lık lar ol du ğu nu

id dia et mek tir. Ki bu id di anın ka bul edil me si de ak len ve vic da nen müm -

kün de ğil dir.

Arı lar Al lah ta ra fın dan ya ra tıl mış lar dır. Ev rim sel bir sü reç ge çir me -

miş ler dir. Hiç bir şe kil de de ği şi me uğ ra ma mış lar dır. İlk ya ra tıl dık la rı an -

da ki özel lik le ri ney se gü nü müz de ki özel lik le ri de odur.

So nuç

Bu ki tap bo yun ca in ce le di ği miz gi bi, arı la rın yap tık la rı ço ğu iş in san -

lar için son de re ce hay ran lık ve ri ci dir. Bir kaç haf ta lık kı sa bir ya şam sü re -

si olan ba la rı la rı sı ray la bir iş ten di ğe ri ne ge çe rek ko van da ki tüm iş le ri

ya par lar. Yav ru ba kı mın dan pe tek in şa sı na, be sin bul ma dan bal üre ti mi -

ne ka dar her işi ba şa rır lar. 

Bu şa şır tı cı iş le ri ba şa ran bir ba la rı sı nın si nir sis te min de 7000 do la yın -

da si nir hüc re si bu lu nur. Oy sa bir in sa nın si nir hüc re le ri sa yı sı bu nun 2

mil yon ka tı dır.138 Bu na kar şı lık ba la rı sı, ki ta bın ba şın dan be ri bir kıs mı nı

ay rın tı lı ola rak in ce le di ği miz, in san la rı hay re te dü şü ren şu iş le ri ku sur -

suz ca ya pa bil mek te dir:

-Ko van da bir di zi kar ma şık işi ya par: Yav ru la rı bes le me, te miz lik yap -

ma, ha va lan dır ma, onar ma, ya rık la rı kap la ma gi bi;

-Özel lik le dost ve düş man arı la rı ayırt ede bil ir.

-Gü ne ş'in açı sı na gö re yön be lir le ye bil ir.

-Ult ra vi yo le ışın la rı nı fark ede bil ir.

-Ta şı dığı po len (çi çek to zu) ağır lı ğı nı he sap la ya bil ir.
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-Gö ğün par lak lı ğı na, yer yü zün de ki işa ret le re ba ka rak ve yo lu üze rin -

de ki ko ku la rı al gı la ya rak doğ ru bir uçuş ro ta sı tut tu ra bil ir.

-Uçuş sı ra sın da ka tet ti ği uzak lı ğı he sap ede bil ir. 

-Be sin bı rak mak için ko va nın en uy gun bö lü mü nü tes pit ede bil ir.

-Ko van da ya pı lan dans ta ha re ket le rin fre kan sı nı öl çe bil ir ve bu yol la

yi ye cek kay na ğı nın uzak lı ğı nı an la ya bil ir.

-Di ki ne ko nul muş bir ko van da dans edil di ğin de Gü neş ile yi ye cek

kay na ğı ara sın da ki açı yı he sap la ya bil ir.

-Son de re ce ku sur suz düz gün lük te al tı gen pe tek ler in şa ede bil ir…

An cak yu ka rı da say dı ğı mız iş le rin tü mü nü bir den ya pa bi len bu can lı -

lar la il gi li bir nok ta ya dik kat çek mek te fay da var dır: Bü tün bun la rı ba şa -

ran bir ba la rı sı nın bey nin de ki si nir hüc re le ri nin top lam sa yı sı, ye tiş kin bir

in sa nın La tin ce ba la rı sı (apis mel li fi ca) ke li me le ri ni söy le mek için kul lan -

dı ğı si nir hüc re si sa yı sın dan da ha az dır.139 Bir ba la rı sı nın top lam be yin

hac mi 0.74 mi li met re küp tür.140 Hat ta ko va nın en ha ya ti arı sı olan kra li çe -

nin bey ni ise -iri cüs se si ne rağ men- da ha da kü çük tür: 0.71 mi li met re küp.

İş te bu bil gi ler den kar şı mı za çı kan so nuç şu dur: Arı la rın yap tık la rı iş le rin

be yin ka pa si te le riy le bir bağ lan tı sı yok tur. On la ra tüm bu ku sur suz ye te -

nek ler "ve ril miş"tir.

Şim di bü tün bu bil gi le ri tek rar dü şü ne lim. Arı la ra, bu ola ğa nüs tü

özel lik le ri kim ver miş tir? İn san la rın ya pa ma ya cak la rı he sap la rı ya pa bi -

len, sa yı sız özel lik le do na tıl mış bu can lı lar, na sıl var ol muş lar dır? Bu hay -

van lar na sıl olur da, dün ya ya ge lir gel mez, hiç bir eği tim al ma dan, ina nıl -

maz iş ler ba şa rır lar? Da ha sı, gö rev le ri ni top lum sal bir dü zen için de na sıl

olur da ku sur suz ca ye ri ne ge ti rir ler? Sa hip ol duk la rı or ga ni zas yon an cak

çok üs tün bir akıl ta ra fın dan ya pı la bi le cek ka dar ku sur suz dur. Pe ki bu

şu ur suz can lı lar na sıl böy le bir or ga ni zas yo nu ger çek leş ti re bi lir ler?

İş te bu so ru lar üze rin de dü şün dü ğü müz de kar şı mı za çı kan tek bir

ger çek var dır: Arı la ra bu özel lik le ri, bu şa şır tı cı ye te nek le ri ve ren son suz

kud ret sa hi bi olan Al lah'tır. Al lah ya rat tı ğı tüm can lı lar da olu du ğu gi bi

arı lar da da sı nır sız il mi ni ve ör nek siz ya ra tı şı nı biz le re gös ter mek te dir.

Bu ya ra tı lı şa şa hit olan in san için ya pıla cak tek şey, her şe yin ha ki mi olan

Rabbimiz'i yü celt mek ve Allah'a tes lim ol mak tır.

… O'nun, al nın dan ya ka la yıp-de net le me di ği hiç bir can lı yok tur. Mu -

hak kak be nim Rab bim, dos doğ ru bir yol üze ri ne dir (dos doğ ru yol da

ola nı ko ru mak ta dır.) (Hud Su re si, 56)
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Sizin için hay van lar da da el bet te ib ret ler var dır, si ze

on la rın ka rın la rın da ki fers (ya rı sin di ril miş gı da lar) ile

kan ara sın dan, içen le rin bo ğa zın dan ko lay lık la ka yan

dup du ru bir süt içir mek te yiz. (Nahl Su re si, 66)



rı lar ta ri hin çok es ki de vir le rin den bu ya na in san la ra bal üre te rek

hiz met et mek te dir ler. Öy le ki arı cı lık ta ri hi MÖ 3500 yıl la rı na ka -

dar uzan mak ta dır.141

Ba lın Üre ti mi

Bi lin di ği gi bi ba lın ana mal ze me si, arı la rın çi çek ler den ve mey ve to -

mur cuk la rın dan top la dık la rı nek tar lar dır. Arı lar nek ta rı ba la çe vi rir ler.

Po len le rin ise bal ya pı mın da bir et ki si bu lun maz, arı lar ta ra fın dan sa de ce

pro te in ih ti yaç la rı nı gi der mek için kul la nı lır. 

Çi çek ler den ve mey ve to mur cuk la rın dan alı na rak yu tu lan nek tar, arı -

la rın "bal mi de si" de ni len or gan la rın da kim ya sal bir de ği şi me uğ rar ve

için de bir çok vi ta min ve mi ne ral bu lu nan ağır şe ker li bir sos ha li ni alır.

Da ha son ra bal, ko van da ki hüc re le re yer leş ti ri lir ve üzer le ri mum dan bir

ka pak la ör tü lür. Bal pe tek için dey ken arı lar ca sağ la nan özel ha va lan dır -

ma sis te mi sa ye sin de bil di ği miz tat ve kı va mı na ge lir.142

Ba lın ren gi, şe ker den ge si ve ta dın da ki fark lı lık ta ma men top la nan

nek tar lar dan kay nak lan mak ta dır. Ba lın ko ku su nu, çi çek ler de ki aro ma lı

"vo la til" ya ğı ve rir ki bu, ay nı za man da çi çek le rin ko ku la rı nı sağ la yan

yağ dır.

Bal üre ti mi çok bü yük bir ça ba ge rek ti rir. Ör ne ğin sa de ce 1/2 kg ham

nek ta rı top la mak için 900 arı nın bir gün bo yun ca ça lış ma sı ge rek mek te -

dir. Top la nan bu mik ta rın ise an cak bir kıs mı ba la çev ri le bi lir. Çi çek ler de -

ki nek tar dan el de edi le cek ba lın mik ta rı ta ma men ge ti ri len nek ta rın şe ker

kon sant re si ne bağ lı dır. Ör ne ğin el ma çi çe ği nin faz la şe ke ri bu lun maz. Bu

yüz den bu ağaç tan el de edi len nek ta rın çok azı ba la dö nüş tü rü le bi lir.143

450 gram lık saf ba lı el de ede bil mek için yak la şık ola rak 17.000 ba la rı -

sı nın 10 mil yon çi çe ği zi ya ret et me si ge rek li dir. Arı nın yi ye cek ara mak

için ih ti yaç duy du ğu or ta la ma bir ge zin ti, yak la şık ola rak 500 çi çek zi ya -

re ti ni ge rek ti rir ve 25 da ki ka sü rer. Bu yüz den 450 gram saf bal el de et -

mek için arı la rın 7000 iş sa ati ça lış ma la rı ge rek li dir. 144 

Son de re ce zah met li bir iş ol ma sı na rağ men arı lar, ba lı ih ti yaç la rın dan
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kat kat da ha faz la üre tir ler. Kuş ku suz bu, Al lah'ın in san la ra ver di ği gü zel

bir ni met tir. 

Ba lın İçe ri ği

Ba lın hiç şüp he siz ilk ak la ge len özel li ği tat lı ol ma sı dır. Bu nun se be bi

ba lın için de ki üç şe ker dir: Üzüm şe ke ri (% 34), sak roz (% 2) ve le vu lo se

(mey ve şe ke ri % 40).

Bun dan baş ka ba lın % 17'si su, ge ri ka lan % 7'lik bö lü mü ise de mir,

sod yum, sül für, mag nez yum, fos for, po len, man ga nez, alü min yum, gü -

müş, al bü min, dekst rin, nit ro jen, pro te in ve asit ler den olu şur. Ba lın ka li -

te si ni be lir le yen bu % 7'lik ka rı şım dır.145

Ba lı bil di ği miz şe ker den ayı ran çok önem li bir fark var dır. Şe ker an cak

sin di rim sis te min de de ği şi me uğ ra dık tan son ra ka na ka rı şır ken, bal sin -

di ri me ge rek ol ma dan çok sü rat li bir şe kil de ka na ka rı şır. Çün kü içer di ği

mey ve şe ke ri ve üzüm şe ke ri, ilk baş ta ora nı ol duk ça faz la olan sak ro zun

ters-yüz ol ma sıy la mey da na ge lir. Bu yüz den bu şe ker le re "ba sit şe ker ler"
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ARILAR KIŞIN NASIL BESLENİR?

B
ilin di ği gi bi ar› lar ba l› k›fl

için be sin ola rak de po la -

mak ta d›r. Ba l›n ne ka dar

üre ti le ce ği ise ta ma men çev re de -

ki çi çek kay nak la r› na bağl› d›r.

Ar› lar ko lo ni le ri ne ye te cek ka dar

ba l› çi çek ler sol ma dan bir ay ön ce

top la m›fl ol sa lar da bir ke na ra çe -

ki lip nek tar top la ma y› b› rak maz,

pe te ği ge nifl let me yo lu na gi de rek

da ha faz la bal de po la ma ya ça l› -

fl›r lar. 

Ar› c› lar ise bal ile do lu olan

pe tek le rin yal n›z bir k›s m› n› ko -

van dan al›r  çün kü ar› lar ba l›n bir

k›s m› n› k› fl›n be sin ola rak kul lan -

mak ta d›r lar. Eğer ba l›n bü yük bir

k›s m› n› al›r lar sa, k› fl›n ar› la r› fle -

ker li su ile bes ler ler. Sa de ce k› fl›n

çok sert geç ti ği gün ler de bir is tis -

na olur ve fle ker li su yet mez. Bu

du rum da ar› la ra bal ve ril me si

gerekir.

B



... Onların karınlarından
türlü renklerde şerbetler
çıkar, onda insanlar için
bir şifa vardır. Şüphesiz

düşünen bir topluluk için
gerçekten bunda bir 

ayet vardır.
(Nahl Suresi, 69)



de nir. Kı sa cası bal in san vü cu du nun en yük sek de re ce de ve en hız lı şe kil -

de fay da la na ca ğı şe kil de ta sar lan mış bir gı da dır. Ilık su ile ka rış tı rı lan ba -

lın bir kaç da ki ka için de vücuda ener ji ver di ği tes pit edil miş tir. 

Bal da ki Şi fa

Bal, ge rek için de ba rın dır dı ğı vi ta min ler ve mi ne ral ler le, ge rek se ya pı -

sal özel lik le ri se be biy le in san lar için tam bir şi fa ni te li ğin de dir ve Ku -

ran'da da bu ko nu ya dik kat çe kil miş tir:

Rab bin baları sı na vah yet ti: Dağ lar da, ağaç lar da ve on la rın kur duk la rı

çar dak lar da ken di ne ev ler edin. Son ra mey ve le rin tü mün den ye, böy le -

ce Rab bi nin sa na ko lay laş tır dı ğı yol lar da yü rü-uçu ver. On la rın ka rın la -

rın dan tür lü renk ler de şer bet ler çı kar, on da in san lar için bir şi fa var dır.

Şüp he siz dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten bun da bir ayet var dır.

(Nahl Su re si, 68-69)

Ba lın en önem li özel lik le rin den bi ri, için de bak te ri ba rı na ma ma sı dır.

Dr. Bo dag F. Beck "Bal ve Sağ lık" ad lı ki ta bın da bu na şöy le de ği nir: 

Bü tün can lı la rın ya şam la rı nı de vam et ti re bil mek için bir mik tar ne me ih ti yaç -

la rı var dır. Bak te ri ler bal la te mas et tik le rin de nem den yok sun ka lır ve yok

olur lar. Ay rı ca ba lın asi dik tep ki si de bak te ri le rin ya şa ma la rı için uy gun suz

bir or tam oluş tu rur. İn san vü cu du nu et ki le yen bir çok mik ro or ga niz ma bal da

yok olur. 146

Bal, için de bak te ri ba rın dır ma mak la kal maz ay nı za man da bir bak te ri

yok edi ci ola rak da kul la nı lır. Ör ne ğin an ti bi yo tik le re kar şı di renç li ol du -

ğu bi li nen MRSA bak te ri si nin ba la kar şı ko ya ma dı ğı tes pit edil miş tir.147

Dr. W. Sac kett bal sa ye sin de ti fo mik rop la rı nı 48 sa at için de yok et miş -

tir. Di zan te ri mik rop la rı 10 sa at için de öl müş tür.148

Bu bil gi ler den de an la şı la ca ğı gi bi bal, "şi fa" yö nü son de re ce güç lü bir

be sin dir. He nüz gü nü müz de ke sin ola rak tes pit edil miş bu özel li ği ne,

Ku ran'da 1400 yıl ön ce den dik kat çe kil miş tir. Kuş ku suz bu da, son suz

kud ret sa hi bi Al lah'ın in dir miş ol du ğu Ku ran'ın mu ci ze le rin den bi ri dir.

Ba lın için de, mi ne ral le rin, şe ker le rin ve bir çok vi ta mi nin ya nı sı ra, az

mik tar lar da, bir ta kım hor mon lar, çin ko, ba kır ve iyot da var dır. Yan say-

fadaki tab lo 100 gram ba lın kim ya sal ana li zi ni gös ter mek te dir.
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BEN ZER SİZ BİR BE SİN: ARI PO LE Nİ

Arı la rın bir baş ka ürün le ri de arı po le ni dir. Da ha ön ce de be lirt ti ği miz

gi bi arı lar çi çek ler den top la dık la rı po le ni doğ ru dan doğ ru ya kul lan maz,

"arı po le ni" de ni len bir mad de ye dö nüş tü rür ler. Bu dö nü şüm çi çek ten

top la nan po len le re, nek ta rın ve ba zı en zim le rin ek len me siy le ya pı lır. 

Ener ji

Su

Kar bon hid rat lar (top lam)

Fruktoz

Glukoz

Mailose

Sakaroz 1.

Protein ler, amino asit ler

vitamin ler ve minaral ler (top lam)

Thlamin

Ribol lavin

Nikotinik asit

Pan tot henic asit

Pyridoxine (B6)

Askorbik asit (C)

Kal siyum

Bakır

Demir

Mag nez yum

Man ganez

Fos for

Potas yum

Sod yum

Çin ko

Asit (ön celik li olarak gluconic asid)

Protein

Azot

Amino asit ler 

304.0 Kcal

17.1 g

82.4 g

38.5 g

31.0 g

7.20 g

1.50 g

0.50 g

<0.006mg

< 0.06mg

< 0.36mg

< 0.11mg

< 0.32mg

<2.2-2.4mg

<4.4-9.20mg

<0.003-0.10mg

<0.06-1.5 mg

< 1.2-3.50 mg

< 0.02-0.4 mg

< 1.9-6.30 mg

< 13.2-16.8 mg

< 0.0-7.60 mg

< 0.03-0.4 mg

0.57 % (0.17-1.17 %) 

% 0.266

% 0.043 

% 0.05-0.1 

Kaynak: www.honey-well.com/composit.html
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Arı la rın imal et tik le ri bu ka rı şım da ih ti ya cı mız olan her şey var dır. Arı

po le ni nin, % 25'i bit ki pro te ini dir. (8 ta ne si te mel ami no  asit ler den ol mak

üze re en az 18 ami no  asit) Bun dan baş ka bir dü zi ne den da ha faz la vi ta -

min, 28 mi ne ral, 11 en zim ve yar dım cı en zim ler ile 11 kar bon hid ra tı içe -

rir. Arı po le ni bu içe ri ğiy le bir be sin ol ma nın çok öte sin de bir de ğe re sa -

hip tir. 

1950'ler den bu ya na arı po le ni üze rin de bir çok ça lış ma sür dü rül mek -

te dir. Özel lik le Pa ris ya kın la rın da bu lu nan Api ary Araştırma La bo ra tu -

var la rı'n da bu ko nu da sa yı sız de ney ya pıl mış tır. Arı po le ni nin, ko li ba si -

li ve ba zı sal mo nel la lar (bir bak te ri tü rü) üze rin de et ki li olan an ti bi yo tik

mad de le ri içer di ği, bu nun ya nı sı ra, bes le yi ci, kuv vet li ve me ta bo lik avan -

taj lar sağ la yan bir mad de ol du ğu da an la şıl mış tır. 149

Bes len me uz ma nı Dr. Pa avo Ait ro la arı po le ni ni şöy le öv mek te dir:

Po len do ğa da ki be sin açı sın dan en zen gin ve mü kem mel be sin dir. Vü cu dun

stre se ve has ta lık la ra kar şı di ren ci ni ar tı rır, bir çok has ta lık va ka sın da iyi leş -

me yi hız lan dı rır..."150

Rus lar da arı po le ni ko nu su na ol duk ça önem ver miş ler dir. Vla di vos -

tok'ta ki Lon ge vity (Uzun Ya şam) Aka de mi si'nin baş ka nı Dr. Na un Pet ro -

vich Jo irich şöy le de mek te dir:

… Arı po le ni or ji nal bir be sin ve ilaç ha zi ne si dir. Ya şam için ge rek li olan bü -

tün te mel mad de le ri içer mek te dir.151

Fi zik sel per for man sın güç len di ril me si de arı po le ni ne bağ lan mış tır.

Carl son Wa de "Arı Po le ni ve Sağ lı ğı nız" (Bee Pol len and Yo ur He alth), Lin -

da Lynghe im ve Jack Scag net ti "Arı Po le ni," (Bee Pol len) ad lı ki tap la rın da,

arı po le ni sa ye sin de at let le rin güç len di ğin den bah set mek te dirler. 152

ARI SÜ TÜ

Arı sü tü son de re ce komp leks ve he nüz ta nım la na ma yan ba zı bi le şik -

ler içer di ği için sen te tik ola rak üre ti le me yen bir mad de dir. Do ğal hor -

mon lar, mi ne ral ler, B vi ta min le ri, fo lik asit, yağ asit le ri, vü cut ta ek sik li ği

Par kin son, Alz he imer ve ben ze ri di ğer si nir sis te mi has ta lık la rı na se bep
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olan acetylc ho li ne mad de si, ami no asit ler, pro te in ler, yağ lar ve kar bon -

hid rat lar ba kı mın dan zen gin dir. Ay rı ca vü cut ta ki do ku ye ni le me sin de ve

bü yü me sin de önem li bir ro lü olan as par tik asi ti de içer mek te dir. 

Arı sü tü an ti bak te ri yel, an ti vi rü tik, bes le yi ci ve yaş lan ma yı ön le yi ci

et ki le re sa hip tir. Ay rı ca so lu num, is ke let, si nir, üre tim, en dok rin, kalp da -

mar la rı, sa vun ma ve hüc re sis tem le ri için fay da lı dır. Arı sü tü hor mon

den ge si ni ha re ke te ge çi ri ci et ki ye sa hip tir. Hor mon la rı ve me ta bo lik

fonk si yon la rı dü zen ler ve nor mal leş ti rir. İn sa nın ya şı iler le dik çe bo zu lan

hüc re ye ni len me si ne yar dım eder. De ri prob lem le ri ni te da vi et me nin ya -

nı sı ra de ri nin ren gi ni de ko rur.

Kro nik yor gun luk, cid di has ta lık lar, ame li yat ya da trav ma gi bi du -

rum lar dan son ra vü cu dun güç ka zan ma sı nı sağ lar. Ener ji ar tı rı cı et ki si

var dır. Se rum ko lest ro lü ve yağ sa yım la rı nı dü şü rür, da mar sert li ği ni en -

gel le me ye yar dım cı olur. Ay rı ca ka ra ci ğe ri ko ru ma, do ku ve kas oluş tur -

ma, ke mik bü yü me ve sağ lı ğı nı des tek le me, ha fı za yı güç len dir me, ki lo yu

dü zen le me ve ya ra te da vi le ri nin des tek len me sin de de fay da lı ol du ğu ya -

pı lan araş tır ma lar so nu cun da an la şıl mış tır.

Al man ya'da de ği şik alan lar da ça lış ma lar ya pan dok tor lar arı sü tü nü

kö tü bes len miş ve pre ma tü re be bek le ri iyi leş tir me de kul lan mış lar dır. Arı

sü tü ile bes le nen be bek le rin ki lo ve sağ lık du rum la rın da iyi leş me gö rül -

müş tür. Bun dan baş ka arı sü tü ve ri len si nir sel ve ruh sal has ta la rın da

nor mal ki lo la rı na, da ha da ya nık lı bir si nir sis te mi ne ve da ha güç lü bir fi -

zik sel ve zi hin sel ya pı ya ka vuş tuk la rı göz len miş tir.

Arı sü tü yaş lan ma et ki si ni ge cik tir mek için, me no poz, bes len me ye ter -

siz li ği nin dü zel til me si, ek lem il ti ha bı, da mar has ta lık la rı, pep tik ül ser ler,

ka ra ci ğer ra hat sız lık la rı gi bi ra hat sız lık lar da ve ge nel ola rak da ha sağ lık -

lı ol mak için dok tor lar ta ra fın dan tav si ye edil mek te dir.153 
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Gör me din mi ki, ger çek ten, gök ler de ve yer de olan lar, Gü neş,

Ay, yıl dız lar, dağ lar, ağaç lar, hay van lar ve in san lar dan 

bir ço ğu Al lah'a sec de et mek te dir ler... (Hac Su re si, 18)



ala rı sı Mu ci ze si ad lı bu ki tap ta so nuç bö lü mü ne ka dar arı lar ile il -

gi li pek çok özel lik ten bah set tik. Arı lar da ki mü kem mel sis tem ler,

akıl cı dav ra nış lar, he sap la ma, plan la ma, in şa et me gi bi ye te nek ler

na sıl or ta ya çık mış tır so ru su nun ce va bı nı de lil le riy le bir lik te ver dik. Ay -

rı ca ev rim ci le rin me ka niz ma la rı nın ge çer siz li ği ni de arı la rın ha yat la rın -

dan, sa hip ol duk la rı me ka niz ma lar dan ör nek ler ve re rek de tay lı ola rak

an lat tık. En önem li si bu ki tap ta sağ du yu ile dü şü nen her in sa nın he men

gör dü ğü apa çık ger çek bir ke re da ha göz ler önü ne se ril di. 

Bu ger çe ği gör mek için ön ce lik le ilk arı nın na sıl ya şa mı nı sür dür dü ğü

so ru su nu araş tı ra lım. Ve bu so ru ya ev rim ci le rin tu tar lı bir ce vap ver me -

si nin as la müm kün ol ma dı ğı nı bir kez da ha gö re lim.

Bi lin di ği gi bi ev rim ci ler, can lı la rın te sa düf ler so nu cun da bir bir le rin -

den tü re dik le ri ni id dia eder ler. As lın da bu id dia te me lin den çök müş du -

rum da dır. (De tay lı bil gi için bkz. Ev rim Ya nıl gı sı bö lü mü) Ama biz şim -

di lik ilk arı nın te sa dü fen yer yü zün de var ol du ğu nu farz ede lim. Bu arı -

nın so yu nu de vam et ti re bil me si için mut la ka bir di şi arı da ha doğ ru su

kra li çe arı ol ma sı ge re kir. Ama kra li çe ken di be si ni ni el de et me ye te ne ği -

ne sa hip de ğil dir; bi lin di ği gi bi iş çi ler onu özel arı sü tüy le bes ler ler ve

kra li çe nin yu murt la ma ka bi li ye ti an cak bu şe kil de olu şur. Bu du rum da

bes le ne me yen ve yu murt la ma ka bi li ye ti ol ma yan bir kra li çe so yu nu da

de vam et ti re me den yer yü zün den yok ola cak tır. Ay rı ca kra li çe arı nın

yer yü zün de tek ba şı na ya şa mı nı sür dür me si de so yu nu de vam et ti re bil -

me si için ye ter li de ğil dir. Bir de kra li çe yi döl le ye cek er kek bir arı bu lun -

ma sı şart tır. 

Biz ay nı an da bir kra li çe bir de er kek arı nın yer yü zün de te sa dü fen

mey da na gel di ği ni –böy le bir şe yin ger çek leş me ih ti ma li sı fır dır as lın da-

farz ede lim. Kra li çe arı döl len me den son ra yu murt la ma ya baş la dı di ye

dü şü ne lim. Şim di kra li çe arı pe tek öre mez, çünkü böy le bir ye te ne ği yok -

tur. Yu mur ta la rı nı her han gi bir ye re bı ra kması da olmaz, çünkü yu mur -

ta lar dan çı kan lar va lar dışarıda ya şam la rı nı sür dü re mez ler. Ay rı ca kra li -

çe arı yav ru la rı nı bes le ye bi le cek yi ye cek le ri te min ede mez. Çünkü kraliçe

arının ne yu va sı nın dı şı na çı kıp po len top la ya bi lecek, ne de bal üre te bi -

lecek organları yoktur. Bu du rum da yu mur ta dan çı kan lar va la rın he men
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Göklerin, yerin ve her ikisi 
arasındakilerin Rabbidir; şu halde

O'na ibadet et ve O'na ibadette
kararlı ol. Hiç O'nun adaşı olan

birini biliyor musun? 
(Meryem Suresi, 65)



ha yat la rı nı kay bet me si ka çı nıl maz dır. Bütün bunların dışında ne kra li çe

arı nın, ne de er kek arı nın ken di le ri ni ko ru ya bi le cek bir iğ ne le ri yok tur.

Dolayısıyla düş man la rın dan ko run ma la rı ve lar va la rı nı da ko ru ma la rı

ke sin lik le müm kün de ğil dir.

So nuç ola rak bir arı nın te sa dü fen oluş ma sı nın ve var lı ğı nı sür dür me -

si nin as la müm kün ol ma dı ğı açık ça or ta da dır. Bu du rum da ev rim ci le rin

te sa düf te ori le ri nin de hiç bir ge çer li li ği yok tur; ya ni yer yü zün de bu lu nan

tek bir can lı nın özel lik le ri bi le ev rim te ori si nin çö kü şü nü biz le re gös ter -

mek te dir. Çün kü yal nız ca yu ka rı da ver di ği miz ör nek ler bi le, arı la rın yer -

yü zün de her tür lü işi ya pa bi len iş çi arı lar, ko lo ni nin so yu nu de vam et tir -

me si ni sağ la yan kra li çe arı ve onu döl le me ye te ne ği olan er kek arı lar ile

tek bir an da var ol duk la rı nı ke sin ola rak or ta ya ko yar. Tüm bu can lı la rın

aynı anda var ol ma la rı nın ye ga ne açık la ma sı ise, tü mü nün Al lah ta ra fın -

dan ya ra tıl dık la rı ger çe ği dir. İş te apa çık ger çek bu dur: Al lah tüm di ğer

can lı lar gi bi arı la rı da sa hip ol duk la rı üs tün ye te nek ler le bir lik te ya rat -

mış tır. Ve on la ra ih ti yaç la rı nın çok üs tün de bal üret me ye te ne ği ile do na -

ta rak in san la rın hiz me ti ne ver miş tir.

Akıl ve vic dan sa hi bi bir in sa nın bu ki tap bo yun ca oku du ğu, öğ ren di -

ği ger çek ler den çı kar ma sı ge re ken so nuç şu dur: Al lah kul la rı na kar şı son -

suz şef kat ve mer ha met sa hi bi dir. O gök ler de ve yer de olan her şe yin, tüm

can lı la rın tek ha ki mi dir. Can lı la rın sa hip ol duk la rı her tür lü özel lik

Al lah'ın son suz il mi nin ve kud re ti nin yer yü zün de ki te cel li le ri dir.

Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi

Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve güçlü-

dür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Casiye Suresi, 36-37)
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Gök le rin, ye rin ve iki si ara sın da bu lu nan la rın 

Rab bi dir, üs tün ve güç lü olan, ba ğış la yan dır.

(Sad Su re si, 66)



Darwinizm, yani ev-

rim teorisi, Yaratılış ger-

çeğini reddetmek ama-

cıyla ortaya atılmış, an-

cak başarılı olamamış

bilim dışı bir safsata-

dan başka bir şey de-

ğildir. Canlılığın,

cansız maddelerden

tesadüfen oluştuğu-

nu iddia eden bu

teori, evrende ve can-

lılarda çok açık bir düzen

bulunduğunun bilim ta-

rafından ispat edilme-

siyle ve evrimin hiçbir

zaman yaşanmadığını

ortaya koyan 350 mil-

yona yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın

tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da

kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapın-

da yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, ta-

raflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve ya-

pılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin

bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim dünya-

sında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'ler-

den sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlış ol-

duğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından di-

le getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi

farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçersizli-

ğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok ça-

lışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyo-

ruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da özetle-

mekte yarar vardır.



Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğreti ol-

makla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim

dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859

yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dün-

ya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine

kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak

bir atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmış-

lardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du;

ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi. Hat ta

Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun bö lüm de iti raf

et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan aşı -

la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor du.

Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in umut -

la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak -

mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le -

ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la açık -

la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev rim -

leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab lo

or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl ön-

ce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden

geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca

kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim

gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı,

teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia
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edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edi-

len o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiç-

bir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin

ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız

madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır.

Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti.

Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya -

pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne

je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip,

can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le -

rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü -

şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa -

çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı -

şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği ne

bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze rin de ki

kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı göz le

gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı. Dar win'in Tür le rin

Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak te ri le -

rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi -

lim dün ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma -

sın dan beş yıl son ra, ün lü Fran sız bi yo log

Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu

inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı

uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da var dı -

ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: "Can sız mad de -

le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke -

sin ola rak ta ri he gö mül müş tür." (Sidney Fox,

Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of

Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s. 2)
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Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun sü -

re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya pı sı nı or -

ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di ası nın ge çer siz li -

ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü Rus

bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at tı ğı bir -

ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et -

me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin

şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim

te ori si nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır."

(Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications,

1953 (Reprint), s. 196.)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu çö zü -

me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en ün lü sü,

Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen len di.

Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney

dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin

ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge -

çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın -

dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evidence

on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the American

Meteorological Society, c. 63, Kasım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at -

mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stanley Miller, Molecular

Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules,

1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü -

len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego Scripps

Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth der gi sin de

1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de sa hip

ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha yat yer yü -

zün de na sıl baş la dı? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat 1998, s. 40)
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Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konu-

sunda bu denli büyük bir açmaza girme-

lerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en

basit zannettikleri canlı yapıların bile

olağanüstü derecede kompleks özellik-

lere sahip olmasıdır. Canlı hücresi, in-

sanoğlunun yaptığı bütün teknolojik

ürünlerden daha   komplekstir. Öyle

ki, bugün dünyanın en gelişmiş labo-

ratuvarlarında bile cansız maddeler

biraraya getirilerek canlı bir hücre,

hatta hücreye ait tek bir protein bile

üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi

için gereken şartlar, asla rastlantılar-

la açıklanamayacak kadar fazladır.

Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya bile gerek yoktur.

Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza girerler. Çünkü hüc-

renin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir tanesinin dahi tesadü-

fen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka pro-

teinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen oluşma ih-

timalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile

evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir.

Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer

proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın proteinin hazır

bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı için protein-

ler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan

protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için

DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin
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ha la ev rim te ori si için son dere-

ce bü yük bir aç maz dır. 



Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger çek ler den

bir ta ne si, can lı lı ğın ina nıl maz de re ce de ki

komp leks ya pı sı dır. Can lı hüc re le ri nin çe -

kir de ğin de yer alan DNA mo le kü lü, bu nun

bir ör ne ği dir. DNA, dört ay rı mo le kü lün

fark lı di zi li min den olu şan bir tür bil gi ban -

ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da can lıy la il gi li

bü tün fi zik sel özel lik le rin şif re le ri yer alır.

n san DNA'sı ka ğı da dö kül dü ğün de, or ta -

ya yak la şık 900 cilt lik bir an sik lo pe di çı ka -

ca ğı he sap lan mak ta dır. El bet te böy le si ne

ola ğa nüs tü bir bil gi, te sa düf kav ra mı nı ke -

sin bi çim de ge çer siz kıl mak ta dır.

önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve

tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerekmektedir.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA

mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği bil -

gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu şan 900 cilt lik

bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta kım

özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en -

zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir.

Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si için iki -

si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den

oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni -

ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si -

nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik asit le rin

(RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola rak oluş ma la rı
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aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et -

mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or -

ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak -

ta dır. (Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific American, c.

271, Ekim 1994, s. 78.)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine or-

taya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek

gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teori-

sini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev rim

me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir ev -

rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon"

me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is -

min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de le -

si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün -

ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge -

yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce

ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me -

ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin

at la ra dö nüş tür mez.
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Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce

sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad -

lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon

hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Charles Darwin, The

Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press,

1964, s. 184.)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di dö -

ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak ce -

vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo log La -

marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik -

le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu -

cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar

cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça -

ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta -

bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra

dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania:

The Banner Of Truth Trust, 1988.)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le

ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re

ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek

ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu -

yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın

son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-

Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na

"fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de

rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo -

zul ma la rı ek le di. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilme-

lerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir.

Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, ku-
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lak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonla-

ra", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu id-

dia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek var-

dır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlıla-

ra zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir.

Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey da na ge -

lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas yon la rın ev rim sel

bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir. Za ten yük sek de re ce de özel -

leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et -

ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de -

ği şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve -

ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı -

kım ge ti rir. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First

Edition, Harvard University Press, 1964, s. 179.)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren

mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol du ğu gö -

rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak gös ter -

di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge -

ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser -

dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz.
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anten

gözler

ağız

bacak Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın -

dan be ri si nek le ri mu tas yo -

na uğ ra ta rak, fay da lı mu -

tas yon ör ne ği oluş tur ma ya

ça lış tı lar. An cak on  yıl lar ca

sü ren bu ça ba la rın so nu -

cun da el de edi len tek so -

nuç, sa kat, has ta lık lı ve

ku sur lu si nek ler ol du. En

solda, nor mal bir mey ve si -

ne ği nin ka fa sı ve sağ da

mu tas yo na uğ ra mış di ğer

bir mey ve si ne ği.



Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey

ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı -

ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de -

nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: 

Ara Form lar dan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en

açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerin-

den türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine

dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu

dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve

kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara

türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yan-

dan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen

canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yan-

dan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış ol-

malıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusur-

lu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkla-

rı bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayıla-

rının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu

garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe şit le ri

mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın ka nıt la rı da sa -

de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Charles Darwin, The Origin of

Species, s. 172, 280.)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir aç-

maz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının

"Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yaz-

mıştı:
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Kretase dönemine ait bu
timsah fosili 65 milyon 
yıllıktır. Günümüzde 
yaşayan timsahlardan 
hiçbir farkı yoktur.

İtalya'da çıkarılmış bu
Mene balığı fosili 
54 - 37 milyon yıllıktır.Bu 50 milyon yıllık çınar 

yaprağı fosili ABD çıkarılmış-
tır. 50 milyon yıldır çınar 
yaprakları hiç değişmemiş, 
evrim geçirmemiştir.



Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden

sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa

halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara ge-

çiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katma-

nında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka

böyle bağlantılarla dolu değil? (Charles Darwin, The Origin of Species, s.

172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da

hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast la -

na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul gu -

lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re,

ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci ol -

ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de, tür ler

ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı la şı rız; ka -

de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup lar gö rü rüz.

(Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the

British Geological Association, c. 87, 1976, s. 133.)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş for -

mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu, Dar -

win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la -

rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den

ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık -

ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev -

rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek ye ga ne

iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem mel ve ek sik -

siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma -

dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı

tür le rin den ev rim le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve

mü kem mel bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl

ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Douglas J. Futuyma, Science on

Trial, New York: Pantheon Books, 1983. s. 197.)
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Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi -

çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar -

win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil Ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, in-

sanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde

maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl ön-

ce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı

"ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu se-

naryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may -

mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar ger -

çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den

baş ka bir şey de ğil dir. Lord Solly Zuc ker -

man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil -

te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana -

to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri

üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap -

sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce

so yu tü ken miş bir may mun tü rü ne

ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir

ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş -
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Ev rim ci ler, fo sil ler üze rin de

yap tık la rı yo rum la rı ge nel de

ide olo jik bek len ti le ri doğ rul tu -

sun da ya par lar. Bu ne den le

var dık la rı so nuç lar çoğun luk la

gü ve ni lir değil dir. 
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tir. (Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution:

Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389. )

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni in -

san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar, Aust -

ra lo pit he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı la ra ait

fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe -

ma ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir

iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en

önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan

zin cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Rennie, "Darwin's

Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Aralık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo sa -

pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin ata sı ol -

du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son bul gu la rı, Aust ra -

lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay -

n sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil

ka lın tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı in san lar ile

may mun lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu

gös ter me kte dir. Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler,

ger çek dı şı bir ta kım çi zim ve ma ket le re umut 

bağ la mış lar dır. Fo sil ka lın tı la rı nın üze ri ne 

di le dik le ri mas ke le ri ge çi rir ve ha ya li ya rı 

may mun ya rı in san yüz ler oluş turur lar. 

S A
H T E
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nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Walker, Science, c. 207,

1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskı, New York: J. B.

Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge:

Cambridge University Press, 1971, s. 272)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok mo -

dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve Ho mo

sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır. (Time,

Kasım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın

ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to -

log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın,

Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa nım sı)

çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki, bun la rın bi -

ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev -

rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler. (S. J. Gould, Natural

History, c. 85, 1976, s. 30.)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta kım

"ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa gan da

yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su, hiç bir bi lim -

sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le -

yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn -

gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man,

bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza -

nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola rak

ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rı na

ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en "bi -

lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel -

pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir.

Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker -

man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve

bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le

açık lar:



BALARISI MUCİZESİ188

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa yı lan bu

alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri hi nin yo rum lan -

ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir kim se için her şe yin müm -

kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin

çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly

Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications,

1970, s. 19.)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir ta -

kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum la ma -

la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter se niz

ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço cuk la rın bi -

le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Do -

la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya ge -

le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil -

de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim;

can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi -

ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den

ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir

"de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek

ses le di le ge ti re me dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la

in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu lu -

nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment ler den

bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan an cak bu

ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril -

le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar  ami no asit, is te dik le -

ri ka dar da pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve

nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril -

le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz -

man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca,

hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. 



Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha yır.

Bu nu da ha iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Üsttekine ben zer bir va ri le 

can lı la rın olu şu mu için ge rek li olan bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in le ri

kı sa ca sı ev rim ci le rin is te dik le ri, ge rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım. Ola bi le -

cek her tür lü kim ya sal ve fi zik sel yön te mi kul la na rak bu ele ment le ri ka rış tı ra lım ve 

is te dik le ri ka dar bek le ye lim. Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ne ka dar bek le nir se bek len sin bu

va ril den can lı tek bir var lık bi le çı ka ra ma ya cak lar dır. 



Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina -

nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar

o va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la -

rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le -

ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do -

ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri,

ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar -

ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı -

ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra maz lar.

Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art ar da baş ka

ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı

bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak

Yüce        Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir

saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün -

mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko nu

ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa ca

ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak dü şer.

Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür

ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya

ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez -

de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu -

lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka ran lık,

ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir

yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret -

mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek no -

lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin

şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı
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kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik ve ka li te de ki bu

gö rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si -

ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le -

viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş -

ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş -

tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV

ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü -

yük bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si -

ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers -

pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya, gö zün

gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu bir te le viz -

yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç bo yut lu gör -

mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu -

la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü -
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ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da

da mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz ma -

nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda nız da

du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di ve

bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di de se ne dü şü nür sü nüz? Bin -

ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet te -

sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te sa dü -

fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer li dir. Dış

ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile -

tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç

ku lak da bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de -

rir. Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer -

ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se de

ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de ol sa

bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de al gı la -

nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz,

ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir

ci haz la bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li -

ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı yor -

sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt ci -

haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis tem -

le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de

ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net -

lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin

üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se -

sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik

se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız.

An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net

ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi -

bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu

al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 
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Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı,

göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. An cak

gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir ger çek

da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri, kuş la -

rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar, elek-

t rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya ki tap la -

rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de tay okur su -

nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya -

maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola -

rak al gı la yan kim dir? 
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dünyayı seyre-
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Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al -

gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc re -

le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du ğu nu

zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek -

te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü -

yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la -

rın da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç

san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li,

göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup,

O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar la

açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın kö ke -

ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la -

rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara

form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim

te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni -

te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce,

bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün -

de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li -

me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin den

as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler, ma ter -

ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri -

le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden ün lü

bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le -

won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et -

mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil miş, doğ -

ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge tir me -

ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me
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olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti -

ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut -

lak doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve -

re me yiz. (Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York

Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşa-

tılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka

hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz madde-

nin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin

kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçek-

lerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle,

yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştu-

ğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabul-

dür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul

etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam et-

mektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar

ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sa-

hip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden,

en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren

Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin 

En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin

et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san, bi -

lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si -

nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir va-

rilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların

karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profesörle-

rin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının,

Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylan-

ların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üstelik,

bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler, kültürlü, eğitim-
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li insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve

en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya ta-

rihinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve mantıkla dü-

şünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip

çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka inanç veya iddia

daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının

Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları

putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yap-

tıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlük-

tür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır.

Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmek-

ten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetler-

den bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için fark

et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür -

le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azap on la -

ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)
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… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır bu -

nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar hay -

van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar -

dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah, Hicr Suresi'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le inan -

ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı yük -

sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len -

miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in san -

la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü yü nün

bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci bir du -

rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık

ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya -

nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka -

rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur

gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun olan her

tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le

do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka

bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı

kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa (as) ve

Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa (as),

Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di "bil gin bü -

yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz.

Mu sa (as), bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet -

le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le ri ni

bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir

si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -

Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebil-

mişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koy-
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duğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını

yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı ve rin -

ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la yıp

yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk -

la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler

ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etki-

leyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile,

söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün et-

kisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bun-

ları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeçmezler-

se gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozulduğunda" kü-

çük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi sa-

vunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören

Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu

şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da, ge le -
ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den bi ri ola -
ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir hi po te -

zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la ya cak tır.

(Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans,

1980, s. 43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san lar

"te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si dün ya

ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta nım la na -

cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya nın da in san -

la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı

öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık -

la dü şün mek te dir.

Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka 
bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi bilen, 

hüküm ve hikmet sahibi olansın."
(Bakara Suresi, 32) 
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