






● 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'ın 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 tiğimiz özel lik leri taşıyan ve okumak -
tan hoş lan dığını um duğumuz bu kitap la ay nı vasıf lara sahip daha bir çok eser ol duğunu göre-
cek tir. İmani ve siyasi konular da yarar lanabileceği zen gin bir kay nak birikiminin bulun -
duğuna şahit olacak tır.

● Bu eser ler de, diğer bazı eser ler de görülen, yazarın şah si kanaat lerine, şüp heli kay nak lara day-
alı izah lara, mukad desata kar şı gereken adaba ve say gıya dik kat edil meyen üs lup lara, bur -
kun tu veren ümit siz, şüp heci ve ye'se sürük leyen an latım lara rast layamaz sınız. 

OKUYUCUYA

Birinci baskı: Kasım 1998 / İkinci baskı: Ocak 2008 / Üçüncü Baskı: Şubat 2010

ARAŞTIRMA YAYINCILIK
Talatpaşa Mah. Emirgazi Caddesi İbrahim Elmas İş Merkezi 

A Blok Kat 4 Okmeydanı - İstanbul  Tel: (0 212) 222 00 88

Baskı: Seçil Ofset / 100. Yıl Mah. MASSİT Matbaacılar Sitesi 4. Cad. No: 77 
Bağcılar - İstanbul  -  Tel: (0 212) 629 06 15

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladı ı

"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmı tır.



HARUN YAHYA

(ADNAN OKTAR)

KARINCA

MUCİZESİ



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 30.000 res min yer al dı ğı top lam

45.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 60 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'ın 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'ın 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'ın 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

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

Yazar ve Eserleri Hakkında



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 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 vel hi (Ma uri tus'ta 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 du ğu nu, bu hiz met te ki et -
ki, ba şa rı ve sa mi mi ye tin açık ça gö rül dü ğü nü oku yu cu la rın ge nel ka na atin den an la ya bi lir ler. 
Bi lin me li dir ki, dün ya üze rin de ki zu lüm ve kar ma şa la rın, Müs lü man la rın çek tik le ri ezi yet le rin
te mel se be bi din siz li ğin fik ri ha ki mi ye ti dir. Bun lar dan kur tul ma nın yo lu ise, din siz li ğin fik ren
mağ lup edil me si, iman ha ki kat le ri nin or ta ya kon ma sı ve Ku ran ah la kı nın, in san la rın kav ra yıp
ya şa ya bi le cek le ri şe kil de an la tıl ma sı dır. Dün ya nın gün den gü ne da ha faz la içi ne çe kil mek is -
ten di ği zu lüm, fe sat ve kar ga şa or ta mı dik ka te alın dı ğın da bu hiz me tin el den gel di ğin ce hız lı
ve et ki li bir bi çim de ya pıl ma sı ge rek ti ği açık tır. Ak si hal de çok geç ka lı na bi lir.
Bu önem li hiz met te ön cü ro lü üst len miş olan Ha run Yah ya kül li ya tı, Al lah'ın iz niy le, 21. yüz -
yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edilen huzur ve barışa, doğ ruluk ve adalete, güzel lik ve
mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.
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u ki tap ta si ze, çok ya kın dan ta nı dı ğı nız, her za man her yer de rast la -
dı ğı nız fa kat faz la dik ka ti ni zi çek me yen, çok be ce rik li, çok sos yal,
çok akıl lı bir var lı ğı, “ka rın ca”yı an la ta ca ğız. Bir çok in sa nın gün lük

ya şan tı sı nın için de pek bir önem ifa de et me yen bu mi li met rik var lık -
la rın, mu ci ze ler le do lu ha yat la rı nı in ce le ye ce ğiz.

Tek no lo ji, kol lek tif ça lış ma, as ke ri stra te ji, ge liş miş bir ile ti şim ağı,
ör nek ve ras yo nel bir hi ye rar şi, di sip lin, ku sur suz bir şe hir plan la ma -
sı... İn san la rın  her za man ye te ri ka dar ba şa rı lı ola ma dı ğı bu alan lar da,
ka rın ca lar da ima ba şa rı lı dır lar. Zor lu ra kip le ri ni bas tır mak ve güç do -
ğa ko şul la rı na da ya na bil mek için ge rek li her şe ye sa hip olan bu can lı -
la ra bak tı ğı nız da, hep si nin bir bi ri nin ay nı sı ol du ğu nu dü şü ne bi lir si -
niz. Ger çek te ise, bin ler ce çe şi ti olan ka rın ca la rın, her çe şi ti ay rı özel -
lik le re sa hip tir. Dün ya nın en ka la ba lık nü fu su na sa hip olan bu can lı -
la rın, yu ka rı da say dı ğı mız özel lik le ri çer çe ve sin de, biz le re yep ye ni
ufuk lar ka zan dı ra bi le ce ği ne ina nı yo ruz. Bu ki tap, ka rın ca la rın özel ve
hay ran lık uyan dı ran dün ya sı nı keş fet me mi zi sağ la ya cak. Ya pı lan ba -
zı he sap la ma la ra gö re en es ki si yak la şık 100 mil yon yıl ya şın da olan
fo sil le riy le bu gün kü ler ara sın da hiç bir fark lı lık bu lun ma yan ve yak la -
şık 8000 tü rü bu lu nan ka rın ca top lu luk la rı nın, o kü çü cük be den le riy le
ne ler ba şa ra bil dik le ri ni gö re ce ğiz.

Ka rın ca la rın özel dün ya sı nı keş fe der ken, bu mü kem mel sis tem
hay ran lık uyan dı ra cak, dü şün me ve araş tır ma ih ti ya cı mı zı ar ttı ra cak -
tır. Ay nı za man da ev rim te ori si nin yan lış la rı nı gö rüp, Al lah’ın ku sur -
suz ya ra tı şı na bir lik te şa hit ola ca ğız. Bu ise son de re ce önem li bir iş tir.
Çün kü Ku ran’da da do ğa üze rin de dü şü nen ve böy le ce Yü ce Al lah’ın
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bü yük lü ğü nü ta nı yan in san mo de li övül müş ve bu mo del inanç lı ki şi -
le re ör nek ola rak ve ril miş tir. Ayet ler de bu du rum şöy le ha ber ve ril -
mek te dir:

Şüp he siz gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da ge ce ile gün dü zün ar dar -
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 bun la rı 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)

Bu ki ta bın da, oku yan la rı  da ha de rin dü şün me ye sev k et me si ni ve
her şe yi ya ra tan Al lah’ın üs tün gü cü ne ve ör nek siz ya rat ma sa na tı na
hay ran lık duy ma la rı na yar dım cı ol ma sı nı umu yo ruz.

10 Karınca Mucizesi

45 milyon ya ındaki i  çi ka rın ca 
Dö nem: Se no zo ik za man, Eo sen dö ne mi
Ya : 45 mil yon yıl
Böl ge: Rus ya

Re sim de gö rü len i çi ka rın ca Hyme nop te ra (zar ka nat lı lar) ta kı mı na For mi ci dae fa -
mil ya sı na da hil dir. Açık ça gö rül dü ü üze re, gü nü müz i çi ka rın ca la rın dan fark sız dır.
Olay la ra ob jek tif ba kan ve man tık lı  dü ü nen bir in san için as lın da ger çek apa çık tır:
Bi li min ula  tı ı son nok ta da ev rim te ori si nin ye ri yok tur. Dar wi nist ler, ken di zi hin le -
rin de olu  tur duk la rı bir ha ya lin pe in den git mek te, her tür lü bilim sel delile ra men
bu sap lan tıların dan bir tür lü vaz geçememek tedirler.



er yü zün de en ka la ba lık nü fu sa sa hip olan can lı lar, ka rın ca lar dır.
Her ye ni do ğan 40 in sa na kar şı lık, 700 mil yon ka rın ca dün ya ya ge -
lir. İn san lar da hil pek çok can lı dan da ha faz la nü fu sa sa hip olan ka -

rın ca lar hak kın da öğ re ne bi le ce ği miz çok faz la bil gi var dır.
Bö cek tür le ri nin en “sos yal”le rin den bi ri olan ka rın ca lar, son de re -

ce iyi "ör güt len miş" bir dü zen için de, “ko lo ni ler” de nen top lu luk lar
ha lin de ya şar lar. Ör güt len me le ri öy le ge liş miş bir dü zen için de dir ki,
bu açı dan in san la rın ki ne ben zer bir uy gar lı ğa sa hip ol duk la rı bi le söy -
le ne bi lir. 

Ka rın ca lar be sin le ri ni üre tip de po lar ken, yav ru la rı nı gö ze tir, ko lo -
ni le ri ni ko rur ve sa va şır lar. Hat ta “ter zi lik” ya pıp, “ta rım”la uğ ra şan,
“hay van ye tiş ti ren” ko lo ni ler bi le var dır. Ara la rın da çok güç lü bir ile -
ti şim ağı bu lu nan bu hay van lar, top lum sal ör güt len me ve uz man laş -
ma açı sın dan ba kıl dı ğın da, hiç bir can lı ile kı yas la na ma ya cak üs tün -
lük te dir ler.

Gü nü müz de top lum sal ör güt len me le ri sağ la mak, sos yo-eko no mik
so run la ra ka lı cı çö züm ler bu la bil mek için ku ru lan “dü şün ce grup la -
rı”nda (think-tank ler), üs tün ze ka ve eği tim dü ze yi ne sa hip araş tır ma -
cı lar ge ce li gün düz lü ça lış ma lar yap mak ta dır lar. İde olog lar asır lar dır
sos yal mo del ler üret mek te dir ler. Bun ca yo ğun ça ba ya rağ men dün ya
ge ne li ne bak tı ğı mız da, he nüz ide al bir sos yo-eko no mik top lum dü ze -
ni ne ula şı la bil miş de ğil dir. İn san top lu luk la rı için de da ima re ka be te
ve ki şi sel çı kar la ra da ya lı bir dü zen an la yı şı ol du ğun dan, ku ru lan dü -
zen le rin ku sur suz ol ma sı hiç bir za man müm kün ola ma mak ta dır. Oy -
sa ka rın ca lar ken di le ri açı sın dan en ide al olan sos yal sis te mi mil yon -
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lar ca se ne ön ce sin den kur muş ve gü nü mü ze ka dar hiç bir ak sak lı ğa
mey dan ver me den sür dü re gel miş ler dir.

Pe ki bu mi li met rik can lı lar na sıl olu yor da böy le bir dü ze ni sağ la ya -
bi li yor lar? Bu mut la ka ce vap aran ma sı ge re ken bir so ru dur. 

Bu so ru ya ce vap ver me ye ça lı şan ev rim ci ler, ka rın ca la rın 80 mil yon
yıl ön ce ar ka ik bir ya ba na rı sı tü rü olan “Tip hi idae”den tü re dik le ri ni,
65-140 mil yon yıl ön ce ani den “ken di ira de le riy le” sos yal leş me ye baş -
la dık la rı nı ve bö cek le rin ev ri mi nin en üst ba sa ma ğı nı oluş tur duk la rı -
nı id dia eder ler. An cak bu sos yal leş me nin se bep le ri ni ve olu şu mu nu
her han gi bir şe kil de açık la maz lar. Çün kü ev ri min te mel me ka niz ma sı,
ha yat la rı nın de va mı için can lı la rın bir bir le riy le kı ya sı ya mü ca de le et -
me le ri ni ge rek tir mek te dir. Bu na gö re her tür ve o tü rün için de ki her
bi rey yal nız ca ken di si ni ve ken di yav ru la rı nı dü şü nür. (Yav ru la rı nı
dü şün me ye ne den ve na sıl baş la dı ğı so ru su da ev rim için ay rı bir çık -
maz dır, ama şim di lik bu nok ta yı at lı yo ruz.) Bu tür bir “ev rim ka nu -
nu”nun na sıl olup mer ke zin de fe da kar lı ğın yer al dı ğı bir sos yal sis te -
mi oluş tu ra bi le ce ği so ru su el bet te ce vap sız dır.

Ya nıt lan ma sı ge re ken so ru lar bu ka dar la sı nır lı de ğil dir. Bir mil yon
ta ne si nin si nir hüc re le ri nin top la mı an cak 20 gram olan bu can lı lar,
“ani den” grup lar ha lin de sos yal leş me ka ra rı al mış ola bi lir ler mi? Ve -
ya böy le bir ka ra ra var dık tan son ra top la nıp bu grup laş ma nın ku ral la -
rı nı be lir le ye bi lir ler mi?  Be lir le dik le ri ni ka bul et sek bi le, hep si bu ye -
ni sis te me iti raz sız ita at eder mi? Bü tün bu im kan sız la rı ger çek leş tir -
dik ten son ra mı mil yon lar ca üye li ko lo ni ler ku rup ile ri bir sos yal dü -
zen sağ la ya bil miş ler dir?

Pe ki bu mü ca de le için de bir “kast sis te mi” na sıl or ta ya çık mış tır?
Ön ce lik le şu so ru nun ce vap lan ma sı ge re kir: Kra li çe ve iş çi far kı na sıl
or ta ya çık mış tır? Ev rim ci ler bu nok ta da, iş çi le rin ara sın dan bir gru bun
ça lış ma yı bı rak tık la rı nı ve uzun bir za man di li mi için de ge ne tik fark -
lı lık lar ya şa ya rak iş çi ka rın ca lar dan fark lı bir fiz yo lo ji ye sa hip ol duk -
la rı nı öne sü re cek ler dir. An cak bu dö nü şüm sü re ci için de söz ko nu su
“kra li çe aday la rı”nın na sıl bes len di ği so ru su kar şı mı za çık mak ta dır.
Çün kü kra li çe ka rın ca lar yi ye cek ara maz lar, iş çi le rin ge tir dik le ri be -
sin ler le bes le nir ler. Eğer ba zı iş çi ler ken di le ri ni “kra li çe” ola rak gör -
me ye baş la mış ol sa lar bi le, bu hi ye rar şi na sıl ve ne den di ğer iş çi ler ta -
ra fın dan ka bul edil miş tir? Da ha sı, ne den bu kra li çe yi bes le me ye ra zı
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ol muş lar dır? Ev ri me gö re için de bu lun duk la rı “ya şam mü ca de le si”,
yal nız ca ken di le ri ni dü şün me le ri ni ön gör mek te dir çün kü.

Tüm bö cek ler ha yat la rı nın bü yük kıs mı nı yi ye cek ara mak la ge çi rir -
ler. Yi ye cek bu lur, yer, ye ni den acı kır, ye ni den arar lar. Bir de teh li ke -
ler den ka çar lar. Ev ri min id di ala rı dü şü nül dü ğün de, ka rın ca la rın da
mil yon lar ca yıl ön ce böy le “bi rey sel” ya şa dık la rı, son ra bir gün sos yal -
leş me ye ka rar ver dik le ri  ka bul edil me li dir. An cak ara la rın da or tak bir
ile ti şim yok ken -çün kü ile ti şim ev ri me gö re sos yal leş me nin bir so nu -
cu dur- ka rın ca la rın bu sos yal dü ze ni “kur ma ya” na sıl “ka rar ver dik -
le ri” so ru su nun ev rim ci ler açı sın dan hiç bir ce va bı yok tur. Da ha sı, bu
sos yal leş me için ge rek li olan ge ne tik fark lı laş ma yı na sıl el de et tik le ri
so ru su nun da hiç bir bi lim sel iza hı yok tur.

Tüm bun lar bi zi tek bir nok ta ya gö tür mek te dir: Ka rın ca la rın mil -
yon lar ca yıl ön ce gün ler den bir gün “sos yal leş me ye” baş la dık la rı nı id -
dia et mek, ak lın ve man tı ğın tüm te mel ku ral la rı nı çiğ ne mek de mek -
tir. Ko nu nun tek açık la ma sı ise şu dur: De tay la rı nı ile ri ki bö lüm ler de
gö re ce ği miz sos yal dü zen ka rın ca lar la bir lik te bir an da ya ra tıl mış tır
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ve yer yü zün de ki ilk ka rın ca ko lo ni sin den bu gü ne dek bu sis tem hiç
de ğiş me miş tir. Ku ran'da, ka rın ca la rın ki ne ben zer bir sos yal dü ze ne
sa hip olan arı lar dan söz edi lir ken, bu dü ze nin on la ra “il ham” edil di ği
şöy le ha ber ve ri lir:

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)

Ayet te, bal arı la rı nın tüm iş le ri nin on la ra Al lah'ın ver di ği bir “il -
ham”la yü rü dü ğü bil di ril mek te dir. Bu na gö re bu hay van la rın kur duk -
la rı tüm “ev ler”, ya ni ko van lar -ve do la yı sıy la bu ko van lar da ki tüm
sos yal dü zen- bal yap mak için sür dür dük le ri tüm iş lem ler, Al lah’ın
on la ra il ha mıy la ger çek leş mek te dir.

Ka rın ca la rı in ce le di ği miz de on lar da ki du ru mun da bun dan fark sız
ol du ğu nu gö rü rüz. On la ra da Al lah ta ra fın dan be lir li bir sos yal dü zen
il ham edil miş tir ve bu na har fiy yen uy mak ta dır lar. Her ka rın ca tü rü -
nün ken di si ne ve ril miş olan gö re vi ek sik siz ye ri ne ge tir me si nin ne de -
ni bu dur. Ni te kim Al lah'ın do ğa da ya rat tı ğı ka nun da bu dur. Do ğa da
ev ri min id dia et ti ği gi bi ba şı boş ve te sa dü fi bir “ya şam mü ca de le si”
yok tur, hiç bir za man da ol ma mış tır. Tüm can lı lar ken di le ri ne Al lah ta -
ra fın dan ve ri len gö rev le ri ye ri ne ge ti rir ler. Bir ayet te şöy le buy rul -
mak ta dır:

“O’nun (Al lah’ın) al nın dan ya ka la yıp de net le me di ği hiç bir can lı
yok tur” (Hud Su re si, 56) ve “O (Al lah) rı zık ve ren dir”. (Za ri yat
Su re si, 58)

İn san la ra dü şen Al lah'ın can lı lar da ya rat tı ğı bu özel lik ler üze rin de
dü şün mek ve Rab bi miz'in hoş nut ola ca ğı bir ya şam sür mek tir. 

11. yüz yı lın bü yük İs lam ali mi Ab dül ka dir Gey la ni iman ha ki kat le -
ri ne bü yük önem ver miş tir. Eser le rin de in san la rı Al lah'ın yarattığı bu
de lil le r üze rin de dü şün me ye ça ğır mış tır:

Ey Ev lad! Ka ina tın her zer re sin de Al lah'ın gü zel sa na tı var dır. Bu gü zel
sa nat la rın her bi ri Hakk'a var dı ran de lil ler dir. Bu de lil le re ya pı şan her kes
Hakk'a va ra bi lir. De rin dü şün ce le re dal. Dü şün cen de rin le re kök sal dık ça
yük se lir sin ve yü ce lir sin. (Abdülkadir Geylani, İlahi Armağan, s. 39)
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25 Milyon Yıllık Ka rın ca Fosili
Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Ya : 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Milyonlarca yıldır de i meden varlıklarını devam ettiren karıncalar,
evrim teorisinin geçersiz oldu unu gösteren delillerden biridir. 



a rın ca la rın ko lo ni ler ha lin de ya şa dık la rın dan ve ara la rın da mü -
kem mel bir iş bö lü mü nün ha kim ol du ğun dan bah set miş tik. Sis tem -
le ri ni da ha ya kın dan in ce le di ği miz de, ol duk ça or ji nal bir top lum

ya pı sı na sa hip ol duk la rı nı da gö re ce ğiz. Ay rı ca çok fe da kar ol duk la rı
da dik ka ti mi zi çe ke cek tir. 

Ka rın ca lar üze ri ne uzun yıl lar araş tır ma yap mış pek çok bi lim ada -
mı,  bu can lı la rın ile ri sos yal dav ra nış la rı ko nu su na he nüz bir açık lık
ge ti re me miş tir. Was hing ton Car ne gie Ens ti tü sü Baş ka nı Dr. Caryl P.
Has kins’in bu ko nu da ki iti ra fı şöy le dir:

60 yıl lık araş tır ma ve ça lış ma dan son ra ha la ka rın ca la rın de tay lı sos yal
dav ra nış la rı na hay ret edi yo rum. Ko ku ve vü cut li sa nı na da ya lı kar ma şık
fa kat ken di le ri nin ko lay ca an la ya bi le ce ği bir sis tem oluş tur muş lar. Ka rın -
ca lar bi zim hay van dav ra nış la rı nı in ce le me miz için iyi bir mo del oluş tu ru -
yor.1

Ka rın ca la rın ba zı ko lo ni le ri, nü fus ve ya şa ma ala nı açı sın dan o ka -
dar ge niş tir ki; bu den li bü yük bir alan da ku sur suz bir dü zen oluş tu -
ra bil me le ri ni, ev rim ci le rin te sa düf id di ala rıy la açık la ma la rı müm kün
de ğil dir. 

Bu ge niş ko lo ni le re bir ör nek ola rak Af ri ka’nın İs hi ka ri sa hi lin de
ya şa yan, For mi ca Ye sen sis adın da ki ka rın ca tü rü nü ve re bi li riz. Bu ka -
rın ca ko lo ni si 2,7 km2 alan da, bir bi ri ne bağ lı 45 bin adet yu va da ya şar.
Yak la şık 1.080.000 kra li çe ve 306.000.000 iş çi ye sa hip olan ko lo ni yi,
araş tır ma cı lar, “Sü per Ko lo ni” ola rak isim len dir mek te dir ler. Ko lo ni
için de tüm üre tim araç la rı nın ve yi ye cek le rin dü zen li bir bi çim de ta -
kas edil di ği or ta ya çı ka rıl mış tır.2

Çok ge niş bir ala na ya yı la rak ya şa ma la rı na rağ men, ebat la rı da dü -
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şü nül dü ğün de, ka rın ca la rın hiç bir ka rı şık lık çı kar ma dan dü ze ni ko ru -
ma la rı nı açık la mak ol duk ça zor dur. Dü şü nün ki, bu gün dü şük  nü fus -
lu ve uy gar bir ül ke de bi le asa yi şi sağ la mak, top lum dü ze ni ni de vam
et ti re bil mek için çe şit li kuv vet bi rim le ri ne baş vu rul mak ta dır. Bu bi -
rim le rin baş la rın da da mut la ka ken di le ri ni yön len di ren, yö ne ten bir
ida ri kad ro bu lun mak ta dır. Bü tün bu yo ğun ça ba la ra rağ men ge rek li
dü ze nin ek sik siz ola rak sağ la na ma dı ğı da göz lem le ne bil mek te dir. Ka -
rın ca top lu luk la rın da ise ne po lis, ne jan dar ma, ne de bek çi ye ge rek
du yul ma mak ta dır. İlk ba kış ta ko lo ni le rin ha kim le ri ola rak dü şü nü len
kra li çe le rin de tek gö rev le ri nin so yu de vam et tir mek ol du ğu nu dü şü -
nür sek; bir li der le ri, yö ne ti ci le ri de bu lun ma mak ta dır. Do la yı sıy la ara -
la rın da emir-ko mu ta zin ci ri ne da ya lı bir hi ye rar şi yok tur. Pe ki o hal de
bu dü ze ni bir sis tem üze ri ne otur tan ve de vam lı lı ğı nı sağ la yan kim -
dir? Ki ta bın iler le yen bö lüm le rin de bu ve ben ze ri so ru la rın ce vap la rı -
nı bir lik te bu la ca ğız.

KAST SİS TE Mİ

İs tis na sız her ka rın ca top lu lu ğu kast sis te mi ne ke sin ola rak bağ lı lık
gös te rir. Bu kast sis te mi, bir ko lo ni için de üç ana bö lüm den mey da na
ge lir.

Karın ca ko lo ni le ri nin
en önem li özel li i,
tam bir "top lum ya -
an tı sı" na sa hip ol -

ma la rı ve her i  le ri ni
yar dım la a rak yap ma -
la rı dır. Yan da ki re -
sim de de bir mey ve yi
top lu ca yu va la rı na ta -
ı ma ya ça lı an bir

grup ka rın ca gö rül -
mek tedir.

Harun Yahya - Adnan Oktar  17



Bi rin ci kas tın üye le ri üre me yi sağ la yan kra li çe ler ve er kek ler dir. Bir
ko lo ni de bir den çok kra li çe ola bi lir. Kra li çe, üre me ve böy le ce ko lo ni -
yi oluş tu ran bi rey le rin sa yı sı nı ar ttır ma gö re vi ni üst len miş tir. Di ğer
ka rın ca lar dan vü cut ça da ha iri dir. Er kek le rin gö re vi ise, yal nız ca kra -
li çe yi döl le mek tir. Ni te kim bun la rın ta ma mı na ya kın bö lü mü çift leş -
me uçu şun dan son ra ölür.

İkin ci kas tın üye le ri as ker ler dir. Bun lar, ko lo ni nin ko run ma sı, ye ni
ya şam alan la rı bu lun ma sı ve av lan ma gi bi gö rev le ri üst le nir ler.

Üçün cü kast ise, iş çi ka rın ca lar dan olu şur. İş çi le rin hep si kı sır bi rer
di şi dir. Ana ka rın ca ya ve yav ru la rı na ba kar, on la rı te miz ler ve bes ler -
ler. Bu nun dı şın da ko lo ni nin tüm di ğer iş le ri de iş çi le rin so rum lu lu -
ğun da dır. İş çi ler yu va la rı için ye ni ko ri dor lar, ga le ri ler in şa eder, yi ye -
cek arar ve yu va yı sü rek li te miz ler ler.

İş çi ve as ker ka rın ca lar da ken di ara la rın da kü çük bö lüm le re ay rı lır -
lar. Bun lar kö le ler, hır sız lar, ye tiş ti ri ci ler, in şa at çı lar, top la yı cı lar gi bi
isim ler de ad lan dı rı lır lar. Her gru bun fark lı bir gö re vi var dır. Bir grup
ta ma men düş man lar la sa vaş ma ya ya da av lan ma ya yö ne lir ken, di ğer
bir grup yu va in şa eder, bir di ğe ri de ba kım iş le riy le uğ ra şır.

Bü tün bun la rın so nu cun da or ta ya çı kan şu dur: Ka rın ca top lu luk la -
rın da her bi rey ken di üze ri ne dü şe ni ek sik siz ola rak yap mak ta dır.
Hiç bi ri bu lun du ğu mev ki yi, yap tı ğı işin ni te li ği ni prob lem edin me den
sa de ce ken di si ne ve ri len gö re vi ye ri ne ge tir mek te dir. Önem li olan ko -

18 Karınca Mucizesi

Yuka rı da ki re sim ler de de gö rül dü ü gibi son de re ce kü çük boyutlarda olan
ka rın ca lar, bu kü çük lük le ri ne ra men ku sur suz bir sos yal dü zen için de ya am -
larını sür dür mek tedir ler.



lo ni nin de vam lı lı ğı dır. Bu sis te min na sıl oluş tu ğu nu dü şün dü ğü müz -
de ise ka çı nıl maz ola rak ya ra tı lış ger çe ği ne va rı rız.

Ne de ni ni açık la ya lım: Or ta da ku sur suz bir dü zen ol du ğun da, man -
tık sal ola rak, bu dü ze nin mut la ka plan la yı cı bir akıl ta ra fın dan ku rul -
muş ol ma sı ge rek ti ği so nu cu na va rı rız. Ör ne ğin her or du da di sip lin li
bir dü zen var dır; bu dü ze ni or du yu yö ne ten su bay lar ku rar lar. Or du -
da ki her bi re yin te sa dü fen bi ra ra ya ge le rek ken di ken di le ri ni or ga ni ze
et tik le ri ni, rüt be le re ayır dık la rı nı ve bu rüt be le re uy gun dav ran dık la -
rı nı var say mak ise kuş ku suz man tık sız bir dü şün ce olur. Da ha sı, or -
du da ki mev cut dü ze nin ku sur suz bir bi çim de de vam ede bil me si için
de, dü ze ni kur muş olan su bay la rın bu dü ze ni de net le me ye de vam et -
me le ri ge re kir. 

Ka rın ca lar da da ay nen bir or du nun di sip li ni ne ben zer bir di sip lin
var dır. Dik kat çe ki ci olan nok ta ise, or ta da hiç bir “su bay”ın, ya ni hiç -
bir dü zen le yi ci yö ne ti ci nin ol ma yı şı dır. Ka rın ca top lu lu ğu için de ki
fark lı kast sis tem le ri gö rev le ri ni ku sur suz bir bi çim de yü rü tür ler, ama
bun la rı dü zen le yen göz le gö rü nür bir "mer ke zi ira de" yok tur. Do la yı -
sıy la tek açık la ma söz ko nu su mer ke zi ira de nin “göz le gö rül me yen”
bir güç ol du ğu dur. Ku ran’da, “Rab bin bal arı sı na vah yet ti...“ (Nahl
Su re si, 68) ifa de siy le bil di ri len il ham, iş te bu göz le gö rül me yen ira de -
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dir. Bu ira de, o den li müt hiş bir plan la ma ger çek leş tir miş tir ki, in ce le -
dik çe in san la rı hay ran bı rak mak ta dır. Bu hay ran lık ve şaş kın lık za -
man za man çe şit li şe kil ler de, araş tır ma cı lar ta ra fın dan da ifa de edil -
miş tir. Böy le si ne mü kem mel bir sis te min te sa düf ler so nu cu mey da na
gel di ği ni id dia et mek ten çe kin me yen ev rim ci ler de, bu sis te min mer -
ke zin de yer alan öz ve ri li ta vır la rı açık la mak ta aciz kal mak ta dır lar. Bi -
lim ve Tek nik der gi sin de ko nuy la il gi li ola rak ya yın la nan bir ma ka le de
ya zı lan lar, bu aciz li ği bir kez da ha göz ler önü ne ser mek te dir:

So run, can lı la rın ni ye bir bir le ri ne yar dım et tik le ri dir. Dar win’in te ori si ne
gö re; her can lı ken di var lı ğı nı sür dür mek ve üre ye bil mek için bir sa vaş ver -
mek te dir. Baş ka la rı na yar dım et mek, o can lı nın sağ kal ma ola sı lı ğı nı ba ğıl
ola rak azal ta ca ğı na gö re, uzun va de de ev rim de bu dav ra nı şın elen me si ge -
re kir di. Oy sa can lı la rın öz ve ri li ola bi le cek le ri göz len miş tir. Öz ve ri ol gu su -
nu açık la ma nın kla sik bir şek li, bu nun gru bun ve ya tü rün çı ka rı na ol du ğu
öz ve ri li bi rey ler den olu şan top lu luk la rın ben cil bi rey ler den olu şan top lu -
luk la ra kı yas la ev rim de da ha ba şa rı lı ola ca ğı dır. An cak bu te ori de be lir til -
me yen nok ta, öz ve ri li top lu luk la rın bu özel lik le ri ni na sıl ko ru ya cak la rı dır.
Öy le bir top lu luk ta be li re cek tek bir ben cil bi re yin, ken di si ni fe da et me ye -
ce ği için bir son ra ki ku şak la ra ben cil lik özel lik le ri ni da ha yük sek oran lar da
ak ta ra bil me si ge re kir. Bir di ğer be lir siz nok ta da, eğer ev rim top lu luk dü -
ze yin de olu yor sa, bu top lu lu ğun bo yut la rı nın ne ola ca ğı dır. Ai le mi, sü rü
mü, tür mü, yok sa sı nıf mı? Ay nı an da bir den faz la se vi ye de ev rim ol sa bi -
le çı kar lar çe li şin ce so nuç ne ola cak tır?3

Gö rül dü ğü gi bi, can lı lar da ki fe da kar lık duy gu su nu ve bu duy gu
sa ye sin de ge li şen sos yal sis tem le ri ev rim te ori si ile, ya ni can lı la rın te -
sa dü fen mey da na gel dik le ri ni var sa ya rak açık la mak ke sin lik le müm -
kün de ğil dir.

Ka rın ca lar Ka pı cı lık Ya pa bi lir mi?

Ka rın ca ko lo ni le rin de ki sis te min de tay la rı nı in ce le di ği miz de, bu
sis te mi ku ran ve yö ne ten, göz le gö rül me yen ira de nin gü cü nü da ha so -
mut bir bi çim de his se de riz. Şim di bu de tay la ra bir göz ata lım. 

Ka rın ca yu va la rı nın dış dün ya ile bağ lan tı la rı, ge nel lik le sa de ce bir
ka rın ca nın ge çe bi le ce ği ge niş lik te ki kü çük bir de lik va sı ta sıy la sağ la -
nır. Bu de lik ler den geç mek ise bir "iz ne" ta bi dir. Ko lo ni için de sa yı la rı
çok faz la ol ma yan ve tek gö re vi “ka pı cı lık yap mak” olan ka rın ca lar
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var dır. “Ka pı cı ka rın ca lar” gi riş de li ği ne tam uyan ge niş baş ya pı la rıy -
la, can lı bir tı kaç va zi fe si gö rür ler. Da ha sı, bun la rın baş kıs mı nın ren -
gi ve de se ni et raf ta ki ağaç la rın ka buk la rıy la ay nı dır. Ka pı cı, gi riş de li -
ğin de sa at ler ce otu rur ve sa de ce ken di ko lo ni sin den ol du ğu nu an la dı -
ğı ka rın ca la rın gi ri şi ne izin ve rir.4 

An la şı lan, bi na la rı ko ru mak için gö rev li bu lun dur ma fik ri in san lar -
dan ön ce, vü cut la rı nın en güç lü bö lü müy le gi ri şi ka pa yan, ay nı za -
man da ken di ni ka muf le eden ve doğ ru "pa ro la yı" söy le me yen le ri içe -
ri al ma yan ka pı cı ka rın ca lar ta ra fın dan uy gu la ma ya kon muş tur.

Yu ka rı da bah set ti ği miz ka pı cı ka rın ca nın ka fa sı nın tam de li ğe uy -
gun ol ma sı nın, ren gi ve de se ni nin çev rey le uyum için de bu lun ma sı -
nın, ta nı ma dı ğı hiç kim se yi içe ri al ma ma sı nın ken di is te ği ne bağ lı ola -
ma ya ca ğı çok açık tır. Ka rın ca nın be de ni ni bu özel lik le re sa hip ola rak
var eden ve yap tı ğı işi ona il ham eden bir akıl sa hi bi var dır. Ka rın ca -
nın bu gö rev le ri ni tek ba şı na dü şü ne bil di ği ni ve hiç bık ma dan ve vaz -
geç me den ka pı cı lık yap ma yı ak let ti ği ni söy le mek, kuş ku suz ma kul bir
açık la ma ola maz.

Bir ka rın ca ge rek ti ğin de ken di si ni teh li ke ye ata rak, ni ye böy le zah -
met li ve öz ve ri ge rek ti ren bir işi yap mak ta dır? Ne den bu işi yap mak -
tan sa ken di si ne da ha ra hat bir or tam sağ la ya cak bir gö re ve yö nel me -
mek te dir? Açık tır ki ka rın ca lar da ki mü kem mel ko lo ni ya şa mı nın var -
lı ğı nı sür dü re bil me si için her ka rın ca ya  be lir li gö rev ler ver il miş tir, se -
çim bu can lı la ra ait de ğil dir. Ka rın ca la rın gö rev le ri Al lah’ın be lir le me -
si ile oluş muş tur. Ka pı cı ka rın ca da bü yük bir ita at le gö re vi ni ye ri ne
ge tir mek te dir. Ev rim te ori si ne gö re ise ka rın ca la rın her alan da ge liş me

gös ter me si ve çok da ha ra hat ya şa ya bi le cek le ri bir
kas ta da hil ol mak için uğ raş ma la rı ge rek mek te -

dir. Oy sa ka pı cı ka rın ca la rın bu yön de bir ça -
ba sı hiç ol ma mak ta dır ve tüm ömür le ri

bo yun ca, ken di le ri ne Al lah'ın il -
ham et ti ği gö rev le ri ni ku -

sur suz ca ye ri ne ge tir -
mek te dir ler.
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Yan da ki çizimde özel leş miş ka fa
ya pı la rıy la ka pı cı ka rın ca lar
görülüyor.



Uz man Ka rın ca lar

Ka rın ca lar da or ga ni zas yon, be lir li bir iş te uz man laş ma ve ile ti şim,
ne re dey se in san lar ara sın da ol du ğu ka dar ba şa rı lı dır. Öy le ki, in san lar
bu gün ka rın ca lar ara sın da ki uyum lu sis te mi ör nek al mak ta dır lar.
Aşa ğı da ki alın tı bu ko nu yu ör nek len dir mek te dir:

Bil gi sa yar uz man la rı bu gün, ka rın ca lar da ki kol lek tif dav ra nış bi çim le ri ni
la bo ra tu var lar da ro bot lar la üret me ye ça lı şı yor lar. Çok ge liş miş, ile ri prog -
ram lar ye ri ne, ken di ara la rın da iş bir li ği ya pan, “ba sit” en for ma tik un sur -
lar dan olu şan ro bot lar üze rin de yo ğun la şı yor lar. Bu ça lış ma lar da te mel il -
ke ay nı: Çok ge liş miş bir ro bot oluş tur mak ye ri ne, da ha az “ze ki” bir sü rü
ro bot ge liş tir mek, ama bun lar dan tıp kı ka rın ca ko lo ni sin de ol du ğu gi bi en
“kar ma şık” gö rev le ri üst len me le ri ni bek le mek... Bu ro bot lar tek tek ele
alın dık la rın da “ze ka” açı sın dan çok ge liş miş ol ma ya cak lar, ama or tak ha -
re ket dür tü süy le iş bö lü mü nü ger çek leş ti re cek ler. Çün kü, en ba sit en for ma -
tik bil gi le ri bir bir le riy le de ğiş to kuş et me ye te ne ği ne sa hip ola cak lar. Bir
ka rın ca ko lo ni sin de ki ha yat ve iş bö lü mü tar zı , NA SA’yı bi le et ki le miş...
Ku ru luş, Mars ge ze ge nin de ki araş tır ma lar için ge liş miş bir tek ro bot gön -
der mek ye ri ne, bir çok ka rın ca-ro bot gön der me yi plan lı yor. Böy le ce bir kaç
ta ne si tah rip ol sa bi le, eki bin ayak ta ka lan la rı gö rev le ri ni ta mam la ya bi le -
cek ler.5

Bu açık la ma lar dan son ra, “uz man ka rın ca lar”ın dün ya sın dan dik -
kat çe ki ci bir ör ne ğe göz ata lım.

Grup Ha lin de Ya şa mak Ka rın ca la rı Na sıl Et ki ler?

Ka rın ca lar da iş bir li ği nin en be lir gin ör ne ği, bir iş çi ka rın ca tü rü nün
(La si us Emar gi na tus) dav ra nış la rı dır. Bu tü rün bi rey le ri nin bir bir le ri ne
kar şı il ginç bir bağ lı lık la rı var dır. Top rak la uğ ra şan gru ba ait dört iş çi
ka rın ca nın, bü yük grup tan ay rıl dı ğın da fa ali yet le ri hız la de vam eder.
Fa kat dör dü nün ara la rı na cam, taş gi bi bir bir le ri ni gör me le ri ne en gel
olan bir ci sim gir di ğin de ça lış ma tem po la rı dü şer. 

Baş ka bir ör nek de, ateş ka rın ca la rı nın grup la rın dan in ce bir ba ri -
yer le ay rıl dı ğın da he men bu en ge li de le rek ko lo ni nin di ğer üye le ri ne
ulaş ma ya ça lış ma la rı dır.

Ay rı ca gru bun sa yı sı de ğiş ti ğin de de, ka rın ca la rın dav ra nış la rın da
pek çok fark lı lık lar gö rü lür. Yu va da ki ka rın ca sa yı sı art tı ğın da, her bir
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üye nin fa ali yet le rin de ar tış ol du ğu göz len mek te dir. İş çi ka rın ca lar
grup ola rak bi ra ra ya gel di ğin de, top la nıp sa kin le şir ler ve az ener ji har -
car lar. Ba zı ka rın ca tür le rin de sa yı yük sel dik çe, har ca nan ok si jen mik -
ta rı nın düş tü ğü tes pit edil miş tir.

Bü tün bu ör nek le rin bi ze gös ter di ği, ka rın ca la rın tek baş la rı na ya şa -
ma yı ba şa ra ma ya cak la rı dır. Bu kü çük ya ra tık lar, an cak grup lar hat ta
ko lo ni ler ha lin de ya şa ya bi le cek özel lik ler le ya ra tıl mış lar dır. Bu da bi -
ze ev rim ci le rin, ka rın ca la rın sos yal leş me sü re ci ile il gi li id di ala rı nın ne
ka dar ger çek dı şı ol du ğu nu gös ter mek te dir. Çün kü, ka rın ca la rın ilk
va rol duk la rı za man lar da tek baş la rı na ya şa yıp da, son ra dan sos yal le -
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şe rek ko lo ni ler oluş tur muş ol ma la rı müm kün de ğil dir. Böy le bir or -
tam la kar şı la şan bir ka rın ca nın ha ya tı nı sür dür me si im kan sız ha le gel -
mek te dir. Hem üre ye bi le cek, hem ken di ne ve lar va la rı na uy gun bir
yu va ya pa cak, hem ken di si ni ve tüm ai le si ni bes le ye cek, hem ka pı cı -
lık, hem as ker lik ya pa cak, ay nı za man da lar va la rı ye tiş ti ren bir iş çi
ola cak... Son de re ce ge niş bir iş bö lü mü ge rek ti ren bü tün bu iş le ri, bir
za man lar bir ve ya bir kaç ka rın ca nın yap tı ğı nı söy le ye me yiz. Üs te lik
tüm bu zah met li iş ler le uğ ra şır ken, bir yan dan da sos yal leş me yö nün -
de ça ba har ca dık la rı nı dü şün mek im kan sız dır. Bu du rum da an la şı lan
şu dur: Ka rın ca lar ilk ya ra tıl dık la rı gün den be ri sos yal bir sis tem için -
de ve grup lar ha lin de ya şa yan var lık lar dır. Bu ise, ka rın ca la rın tek bir
an da tüm özel lik le riy le va rol duk la rı nın, ya ni ka rın ca la rı Al lah'ın ya -
rat tı ğı nın ka nı tla rın dan dır. Bir ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

De ki: "Siz, Al lah'ın dı şın da tap tı ğı nız or tak la rı nı zı gör dü nüz
mü? Ba na ha ber ve rin; yer den ne yi ya rat mış lar dır? Ya da on la rın
gök ler de bir or tak lı ğı mı var? Yok sa Biz on la ra bir ki tap ver mi şiz
de on lar bun dan (do la yı) apa çık bir bel ge üze rin de mi dir ler?" Ha -
yır, zul me den ler, bir bir le ri ne al dat ma dan baş ka sı nı va det mi yor -
lar. (Fa tır Su re si, 40)

Ör nek Bir Ka rar gah

Ön ce ki say fa lar da ver di ği miz or du ör ne ği ni bi raz ge niş le te lim. Şa -
şır tı cı de re ce de bü yük ama ay nı za man da tam bir dü ze nin ha kim ol -
du ğu bir ka rar ga ha gel di ği ni zi dü şü nün. İçe ri gir me niz im kan sız gi bi
gö rü nü yor, çün kü ka pı lar da ki gü ven lik gö rev li le ri ta nı ma dık la rı hiç
kim se yi içe ri al mı yor lar. Bi na çok sı kı de net le nen bir gü ven lik sis te -
miy le ko ru nu yor.

Ama bir şe kil de içe ri gir di ği ni zi far ze din. İçe ri de çok sis tem li ve di -
na mik bir fa ali yet dik ka ti ni zi çe ke cek; çün kü bin ler ce as ker çok dü -
zen li bir şe kil de iş le ri ni ya pı yor lar. Bu dü ze nin sır rı nı araş tır dı ğı nız da,
bi na nın, için de ki le rin ça lış ma sı na son de re ce uy gun şe kil de di zayn
edil di ği ni far ke di yor su nuz. Her iş için özel bö lüm ler var ve bu bö lüm -
ler, as ker le rin ça lış ma sı na en uy gun şe kil de ta sar lan mış. Ör ne ğin bi na
ye rin al tı na doğ ru kat lar ha lin de ini yor ama gü neş ener ji si ne ih ti yaç
du yan bö lüm, gü ne şi en ge niş açıy la ala bi le ce ği ye re yer leş ti ril miş.
Ay rı ca sü rek li bağ lan tı için de ol ma sı ge re ken bö lüm ler de ula şı mın en
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ko lay ola ca ğı şe kil de, bir bir le ri ne çok ya kın ola rak in şa edil miş. Faz la
mad de le rin yı ğıl dı ğı de po lar, bi na nın yan ta ra fın da ay rı bir bö lüm
ola rak di zayn edil miş. İh ti yaç la rın sak lan dı ğı am bar lar ise ra hat ula şı -
la bi le cek yer ler de. Tam bi na nın or ta sın da da, ge rek ti ğin de her ke sin
top la na bi le ce ği ge niş bir sa lon var.

Ka rar ga hın  özel lik le ri bun lar la bit mi yor. Bi na, bü yük lü ğü ne rağ -
men eşit bir şe kil de ısı nı yor. Çok ge liş miş bir mer ke zi ısıt ma sis te mi
sa ye sin de, sı cak lık gün bo yun ca ol ma sı ge rek ti ği de re ce de sa bit ka la -
bi li yor. Bu nun bir ne de ni de, bi na da her tür lü ha va ko şu lu na kar şı ge -
liş ti ril miş, son de re ce et ki li bir dış ya lı tım uy gu lan ma sı.

Bu tarz bir ka rar ga hın na sıl ve kim ler ta ra fın dan di zayn edil di ği so -
rul sa, her kes üs tün tek no lo ji ve pro fes yo nel bir ekip ça lış ma sı ile ol du -
ğu nu söy ler. Çün kü böy le bir ka rar gah, an cak be lir li bir eği tim, kül tür,
akıl ve ze ka dü ze yi ne sa hip ki şi ler ta ra fın dan ya pıl mış ola bi lir. Oy sa
bah set ti ği miz bu ka rar gah as lın da ar ka say fa da res mi ni gö re bi le ce ği -
niz bir ka rın ca yu va sı dır. Bu tip bir ka rar gah mey da na ge ti re bil mek
için ge rek li bil gi yi edin mek, in san öm rü nün uzun ca bir bö lü mü nü
kap sar. Oy sa yu mur ta dan çı kan bir ka rın ca gö re vi ni o an da bil mek te
ve hiç va kit kay bet me den uy gu la ma ya ge çir mek te dir. Bu du rum, ka -
rın ca la rın bu bil gi le re he nüz dün ya ya gel me den sa hip ol duk la rı nı gös -
te rir. Da ha doğ ru su tüm bu bil gi ler, var ol duk la rı ilk an dan iti ba ren,
her şe yin Ya ra tı cı sı olan Yü ce Al lah ta ra fın dan ka rın ca la ra il ham edil -
mek te dir.

Ka rın ca lar da Oto-Or ga ni zas yon

Ka rın ca lar dün ya sın da bir şef ve ya plan-prog ram yok tur. En  önem -
li si de, da ha ön ce söy le di ği miz gi bi emir-ko mu ta zin ci ri nin ol ma ma sı -
dır. Müt hiş ge liş miş bir oto-or ga ni zas yon sa ye sin de bu top lum da ki en
kar ma şık gö rev ler bi le hiç ak sa ma dan ye ri ne ge ti ri lir. Şöy le bir ör nek
ve re bi li riz:

Ko lo ni de yi ye cek sı kın tı sı baş gös ter di ğin de, iş çi ka rın ca lar he men
“bes le yi ci” ka rın ca la ra dö nü şür ler ve ye dek mi de le rin de ki be sin mad -
de le riy le di ğer le ri ni bes le me ye baş lar lar. Ko lo ni de be sin faz la sı söz
ko nu su ol du ğun da ise, he men bu kim lik le rin den sıy rı lıp, ye ni den iş çi
ka rın ca lar ha li ne dö nü şür ler.
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Karın ca ko lo ni le ri, ha va lan dır ma sistemlerinden de po la ra, lar va kre  le ri -
ne, mer ke zi ısıt ma dan kuluçka oda la rına ka dar son de re ce mü kem mel
bir dü ze ne sa hip tir. Yer yü zün de ki en or ga ni ze ko lo ni ya a mı na sa hip
can lı lar dan bi ri olan karın calar Yüce Rab bimiz'in il hamı ile hareket et -
mek tedir ler.



1. Ha va lan dır ma Sis te mi: Ka rın ca la rın en bü yük düş ma nı olan kuş lar yu va ya
yak laş tık la rı za man, sa vaş çı la rın bir kıs mı, yu va nın ağ zın da ka rın la rı nı he men
ha va ya doğ ru çe vi rir ve kuş la ra asit püs kür tür ler.
2. Se ra: Gü ne ye ba kan bu oda da ana kra li çe nin yu mur ta la rı ol gun la şır. Oda nın
sı cak lı ğı 38 de re ce de sa bit ka lır.
3. Ana Gi riş ve Yan Gi riş ler: Bu gi riş le ri ka pı cı ka rın ca lar ko rur. Teh li ke anın -
da düz ka fa la rıy la ka pı la rın gi ri şi ni ka pa tır lar. Ko lo ni nin di ğer sa kin le ri ka pı -
dan gir mek is te dik le rin de, ka pı cı ka rın ca nın ka fa sı na an ten le riy le özel bir ri -
tim le vu rur lar. Ve ka pı cı ka rın ca da gi ri şi açar. Bu rit mi unut tuk la rı tak dir de
ko ru yu cu ka rın ca lar ta ra fın dan he men ora da öl dü rü lür ler.
4. Ha zır Oda lar: Ka rın ca lar yu va in şa et tik le ri yer de es ki den kal ma bir yu va
bu lur lar sa, bu lu nan es ki yu va nın sağ lam kal mış oda la rı na da el ko yar lar. Böy -
le ce si te nin ta mam lan ma sın da önem li öl çü de za man ka za nır lar.
5. De po Me zar lık: Ka rın ca lar, bu oda la ra, top la dık la rı ta hıl ta ne le ri nin tü ke te -
me dik le ri ka buk la rı nı ve ölen di ğer ka rın ca la rın ce set le ri ni ko yar lar.
6. Mu ha fız Bir li ği Oda sı: Bu ra da ki as ker ka rın ca lar 24 sa at alarm ha lin de dir -
ler. En kü çük bir teh li ke du ru mun da he men ha re ke te ge çer ler. 
7. Dış Ya lı tım: Ça lı çır pı ve kü çük dal  par ça cık la rın dan olu şan bu ya lı tım yu -
va yı sı cak tan, so ğuk tan ve yağ mur dan ko rur. Ya lı tım ta ba ka sı nın aza lıp azal -
ma dı ğı iş çi ka rın ca lar ta ra fın dan sü rek li de net le nir.
8. Em zir me Oda sı: Em zi ri ci ka rın ca lar ka rın la rın dan şe ker li bir sı vı sal gı lar lar.
Ye tiş ti ri ci ka rın ca lar ise, an ten le riy le on la rın ka rın la rı nı de le rek bu sı vı dan ya -
rar la nır lar.
9. Et Am ba rı: Bö cek ler, si nek ler, çe kir ge ler ve düş man ka rın ca lar öl dü rül dük -
ten son ra bu am bar da sak la nır lar.
10. Ta hıl Am ba rı: Kış ay la rın da ek mek ola rak ya rar lan mak üze re de ğir men ci
ka rın ca lar bü yük par ça ta hıl ta ne le ri ni kü çük tab let ler ha li ne bu ra da ge ti rir ler.
11. Lar va lar için Kreş: Hem şi re ka rın ca lar yav ru ka rın ca la rı has ta lık lar dan ko -
ru mak için an ti bi yo tik  özel lik ta şı yan tü kü rük le ri ni kul la nır lar.
12. Kış Oda sı: Ka sım ayı nın ba şın da kış uy ku su na ya tıp Ma yıs’ta ye ni den uya -
nan ka rın ca lar, uzun kış mev si mi ni bu oda da ge çi rir ler. Uyan dık la rın da da ilk
iş ola rak bu oda yı te miz ler ler.
13. Mer ke zi Isıt ma Bö lü mü: Yap rak par ça la rı ve ça lı çır pı la rın bu ra da bir bir le -
riy le har man lan ma sı bel li bir ısı sağ lar. Bu ısı tüm yu va ya 20 ile 30 de re ce ara -
sın da de ği şen bir sı cak lık ve rir.
14. Ku luç ka Oda sı: Ana kra li çe nin yu mur ta la rı, yu murt la ma sı ra sı na gö re bu
oda da is tif edi lir. Da ha son ra za ma nı gel di ğin de bu ra dan alı nıp se ra oda sı na ta -
şı nır.
15. Kra li yet Oda sı: Ana kra li çe bu oda da yu murt lar. Bu oda da sü rek li ken di si -
ni bes le yen ve oda nın te miz li ği ni ya pan yar dım cı lar bu lu nur.6
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Bu ra da gös te ri len fe da kar lık ger çek ten de ile ri bir se vi ye de dir. İn -
san lar dün ya üze rin de ki aç lık teh li ke siy le mü ca de le de bir tür lü ba şa rı
el de ede mez ken, ka rın ca lar bu işe pra tik bir çö züm bul muş lar dır: Yi -
ye cek le ri da hil her şe yi pay laş mak. Evet bu ger çek bir fe da kar lık ör ne -
ği dir. Hiç bir kar şı lık bek le me den, ye di ği yi ye ce ğe ka dar her şe yi ni
kar şı sın da ki ka rın ca nın var lı ğı nı sür dü re bil me si için hiç dü şün me den
ve re bil mek, ev rim te ori si nin açık la ya ma dı ğı, do ğa da ki fe da kar lık ör -
nek le rin den sa de ce bi ri dir. Ka rın ca la ra bu fe da kar lı ğı il ham eden Yü -
ce Al lah'tır. Bir ayet te tüm can lı la rın rız kı nı ve re nin Al lah ol du ğu şöy -
le bil di ril mek te dir:

Yer yü zün de hiç  bir can lı yok tur ki, rız kı Al lah'a ait ol ma sın.
Onun ka rar (yer le şik) ye ri ni de ve ge çi ci bu lun du ğu ye ri de bi lir.
(Bun la rın) Tü mü apa çık bir ki tap ta (ya zı lı)dır. (Hud Su re si, 6)

Ka rın ca lar da aşı rı nü fus di ye bir prob lem de söz ko nu su de ğil dir.
Bu gün in sa noğ lu nun met ro pol le ri, göç ler, alt ya pı ek sik lik le ri, kay nak -
la rın yan lış kul la nı mı ve iş siz lik ne de niy le ya şan maz ha le ge lir ken, ka -
rın ca lar 50 mil yon nü fu su ba rın dı ran ye ral tı kent le ri ni müt hiş bir dü -
zen için de hiç bir şe yin ek sik li ği ni his set me den yö ne te bi lir ler. Her ka -
rın ca çev re sin de ki ko şul lar da mey da na ge len de ği şik lik le re anın da
uyum gös te rir. Böy le bir şe yin ger çek le şe bil me si için, ka rın ca la rın ke -
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Yan da ki re sim de ka -
rın ca la rın bir a a cın
kök le ri ara sın da
kur duk la rı ye ral tı
eh ri gö rü lü yor. Za -

man için de a a cın
kök le ri za rar gör mü
ve a aç dev ril mi  tir.
Do la yı sıy la da bu
giz li e hir or ta ya çık -
mı  tır.



sin lik le fi zik sel ve psi ko lo jik an lam da özel ola rak prog ram lan mış ol -
ma la rı ge rek mek te dir. Son de re ce iyi or ga ni ze ol muş bu sis te min oluş -
ma sı için, mut la ka ka rın ca la rı yön len di ren, hep si ne ken di işi ni yap ma -
sı nı il ham eden, on la ra emir ve ren bir “ira de sa hi bi”ne ih ti yaç var dır.
Ak si tak dir de bir dü zen de ğil, bü yük bir  kar ma şa or ta ya çı ka cak tır. İş -
te bu “ira de sa hi bi”, her şe yin sa hi bi olan, her şe ye gü cü ye ten, bü tün
can lı la rı yön len di ren, yap ma la rı ge re ken şey le ri il ham ile em re den
Yü ce Al lah’tır.

Ka rın ca la rın her han gi bir şah si çı kar gö zet mek si zin dur ma dan ça -
ba la ma la rı, on la rın be lir li bir “de net le yi ci” ta ra fın dan il ham ile ha re -
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ket et ti ril dik le ri nin is pa tı dır. Nuh Su re si'nde her şe yin sa hi bi nin ve de -
net le yi ci si nin Al lah ol du ğu, her can lı nın O'nun  il ha mıy la ha re ket et -
ti ği  şöy le bil di ri lir:

Ben ger çek ten, be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan Al lah'a
te vek kül et tim. 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 korumak tadır. (Hud Suresi, 56)
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Yu va ya pı mı nın ilk a a ma sın da, ko lo ni üye le ri, in ce bir gi ri  de li i aç tık tan

son ra bu de li in ile ri si ni bir böl me ler la bi ren ti ha li ne dö nü  tü rür ler. Bu

böl me le rin ço un da bak te ri bah çe le ri mev cut tur. Bu bah çe ler ge nel de yü -

ze ye ya kın olan böl me ler de yer al mak ta dır lar. Da ha de rin de ve da ha ge -

ni  olan böl me ler de ise bit ki ar tık la rı nın çü rü mü  hal le ri var dır. Bu de lik -

le rin (oda la rın) ba zı la rı, de i ik bir e kil de or ga nik mad de ler den zi ya de

top rak içer mek te dir. San ki za rar lı atık la rı ört mek için ge rek li olan bir kat -

man ha zır lan mı  gi bi... Sı cak ha va bu is ten me yen böl me ler den yu ka rı ya

do  ru yük se lir. Se rin, bol ok si jen li ha va yu va nın için de iti lir ve yu va nın

üs tü ne ka dar çı kar. Bu sis tem ha va lan dır ma ve yol aç ma için kul la nı lır.

Bu de lik li ve ma a ra sal tü nel le rin çev re si yu va nın gi ri in den 7.5 met re ge -

ni  lik te ki bir ke mer gi bi dir. Bu met ro po l, her han gi bir mi ma ri ve zi rai e i -

tim al ma mı  olan ka rın ca lar ta ra fın dan in a edil mek te dir.



Ka nat lı Ka rın ca Fosili
Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Ya : 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti 

Ka nat lı ka rın ca tü rü nün 5 - 8 mm uzun lu un da  iki uzun ka na dı var dır. Yu va la rı nı
su ve yi ye cek kay nak la rı na ya kın ya par lar. Bu ka rın ca lar mil yon lar ca yıl dır hiç bir
de i ik li e u  ra ma mı  lar dır. 25 mil yon yıl lık am ber için de ki ka nat lı ka rın ca fo si li,
söz ko nu su can lı la rın mil yon lar ca yıl dır ay nı ol duk la rı nı, ya ni ev rim ge çir medik -
lerini gös ter mek tedir. 



arın ca la rın ara sın da çok ge liş miş bir "ha ber leş me sis te mi" ol du ğu -
na Ku ran'da işa ret edi lir. Hz. Sü ley man’ın or du la rın dan söz edi len
ayet te şöy le bil di ril mek te dir:

Ni ha yet ka rın ca va di si ne gel dik le rin de, bir di şi ka rın ca de di ki:
“Ey ka rın ca top lu lu ğu, ken di yu va la rı nı za gi rin, Sü ley man ve or -
du la rı, far kın da ol mak sı zın si zi kı rıp geç me sin.” (Neml Su re si,
18)

Son yüz yıl da ka rın ca lar üze rin de ya pı lan bi lim sel araş tır ma lar, bu
kü çük hay van la rın ara sın da ina nıl ma sı zor bir ile ti şim ağı nın var ol -
du ğu nu or ta ya koy muş tur. Na ti onal Ge og rap hic der gi sin de ya yın la nan
bir ma ka le de bu ko nu dan şöy le bah se dil mek te dir:

Bü yük ve ya kü çük her han gi bir ka rın ca, ba şın da ki kar ma şık du yu or gan la -
rıy la, mil yon lar ca hat ta da ha faz la kim ya sal ve gör sel sin yal le ri ya ka lar.
Be yin 500.000 si nir hüc re si içe rir; göz ler bir le şik tir; an ten ler in san da ki bu -
run ve par mak ucu gi bi ha re ket eder. Ağ zın al tın da ki pro jek si yon lar ta dı
al gı lar, kıl lar do kun ma ya kar şı lık ve rir.7

Biz ler far kı na var ma sak da ka rın ca lar, has sas du yu or gan la rı sa ye -
sin de ol duk ça de ği şik ile ti şim yön tem le ri kul la nır lar. Av la rı nı bul -
mak tan bir bir le ri ni ta kip et me ye, yu va la rı nı kur mak tan sa vaş ma ya
ka dar ha yat la rı nın her anın da bu du yu or gan la rı nı ça lış tı rır lar. 2-3 mi -
li met re lik vü cut la rı nın içe ri si ne sığ dı rıl mış 500.000 si nir hüc re siy le,
hay ran lık uyan dı rı cı bir ile ti şim sis te mi ne sa hip tir ler. Bu ra da dik kat
edil me si ge re ken nokta; bah se di len ya rım mil yon si nir hüc re si ve kar -
ma şık ile ti şim sis te mi nin, ne re dey se in sa nın mil yon da bi ri kü çük lü -
ğün de ki bir ka rın ca ya ait ol ma sı dır. 
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Ka rın ca lar, arı lar ve ter mit ler gi bi ko lo ni ha lin de ya şa yan sos yal
can lı lar üze rin de ya pı lan araş tır ma lar da, bu hay van la rın ile ti şim sü re -
cin de ki tep ki le ri bel li baş lı ka te go ri le re ay rıl mış tır. Bun la rı şöy le sı ra -
la ya bi li riz: Alar ma geç me, top lan ma, te miz len me, sı vı be sin de ği şi mi,
grup laş ma, ta nı ma, kast be lir le me...8

Oku du ğu nuz bu çe şit li tep ki ler le dü zen li bir top lum ya pı sı oluş tu -
ran ka rın ca la rın, kar şı lık lı ha ber alış ve ri şi ne da ya lı bir ha yat la rı var dır
ve bu alış ve ri şi sağ la ma da hiç bir zor luk çek mez ler. İn san la rın ki mi za -
man ko nu şa rak hal le de me di ği, an laş ma sağ la ya ma dı ğı ko nu lar da
(top lan ma, pay laş ma, te miz le me, sa vun ma vs. gi bi) ka rın ca la rın et ki le -
yi ci ile ti şim sis tem le riy le, yüz de yüz ba şa rı lı ol duk la rı nı söy le ye bi li riz.

Ka rın ca Grup la rı Ara sın da ki Bil gi Alış-Ve ri şi

Ye ni keş fe di len bir be sin kay na ğı na ilk ön ce ön cü ka rın ca lar gi der.
Da ha son ra, fe ro men (*) de nen ve iç sal gı bez le rin de sal gı la nan bir sı -
vı sa ye sin de di ğer ka rın ca la rı da ça ğı rır lar. Yi ye ce ğin üze rin de ki kit le
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(*) FE RO MEN LER: Ke li me ola rak, “Pher” - Ta şı mak, “hor mo ne” - hor -
mon ke li me le ri nin bir le şi min den oluş muş tur ve “hor mon ta şı yı cı la rı”
an la mın da dır. Fe ro men ler, ay nı tü rün üye le ri ara sın da kul la nı lan sin -
yal ler dir ve ge nel lik le özel bez ler de üre ti le rek çev re ye bı ra kı lır lar.
Fe ro men ler ile ile ti şim en çok bö cek ler ara sın da yay gın dır. Fe ro men,
er kek le ri di şi le re çe ker. En çok in ce le nen tü rü, gü ve le rin çift leş me mad -
de si ola rak kul lan dı ğı dır. Bir di şi çin ge ne gü ve si, “dis par lu re” de nen
bir fe ro men sal gı la ya rak er kek gü ve le ri bir kaç ki lo met re öte den et ki le -
ye bi lir. Er kek, işa re ti yol la yan di şi nin bir mi li lit re ha va da ki bir kaç yüz
mo le kü lü nü bi le se ze bil di ğin den, “dis par lu re” çok ge niş ala na da ğıl sa
bi le et ki si ni sür dü rür.
Fe ro men ler, bö cek ile ti şi min de da ha pek çok rol oy nar lar. Ör ne ğin, ka -
rın ca lar, fe ro men le ri, yi ye cek kay nak la rı na gi den yo lu gös ter mek için
iz bı ra kı cı ola rak kul la nır lar. Bir bal arı sı sok tu ğun da, kur ba nı nın de ri -
sin de sa de ce iğ ne si ni bı rak mak la kal maz, ay nı za man da di ğer bal arı -
la rı nı da sal dı rı ya ça ğı ran bir kim ya sal mad de bı ra kır. Ben zer ola rak,
bir çok tü rün iş çi ka rın ca la rı da bir düş man ta ra fın dan teh dit edil dik le -
rin de alarm mad de si ola rak fe ro men ler sal gı lar lar, fe ro men ha va da ya -
yı la rak alarm ve rir ve di ğer iş çi le ri top lar. Eğer bu ka rın ca lar da düş -
man la kar şı kar şı ya ge lir ler se, on lar da fe ro men sal gı la ya cak lar, böy le -
ce sin yal, teh li ke nin öne mi ne gö re ar ta cak, ya da yok ola cak tır.



ka la ba lık la şın ca iş çi le re, yi ne bu fe ro men sal gı sı va sı ta sıy la bir sı nır
ko nur. Bu lu nan be sin çok kü çük ve ya uzak ta ise, ön cü ler sin yal ve re -
rek be si ne ulaş ma ya ça lı şan ka rın ca la rın sa yı sın da ayar la ma ya par lar.
Eğer gü zel bir be sin bu lun muş sa ka rın ca lar da ha çok iz bı rak ma ya ça -
ba sar fe der ler, böy le ce yu va dan da ha faz la ka rın ca av cı la ra yar dım et -
me ye ge lir. Her ne olur sa ol sun, be si nin kul la nı lıp yu va ya ta şın ma sın -
da hiç bir ak sak lık çık maz. Çün kü karıncalarda tam bir “ekip ça lış ma -
sı” var dır. 

Baş ka bir ör nek, bir yu va dan baş ka bir yu va ya göç eden ka şif ka rın -
ca lar la il gi li dir. Bu ka rın ca lar, bul duk la rı ye ni yu va dan es ki yu va ya
doğ ru iz bı ra ka rak iler ler ler. Di ğer iş çi ler ye ni yu va yı in ce ler ler ve ik -
na olur lar sa, on lar da ken di fe ro men le ri ni (kim ya sal iz le ri ni) es ki izin
üs tü ne ek ler ler. Böy le ce iki yu va ara sın da gi dip ge len ka rın ca la rın sa -
yı sı ar tar ve bun lar yu va yı ha zır lar lar. Bu ça lış ma lar es na sın da, iş çi ka -
rın ca lar da boş dur maz, ara la rın da bel li bir or ga ni zas yon ve iş bö lü mü
ya par lar. Ye ni yu va yı be lir le yen ka rın ca la rın gö rev pay la şı mı şöy le -
dir:

(1) Ye ni böl ge de top la yı cı gö re vi üst le nen ka rın ca lar bu lu nur. 
(2) Ye ni böl ge ye ge lip nö bet tu tan bir grup var dır. 
(3) Top lan ma ta li ma tı nı al mak için nö bet çi ka rın ca la rı iz le yen ka rın -

ca lar var dır.
(4) Bir grup da böl ge de de tay lı araş tır ma ya par.
Kuş ku suz bu ku sur suz ha re ket pla nı nın ka rın ca lar ta ra fın dan ilk

var ol duk la rı gün den bu ya na uy gu la na bi li yor ol ma sı  üzerinde
düşünülmesi gereken  bir konudur. Böy le bir pla nın ge rek tir di ği iş bö -
lü mü nün, yal nız ca ken di ya şa mı nı ve çı kar la rı nı dü şü nen bi rey ler ta -
ra fın dan uy gu lan ma sı im kan sız dır. O hal de ak la şu so ru gel mek te dir:
“Bu pla nı ka rın ca la ra mil yon lar ca se ne den be ri kim il ham et mek te dir
ve uy gu la ma la rı nı kim sağ la mak ta dır?” Bu ha re ket pla nı nın ge rek tir -
di ği son de re ce üs tün grup ile ti şi mi nin iş le ye bil me si için el bet te bü yük
bir akıl ve güç sa hi bi ne ih ti yaç du yul mak ta dır. Tüm can lı la rın Ya ra tı -
cı sı, son suz akıl sa hi bi olan Al lah, ka rın ca la rın bu sis tem li dün ya sı nda,
Ken di son suz kud re ti ni kav ra ya bil me miz için bi ze bir yol gös ter mek -
te dir. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih et miş tir. O, üs -
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tün ve güç lü (aziz) olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. Gök le rin
ve ye rin mül kü O'nun dur. Di ril tir ve öl dü rür. O, her şe ye güç ye -
ti ren dir. (Ha did Su re si, 1-2)

Kim ya sal İle ti şim

Yu ka rı da sa yı lan tüm ile ti şim ka te go ri le ri için bir ge nel le me ye baş -
vu rul ma sı ge re kir se, bü tün bun la rı tek bir şe yin yön len dir di ği söy le -
ne bi lir: “Kim ya sal Sin yal ler”. Ya rı-kim ya sal lar (se mi oc he mi cals) ka -
rın ca la rın ile ti şim kur mak ama cıy la kul lan dık la rı kim ya sal mad de le -
rin ge nel adı dır. Ge nel ola rak iki çe şit ya rı-kim ya sal var dır. Bun la rın
isim le ri Fe ro men ve Alo men’dir.

Alo men, cins ler ara sı ile ti şim için kul la nı lan bir mad de dir.
Fe ro men ise da ha ön ce açık lan dı ğı gi bi, ço ğun luk la bir cins için de

kul la nı lan ve bir ka rın ca ta ra fın dan sal gı lan dı ğın da, di ğe ri ta ra fın dan
ko ku ola rak al gı la nan kim ya sal sin yal dir. Bu sin yal ler, ka rın ca top lu -
luk la rı nın or ga ni zas yo nun da en önem li ro lü oy nar. Ve bu mad de nin
sal gı bez le rin de üre til di ği sa nıl mak ta dır. Bir ka rın ca sin yal ola rak bu
sı vı yı sal gı la dı ğın da, di ğer le ri ko ku ve ya tat al ma yo luy la me sa jı alır
ve ce vap ve rir ler. Ka rın ca fe ro men le ri üze rin de ya pı lan araş tır ma lar,
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Kar›ncalar aras›ndaki iletiflim, kimyasal sinyallerin koku veya
tat alma yoluyla aktar›lmas› sayesinde kurulmaktad›r.



tüm sin yal le rin ko lo ni nin ih ti yaç la rı na gö re sal gı lan dı ğı nı or ta ya çı -
kar mış tır. Ay rı ca ka rın ca la rın sal gı la dı ğı fe ro me nin yo ğun lu ğu, için de
bu lun duk la rı du ru mun aci li ye ti ne gö re de de ğiş mek te dir.9

Gö rül dü ğü gi bi, ka rın ca la rın yap tık la rı iş lem le ri ya pa bil mek için,
de rin bir kim ya bil gi si ne ih ti yaç var dır. Ka rın ca la rın üret tik le ri kim ya -
sal mad de le ri, biz in san lar an cak la bo ra tu var lar da yap tı ğı mız ana liz -
ler le çö ze riz. Üs te lik bun la rı ya pa bil mek için de se ne ler ce sü ren bir
eği tim den ge çe riz. Ka rın ca lar ise dün ya ya gel dik le ri an dan iti ba ren,
her ih ti yaç duy duk la rın da bun la rı sal gı la ya bi lir ve han gi sal gı ya ne
tep ki ver me le ri ge rek ti ği ni çok iyi bi lir ler.

Kim ya sal mad de le ri dün ya ya gel dik le ri an da bi le iyi ta nı ma la rı, ka -
rın ca la ra do ğuş tan kim ya eği ti mi ve ren bir “Öğ re ti ci”nin var lı ğı nı
gös te rir. Bu nun ak si ni id dia et mek, ka rın ca la rın za man içe ri sin de ken -
di ken di le ri ne kim ya öğ ren dik le ri ni ve de ney ler yap ma ya baş la dık la -
rı nı id dia et mek an la mı na ge le cek tir ki, bu da man tı ğa ay kı rı ola cak tır.
Ka rın ca lar hiç bir eği tim gör me den, do ğar doğ maz bu kim ya sal mad -
de le ri ga yet iyi ta nı mak ta dır lar. Baş ka bir ka rın ca nın ve ya baş ka bir
can lı nın, ka rın ca nın “Öğ re ti ci”si ol du ğu nu da söy le ye me yiz. Hiç bir
bö cek ve ya hiç bir can lı -in san da da hil ol mak üze re- ka rın ca la ra kim -
ya sal mad de ler üret me yi ve bu mad de ler le ile ti şim kur ma yı öğ re te bi -
le cek ka bi li ye te sa hip de ğil dir. Or ta da he nüz dün ya ya gel me den bir
öğ ret me ola yı var sa, bu fi ili ger çek leş ti re bi le cek olan tek ira de, tüm
can lı la rı ya ra tan “gök le rin ve ye rin Rab bi” olan Al lah’tır.

Dü şü nün ki pek ço k in san, ka rın ca la rın gün lük ha yat la rı için de sü -
rek li sal gı la dık la rı “Fe ro men”in an la mı nı da hi bil mez. Oy sa dün ya ya
ge len her ka rın ca bu kim ya sal mad de ler sa ye sin de mü kem mel bir sos -
yal ile ti şim sis te mi kul lan mak ta dır. Bu sos yal ile ti şim sis te mi, son suz
kud ret sa hi bi Al lah'ın var lı ğı nın apa çık de lil le rin den biridir.

Sal gı Bez le ri

Şim di ye ka dar bah set ti ği miz kar ma şık kim ya sal re ak si yon la rın ger -
çek leş ti ril di ği bel li baş lı bir kaç sal gı be zi var dır. Ka rın ca lar ara sı bu
kim ya sal ile ti şi mi, al tı ta ne sal gı be zin de üre ti len sal gı lar sağ lar. An -
cak bu sal gı lar ka rın ca la rın hep sin de ay nı özel li ği gös ter mez; her sal -
gı be zi nin fark lı ka rın ca çe şit le rin de, ay rı ay rı fonk si yon la rı var dır.
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Şim di bu sal gı bez le ri ne ya kın dan göz ata lım:
Du fo ur bez le ri: Bu bez ler de üre ti len sal gı lar, alarm ve sal dı rı için

top lan ma gi bi ko mut lar da kul la nı lır.
Ze hir tor ba sı: Ze hir tor ba sın da ge niş çap lı bir for mik asit üre ti mi

olur. Ay rı ca sal dı rı ve sa vun ma sı ra sın da kul la nıl mak üze re üre ti len
ze hir de bu ra da oluş tu ru lur. Bu sal gı nın bu lun du ğu en gü zel ör nek
ateş ka rın ca la rı dır. Bu ka rın ca la rın ze hi ri, kü çük omur ga lı la rı felç ede -
bi lir, in san la rın da ca nı nı ya ka bi lir.

For mik asit üre ten ka rın ca la rın ya şa dı ğı bir or man da araş tır ma cı lar,
izah edi le me ye cek ka dar yük sek se vi ye de for mik asi te rast la mış lar dır.
Öne sü rü len tüm te ori ler so nuç suz çık mış, ya pı lan araş tır ma lar ne ti ce
ver me miş tir. So nun da bi lim adam la rı nın or tak ka na ati, or man da ya şa -
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Yuka r› da, For mi ca tü rü ka r›n ca n›n ana to mik fle ma s› gö rül mek te dir. Be yin ve si nir sis -
te mi ma vi, sin di rim sis te mi pem be, kalp k›r m› z› ve sal g› bez le ri ve bu nun la il gi li ya p› lar
sa r›y la gös te ril mifl tir: (1) Man di bu lar sal g› be zi, (2) Pharynx, (3) Prop haryn ge al sal g›
be zi, (4) Postp haryn ge nal sal g› be zi, (5) Be yin, (6) La bi al sal g› be zi, (7) Esop ha gus, (8)
Si nir sis te mi, (9) Me tap le ural sal g› be zi, (10) Kalp, (11) Mi de, (12) Pro vent ri cu lus, (13)
Mal pig hi an ke se cik le ri, (14) Or ta ba ¤›r sak, (15) Rek tum, (16) Anüs, (17) Du fo ur sal g› be -
zi, (18) Ze hir tor bas›.



yan for mik asit ka rın ca la rı nın üret tik le ri asi din bu har la şa rak ha va ya
ka rış tı ğı ve eko lo jik oran da bir ta kım de ği şik lik le re se bep ol du ğu şek -
lin de oluş muş tur. Ya ni bu mik ro can lı lar, ken di le ri ne hiç za rar ver me -
den, ya şa dık la rı böl ge nin at mos fe ri ni bi le et ki le ye bi le cek oran da asit
üre te bil mek te  ve ge rek ti ğin de kul la na bil mek te dir ler. Bu ise, araş tır -
ma cı la rı da hay re te dü şür mek te dir.10

Pygi di al Bez ler: Bu bez le rin üret ti ği sal gı la rı üç ay rı ka rın ca tü rü
alarm sis te mi ola rak kul la nır. Bü yük çöl ha sat çı ka rın ca sı, bu sal gı yı
güç lü bir ko ku şek lin de ya ya rak pa nik alar mı ve rir ken, Gü ney Ame ri -
ka’da ya şa yan bir ka rın ca tü rü olan Phe ido le bi const ric ta ise, bu bez ler -
den üret ti ği sal gı yı kim ya sal sa vun ma lar da ve sal dı rı alarm la rın da
kul la nır.

Ster nal Bez ler: Bu ra da ki sal gı lar, ko lo ni göç le ri sı ra sın da ve av ko -
va lar ken  iz sür me ve as ker le ri bir ara ya top la ma da kul la nı lır. Bu sal -
gı nın en or ji nal fonk si yo nu ise, ka rın ca nın ze hir fış kır tır ken sık sık
dön dür mek du ru mun da kal dı ğı ye din ci ka rın böl ge si ni yağ la mak tır.
Bu sa ye de ka rın ca nın ze hi ri fış kırt mak için göv de si ni dön dür me si ko -
lay la şır. Mik ros ko bik bir “yağ üre tim mer ke zi” olan bu bez ol ma say -
dı, ka rın ca nın sa vun ma sis te mi alt üst olur du.

Ama böy le ol maz, çün kü or ta da bir bi ri ne bağ lı ça lı şan mükemmel
bir sis tem var dır: Kü çü cük bir ka rın ca nın ze hir fış kırt mak için göv de -
si ni na sıl dön dü re ce ği plan lan mış, bu göv de yi çe vi rir ken zor lan ma -
ma sı için ge re ken ya ğın ne re de ve na sıl üre ti le ce ği de ön ce den be lir -
len miş tir. 

Me tap le ural Bez ler: Bu bez le rin sal gı la dık la rı sı vı la rın, vü cut yü ze -
yi ni ve yu va yı mik ro or ga niz ma la ra kar şı ko ru yan an ti sep tik mad de ler
ol du ğu an la şıl mış tır. Ör ne ğin At ta la rın vü cu dun da, bir çe şit an ti bi yo -
tik olan  bir asit tü rü da ima 1.4 mik rog ram ora nın da bu lu nur. İş çi ka -
rın ca bu an ti sep tik sal gı dan za man za man kü çük mik tar lar da sal gı lar.
Ay rı ca eğer sal dı rı ya uğ rar sa, düş ma nı uzak laş tır mak ama cıy la da bu
sal gı dan ya yar.11

Şu nu unut ma mak ge re kir ki, bir ka rın ca ken di ni mik rop lar dan ko -
ru ma yı bil me di ği gi bi, mik rop la rın var lı ğın dan bi le ha be ri yok tur. Du -
rum böy le iken vü cu du, o far kın da bi le ol ma dan düş man la rı na kar şı
ila cı nı üre tir. Ka rın ca nın vü cu dun da da ima ken di si ni ko ru mak için 1.4
mik rog ram lık bir an ti sep tik sal gı nın ol ma sı, çok in ce dü şü nül müş bir
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de tay dır. Çün kü ka rın ca yı ya ra tan Al lah, ya rat tı ğı tüm can lı la rın bü -
tün ih ti yaç la rı nı en in ce de ta yı na ka dar dü şü nen, ya ni “La tif” olan dır.
Bir ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

Al lah, kul la rı na kar şı lü tuf sa hi bi dir; di le di ği ni rı zık lan dı rır. O,
kuv vet li dir, aziz dir. (Şu ra Su re si, 19)

Gör ül dü ğü gi bi bu bö lüm de bah se di len tüm sal gı bez le ri, ka rın ca -
lar için ha ya ti fonk si yon lar ta şı yan bi rim ler dir. Bun la rın her han gi bi ri -
nin ek sik li ği ve ya ye ter siz ça lış ma sı ka rın ca nın sos yal ve fi zik sel tüm
ya şa mı nı olum suz yön de et ki ler. Hat ta ha ya tı nı sür dür me si im kan sız
olur. Bu ise ev rim te ori si nin id di ala rı nı ke sin bir bi çim de çü rü tür.
Çün kü ev rim can lı la rın ka de me li bir bi çim de ge liş tik le ri ni, il kel bir
form dan baş la ya rak, ya rar lı bir ta kım te sa düf ler so nu cun da gi de rek
da ha ge liş miş ha le gel dik le ri ni öne sür mek te dir. Bu nun an la mı da, ka -
rın ca la rın, bu gün sa hip ol duk la rı fiz yo lo jik özel lik le rin bir kıs mı na da -
ha ön ce ki ev re ler de sa hip ol ma dık la rı, bun la rı son ra dan ka zan dık la rı -
dır. Oy sa ka rın ca la rın üst te de ğin di ği miz tüm sal gı la rı son de re ce ha -
ya ti dir ve bun la ra sa hip ol ma yan bir ka rın ca tü rü nün nes li ni de vam
et tir me si im kan sız dır.

Bü tün bun lar dan çı kan so nuç, ka rın ca la rın, bu sal gı bez le ri ve on la -
rın ha ya ti fonk si yon la rıy la be ra ber ya ra tıl mış ol duk la rı dır. Ya ni bir sa -
vun ma ve ha ber leş me sis te mi oluş tu ra bil mek için yüz bin ler ce se ne ge -
rek li sal gı bez le ri nin oluş ma sı nı bek le me miş ler dir. Ak si tak dir de ya -
şam la rı nı, do la yı sıy la da ka rın ca so yu nu sür dür me le ri im kan sız olur -
du. Tek açık la ma, yer yü zün de var olan ilk ka rın ca tü rü nün, bu gün ol -
du ğu gi bi ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de var ol du ğu dur. Ku sur suz
bir sis tem ise an cak bir Ya ra tı cı 'nın ese ri ola bi lir. Bu Ya ra tı cı da üs tün
güç sa hi bi Al lah'tır. Bir ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

Gök ler de ve yer de olan lar Al lah'ın dır. Şüp he siz Al lah, Ga ni (hiç
kim se ye ve hiç bir şe ye muh taç ol ma yan)dır, Ha mid (hamd da yal -
nız ca O'na ait)tir. (Lok man Su re si, 26)

Ka rın ca la rın Kim lik Kar tı: Ko lo ni Ko ku su

Ka rın ca la rın bir bir le ri ni ta nı ya bil dik le ri ni, ak ra ba la rı nı ya ni ko lo ni
ar ka daş la rı nı ayırt ede bil dik le ri ni da ha ön ce söy le miş tik. Zo olog lar,
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ka rın ca la rın ak ra ba la rı nı na sıl ta nı ya bil dik le ri ni ha la araş tı rı yor lar. İn -
san, kar şı sı na çı kan bir kaç ka rın ca yı bi le bir bi rin den ayırt e de mez ken,
bir bi ri nin her açı dan tı pa tıp ben ze ri olan bu ya ra tık lar na sıl bir bir le ri -
ni ta nı ya bi li yor lar, şim di gö re lim.

Bir ka rın ca, di ğer bir ka rın ca nın ken di ko lo ni sin den olup ol ma dı ğı -
nı ko lay lık la an la ya bi lir. Bir iş çi ka rın ca, yu va sı na gi ren bir ka rın ca yı
ta nı mak ama cıy la an te niy le onun vü cu du na do ku nur. Ve ko lo ni den
olan la ol ma ya nı, üze rin de ta şı dı ğı özel “ko lo ni ko ku su” sa ye sin de he -
men ayır de de bi lir. Yu va ya gi ren ka rın ca eğer bir ya ban cıy sa, ev sa hip -
le ri bu da vet siz mi sa fi re acı ma sız ca sal dı rır lar. Yu va nın sa kin le ri, güç -
lü çe ne ke mik le ri ni ya ban cı nın vü cu du na ge çi rip onu ısı rır ve sal gı la -
dık la rı for mik asit, sit ro ne lal ve di ğer tok sik mad de ler le düş ma nı et ki -
siz ha le ge ti rir ler.

Eğer ko nuk ay nı cins ten fa kat fark lı ko lo ni den bir ka rın cay sa bu nu
da an la ya bi lir ler. Bu du rum da ko nuk ka rın ca yu va ya ka bul edi lir, fa -
kat ko lo ni nin ko ku su nu el de edin ce ye ka dar mi sa fir ka rın ca ya da ha
az yi ye cek ve ri lir.12

Ko lo ni le re Ait Ko ku Na sıl El de Edi li yor?

Ay nı ko lo ni ye ait ka rın ca la rın bir bir le ri ni ta nı ma la rı nı sağ la yan ko -
ku nun kay na ğı tam ola rak bu lu na ma mış tır. Fa kat bi lin di ği ka da rıy la
ka rın ca lar, hid ro kar bon la rı ken di ara la rı da ki ko ku ayır det me iş le mi
için kul lan mak ta dır lar. 

Ya pı lan de ney ler, ay nı cins ten olup fark lı ko lo ni le re ait olan ka rın -
ca la rın bir bir le ri ni hid ro kar bon fark lı lık la rın dan ta nı dık la rı nı gös ter -
miş tir. Bu nu an la mak için il ginç bir de ney ya pıl mış tır. Ön ce bir ko lo -
ni de ki iş çi ler, ken di le riy le ay nı cins ten fa kat fark lı ko lo ni den olan ka -
rın ca la rın ko ku su nu ta şı yan sı vı lar la yı kan mış lar dır. Bu nun üze ri ne,
ko lo ni de ki di ğer ka rın ca la rın sı vıy la yı ka nan la ra kar şı sal dır gan bir ta -
vır ta kı nır ken, de ney için ko ku su kul la nı lan di ğer ko lo ni nin, bu iş çi le -
re kar şı tep ki gös ter me di ği göz lem len miş tir.13

Ko lo ni Ko ku su Ev rim Ge çir memiştir

Ko lo ni ko ku su ile il gi li ola rak, üze rin de du rul ma sı ge re ken çok
önem li bir nok ta ev rim ko nu su dur. Ka rın ca ve ya di ğer sos yal bö cek
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ko lo ni le ri nin (arı lar, ter mit ler vb.) üye le ri nin, ken di le ri ne has fe ro -
men le ar ka daş la rı nı ta nı ya bil me si ev rim me ka niz ma la rı ta ra fın dan
aca ba na sıl açık lan mak ta dır?

Ev rim te ori si ni her tür lü im kan sız lı ğa rağ men sa vun ma ya ça lı şan
ki şi ler, fe ro men le rin do ğal se lek si yon la (can lı lar da mey da na ge len
fay da lı de ği şik lik le rin mu ha fa za edi lip za rar lı la rı nın ayık lan ma sı) el -
de edil di ği ni id dia et mek te dir ler. Oy sa ka rın ca lar da hil hiç bir bö cek
cin si için böy le bir du rum söz ko nu su ola maz. Bu ko nu da en çar pı cı
ör nek, ba la rı la rı dır. Bir ba la rı sı düş ma nı nı sok tu ğu sı ra da di ğer arı la -
ra teh li ke ol du ğu nu ha ber ve re bil mek için bir fe ro men üre tir. Fa kat
bu nun he men ar dın dan da ölür. Bu du rum da, bu fe ro men sa de ce bir
ke re ye mah sus üre ti le bil miş ol mak ta dır. O hal de böy le “fay da lı bir de -
ği şik li ğin”, son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ve do ğal se lek si yon ile yay -
gın lık ka zan ma sı da  im kan sız dır.

Bu açık la ma lar gös te ri yor ki, kast sis te mi ne sa hip bö cek cins le ri ara -
sın da ki kim ya sal ile ti şi min, do ğal se lek si yon yo luy la ge liş miş ol ma sı
im kan sız dır. Do ğal se lek si yon te ori si ni ta ma men dev re dı şı bı ra kan
bö cek le rin bu özel lik le ri ay nı za man da, ara la rın da ki ile ti şim ağı nı ku -
ra nın, on la rı “ilk kez ya ra tan” ol du ğu nu da bir ke re da ha göz ler önü -
ne se rer.

Ka rın ca la rın Da ve ti

Ka rın ca lar çok ile ri dü zey de bir fe da kar lık his si ne sa hip tir ler ve bu
me zi yet le ri ne de niy le, bul duk la rı her be sin kay na ğı na mut la ka di ğer
ar ka daş la rı nı da da vet eder ve be si ni on lar la pay la şır lar.

Böy le du rum lar da be sin kay na ğı nı keş fe den ka rın ca, di ğer le ri ni de
bu kay na ğa yön len di rir. Bu nun için şöy le bir yön tem iz len mek te dir:
Be sin kay na ğı nı bu lan ilk ka şif ka rın ca, kur sa ğı nı dol du ra rak yu va ya
dö ner. Dö ner ken kar nı nın ucu nu kı sa ara lık lar la ye re sü rer ve kim ya -
sal bir işa ret bı ra kır. Ama da ve ti bu nun la bit mez; yu va da kı sa sü ren
hız lı bir tur atar. Bu nu 3 ile 16 ke re ya par. Bu ha re ket yu va ar ka daş la -
rı nın onun la bağ lan tı da ol ma sı nı sağ lar. Ka şif be sin kay na ğı na ge ri
dön mek is te di ğin de kar şı laş tı ğı bü tün yu va ar ka daş la rı onu iz le mek
is ter, ama yal nız ca onun la en ya kın an ten te ma sın da bu lu nan ar ka da -
şı dı şar da ona eş lik ede bi lir. İz ci, be si ne ulaş tı ğın da he men yu va ya dö -

Harun Yahya - Adnan Oktar  41



ne rek da vet çi ro lü nü üst le nir. İz ci ve di ğer iş çi ar ka da şı bir bir le ri ne
sü rek li du yu sin yal le ri ve vü cut la rı nın yü ze yin de ki fe ro men sal gı sı ile
bağ lı dır. 

Ka rın ca lar, da vet edi ci ka rın ca ol ma dı ğı za man, be si ne gi den izi ta -
kip ede rek de he de fe ula şa bi lir ler. Ba şa rı lı ka şif le rin be sin den yu va ya
ka dar bı rak tı ğı iz sa ye sin de, ka şif yu va ya ge lip “sal lan ma dan sı” ya -
pın ca yu va ar ka daş la rı da vet çi den baş ka bir yar dım al ma dan be sin
kay na ğı na ula şa bi lir ler.

Ka rın ca la rın di ğer bir il ginç yö nü ise, da vet iş le min de kul lan mak
üze re her bi ri nin de ği şik gö rev le ri olan çok sa yı da kim ya sal bi le şik
üret me le ri dir. Sa de ce be sin kay na ğı na top lan mak için ne den bu ka dar
çok çe şit li kim ya sal mad de nin kul la nıl dı ğı bi lin me mek te dir fa kat an -
la şıl dı ğı ka da rıy la bu mad de le rin çe şit li li ği, iz le rin bir bir le rin den fark -
lı ol ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu nun dı şın da ka rın ca lar me saj gön de rir -
ken de ği şik sin yal ler ve rir ler ve her bir sin ya lin şid de ti de di ğe rin den
fark lı dır. Ko lo ni acık tı ğın da ve ya ye ni yu va alan la rı na ih ti yaç du yul -
du ğun da sin ya lin şid de ti ni ar tı rır lar.  

Ka rın ca top lu luk la rı nın bu de re ce bir da ya nış ma için de ol ma sı, in -
san lar için dü şü nül me si ve ör nek alın ma sı ge re ken bir dav ra nış ola rak
de ğer len di ri le bi lir. Sa de ce ken di çı kar la rı nı dü şü nen ve bu çı kar lar

Dokunma yoluyla birbirleriyle iletiflim kuran kar›ncalar
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uğ ru na di ğer bi rey le rin hak la rı nı ko lay lık la çiğ ne yen in san lar dan olu -
şan ba zı top lum la ra gö re, ka rın ca la rın son de re ce öz ve ri li ya şan tı la rı
çok da ha “ah la ki”dir. 

Öte yan dan, ev rim ci le rin te ori le ri ile ka rın ca la rın ben cil lik ten ta ma -
men uzak bu dav ra nış la rı nı açık la mak da ta bii ki müm kün de ğil dir.
Çün kü ev rim, do ğa da var olan tek ku ra lın ya şam mü ca de le si ve ça tış -
ma ol du ğu nu ön gö rür. Oy sa ka rın ca la rın -ve da ha pek çok hay van tü -
rü nün- gös ter dik le ri dav ra nış özel lik le ri, bu nu ya lan la mak ta ve fe da -
kar lı ğın ger çek li ği ni gös ter mek te dir.

Kim ya sal İle ti şim de Do kun ma Fonk si yo nu

Ko lo ni içi or ga ni zas yo nun sağ lan ma sın da ka rın ca la rın an ten le riy le
bir bir le ri ne do ku na rak an laş ma la rı, ara la rın da tam an la mıy la bir “an -
ten di li nin” kul la nıl dı ğı nı gös te rir.

Ka rın ca lar da, do kun ma yo luy la olu şan an ten sin yal le ri; ye mek baş -
lan gı cı, da vet, yu va ar ka daş la rı nın ta nın dı ğı sos yal kar şı laş ma lar gi bi
de ği şik amaç lar için kul la nı lır. Ör ne ğin Af ri ka’da ya şa yan bir iş çi ka -
rın ca tü rün de, iş çi ler bir bir le riy le kar şı laş tık la rın da ön ce an ten le ri ni
bir bir le ri ne sü rer ler. Bu ra da “an ten leş me”, yal nız ca bir se lam ve yu va -
ya da vet an la mı ta şır. 

Bu da vet ha re ke ti ba zı ka rın ca  tür le rin de (Hypo po ne ra) çok  be lir -
gin dir. Bir çift iş çi yüz yü ze kar şı laş tık tan son ra, da vet eden ka rın ca ba -
şı nı 90 de re ce ya na eğer ve an ten le ri ile ar ka da şı nın ba şı nın alt ve üst
kı sım la rı na do ku nur. Da vet edi len ka rın ca da ben zer şe kil de ce vap ve -
rir.14

Ka rın ca lar, yu va ar ka daş la rı nın vü cut la rı na an ten le riy le do kun -
duk la rı za man amaç on la ra bil gi ver mek de ğil, sal gı la dık la rı kim ya sal
mad de le ri al gı la ya rak bil gi al mak tır. Bir ka rın ca, yu va ar ka da şı nın vü -
cu du na çok ha fif çe vu rur ve an te niy le hız lı ca do ku nur. Yu va ar ka da -
şı na yak laş tı ğın da, bu ra da ama cı kim ya sal sin yal le ri müm kün ol du -
ğun ca di ğe ri ne yak laş tır mak tır. Bu nun so nu cun da da ar ka da şı nın he -
nüz bı rak tı ğı ko ku iz le ri ni al gı la yıp ta kip ede rek yi ye cek kay na ğı na
ula şa bi le cek tir. 

Do ku na rak ile ti şi me ve ri le bi le cek en çar pı cı ör nek, ka rın ca nın kur -
sa ğın da sak la dı ğı yi ye ce ği kı sa bir do ku nuş la ağ zın dan çı ka ra rak di -
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ğer bir ka rın ca yı bes le me si dir. Bu ko nu da ya pı lan il ginç bir de ney de,
araş tır ma cı lar, Myrmi ca ve For mi ca cin si iş çi ka rın ca la rın vü cut la rı nın
çe şit li böl ge le ri ne in san sa çıy la do ku na rak on la rı sı vı yi ye cek le ri ağız -
la rın dan çı kar ma ya teş vik et ti ler ve bu nu ba şar dı lar. En has sas ka rın -
ca, ye me ği ni ye ni bi tir miş ve ye dik le ri ni pay la şa cak bir yu va ar ka da şı
ara yan ka rın ca ol muş tu. Araş tır ma cı lar ba zı bö cek ve pa ra zit le rin de
bu tak tik ten ha ber dar ol duk la rı nı, bu nu uy gu la ya rak bes len dik le ri ni
hay ret le far k et ti ler. Ka rın ca nın dik ka ti ni çe ke bil mek için bö ce ğin yap -
ma sı ge re ken, sa de ce an te ni ve ön aya ğıy la ka rın ca nın vü cu du na ha -
fif çe do kun mak olu yor du. Bu nun üze ri ne ken di si ne do ku nu lan ka rın -
ca, kar şı sın da fark lı bir can lı da ol sa ye me ği ni pay la şı yor du.15

Sa de ce kı sa bir an ten te ma sı ile kar şı la rın da ki le rin ne is te di ği ni an -
la ya bil me le ri, ka rın ca la rın ken di ara la rın da bir an lam da “ko nu şa bil -
dik le ri ni” gös te rir. Ka rın ca lar ara sın da kul la nı lan bu “an ten di li”nin,
tüm ka rın ca lar ta ra fın dan na sıl öğ re nil di ği ise, dü şü nül me si ge re ken
bir ko nu dur. Aca ba bu ko nu da bir eği tim den mi geç mek te dir ler? Böy -
le bir eği ti min var lı ğın dan bah se de bil mek için, ka rın ca la ra bu eği ti mi
do ğuş tan ve ren üs tün bir Güç Sa hi bi’nin var lı ğın dan da söz et me miz
ge rek mek te dir. “Üs tün Güç Sa hi bi”, ka rın ca lar ol ma dı ğı na gö re, tüm

44 Karınca Mucizesi

RADAR AN TEN LER
Ka rın ca lar fe ro men le ri an ten le ri ile his se der ler ve doğ ru yö nü ta kip
ede bil mek için her iki an te ni de sü rek li ola rak kul la nır lar. Bu nu da fe -
ro me nin han gi ta raf ta -sağ da ya da sol da- yo ğun laş tı ğı na dik kat ede -
rek ya par lar. Eğer yo ğun luk sağ ta raf ta da ha faz la ise, ka rın ca her iki
an ten de ki yo ğun luk ay nı ola na ka dar bu yö ne dö ner. Böy le ce ko ku
izi ni tam ola rak ta kip ede bi lir. Ya pı lan bir de ney de, pa ra lel iki ko ku
yo lu oluş tu rul muş, baş lan gıç ta ko ku her iki yol da da ay nı yo ğun luk -
tay ken, bi ri adım adım za yıf la tıl mış tır. De ney de ki ka rın ca iki yol ara -
sın da yü rü ye rek baş la mış, da ha son ra ise ko ku nun da ha güç lü ol du -
ğu yo la yö nel miş tir. Bu ör nek ten de an la şıl dı ğı gi bi, ka rın ca la rın an -
ten le ri tıp kı bir ra dar gi bi ça lış mak ta dır. Ra dar la rın elekt ro man ye tik
dal ga lar la be lir li uzak lık la rı, hız la rı, ci sim le ri al gı la ya bil me si gi bi, ka -
rın ca lar da an ten le riy le kim ya sal sin yal le ri al gı la ya rak yön le ri be lir le -
ye bi lir, düş ma nı far k e de bi lir ve ya bir bir le riy le ile ti şim ku ra bi lir ler.
İn sa nın, ya ra tı lı şın dan bin ler ce se ne son ra ula şa bil di ği bu tek no lo ji yi
Al lah ka rın ca la ra yüz  mil yon lar ca se ne ön ce sin den ver miş tir.



ka rın ca la ra bir bir le riy le ha ber leş me le ri ni sağ la ya cak bir di li il ham ile
öğ re ten Al lah’tır.

Ka rın ca lar ara sın da ya şa nan pay laş ma dav ra nı şı ise, ev rim te ori si
ile açık la na ma yan fe da kar lık ör nek le rin den dir. “Bü yük ba lık kü çük
ba lı ğı yu tar” sö zü nü yer yü zün de ki ya şa mın anah ta rı ola rak gö ren ba -
zı ev rim ci ler, ka rın ca la rın gös ter dik le ri bu fe da kar lık lar kar şı sın da bu
söz le ri ni ge ri al mak zo run da kal mak ta dır lar. Bir ka rın ca ko lo ni si içe -
ri sin de “bü yük ka rın ca”, “kü çük ka rın ca yı” yi ye rek ge liş mek ye ri ne,
“kü çük ka rın ca yı” da bes le ye rek ge liş tir mek yö nün de bir ça ba har ca -
mak ta dır. Tüm ka rın ca lar ken di le ri ne ve ri len yi ye ce ğe -ya ni “rız ka”-
ra zı ol mak ta ve faz la sı nı da mut la ka di ğer ko lo ni üye le riy le pay laş -
mak ta dır lar.

So nuç ola rak tüm bu ör nek le rin bi ze gös ter di ği, ka rın ca la rın, ken di -
le ri ni Ya ra tan’ın ira de si ne bo yun eğ miş ve O’nun il ha mıy la ha re ket et -
mek te olan bir can lı top lu lu ğu olu şu dur. Do la yı sıy la, on la rı tü müy le
bi linç siz bi rer or ga niz ma say mak doğ ru ol maz; zi ra ken di le ri ni Ya ra -
tan Al lah’ın ira de si ni yan sı tan bir bi lin ce sa hip tir ler. Ni te kim Al lah
Ku ran'da bu önem li ger çe ğe dik kat çe ker ve bi ze tüm can lı la rın, as lın -
da ken di iç le rin de bi rer “üm met” ol duk la rı nı, ya ni İla hi bir dü ze ne ve
vah ye uy gun bir bi çim de ya şa dık la rı nı ha ber ve rir:

Yer yü zün de hiç bir can lı ve iki ka na dıy la uçan hiç bir kuş yok tur
ki, si zin gi bi üm met ler ol ma sın. Biz Ki tap’ta hiç bir şe yi nok san
bı rak ma dık son ra on lar Rab le ri ne top la na cak lar dır. (Enam Su re -
si, 38)

Ses ile İle ti şim

Ses ile ile ti şim de ka rın ca la rın sık kul lan dı ğı bir yön tem dir. İki tür
ses üre ti mi be lir len miş tir. Bi ri vü cu du bir en ge le ve ya ye re çar pa rak
çı ka rı lan “vu ruş” se si ve tit re şim ler, di ğe ri de vü cu dun ba zı par ça la rı -
nı bir bi ri ne sür te rek çı ka rı lan tiz ses ler dir.16

Vü cu du çar pa rak ya pı lan ses sin ya li, ge nel lik le ağaç yu va la rı bu lu -
nan ko lo ni ler de kul la nı lır. Ör ne ğin ma ran goz ka rın ca lar “da vul ça la -
rak” ha ber le şir ler. Yu va la rı na ge len her tür lü teh li ke de “da vul çal ma -
ya” baş lar lar. Bu teh li ke, duy duk la rı te dir gin edi ci bir ses, his set tik le -
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ri bir do kun ma ve ya ani den olu şan bir ha va akı mı ola bi lir. Da vul ça -
lan ka rın ca, çe ne si ve kar nıy la vü cu du nu ile ri ge ri sal la ya rak ye re vu -
rur. Bu yol la sin yal ler, in ce odun ka buk lar dan de si met re ler ce uza ğa
ra hat lık la ya yı la bi lir ler.17 Av ru pa lı ma ran goz ka rın ca lar ise, çe ne le ri
ve ka rın la rı ile tah ta oda la ra ve ko ri dor la ra vu ra rak, 20 cm hat ta da ha
faz la uzak lık ta ki yu va ar ka daş la rı na tit re şim gön de rir ler. Bu nok ta da
dü şü nül me li dir ki, bir ka rın ca için 20 cm, bir in san için 60-70 met re ile
ifa de edi le bi le cek bir uzak lık tır. 

Ka rın ca lar ha va dan nak le di len tit re şim le re kar şı ne re dey se sa ğır gi -
bi dir ler. Fa kat bu na kar şı lık mad de den ge çen ses tit re şim le ri ne kar şı
çok du yar lı dır lar. Bu on lar için et ki li bir alarm sin ya li dir. Bu nu duy -
duk la rın da yü rü me hız la rı nı art tı rır lar, tit re şi min gel di ği yö ne doğ ru
ha re ket eder ler ve çev re de gör dük le ri bü tün ha re ket eden can lı la ra
sal dı rır lar. Ko lo ni üye le ri nin hiç bi ri nin, duy du ğu bu çağ rı yı ya nıt sız
bı rak ma ma sı, ka rın ca top lu lu ğu nun ba şa rı lı or ga ni zas yo nu nun bir
gös ter ge si dir. Ka bul et mek ge re kir ki kü çük bir in san top lu lu ğu nun
bi le, bir alarm çağ rı sı na hiç is tis na sız, top lu ca ve ay nı an da, üs te lik de
bir kar ga şa mey da na gel me den ce vap ver me si pra tik te zor bir olay dır.
Oy sa ka rın ca lar ken di le ri ne em re di len şe yi hiç za man yi tir me den ya -
pa bil mek te, bu sa ye de de ko lo ni için de ki di sip li ni bir an bi le boz ma -
dan ya şam la rı nı sür dü re bil mek te dir ler.

Tiz ses çı kar ma, da vul çal ma iş le min den da ha ka rı şık bir ses üret me
sis te mi dir. Çı ka rı lan ses, vü cu dun ba zı par ça la rı bir bi ri ne sür tü le rek
oluş tu ru lur. Ka rın ca lar bu se si, göv de le ri nin ar ka kıs mın da bu lu nan
or gan la rın da yap tık la rı sür tün me ile çı ka rır lar. Ha sat çı ka rın ca la rın iş -
çi le ri ni ku la ğı nı za yak laş tı rır sa nız, bun la rın dur ma dan tiz bir ses çı -
kar dık la rı nı du yar sı nız. 

Ses le ile ti şi min çe şit li tür ler de 3 ana fonk si yo nu or ta ya çı ka rıl mış tır.
Bun la rı şöy le sı ra la ya bi li riz: 

1. Yap rak ke sen ka rın ca lar da ses le ile ti şim, bir ye ral tı alarm sis te mi
ola rak ça lı şır. Ço ğun luk la ko lo ni nin bir bö lü mü, yu va nın bir oyu ğun -
da gö mü lü kal dı ğın da kul la nı lır. İş çi ler ge len ses sin yal le ri ne ce vap
ola rak kur tar ma ka zı la rın da bu lun mak üze re ha re ke te ge çer ler.

2. Tiz ses, ba zı tür ler de kra li çe le rin çift leş me si sı ra sın da kul la nı lır.
Genç kra li çe ler, yer de ya da bit ki ler de çift leş mek için top la nıp ye te rin -
ce sperm el de et tik le rin de, tiz bir ses çı ka rır lar ve er kek ka rın ca sü rü -
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le ri nin ken di le ri ni ya ka la ma sı nı ön ler ler.
3. Ba zı tür ler de ise ses, ye mek ve ya ye ni yu va bul mak için yu va

üye le ri nin top lan ma sı sı ra sın da üre ti len fe ro me nin et kin li ği ni art tır -
mak için kul la nı lır.18

Ki mi za man ba zı tür ler de de, ye mek ara yan lar bir av bul duk la rın -
da çı kar dık la rı sin yal ler le di ğer  ka rın ca la rın da kur ba nın et ra fı nı kı sa
sü re de ku şat ma sı nı sağ lar lar. İş çi le rin bi ra ra ya top lan ma sı ve avın ele
ge çi ril me si, bu tiz ses sa ye sin de 1-2 da ki ka da ger çek le şir.  Bu özel lik -
le ri, ka rın ca tür le ri için bü yük bir avan taj dır.

Gö ren bir göz için...

Ka rın ca la rı, çe şit li ile ti şim me tod la rıy la, bir kaç ya ban cı dil ko nu şan
in san la ra ben ze te bi li riz. Ara la rın da ko nuş tuk la rı 3-4 fark lı dil le her
ko nu da an la şa bil mek te ve ha yat la rı nı en prob lem siz şe kil de sür dü re -
bil mek te dir ler. Ya şam la rı bo yun ca bir ka rı şık lı ğa se be bi yet ver me den,
yüz bin ler ce hat ta ba zen mil yon lar ca nü fu sa sa hip ko lo ni le ri ni de vam
et ti re bil mek te dir ler.

Oy sa şim di ye ka dar an lat tı ğı mız bu ile ti şim sis te mi, dün ya üze rin -
de ki mu ci ze vi olay lar dan sa de ce bi ri dir. Ge rek in san la rı ge rek se di ğer
tüm can lı la rı (tek hüc re li den çok hüc re li ye ka dar) in ce le di ği miz de,
eko lo jik bir dü zen içer isi ne yer leş ti ril miş, bir bi rin den fark lı ve her bi ri
ay rı bi rer mu ci ze olan özel lik ler keş fe de bi li riz.

Et ra fın da ya ra tıl mış bü tün bu mu ci ze le ri far k e de bi len bir göz ve
his se de bi len bir kalp için se, tüm can lı la rın tek sa hi bi ve ha ki mi olan
Al lah’ın son suz gü cü nü, il mi ni ve ak lı nı tak dir et me ye, sa de ce mi li -
met rik bo yut lar da ki bir ka rın ca nın ola ğa nüs tü ile ti şim sis te mi bi le ye -
ter li ola cak tır. Al lah, Ku ran'da bu ye te ne ğe sa hip ol ma yan ve Ken di
son suz gü cü nü tak dir ede me yen in san la rı şöy le bil di rir:

Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı, böy le ce on la rın ken di siy le
ak le de bi le cek kalp le ri ve işi te bi le cek ku lak la rı olu ver sin? Çün kü
doğ ru su, göz ler kör ol maz, an cak si ne ler de ki kalp ler kö re lir. (Hac
Su re si, 46)
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a rın ca lar her ne ka dar bir bir le ri ne ben zer gö rün se ler de, ya şa yış la rı ve
fi zik sel özel lik le ri açı sın dan çok çe şit li tür le re ay rı lır lar. Bu can lı la rın
as lın da yak la şık 8800 çe şi di var dır. Her çe şi din de ken di ne öz gü, hay -
ran lık ve ri ci özel lik le ri bu lu nur. Şim di bu tür le rin bir kıs mı nı, çar pı cı
ya şam şe kil le ri ve özel lik le riy le in ce le ye lim.

1.  Yap rak Ke si ci Ka rın ca lar 

Di ğer bir adı da “at ta” olan yap rak ke si ci ka rın ca la rın be lir gin özel -
lik le ri, ko part tık la rı yap rak par ça la rı nı baş la rı nın üs tün de yu va la rı na
ta şı ma alış kan lık la rı dır. Ka rın ca lar, sağ lam ca ke net len miş çe ne le rin de
ta şı dık la rı, ken di le ri ne oran la ol duk ça bü yük yap rak par ça la rı nın al tı -
na giz le nir ler. Bu ne den le iş çi ka rın ca la rın gün bo yun ca ça lış tık tan
son ra yu va ya dö nüş le ri çok il ginç bir gö rü nüm or ta ya çı ka rır. Böy le
bir gö rün tüy le kar şı la şan ki şi, or ma nın ze mi ni san ki can lan mış, yü rü -
yor muş his si ne ka pı la cak tır. Yap rak ke si ci ler yağ mur or man la rın da,
ye re dö kü len yap rak la rın yak la şık %15’ini yu va la rı na ta şı ya bi lir ler.19

Bu yap rak par ça la rı nı ta şı ma la rı nın se be biy se, el bet te gü neş ten ko run -
mak de ğil dir. Ka rın ca lar kes tik le ri bu yap rak par ça la rı nı yi ye cek ola -
rak da de ğer len dir mez ler. Pe ki bu ka dar yap ra ğı ne için kul la nır lar? 

At ta la rın bu yap rak la rı man tar üre ti min de kul lan dık la rı hay ret le
keş fe dil miş tir. Ka rın ca lar yap rak la rın ken di si ni yi ye mez ler çün kü, vü -
cut la rın da, bit ki ler de bu lu nan se lü lo zu sin di re bi le cek en zim ler yok -
tur. İş çi ka rın ca lar bu yap rak par ça la rı nı çiğ ne ye rek bir yı ğın ha li ne
ge ti rir ler ve yu va nın ye ral tın da ki oda la rın da sak lar lar. Bu oda lar da ise
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yap rak la rın üze rin de man tar ye tiş ti rir ler. Bu yol la, bü yü yen man tar la -
rın to mur cuk la rın dan ken di le ri için ge rek li pro te ini el de eder ler.20

Ne var ki, at ta lar yu va dan ay rıl dık la rın da, oluş tur duk la rı man tar
bah çe si bo zu la cak ve za rar lı man tar la ra ye ni le cek tir. Pe ki bah çe le ri ni
yal nız ca “ekim” ön ce sin de te miz le yen at ta lar, za rar lı man tar lar dan
na sıl ko ru na bil mek te dir ler? Bu nun sır rı, yap rak la rı çiğ ne dik le ri sı ra da
kul lan dık la rı tü kü rük te giz li dir. Tü kü rük, is ten me yen man tar la rın
olu şu mu nu en gel le yi ci bir an ti bi yo tik ve doğ ru man ta rın ge li şi mi ni
hız lan dı rı cı bir mad de de içer mek te dir.21 Şim di şu nu dü şün mek ge re -
kir: Bu ka rın ca lar man tar ye tiş tir me yi na sıl öğ ren miş tir? Bir gün ka rın -
ca lar dan bi ri te sa dü fen ağ zı na bir yap rak alıp çiğ ne miş, son ra yi ne te -
sa dü fen la pa ha li ne ge len bu sı vı yı, ta ma miy le uy gun bir yer olan ku -
ru yap rak ze mi nin üze ri ne ser miş, ar ka sın dan yi ne bir te sa düf so nu cu
di ğer ka rın ca lar bu ra ya man tar par ça la rı ge ti rip ek miş, son ola rak da
bu ra da yi ye bi le cek le ri bir be sin ye ti şe ce ği ni tah min eden ka rın ca lar
bah çe yi te miz le me, ge rek siz mad de le ri ayık la ma ve ürü nü top la ma iş -
lem le ri ni yap mış ola bi lir ler mi? Son ra da gi dip tek tek bü tün ko lo ni ye
bu iş le mi öğ ret miş ol duk la rı nı dü şün mek ne de re ce akıl cı ola bi lir? Üs -
te lik ne den yi ye me dik le ri hal de o ka dar yap ra ğı yu va la rı na ta şı ma
zah me ti ne kat lan mış ol sun lar?

Di ğer yan dan bu ka rın ca lar man tar üre ti mi ni sağ la mak için, yap -
rak la rı çiğ ner ken kul lan dık la rı tü kü rü ğü na sıl oluş tur muş ola bi lir ler?
Bu tü kü rü ğü bir şe kil de mey da na ge tir dik le ri dü şü nül se bi le, tü kü rü -
ğün için de is ten me yen man tar la rın olu şu mu nu en gel le yi ci bir an ti bi -
yo tik ol ma sı nı han gi bil gi le riy le sağ la ya bi lir ler? Böy le bir iş le mi ger -
çek leş ti re bil mek için, cid di bir kim ya bil gi si ne sa hip ol mak ge rek mez
mi? Bu kim ya bil gi si ne sa hip ol sa lar bi le -ki bu im kan sız dır- na sıl olur
da bu bil gi yi ha ya ta ge çi ri rek tü kü rük le ri ne an ti bi yo tik mad de özel li -
ği ka zan dı ra bi lir ler?

Böy le si ne mu ci ze vi bir ola yı ka rın ca la rın na sıl ger çek leş tir di kle ri ni
dü şün dü ğün de, in sa nın kar şı sı na yu ka rı da ki le re ben zer da ha yüz ler -
ce kar ma şık ve yo ru cu so ru  çı ka cak tır. Ve so ru la rın hep si de ce vap sız -
dır.

Bu na kar şı lık, eğer tek bir açık la yı cı ce vap ve ri lir se, bu so ru la rın
hep si ce vap lan mış olur: Ka rın ca lar, yap tık la rı işi ba şa ra bi le cek şe kil de
ta sar lan mış ve prog ram lan mış lar dır. Göz lem le nen olay, ka rın ca la rın
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At ta lar Man ta rı Na sıl Üre ti yor lar?
1. Yu va nın içe ri sin de nis pe ten kü çük iş çi ler, yap rak la rı kü -
çük par ça la ra ayı rır lar.
2. Bir son ra ki sı nıf, bu par ça la rı çiğ ne ye rek la pa ha li ne ge ti -
rir ve en zim ce zen gin sı vı lar la ve ri mi ni ar tı rır.
3. Di ğer ka rın ca lar bu la pa yı ye ni oda cık lar da ki ku ru yap -
rak ze mi ni nin üze ri ne se rer.
4. Bir baş ka sı nıf es ki oda cık lar dan man tar par ça la rı sü rük -
ler ve ye ni yap rak la pa sı na eker. Man tar bu ra da ye ti şe cek -
tir.
5. Ka la ba lık bir sı nıf, bah çe yi te miz ler, ge rek siz mad de le ri

Yap rak ke si ci ka r›n ca lar la man tar lar ara s›n da ki or tak ya flam sa -
ye sin de, ka r›n ca lar bes len me de ih ti yaç duy duk la r› pro te ini yap -
rak la r›n üze rin de ye tifl tir dik le ri man tar to mur cuk la r›n dan al›r lar.
Yu ka r› da ka r›n ca la r›n ye tifl tir mifl ol du ¤u bir man tar bah çe si gö -
rül mek tedir.
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çift çi li ği bi le rek dün ya ya gel dik le ri ni, da ha doğ ru su ge ti ril dik le ri ni
ka nıt la ma ya ye ter li dir. Böy le si ne kar ma şık dav ra nış lar, za man için de
aşa ma lar la ge li şe bi le cek ba sit olay lar de ğil dir. Kap sam lı bir bil gi nin ve
çok üs tün bir ak lın ese ri dir ler. Do la yı sıy la ev rim sa vu nu cu la rı nın, za -
man için de ya rar lı dav ra nış la rın se çil di ği ve ge rek li or gan la rın mu tas -
yon lar la ge liş ti ği id di ala rı, ta ma men man tık sız ha le gel mek te dir. Tüm
bu bil gi le ri var ol duk la rı ilk gün den iti ba ren ka rın ca la ra ve ren, on la rı
tüm hay ret ve ri ci özel lik le riy le ya ra tan, şüp he siz “Sa ni” (“Sa nat çı”)
olan Al lah’tır. At ta ka rın ca la rı nın yu ka rı da an lat tı ğı mız özel lik le ri,
kar şı mı za bu ki tap bo yun ca sık sık rast la ya ca ğı mız bir tab lo çı kar mak -
ta dır. Söz ko nu su olan dü şün me ye te ne ğin den yok sun bir can lı dır,
ama bu can lı in sa nın bi le zih ni ni zor la yan bü yük bir iş ba şar mak ta,
müt hiş bir akıl gös te ri si sun mak ta dır. 

Pe ki bu tab lo dan ne çı kar?
Bu so ru nun tek bir ce va bı var dır: Ma dem bu can lı nın ger çek te ba -

şar dı ğı işi yap ma sı nı sağ la ya cak bir dü şün me ye te ne ği yok tur, o hal -
de yap tı ğı akıl gös te ri si, ger çek te bi ze bir baş ka sı nın ak lı nı ta nıt mak ta -
dır. Ka rın ca yı var eden Ya ra tı cı, ken di var lı ğı nı ve ya ra tı şın da ki üs -

52 Karınca Mucizesi

Yap rak ke si ci ka r›n ca güç lü çe ne siy le ifl ba fl›n da görülüyor.



tün lü ğü gös ter mek için, bu hay va na onun “har cı” ol ma yan iş ler yap -
tır mak ta dır. Ka rın ca, bir ilhamla ha re ket et mek te dir, do la yı sıy la ser gi -
le di ği akıl da ger çek te ken di si ni Ya ra ta nın ak lı dır. 

As lın da tüm hay van lar dün ya sın da bu na ben zer bir du rum  söz ko -
nu su dur. Kar şı mız da, müs ta kil bir ak la ve mu ha ke me ye te ne ği ne sa -
hip ol ma dık la rı hal de, çok üs tün akıl gös te ri le ri ser gi le yen canlılar
var dır. Ka rın ca bun la rın en çar pı cı la rın dan bi ri dir. Ve  o da, di ğer hay -
van lar gi bi, ger çek te ken di si ne ve ri len il ha ma gö re ha re ket eder. O ira -
de sa hi bi nin ak lı nı ve gü cü nü yan sı tır. Ka rın ca lar da di ğer bü tün her -
şey gi bi Ya ra tı cı mız olan Al lah'a bo yun eğ miş ler dir.

At ta la rın İl gi Çe ki ci Sa vun ma Yön tem le ri

Yap rak ke si ci ka rın ca ko lo ni si nin or ta boy lu iş çi le ri he men he men
tüm gün le ri ni yap rak ta şı mak la ge çi rir ler. Bu ta şı ma es na sın da ken di -
le ri ni ko ru ma la rı zor laş mak ta dır; çün kü ken di le ri ni ko ru ma ya ya ra -
yan çe ne le ri ile yap rak ta şı mak ta dır lar. Pe ki ken di ken di le ri ni ko ru ya -
ma dık la rı na gö re kim on la rı ko ru mak ta dır?

Yap rak ta şı yan iş çi ka rın ca la rın yan la rın da sü rek li da ha kü çük boy
olan iş çi ler ile do laş tık la rı gö rül müş tür. Ön ce le ri bu du ru mun te sa düf
ol du ğu zan ne dil miş tir. An cak da ha son ra bu ha re ke tin se be bi araş tı rıl -
ma ya baş lan mış tır. Uzun bir in ce le me so nu cun da or ta ya çı kan du rum,
ger çek ten şa şır tı cı bir iş bir li ği dir.

Yap rak ta şı mak la gö rev li olan or ta
boy ka rın ca lar, ken di le ri ne düş man
olan bir si nek tü rü ne kar şı il ginç bir
sa vun ma yön te mi  kul lan mak ta dır lar.
Düş man si nek, yu mur ta la rı nı bı rak -
mak için son de re ce fark lı bir yer seç -
miş tir; her ka rın ca nın baş kıs mı na bir
ta ne yu mur ta bı ra kır. Ka rın ca nın vü -
cu dun da za man la ge li şip yu mur ta -
dan çı kan yav ru si nek, hay va nın bey -
ni ne ka dar iler le ye rek ölü mü ne se bep
olur. İş te iş çi ka rın ca lar, yan la rın da
kü çük boy yar dım cı la rı ol ma dan, her
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an sal dır ma ya ha zır bu si nek tü rü ne kar şı sa vun ma sız ka lır lar. Nor -
mal za man lar da üzer le ri ne kon mak is te yen si nek le ri ma ka sa ben ze -
yen kes kin çe ne le ri ile der hal uzak laş tır ma yı ba şa ran iş çi ka rın ca lar,
yap rak ta şır ken bu nu ya pa maz lar. Bu yüz den de ken di le ri adı na sa -
vun ma ya pa cak bir baş ka ka rın ca yı ta şı dık la rı yap ra ğın üze ri ne yer -
leş ti rir ler. Si ne ğin sal dı rı sı sı ra sın da da bu kü çük ko ru yu cu lar yap ra -
ğın üze rin den düş ma na kar şı mü ca de le ve rir ler.23

At ta la rın Ana yol la rı

At ta la rın, kes tik le ri yap rak la rı yu va la rı na ta şır ken kul lan dık la rı
yol, ade ta min ya tür bir ana yol gö rü nü mün de dir. Bu ra da ya vaş ça iler -
le yen ka rın ca lar, bü tün dal par ça cık la rı nı, kü çük ça kıl taş la rı nı, çi men
ve ya ba ni ot la rı top lar ve yan ta raf la ra bı ra kır lar. Böy le ce ken di le ri ne
ter te miz bir yol oluş tur muş olur lar. Uzun bir ça lış ma dan son ra bu
ana yol, özel bir alet le ya pıl mış ka dar düz gün ve pü rüz süz olur.

At ta ko lo ni si, tek bir kum ta ne si bo yu tun da ki iş çi ler, bu iş çi ler den
kat kat bü yük as ker ler ve or ta boy lu “ma ra ton ko şu cu lar”dan olu şur.
Ma ra ton ko şu cu lar, yu va ya yap rak par ça la rı ge tir mek için et ra fın da
koş tu rur lar. Bu ka rın ca lar öy le si ne ça lış kan dır lar ki, her 'ko şu cu' ka -
rın ca nın yap rak ta şı ya rak 4 da ki ka iler le me si, bir in sa nın omuz la rın da
227 kg ağır lık la 48 km. (30 mil) yol git me si ne denk tir.24

Bir at ta yu va sın da, 6 met re de rin li ğe ka dar ine bi len yum ruk ge niş -

At ta lar kes tik le ri yap rak la r› ta fl›r ken
kul lan d›k la r› yo lu, her tür lü ça l›-ç›r p›,
ça k›l ta fl› ve ot ar t›k la r›n dan te miz ler -
ler. Böy le ce ken di le ri için ade ta bir
"ana yol" ha z›r lar lar.



li ğin de ga le ri ler bu lu nur. Kum ta ne si ka dar olan iş çi ler bu la bi -
rent le ri in şa eder ken, 40 ton ka dar top rak çı ka rır lar.25 Ka rın ca -
la rın bir kaç se ne için de yap tı ğı bu yu va lar, in san la rın Çin Sed -
di’ni in şa et me siy le kı yas la na bi le cek zor luk ta ve pro fes yo nel -
lik te dir.

At ta lar hak kın da ve ri len bu bil gi ler şüp he siz on la rın sı ra dan,
ba sit ya ra tık lar ola rak gö rü le me ye cek le ri ne de lil dir. Son de re ce
ça lış kan olan bu ka rın ca lar, bir in sa nın güç lük le ya pa bi le ce ği
kar ma şık iş le rin üs te sin den ba şa rıy la gel mek te dir ler. Şüp he siz
bu ye te nek le ri on la ra ve re bi le cek tek güç sa hi bi de Al lah’tır.
Tüm bu ma ha ret le ri ken di baş la rı na ve ken di is tek le riy le ka -
zan dık la rı nı söy le mek, man tık ku ral la rı na ay kı rı ola cak tır.

At ta la rın Yap rak Kes me Tek ni ği

Ka rın ca, çe ne ke mik le riy le yap ra ğı par ça lar ken bü tün vü cu -
du nun tit re di ği gö rü lür. Bi li m a dam la rı bu tit re me nin, yap ra ğı
sa bit tut tu ğu nu ve böy le ce ke sil me si ni ko lay laş tır dı ğı nı far ket -
miş ler dir. Ay nı za man da bu tit re şim sa ye sin de ka rın ca, ar ka -
daş la rı na iyi bir iş üze rin de ol du ğu me sa jı nı da ve rir.26 İn san -
lar ta ra fın dan da çok za yıf bir ses ola rak du yu la bi len bu tit re şi -
mi sağ la mak için ka rın ca, ka rın böl ge sin de ki iki kü çük or ga nı
bir bi ri ne sür ter. Bu tit re şim, ka rın ca nın orak şek lin de ki çe ne ke -
mik le ri ne ula şın ca ya ka dar vü cut bo yun ca ya yı lır. Kes me iş le -
mi sı ra sın da her iki çe ne ke mi ği nin de sa ni ye de 1000 de fa aşa -
ğı ve yu ka rı tit reş ti ği ni sap ta yan araş tır ma cı lar, ölü ka rın ca lar -
dan çe ne ke mik le ri alıp ay nı ha re ke ti tak lit et me ye ça lış mış lar -
dır. So nuç ta, ka rın ca la rı tak lit ede rek çe ne ke mik le ri ni sa ni ye de
1000 de fa tit reş tir dik le rin de, yap ra ğın sa bit ka la rak düz gün ce
ke sil di ği ni gör müş ler dir. 

Bu tek nik, yap rak ke si mi ni ko lay laş tır mak ta dır. An cak bu
tit re şim le rin baş ka bir ama ca da ha hiz met et ti ği bi lin mek te dir.
Yap rak ke sen bir ka rın ca yı gör mek di ğer le ri ni de bu ra ya çek -
mek te dir. Çün kü, özel lik le at ta la rın ya şa dı ğı ik lim böl ge le rin -
de ki bir çok bit ki ze hir li dir. Ka rın ca la rın, her yap ra ğı ken di le ri -
nin test et me si ve bu şe kil de ris ke gir me si on lar için bü yük bir
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teh li ke dir. Bu yüz den da ima, di ğer le ri nin iş le ri ni ba şa rıy la ta mam la -
dık la rı yer le re git mek te dir ler. 

Do ku ma cı Ka rın ca lar 

Do ku ma cı ka rın ca lar ağaç lar da, ken di le ri ne yap rak lar dan yu va lar
ya pa rak ya şar lar. Yap rak la rı bir leş ti re rek çok faz la nü fu su ba rın dı ra -
bi le cek, bir kaç ağa ca ha kim yu va lar oluş tu ra bi lir ler.

Yu va olu şu mu nun aşa ma la rı il ginç tir. Ön ce iş çi ler tek tek, ko lo ni
böl ge si için de ge niş le me ye el ve riş li yer ler arar lar. Uy gun bir ağaç da -
lı bul duk la rın da da lın yap rak la rı na da ğı lır, yap rak la rı ke nar la rın dan
çe kiş tir me ye baş lar lar. Bir ka rın ca, yap ra ğın bir bö lü mü nü kı vır ma yı
ba şar dı ğın da ya kı nın da ki iş çi ler de bu ra ya yö ne lir ve yap ra ğı bir lik
ha lin de çek me ye de vam eder ler. Yap rak, ka rın ca nın bo yun dan da ha
ge niş ol du ğun da ya da iki yap ra ğın be ra ber çe kil me si ge rek ti ğin de, iş -
çi ler, bir leş ti ril me si ge re ken nok ta lar ara sın da can lı köp rü va zi fe si gö -
rür ler. Da ha son ra zin cir de ki ka rın ca la rın ba zı la rı, yan la rın da ki ka rın -
ca la rın sırt la rı na çı ka rak zin ci ri kı sal tır ve böy le ce yap rak uç la rı nı bir -
leş ti rir ler. Yap rak ça dır ben ze ri bir şe kil al dı ğın da, ba zı ka rın ca lar ba -
cak ve çe ne le riy le yap ra ğı tut ma ya de vam eder ken, ba zı la rı da es ki
yu va ya gi dip özel ye tiş ti ril miş lar va la rı bu böl ge ye ta şır lar. İş çi ler,
yap ra ğın bağ lan tı yer le rin de lar va la rı ile ri ge ri sür te rek on la rı bir ipek
kay na ğı ola rak kul la nır lar. Lar va la rın ağız la rı nın he men al tın da ki gi -
riş ten sal gı la nan ipek le yap rak lar is te ni len yer den tut tu ru lur. Kı sa ca sı
lar va lar bi rer di kiş ma ki ne si gi bi kul la nı lır lar.27

İpek le ri için bü yü tül müş olan bu bir kı sım lar va, di ğer le rin den fark -
lı ola rak bü yük ipek bez le ri ne sa hip tir ama ebat ola rak da ha kü çük ol -
duk la rı için ra hat ça ta şı na bi lir ler. Lar va lar mev cut olan bü tün ipek le -
ri ni, ken di ih ti yaç la rı nı kar şı la mak ye ri ne ko lo ni nin ki ni kar şı la mak
üze re ve rir ler. Ge niş le miş olan ipek bez le rin den ya vaş ya vaş ipek
üret mek ye ri ne, en baş tan bir ke re de bü yük mik tar lar da ipek sal gı lar -
lar ve ken di ko za la rı nı yap ma ya yel ten mez ler bi le. Ya şam la rı nın ka lan
kıs mın da, lar va la rın yap ma sı ge re ken her şe yi on la rın ye ri ne iş çi ka rın -
ca lar ya pa cak lar dır. An la şıl dı ğı gi bi bu lar va lar, sa de ce “ipek üre ti ci -
si” ola rak ya şa mak ta dır lar.28 Ka rın ca lar için de böy le bir iş bir li ği nin
na sıl ge liş ti ği bi lim adam la rın ca bir tür lü açık la na ma mak ta dır. Bir
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baş ka açık la na ma yan ko nu da, id dia edi len ev rim sü re ci için de, bu
dav ra nı şın ilk ola rak na sıl oluş tu ğu dur. Bö cek le rin ka nat la rın da,
omur ga lı la rın göz le rin de ve di ğer bi yo lo jik mu ci ze le rin var lı ğın da ol -
du ğu gi bi böy le si ne kar ma şık ve ya rar lı bir ha re ke tin ilk can lı lar dan
bu ya na na sıl oluş tu ğu, ev ri min te mel il ke le riy le açık la na ma yan bir
ger çek, da ha doğ ru su, ev rim te ori si ni sa vu nan lar açı sın dan bir çık -
maz dır.

Lar va la rın gü nün bi rin de ken di ara la rın da bir şe kil de an la şa rak,
“ba zı la rı mı zın, bü tün ko lo ni nin ipek ih ti ya cı nı kar şı la mak ama cıy la
ipek üre ti ci li ği yap ma sı ge re ki yor, ağır lı ğı mı zı ve ipek bez le ri mi zi ona
gö re ayar la ya lım” şek lin de or tak bir ka rar al mış ol duk la rı nı söy le mek
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le cek fle kil de ha z›r lan m›fl bir yap rak yu va gö rül mek te dir.



el bet te akıl ca bir id dia ol ma ya cak tır. O hal de, lar va la rın ne yap ma la rı
ge rek ti ği ni bi le rek var ol duk la rı nı ka bul et mek du ru mun da yız. Bir
baş ka de yiş le, bu lar va la rı ya ra tan Al lah, on la rı yap ma la rı ge re ken işe
uy gun ola rak şe kil len dir miş tir.

Ha sat çı Ka rın ca lar

Ka rın ca la rın ba zı la rı da ha ön ce de söy len di ği gi bi, uz man bi rer
“çift çi”dir. Bun la rın ara sın da, bi raz ön ce bah se di len at ta lar dan baş ka,
bir de ha sat çı ka rın ca la rı say mak müm kün dür.

Ha sat çı ka rın ca la rın bes len me me tod la rı, di ğer ka rın ca tür le ri nin
bes len me me tod la rı na gö re ol duk ça kar ma şık ve zor lu dur. Bun lar to -
hum top lar ve bun la rı özel ola rak ha zır lan mış oda lar da sak lar lar. Ni -
şas ta lı öz ler den olu şan bu to hum lar, lar va la rı ve di ğer iş çi le ri do yu ra -
cak olan şe ke rin üre til me si için kul la nı lır. Bir çok ka rın ca to hum ve çe -
kir dek le ri yi ye cek ola rak kul la nır ken, sa de ce ha sat çı  ka rın ca lar, to -
hum top la yıp bun la rı iş le me üze ri ne ku ru lu bir sis te me sa hip tir ler.

Bu ka rın ca lar, ge liş me mev si min de to hum la rı top lar ve ku ru mev -
sim de kul lan mak üze re de po lar lar. Yu va da ki özel oda lar da to hum la -
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Yuka r› da gö rü len oda c›k lar da, ku ru mev sim de kul la n›l mak
üze re ha sat ç› ka r›n ca lar ta ra f›n dan to hum lar bi rik ti rilir.



rı, yan lış lık la ge ti ri len di ğer mad de ler den te miz ler ler. Bu ara da ka rın -
ca la rın bir gru bu da yu va da ka lır, to hum öz le ri ni çiğ ne ye rek “ka rın ca
ek me ği”ni ya par lar. Son ra to hum da ki ni şas ta yı, yi ye bi le cek le ri şe ke re
dö nüş tü rür ler. Çiğ ne me sı ra sın da sal gı la dık la rı tü kü rü ğün bu dö nü -
şü mü sağ la dı ğı bi lin mek te dir.29

Bu ra da bah se di len ka rın ca la rın el bet te bir kim ya eği ti mi yok tur.
Tü kü rük le ri nin, ras ge le top la dık la rı to hum la rı, yi ye bi le cek le ri şe ke re
dö nüş tü re ce ği ni de tah min ede mez ler. An cak bu ka rın ca la rın bü tün
ha yat la rı hiç bil me dik le ri, bi le me ye cek le ri bir di zi kim ya sal dö nü şü -
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me bağ lı dır. İn san lar da hi, ka rın ca la rın vü cut la rın da olu şan
böy le bir dö nüş me iş le mi nin far kın da de ğil ken ve de tay la rı nı
da ye ni ye ni öğ re ne bil miş ken, na sıl olup da ka rın ca lar bin ler ce
yıl dır bu me tod la bes len me le ri ni sağ la mış lar dır?

Bal Ka rın ca la rı

Bir çok ka rın ca tü rü, yap rak bit le ri nin “bal” de nen sin di rim
ar tık la rıy la bes le nir. Bu mad de nin ger çek bal ile iliş ki si yok tur.
An cak, bit ki öz su la rıy la bes le nen bir yap rak bi ti nin sin di rim ar -
tık la rı yük sek oran da şe ker li mad de içer di ği için bu is mi alır. İş -
te bal ka rın ca la rı adıy la ta nı nan bu tü rün iş çi le ri de, be si nin bol
ol du ğu ay lar da, yap rak bit le rin den, ka buk lu bit ler den ve çi çek -
ler den bal alır lar.

Ka rın ca la rın yap rak bit le rin den bal al ma bi çim le ri ol duk ça il -
ginç tir. Ka rın ca, yap rak bi ti ne yak la şa rak onun kar nı nı dür tük -
le me ye baş lar. Yap rak bi ti de bir dam la sin di rim ar tı ğı nı ka rın -
ca ya ve rir. Ka rın ca lar, yap rak bit le ri nin ka rın la rı nı da ha çok
dür tük le ye rek da ha çok bal al ma ya ça lı şır ve çı kan sı vı yı emer -
ler. Pe ki em dik le ri bu şe ker li be si ni na sıl kul la nır lar ve bu be sin
da ha son ra ne işe ya rar?

Bal ka rın ca la rın da bu aşa ma da eş siz bir gö rev pay la şı mı var -
dır: Di ğer iş çi ler ta ra fın dan top la nan bal özü nü sak la mak için
ba zı ka rın ca lar “ka va noz” gö re vi gö rür ler!...

Her yu va da bir kra li çe, iş çi ler ve ay rı ca bal ta şı yı cı lar var dır.
Bu ka rın ca la rın ko lo ni le ri, ço ğun luk la, iş çi le rin nek tar top la ya -
bil dik le ri cü ce me şe ağaç la rı ya kı nın da bu lu nur. İş çi ler nek ta rı
yu tup yu va la rı na ta şı dık tan son ra, bu ra da ağız la rın dan ge ri çı -
ka ra rak, ba lı sak la ya cak olan genç iş çi le rin ağız la rı na bo şal tır -
lar. Bal ta şı yı cı ka rın ca lar, vü cut la rı nın alt kıs mı nı şi şi re rek bal
ke se si ola rak kul la nır lar. İş çi ler ta ra fın dan top la nan bal özüy le
bes le nir ve ade ta bir “fı çı” gö re vi ni gö rür ler. Hat ta ba zen bü -
yük lük le ri, kü çük bir üzüm ta ne si ka dar olur. Ba lın sa bit ka la -
bil me si için, her oda da 25-30 ka da rı, ayak la rıy la ta va na ya pı şır
ve yer de ğiş tir mez ler.30 Ta va na ya pı şık ken, kü çük ve ya rı say -
dam bir üzüm sal kı mı gi bi gö rü nür ler. Eğer her han gi bi ri dü şe -
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cek olur sa, iş çi ler ta ra fın dan he men es ki po zis yo nu na dön dü rü lür. Bal
ka va noz la rın da ki bal, ka rın ca nın yak la şık 8 ka tı ağır lı ğın da dır.  

Kı şın ya da ku rak mev sim de, sı ra dan iş çi ler 'bal fı çı la rı 'nı zi ya ret
ede rek gün lük be sin ih ti yaç la rı nı kar şı lar lar. İş çi ka rın ca ağ zı nı “fı -
çı”nın ki ne yer leş ti rir ve “fı çı”, bal ke se sin de ki kas la rı nı ka sa rak, ufak
bir dam la bal dam la tır. İş çi bu be sin de ğe ri yük sek ba lı, el ve riş siz
mev sim ler de yi ye cek ola rak tü ke tir. 

Bir can lı nın ken di ağır lı ğı nın tam se kiz ka tı bir ağır lı ğa ula şa rak, bal
de po su va zi fe si yap ma ya ka rar ver me si ve bu şe kil de ayak la rın dan
ası lı ka la rak hiç bir za rar gör me den ya şa ya bil me si, hay ret ve il gi uyan -
dı ran bir du rum dur. Böy le si ne zor ve teh li ke li bir po zis yo na gir me ye
ne den ih ti yaç duy muş lar dır? Bu ben zer siz de po la ma tek ni ği ni dü şü -
nüp, vü cut ge li şim le ri ni de ona gö re ken di le ri mi kont rol et miş ler dir?
Dü şü nün ki bir in san, vü cu dun da mey da na ge len en ba sit bir ge li şi me
bi le ha kim de ğil ken, ger çek ma na da bir bey ne bi le sa hip ol ma yan ka -
rın ca nın bu nu ken di ken di ne ya pa bil me si şüp he siz im kan sız dır.  

Bal ka rın ca la rı yi ne ev rim te ori si nin açık la ya ma dı ğı bir dav ra nış
gös ter mek te dir ler. Ba lı de po la ma me to du nu ve bu nun için ge rek li or -
gan la rı te sa dü fen ge liş tir miş ol ma la rı, kuş ku suz öne sü rü le me ye cek
ka dar man tık dı şı bir fi kir dir. Ni te kim bi lim sel kay nak lar da, bu ve
ben ze ri ko nu lar da söy le nen pek çok ger çek çi ifa de ye rast la nıl mak ta -
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Besin de po la ya rak flifl kin lefl mifl 'bal f› ç› la r›', yu ka r› da ki re sim de
gö rül dü ¤ü gi bi ade ta kü çük bir üzüm tanesi görünümün dedir.



dır. Ör ne ğin, Pa ris Üni ver si te si Bi yo lo ji Ens ti tü sü Di rek tö rü Prof. Étin -
ne Ra ba ud’nun açık la ma sı şöy le dir:

Bu ör nek ler (ör ne ğin bal ka rın ca la rı) açık ça gös te ri yor ki çe şit li or gan lar,
can lı la rın be lir li fonk si yon la rı ya pa bil me le ri için mey da na gel miş de ğil, ak -
si ne bun la rın ön ce den va rol ma sı, be lir li ha re ket le rin ve iş le rin ya pıl ma sı -
na ba zı kez ola nak ver miş ba zı kez de ver me miş tir. Bu şu nu gös te ri yor ki,
or gan lar can lı la rın ha yat ko şul la rı na uy ma la rın dan mey da na gel me miş,
ak si ne gör dü ğü müz gi bi, ha yat ko şul la rı bu or gan la rın ön ce den var ol muş
ol ma sın dan ve or gan la rın fonk si yon la rın dan doğ muş tur. Dar win’in yap -
tı ğı gi bi şu so ru so ru la bi lir: Bu ev rim de bu de ğiş me de ya şa ma ye te ne ği ni
kay be de nin te miz len me si, ayık lan ma sı, ya da or gan la rın ye ni ko şul la ra uy -
ma sı ola yı yok mu dur? Biz de di yo ruz ki, olay lar böy le bir ev ri min, böy le
bir de ğiş me nin ce re yan et me di ği, ak si ne tü müy le bu nun ak si bir ola yın
ola gel di ği ni is pat et mek te dir.31

Pro fe sör Ra ba ud’nun yap tı ğı bu açık la ma lar, her in sa nın çok kı sa
bir an vic da nıy la dü şü ne rek za ten va ra bi le ce ği bir so nu cu bi ze açık ça
gös ter mek te dir: Tüm can lı lar ku sur suz or gan la rı ve mü kem mel dav -
ra nış la rıy la, bil gi nin ve ak lın ger çek kay na ğı olan tek bir Ya ra tı cı ta ra -
fın dan ya ra tıl mış lar dır. Ku ran'da bu ger çek şöy le ifa de edil miş tir:

O Al lah ki, ya ra tan dır, 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)

Odun Ka rın ca la rı

Odun ka rın ca la rı ye ral tın da ki yu va la rı nın üze ri ne, çam iğ ne si ve in -
ce dal lar la in şa et tik le ri te pe cik ler le ün lü dür ler. Yu va ge nel lik le bir
ağaç kü tü ğü et ra fın da ku ru lur. Yu va nın ye rin üs tün de ki bö lü mü, kü -
çük ve in ce dal lar dan, yap rak sap la rın dan ya da çam iğ ne le rin den ya -
pıl mış tır ve bu kı sım yu va nın ça tı sı dır. Bu ça tı 2 m. yük sek li ğe ka dar
ula şa bi lir. Ça tı ay nı za man da yağ mu run içe ri gir me si ni ön ler ve çok
sı cak ya da so ğuk ha va da, yu va nın ısı sı nın dü ze ni ni sağ lar.32

Odun ka rın ca la rı da di ğer le ri gi bi çok ça lış kan dır lar, sü rek li ola rak
yu va la rın da de ği şik lik ya par lar. Or ji nal yü zey kat ma nı nı aşa ma aşa -
ma alt kat man la ra ak ta rır lar, üst yü ze yin ye ri ne de alt kat man lar dan
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mal ze me ge ti rir ler. Ka rın ca la rın yu va da yap tık la rı de ği şik lik ler le il gi -
li şöy le bir göz lem ya pıl mış tır: Ka rın ca yu va sı nın te pe ci ği ne ma vi
sprey sı kıl mış, dört gün son ra te pe ci ğin ye ni den kah ve ren gi ol du ğu
gö rül müş tür. Ma vi par ça cık lar ise yü zey den 8-10 cm. aşa ğı da bu lun -
muş tur. 1 ay lık sü re de ise, bu par ça cık lar 40 cm. de rin li ğe ka dar in miş -
ler dir. Da ha son ra da bu ma vi par ça cık lar ye ni den yü ze ye çık mış lar -
dır. 

Pe ki, aca ba ka rın ca lar sü rek li ta şı ma iş le mi ni boş ye re, “iş ol sun” di -
ye mi yap mak ta dır lar? Ha yır... Araş tır ma cı lar, odun ka rın ca la rı nın ne -
den böy le da imi bir ha re ket ha lin de bu lun duk la rı nı şu şe kil de açık la -
mak ta dır lar: Sü rek li olan dev r-i da im, iç te ki nem li mad de le ri yü zey de
dü zen li ola rak ku rut mak ta ve man tar olu şu mu nu en gel le mek te dir.
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Ak si tak dir de, ka rın ca lar za rar lı man tar lar ta ra fın dan iş gal edil miş bir
yu va ya sa hip ola cak lar dır.

Böy le bir du rum da iki ih ti mal söz ko nu su dur. Bi rin ci ih ti mal, in san -
la rın uzun sü ren bi lim sel araş tır ma lar ne ti ce sin de keş fet tik le ri, man ta -
rın nem li or tam lar da oluş tu ğu so nu cu nu, ka rın ca la rın ken di araş tır -
ma la rı ne ti ce sin de çok da ha ön ce keş fe dip, bu so ru nu gi der mek için
ola bi le cek en akıl cı me to du ge liş tir miş ol ma la rı dır! İkin ci ih ti mal ise,
bu mü kem mel iş le mi yü rü te bil me nin, an cak üs tün bir ak lın il ha mı ile
müm kün ola bi le ce ği dir. Bi rin ci ih ti ma lin im kan sız lı ğı or ta da dır. Ka -
rın ca la ra za rar lı man tar lar dan ko run ma la rı ge rek ti ği ni ve ne şe kil de
ko ru na bi le cek le ri ni il ham eden, el bet te son suz kud ret sa hi bi Al lah’tır. 

Odun Ka rın ca la rın ın Fark lı Üre me Me tod la rı

Odun ka rın ca la rı nın er kek le ri ve kra li çe le ri ka nat lı dır fa kat di ğer
kü çük ka rın ca tür le rin de ol du ğu gi bi bir çift leş me uçu şu yap maz lar.
Çift leş me, yu va nın yü ze yin de ya da ya kın çev re de bir yer de ger çek le -
şir. Çift leş me den son ra, kra li çe ka nat la rı nı ko par tır ve şu 3 ha re ket ten
bi ri ni ya par:

1. Ge nel lik le da ha ön ce lar va ola rak ya şa dı ğı yu va sı na ge ri dö ner ve
yu mur ta la rı nı ora ya bı ra kır.

2. Ba zen çift leş me den son ra, ken di si ni ta şı yan iş çi ler le bir lik te yu va -
dan ay rı lır ve ye ni yu va ya pa cak bir yer arar.

3. Eğer tek ba şı na ay rı lır sa, ak ra ba lı ğı olan ama da ha kü çük tür le rin,
ör ne ğin si yah ka rın ca For mi ca Fus ca’nın yu va sı na gi rip ora da ki kra li -
çe yi dev re dı şı bı ra kır. Kra li çe, Fus ca iş çi le ri nin ba ka ca ğı yu mur ta la rı -
nı bu ra ya yu murt lar. Bir sü re için yu va da hem mi sa fir iş çi ler, hem de
ev sa hi bi iş çi ler var dır. An cak ev sa hip le ri nin kra li çe si ol ma dı ğı için
bir sü re son ra iş çi le ri ölür ve böy le ce odun cu kra li çe ler de, hiç bir şey
yap ma dan ku ru lu bir odun yu va el de et miş olur lar.33

Kra li çe odun ka rın ca la rı nın, üçün cü mad de de bah se di len tak tik le -
rin de açık bir şu ur gö rül mek te dir. An cak bu şu urun ka rın ca nın ken di -
si ne ait ola ma ya ca ğı ale nen or ta da dır. Çün kü ken di yu va sı nın için de -
ki bir kaç met re ka re lik alan dan baş ka bir yer gör me miş olan kra li çe
ka rın ca nın, hiç bir za man gör me di ği, ya pı sı nı, dü ze ni ni bil me di ği
bam baş ka bir ko lo ni nin içi ne gi rip, bu ko lo ni de ki mi saf dı şı bı ra ka ca -
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Odun  Karıncala rının Kim ya sal Si lah Üre ti mi 
Odun ka rın ca la rı kim ya sal sa vaş için çok iyi si lah lan mış lar dır. Teh li key le kar şı

kar şı ya ka lan odun ka rın ca sı, kar nı nın alt kıs mı nı ba cak la rı nın ara sın dan öne doğ ru
bü ker ve düş ma nı na for mik asit fış kır tır. Ve ya dö vüş sı ra sın da siv ri çe ne siy le düş -
ma nı nı ısı rır ve ya ra nın içi ne asit en jek te eder. Bu özel lik le riy le, can lı bir kim ya sal si -
lah gi bi gö rev gö rür.

For mik asit gibi kimyasal bir maddeyi karıncanın ken di si ne hiçbir za rar ver me -
den üre te bil me si ve en uy gun şe kil de kul la na bil me yi ba şar ma sı, el bet te tesadüfen
oluşacak bir durum değildir. Bu, ku sur suz bir yaratılışın gös ter ge si dir. 

Allah tüm canlılara ihtiyaçları olan sistemleri veren ve onları nasıl kullanacak-
larını ilham edendir.



ğı nı an la yıp, tüm en gel le ri aşa rak bu nu ba -
şar ma sı... Bü tün bun lar kra li çe ka rın ca nın,
il ham la ha re ket et ti ği ni, şüp he gö tür mez bir
şe kil de or ta ya çık mak ta dır. Bah se di len olay,
Al lah’ın tüm can lı lar üze rin de ki kud ret ve
ha ki mi ye ti ni gös te ren çok açık bir de lil dir.
Bir ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

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)

Lej yo ner Ka rın ca lar

Or man la rın en kor ku lan hay van la rın dan
bi ri lej yo ner ka rın ca lar dır. Bu ka rın ca top lu -
lu ğu na "or du" la ka bı nın ya kış tı rıl ma sı nın
se be bi, yüz bin ler ce as ke ri olan ger çek bir
or du di sip li niy le ha re ket et me le ri dir.

Lej yo ner ler eto bur dur lar ve ön le rin de ki
her şe yi si lip sü pü rür ler. Her bir ka rın ca 6-12
mi li met re bo yun da dır. Fa kat ina nıl maz sa -
yı la rı ve di sip lin le ri, kü çük bo yut la rı nın de -
za van ta jı nı faz la sıy la te la fi eder.

Lej yo ner ka r›n ca lar vü cut la r›y la zin cir ya pa rak ya -
fla na cak bir yu va olufl tu rur lar. Sü rek li ha re ket eden
lej yo ner ka r›n ca ko lo ni si, top ra ¤a ve ya a¤aç la ra
yu va kur maz. Ama her ge ce ifl çi ler ken di vü cut la -
r›y la bir s› ¤› nak olufl tu rur lar. Ön ce bir kaç ka r›n ca
top ra ¤›n ya n›n da bir ob je se çer ve pen çe le riy le
onu kav rar. Di ¤er ka r›n ca lar ge lir ler, ar ka dafl la r› n›n
olufl tur du ¤u ip ten afla ¤› ka ya rak ip le ri bir y› ¤›n ha -
li ne ge ti re ne dek ba¤ la y›p 1 met re uzun lu ¤un da,
200.000 ile 750.000 bi rey den olu fla bi len, bir or du -
gah olufl tu rur lar. Or ta da kra li çe ve yu mur ta la r› var -
d›r. Sa bah le yin ka r›n ca lar çö zü lür ve tek rar ha re ket
et me ye ve sa vafl ma ya bafl lar lar.
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Lej yo ner le rin üze ri ne doğ ru dan gün ışı ğı nın gel me si, on la rı kı sa za -
man da öl dü re bi lir. Bu yüz den ço ğun luk la ge ce le yin ya da göl ge de
yol cu luk ya par lar. Işı ğa du yar lı ol ma la rı ne de niy le iler ler ken uzun tü -
nel ler in şa eder ler. Ka rın ca la rın bü yük kıs mı bu tü nel ler de, dı şa rı ya
çık ma dan iler ler ler. Bu, hız la rı nı azalt maz, zi ra güç lü çe ne le ri sa ye sin -
de tü nel le ri son de re ce hız lı bir şe kil de ka za bi lir ler. Böy le ce yü rü yüş
hem hız lı hem de giz li ola rak de vam eder. Lej yo ner ler ta ma men kör
ol ma la rı na rağ men, çok bü yük or du lar ha lin de, ateş ve su dı şın da tüm
en gel le ri aşa rak iler ler ler.34

Lej yo ner ka rın ca lar, av la rı nı bul duk la rı yer de par ça lar  ve bu par ça -
la rı ge çi ci yu va la rı na ta şır lar. Bir lej yo ner ka rın ca ko lo ni si için faz la
mik tar da yi ye ce ğe ih ti yaç var dır. Tah min le re gö re, 80.000 ka dar er gin
ka rın ca ve 30.000 lar va dan olu şan or ta bo yut lu bir ko lo ni nin gün lük
ih ti ya cı, ya rım ga lon luk (2.27 lit re) hay van sal yi ye cek tir.35

Lej yo ner ka rın ca la rın sa bit bir yu va la rı ol ma dı ğı için sü rek li ha re -
ket ha lin de dir ler. Ko lo ni le rin ha re ket le ri ve göç le ri, üre me dev re si ne
bağ lı dır. Kra li çe, her ay 2 gün bo yun ca tah mi nen 25-35 bin yu mur ta
üre tir. Yu murt la ma dan bir kaç gün ön ce ko lo ni ha re ke ti ni dur du rur ve
ge niş bir alan da top la nır. Ka rın ca lar çen gel şek lin de ki ba cak la rıy la bir -
bir le ri ne tu tu nur lar ve aşa ğı da ki re sim de gö rül dü ğü gi bi ge çi ci bir yu -
va oluş tu rur lar. Or ta da ki boş alan, kra li çe ve ye ni ne sil için ha zır oda
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Yan da ki re sim -
de bir bir le ri ne
ayak la r›n dan
tu tu na rak ge çi -
ci bir yu va
olufl tur mufl
olan lej yo ner
ka r›n ca lar gö -
rü lüyor.



gö re vi ni gö rür. Bu ra da, do ğal ola rak en yu ka rı da ki ka rın ca nın ba cak
ve ek lem le ri ne aşı rı bir yük len me olur. Ama ken di ağır lık la rı nın bir -
kaç yüz ka tı ağır lı ğa da ya na bi le cek şe kil de ya ra tıl mış ol duk la rı için,
bü tün ko lo ni yi zor lan ma dan tu ta bi lir ler.36

Lej yo ner ka rın ca lar, ge liş mek te olan yav ru la rın ih ti ya cı na gö re ge -
rek ti ğin de du rur, ge rek ti ğin de de gö çe be ha ya tı na de vam eder ler. 20
gün ka dar sü ren din len me sü re sin de, ha re ket siz kra li çe 50.000-100.000
yu mur ta üre tir. Bu sı ra da di ğer ye ni ka rın ca nes li pu pa ev re sin de dir.
Ken di le ri ve kra li çe için yi ye cek ara yan iş çi ler ço ğu gün ler, yu va mer -
kez ola cak şe kil de çev re ye kı sa sü ren akın lar ya par lar ve av la nır lar.
Her akın da, çok şa şır tı cı bir şe kil de yön le ri ni or ta la ma 123 de re ce de -
ğiş ti re rek, sü rek li ay nı ye ri ta ra ma nın önü ne geç miş olur lar.37

Ka rın ca lar, in san la rın bir alet ol ma dan he sap la ya ma ya ca ğı 123 de -
re ce yi tek baş la rı na, hiç ha ta yap ma dan he sap la ya bi lir ler. Bu, cid di bir
ma te ma tik bil gi si ne işa ret et mek te dir. Oy sa, ka rın ca lar de ğil ma te ma -
tik; sa yı say ma yı da hi bil mez ler. Bu da on la rın yap tık la rı bu işi, bi linç -
li ola rak de ğil, özel bir il ham la yap tık la rı nı gös ter mek te dir.

İlk lar va lar yu mur ta dan çık tık tan son ra, iş çi ler yi ye cek top lar lar ve
bu ara da top lu luk du ra ğan ka lır. Yi ye cek par ça la rı, doğ ru dan lar va la -
ra ve ri lir. Kra li çe nin tek rar yu murt la ma ya ha zır ol ma sı, ge nel lik le ön -
ce ki lar va la rın pu pa dev re si ne geç me le riy le ay nı za ma na rast lar. Bu
dö nem de top lu luk bir kez da ha du rur. Kra li çe nin yu murt la ma sıy la,
lar va la rın pu pa dev re si ne gir me le ri nin ay nı dö ne me denk gel me si, or -
du nun dur du ğu sü re yi azalt ma sı iti ba riy le bi linç li bir plan la ma iz le ni -
mi ver mek te dir.

Lar va la rın ge li şi mi, yaş lı ka rın ca la rı ye ni bir gö çe be dev re si baş lat -
ma ya teş vik eder. Bu da şöy le olur: Lar va lar, iş çi ler ta ra fın dan ya la nıp
te miz len dik le rin de bir sal gı sız dı rır lar. Ya pı lan araş tır ma lar, göç ka ra -
rın da bu sı vı nın et ki li ol du ğu nu gös ter miş tir.38

He nüz bir ka rın ca kim li ği bi le ka za na ma mış olan lar va la rın, böy le
bir sı vı sal gı la ma yı ak le de rek bü tün ko lo ni yi ken di ih ti yaç la rı le hin de
yön len dir dik le ri ni id dia et mek, man tık sal bir za af ola cak tır. Akıl lı bir
göz lem ci nin bu olay da gö re bi le ce ği tek şey, üs tün bir Ya ra tı cı olan
Yüce Al lah 'ın var lı ğı ve her şe yi ku şa tan bil gi ve ha ki mi ye ti dir.
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Ka di fe Ka rın ca lar  

Ya şam la rı nı çöl ler de sür dü ren ka di fe ka rın ca lar, aşı rı kıl lı bir vü cut
ya pı sı na sa hip tir ler. Üzer le rin de ki do ğal pal to, ısı yı izo le edi ci bir ta -
ba ka gö re vi gö rür; çöl de ki so ğuk ge ce ler de ısı yı içer de tu tup, gün için -
de de on la rı sı cak tan ko rur. Di ğer bir çok ka rın ca tü rün de ol du ğu gi bi
er kek ka di fe ka rın ca lar ka nat la rı sa ye sin de, ha va da uça rak ku mun sı -
ca ğın dan ko ru na bil mek te dir ler. Ama di şi ka di fe ka rın ca lar, ka nat la rı
ol ma dı ğı için gün için de sı cak ku mun üze rin de do laş mak zo run da dır -
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lar. Bu pal to ya, gü neş ten ol du ğu ka dar yer den ge len sı cak lık tan ko -
run mak için de ih ti yaç la rı var dır.

Pe ki hay va nın uy gun suz ha va ko şul la rın dan ko ru na bil mek için
böy le bir “pal to”ya sa hip ol ma sı nın açık la ma sı ne dir? Hay va nın bu nu
bir “ev rim sü re ci” için de do ğa ya adap tas yon sağ la ya rak ka zan dı ğı nı
öne sür mek im kan sız dır. Çün kü bu du rum da pek çok so ru ce vap sız
ka lır: Böy le bir giy si ye sa hip ol ma dan ön ce, di şi ka di fe ka rın ca lar sü -
rek li yük sek ısı se be biy le ölü yor lar mıy dı? Eğer du rum buy sa, na sıl
olup da “te sa dü fen” bir pal to edin mek için ne sil ler bo yu bek le di ler?
Na sıl bir “te sa düf le” bu vü cu da sa hip ol du lar? 

So ru lar el bet te ce vap sız dır. Çün kü bu hav yan la rın ken di le ri ni sı -
cak tan ko ru ya cak olan “pal to”la rı nı ev rim ci le rin her za man öne sür -
dük le ri ev rim me ka niz ma la rı ile el de et miş ol ma la rı im kan sız dır.
Çün kü bu ka rın ca lar, söz  ko nu su “pal to” ol ma dan ya şa ya maz lar ve
çok na dir ger çek le şen -ve he men hep si za rar lı olan- mu tas yon la rı bek -
le ye cek za man la rı yok tur. Hav yan la rın, için de ya şa dık la rı ik li min ko -
şul la rı na gö re ta sar lan dık la rı açık tır.

Di şi ka di fe ka rın ca lar çift leş me den son ra bu lun duk la rı yer den uza-
k la şa rak, fay da la na bi le cek le ri her han gi bir tür bö cek ve ya arı yu va sı
arar lar. Bul duk la rın da yu va nın içi ne gi rer ler. Yu va dan dı şa rı atıl ma
gi ri şim le ri nin her tür lü sü ne kar şı ted bir li dir ler ve so nuç ta yu va da ka -
lır lar. Zi ra ka di fe ka rın ca, arı la rın ko van la rı na gi re bi le cek şe kil de güç -
lü si lah ve bir de zır ha sa hip tir. Dış ka buk la rı ola ğa nüs tü de ne cek ka -
dar ka lın ve sert tir. Zo olog lar, çe lik bir iğ ne yi bi le, ka di fe ka rın ca nın
göğ sü ne ba tır mak ta zor luk çek tik le ri ni söy le mek te dir ler.39

Arı yu va la rı na yer le şe bil mek için her tür lü do na nı ma sa hip bir ka -
di fe ka rın ca kra li çe si, bir kez yu va ya gir dik ten son ra ar tık on la rın bal
sto ğuy la bes le nir. Ay rı ca her hüc re de bir yu mur ta ola cak şe kil de yu -
mur ta la rı nı, arı la rın pu pa hüc re le ri ne ya da ko za la rı na bı ra kır. Bu yu -
mur ta lar dan çı kan ka rın ca lar va la rı, ev sa hi bi pu pa lar la bes le nir ve
da ha son ra ken di le ri de pu pa ev re si ne ge çer ler. Arı lar ya zın so nun da
yu va la rı nı ter ke der ler. Ka di fe ka rın ca lar ise, kı şı bu yu va da pu pa ola -
rak ge çi rir ler. Bir kay da gö re, çı ka rı lan bir he zen arı sı yu va sın da 76 ka -
di fe ka rın ca ve sa de ce iki he zen arı sı bu lun muş tur.40 Bu ör nek, di şi
ka di fe ka rın ca nın, di şi he zen arı sıy la baş et me de ne ka dar et ki li ve ba -
şa rı lı ol du ğu nu gös ter mek te dir. Kra li çe ka di fe ka rın ca, bu ra da da in ce
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bir tak tik gü de rek, yu va yı iç ten fet het mek te ve ken di si ni yu va nın sa -
hi bi ko nu mu na ge ti re bil mek te dir.

Şu du rum da söy le ne cek şey ka di fe ka rın ca nın he zen arı la rı nı çok
iyi ta nı dı ğı ve on la rı na sıl kan dı ra bi le ce ği ni çok iyi bil di ği dir. El bet te
ki bu nu ka rın ca nın ken di si keş fet me miş tir. Bü tün bun la rı ona il ham
eden, arı nın fi zik sel özel lik le ri ni, ya şam tar zı nı, yu va ya pı sı nı bi len ya -
ni arı yı da ya ra tan Al lah'tır. Her şe yin Rab bi, üs tün güç sa hi bi olan
Yüce Al lah herşeyi ya ra tan dır.

Ateş Ka rın ca la rı

Ateş ka rın ca la rı kü çük, kır mı zı bö cek ler dir. Ama bu kü çük lük le ri ne
rağ men, çok bü yük iş ler be ce re bi lir ler. Sa de ce Ame ri ka’da 20 çe şi di
bu lu nan bu ka rın ca la rın kra li çe le ri, gün de 5.000 yu mur ta üre te bi lir.
Bir çok ka rın ca tü rü ko lo ni si nin bir kaç yüz iş çi si var ken, bu tü rün ko -
lo ni le ri nin sa de ce iş çi sa yı sı ya rım mil yon ka dar dır. Ateş ka rın ca la rı -
nın çift leş miş tek bir kra li çe si, 240.000 iş çi lik bir ko lo ni üre te bi lir.41

Çok sal dır gan olan ateş ka rın ca la rı nın iş çi le ri, av la rı na ze hir li iğ ne -
le riy le hır çın ca sal dı rır lar. Genç ateş ka rın ca la rı nın, sü rün gen le ri ve
ge yik yav ru la rı nı öl dür dük le ri ya da sa kat la dık la rı gö rül müş tür. Ay -
rı ca bu sal dır gan ka rın ca lar, ki mi za man elekt rik kab lo la rı nı par ça la -
ya rak elekt rik ke sin ti le ri ne de se bep ola bi lir ler. Bir dö nem Gü ney
Ame ri ka’yı is ti la et miş ler ve in san la rı deh şe te dü şü re cek za rar la ra se -
bep ol muş lar dır. O yı lın bü tün ta nın mış ga ze te ve der gi le rin den an la -
şı lan, elekt rik kab lo la rı nı ke se rek elekt rik ke sin ti le ri ne se bep olan,
ekin le re mil yar lar ca do lar za rar ve ren, as falt la rı çö kün tü ye uğ ra tan,
in san la rı so ka rak aler ji şok la rı na se bep olan bu ka rın ca la rın, in san la rı
açık ça ça re siz bı rak tı ğı dır. Güç lü çe ne le ri sa ye sin de aç tık la rı tü nel ler -
le as falt la rın, yol la rın çök me si ne se bep ol muş lar ve ay rı ca çev re yi de
yu ka rı da bah se dil di ği şe kil de tah rip et miş ler dir.

Mik rop lar dan ko run ma

Ame ri ka lı uz man lar ateş ka rın ca la rı nın söz ko nu su is ti la la rı nı en -
gel le ye bil mek için çok çe şit li me tod lar de ne di ler. Bu amaç la ka rın ca la -
rın ye dik le ri si nek le re mik rop ve re rek ko lo ni için de bu la şı cı bir has ta -
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lık yay ma yı dü şün dü ler. Ama hay ret ve ri ci bir şe kil de mik rop lu si -
nek le rin ka rın ca la ra hiç bir za rar ve re me di ği gö rül dü. Ya pı lan in ce le -
me ler de ise ka rın ca la rın, can lı lar dün ya sın da ki il ginç sa vun ma sis tem -
le rin den bi ri ne sa hip ol duk la rı fark edil di: Bo ğaz la rın da yer alan mik -
rop lar dan ko ru yu cu bir ya pı... Bu ya pı sa ye sin de ka rın ca la rın ye dik le -
ri her han gi bir şey de bu lu nan bak te ri ler vü cu da gi re me den bo ğaz da
ta kı lı yor du.

Ateş ka rın ca la rı nın üs tün bir ak lın ürü nü olan ko run ma sis tem le ri
bu nun la da bit mez. Yu va nın çev re si ne ve lar va la rın üs tü ne ze hir ke se -
le rin de üre ti len an ti-mik ro bik bir sı vı yı püs kür tür ler. Bu sa ye de de
yu va yı ve lar va la rı ta ma men de zen fek te et miş olur lar.42

Son de re ce ola ğa nüs tü bir sa vun ma sis te mi ile do nan mış bu ka rın -
ca lar, mu hak kak ki, bu nun far kın da bi le de ğil dir ler. Vic dan sa hi bi bir
in san, böy le bir sis te min te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia ede bi lir mi? Ka -
rın ca la rın böy le bir sis te mi ken di baş la rı na kur duk la rı da söy le ne mez.
O hal de bu filt re yi ka rın ca la rın bo ğaz la rı na yer leş ti ren ve an ti-mik ro -
bik bir sı vı üret me yi il ham eden kim dir? Şüp he siz in san la rın, ka rın ca -
la rın ve ba şı boş te sa düf le rin üre te me ye ce ği bu özel lik le ri ya ra tan, son -
suz ilim sa hi bi Al lah’tır.

Ça lış kan ka rın ca lar

Sa vun ma us ta sı ateş ka rın ca la rı, ay nı za man da çok da be ce rik li ve
ça lış kan dır lar. 30 cm. yük sek li ğe ve 60 cm. ge niş li ğe va ran te pe cik ler
in şa edip, ye rin al tın da 1.5 m. de rin li ğe ine bi len la bi rent tü nel ler oluş -
tu ra bi lir ler. Ba zı alan lar da ateş ka rın ca la rı, sa yı sı 350’ye va ran te pe cik -
ler in şa et miş ler dir. Bu ka dar kü çük can lı la rın, böy le si ne bü yük yu va -
lar ku ra bil me si el bet te ça lış kan lık la rı sa ye sin de dir. Pe ki ka rın ca la rı
dün ya nın en ça lış kan can lı la rın dan bi ri ya pan güç ne dir? Gün bo yun -
ca hiç dur ma dan din len me den ça lış ma la rı ve son de re ce ge niş alan la -
ra ya yıl mış yu va lar kur ma la rı ger çek ten şa şır tı cı dır. Tek bir ta ne si bi -
le “ben bu gün çok ça lış tım bi raz din le ne yim” ve ya “bu gün de ca nım
hiç ça lış mak is te mi yor en iyi si bir kö şe de otu ra yım” de mez. Bu, ger -
çek ten de dü şü nül me si ge re ken bir ko nu dur. Unut ma mak ge re kir ki,
in san lar bir işi so nuç lan dır ma la rı za ru ri ol du ğu du rum lar da bi le yo -
rul duk la rı ve ya üşen dik le ri için ira de kul la na ma dık la rı za man lar olur.
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Oy sa ka rın ca lar son de re ce bü yük bir ça ba ve ira de gös te rip baş la dık -
la rı işi mut la ka so nuç lan dı rır lar. Ka rın ca la ra bu güç lü ira de yi ve az mi
ve ren, şüp he siz tüm var lık la rın tek sa hi bi olan Al lah’tır.  

Sa vun ma sis te mi ni de le bi len tak tik us ta sı

Ateş ka rın ca la rı nın en kor kunç düş ma nı, asa lak bir ka rın ca cin si
olan So le nop sis dav ge ri’dir. İn san la rın an la mak ta bi le zor lan dı ğı çok
yön lü sa vun ma sis te mi ni de le bi len bu can lı, yi ne bir baş ka ka rın ca cin -
si dir. Bu pa ra zit ka rın ca nın, ateş ka rın ca sı nın yu va sı na na sıl "sız dı ğı"
bi lin me mek te dir. Ama bir kez yu va ya ka bul edil di mi, asa lak ka rın ca
he men kra li çe ye sal dı rır ve an te ni ne, ba ca ğı na ya da bo ğa zı na ke net -
le nir. İş çi ka rın ca la rın, do ğal ola rak bu sal dır ga nı yo ket me si ge re kir -
ken hiç bir şey yap ma ma la rı, açık la ma ge ti ril me si çok zor gi bi gö rü nen
bir ko nu dur. Oy sa bu nun ce va bı ba sit tir. Pa ra zit bo ğa zı na ke net le ne -
rek kra li çe nin fe ro me ni ni tak lit et mek te dir. Bun dan son ra iş çi ler, far -
kın da ol ma dan bü tün güç le ri ni, kra li çe yi bo yun du ru ğu al tı na alan bu
asa la ğı bes le me ye har car lar. Çün kü fe ro men le ri ni tak lit eden bu asa la -
ğı, ken di kra li çe le ri san mak ta dır lar. Kra li çe le ri ise, iş çi ler onu bes le -
dik le ri ni zan ne der ken ölür.43

Çöl Ka rın ca la rı

Çöl ler de ki mi za man 50-60 0C'ye va ran sı cak lık lar da ki ka vu ru cu
kum da ya şa ya bil mek, baş ta in san lar ol mak üze re ço ğu can lı için im -
kan sız dır. Ama bu sı cak lık ta ya şa mı nı sür dü ren ka rın ca lar var dır.
Uzun ba cak lı, si yah çöl ka rın ca sı Na mib Ocymyr mex, bu ka dar şid det li
sı cak lık ta na sıl ya şa ya bi lir? 

Na mib ka rın ca la rı için çöl de ki ti pik bir gün bel li bir sa at te baş la -
maz. Gü nü baş la tan, stan dart kum yü ze yi sı cak lı ğı dır ki bu da 30
0C’dir. Ka rın ca lar, ye ral tı yu va la rın dan çık ma ya ve yi ye cek ara ma ya
baş lar lar. Vü cut la rı çok so ğuk ol du ğu için mun ta zam ha re ket ede mez
ve sen de le ye rek yü rür ler. Fa kat sı cak lık art tık ça, da ha faz la ka rın ca or -
ta ya çı kar ve da ha düz gün, da ha hız lı ha re ket et me ye baş lar lar. Yu va -
nın iç ve dış tra fi ği nin en yo ğun ol du ğu sı cak lık 50 0C'nin üs tün de dir.
Sı cak lık art ma ya baş la dık ça ha re ket  de vam eder, fa kat ısı 60 0C'ye de -
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re ce ye ulaş tı ğın da tra fik du rur. Bu sı cak lı ğa öğ le den yak la şık bir sa at
ka dar ön ce ula şı lır. Sı cak lı ğın düş me ye baş la dı ğı öğ le son ra sın da ye -
mek ara yı şı ye ni den baş lar ve yü zey sı cak lı ğı 30 de re ce ye dü şe ne ka -
dar de vam eder.

Bu ka rın ca lar yak la şık 6 gün bo yun ca yu va dan uzak bir şe kil de, hiç -
bir hay va na yem ol ma dan yi ye cek ara ya bi lir ler. Bu sü re zar fın da eve,
15-20 kez ken di ağır lık la rın ca yi ye cek ta şır lar.

Çöl de sı cak lık ka rın ca la rın ya şa ya ma ya ca ğı de re ce ye ulaş tı ğın da
yu va ya dön me im ka nı bu la ma yan ka rın ca lar, sı cak tan ko run mak için
ol duk ça de ği şik bir me tod kul la nır lar. Ha va sı cak lı ğı kum dan yük sel -
dik çe aza lır. Bu yüz den, kum yü ze yi bel li bir de re ce den faz la ol du -
ğun da, ka rın ca lar bit ki göv de si gi bi nes ne le re tır ma nır ve se rin le mek
için bir sü re bu ra da ka lır lar. Ka rın ca nın kü çük vü cu du nun sı cak lı ğı,
kı sa sü re de çev re sin de ki sı cak lık de re ce si ne dü şer. Ağaç göv de le rin de
ise, sı cak lık ku ma gö re da ha az dır. Bu se rin le me ara la rı ka rın ca nın ka -
vu ru cu sı cak ta ke sik ke sik de ol sa yi ye cek ara ma sı nı ola nak lı kı lar. 

Ha va sı cak lı ğı nın art ma sıy la bir lik te ka rın ca bir kaç sa ni ye için de
se rin bir yer bul mak zo run da dır ak si tak dir de öle cek tir. As lın da yük -
sek kum sı cak lık la rın da, çöl ka rın ca la rı her yu va dan çı kış la rın da böy -
le bir ris ke gi rer ler. Pe ki ilk çöl ka rın ca la rı bu ka çı nıl maz son dan na sıl
kur tul muş lar dır? Bir ter mo met re ile ha va nın sı cak lı ğı nı ölç me dik le ri -
ne gö re, han gi ısı da ne yap ma la rı ge rek ti ği ni na sıl an la mış lar dır?

Çöl ka rın ca la rı bu özel lik le re sa hip ola rak bir an da var ol muş lar dır.
Bu can lı lar çöl de ya şa ya bi le cek şe kil de ya ra tıl mış ve ge rek li özel lik ler -
le do na tıl mış tır. Yap rak ke sen ka rın ca yı kes kin bir çe ney le ya ra tan Yü -
ce Al lah, çöl ka rın ca sı na da sı cak lık ta ken disini nasıl koruması gerek -
tiğini il ham et miş tir.
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an lı lar da ki ya ra tı lış de lil le ri ni in ce ler ken kul la nıl ma sı ge re ken te mel
bir man tık var dır. Bu man tı ğı şöy le  bir ör nek le açık la ya bi li riz. 

Is sız bir ara zi de iler ler ken bir den yer de me tal bir anah tar bul du ğu -
nu zu dü şü nün. Bu anah ta rı, ne işe ya ra ya ca ğı nı bil me den al dı ğı nı zı ve
yo la de vam et ti ği ni zi var sa yın. Ve far ze din ki, bu anah ta rı bul du ğu -
nuz yer den bir kaç yüz met re iler de terk edil miş, boş bir eve rast la dı -
nız. Ve yi ne far ze din ki, anah ta rı, bel ki işe ya rar di ye, bu evin ka pı sı -
nın ki li di nin içi ne sok tu nuz. 

Eğer anah tar bu evin ka pı sı nı hiç zor lan ma dan he men açı ve rir se, bu
du rum da man tık sal ola rak ne so nu ca va rır sı nız?

Ce vap açık tır: Hiç te red düt et me den, bu anah ta rın bu evin ka pı sı -
nın ki li di ne ait ol du ğu nu, ya ni bir baş ka de yiş le, bu ki li di aç ma sı için
bi linç li bir bi çim de ta sar lan mış bir araç ol du ğu so nu cu na va rır sı nız.
Açık tır ki, anah ta rı da ki li di de ay nı us ta ya da ay nı tez gah üret miş tir.
Do la yı sıy la ara la rın da ki uyum da bi linç li bir ta sa rı mın ürü nü dür.

Bu na kar şı lık eğer bi ri si çı kar da si ze “ha yır ya nı lı yor sun, o bul du -
ğun anah ta rın o ki lit le il gi si yok, o anah ta rın o ki li de uy ma sı ta ma men
te sa dü fi bir du rum” der se, bu na kar şı ne dü şü nür sü nüz? El bet te, do -
ğal ola rak, bu ih ti ma li hiç akıl cı bul ma ya cak sı nız dır. Çün kü dün ya da
hiç bi ri bir bi ri ni aç ma yan mil yon lar ca ki lit ve mil yon lar ca anah tar var -
dır. Bu mil yon lar ca fark lı par ça için de bir bi ri ne ta ma men uy gun olan
iki ta ne si nin bir bir le ri ne çok ya kın bir bi çim de yer al ma la rı nın bir te -
sa düf ol du ğu fik ri nin an lam sız lı ğı da açık tır.

Üs te lik eğer söz ko nu su anah tar son de re ce gi rin ti li-çı kın tı lı, kar ma -
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şık bir ya pı ya sa hip se -ya ni bir oda anah ta rı gi bi düz ve ya lın de ğil de
gü ven lik için özel ge liş ti ril miş bir anah tar sa- söz ko nu su “te sa düf” id -
di ası nın saç ma lı ğı da ha da iyi an la şı lır. Çün kü anah ta rın üze rin de ki
her de tay, bu de ta yın kar şı lı ğı nın ki lit te de yer al ma sı zo run lu lu ğu nu
do ğu ra cak ve böy le ce te sa düf ih ti ma li ni mil yon lar ca kez da ha azal ta -
cak tır. 

He le bir de ka pı nın bir de ğil, üç ki li di var sa ve siz de tek bir anah -
tar de ğil, yan ya na üç anah tar bul muş sa nız ve bu anah tar la rın her bi ri
ki lit le rin bi ri ni aç mış sa... Bu anah tar la rın ki lit le re te sa dü fen uy gun luk
gös ter miş bi rer me tal par ça sı ol du ğu gi bi bir id di aya hiç ih ti mal ve rir
mi si niz? Da ha sı, bu tür bir id di ada bu lu nan bir ki şi nin ya ak lın dan zo -
ru ol du ğu na ya da si zi al dat ma ya, siz den bir şey le ri giz le me ye ça lış tı -
ğı na ka rar ver mez mi si niz?

Bu ör ne ğin bi ze an lat tı ğı man tık sal so nuç, ba sit ama son de re ce
önem li dir: Eğer bir bi rin den ba ğım sız olan iki ay rı par ça ara sın da “bi -
re bir” uyum var sa, ya ni bu iki par ça nın tüm de tay la rı bir bir le ri ne tam
bir uyum gös te ri yor sa, bu du rum, or ta da bi linç li bir iş le min var ol du -
ğu nu is pat lar. Anah tar ki li de uyum lu dur, çün kü bu işin eh li bir us ta
ta ra fın dan bu iş için özel ola rak üre til miş tir. Bir vi deo ka set bir vi deo
ci ha zı nın içi ne ko lay ca gi rer ve otu rur, çün kü bi ri ta ra fın dan bu iş için
di zayn edil miş tir. 

Tüm bun la ra da ya na rak da şu ge nel so nu ca va rı la bi lir: Eğer iki can -
lı nın ara sın da, fark lı or gan la rı nın bir bir le ri ne ta mı ta mı na uy ma la rı ile
ger çek le şen bir uyum var sa, bu uyu mun ya ra tı lı şın açık bir de li li ol du -
ğu nu söy le ye bi li riz. Var olan uyum te sa düf ler le açık la na ma ya cak bir
bi lin ci gös ter di ği ne ve bu bi lin cin kay na ğı bu hay van lar ol ama ya ca ğı -
na gö re, bu du rum hay van la rı var eden bir Ya ra tı cı’nın var lı ğı nı gös -
te rir. Bu Ya ra tı cı üs tün güç sa hi bi Al lah'tır. Bir ayet te Al lah'ın her şe yin
Rab bi ol du ğu şöy le bil di ril mek te dir: 

"Eğer ak lı nı zı kul la na bi li yor sa nız, O, do ğu nun da, ba tı nın da ve
bun lar ara sın da olan her şe yin de Rab bi dir." (Şu ara Su re si, 28)

Bu bö lüm de ki ko nu muz, ka rın ca lar la or tak ya şa yan -ve on lar la çok
çar pı cı bir uyum gös te ren- ba zı can lı lar dır. 
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Ka rın ca lar la Or tak Ya şa yan Hay van lar

Ka rın ca lar la be ra ber ya şa yan pek çok bö cek tü rü nün va r ol du ğu ve
ara la rın da 'sim bi yo tik' iliş ki ler bu lun du ğu bir yüz yı lı aş kın sü re dir bi -
li ni yor. Bun la rın ço ğu bu nu bir “yağ ma cı” ola rak ya par. Di ğer bö lü mü
ise, ya şam la rı nın bir bö lü mün de ve ya ta ma mın da ka rın ca top lu lu ğu -
na ba ğım lı hal de ya şar lar. Bu ka rın ca zi ya ret çi le ri ara sın da çe şit li pis -
lik bö cek le ri, ke ne ler, asa lak lar, si nek ler ve ya ban arı la rı var dır. 

Bun la rın bir kıs mı, ka rın ca la rın yu va la rın da ya şa yıp tüm sos yal
hak lar dan fay da la na bi lir ler. Ba zı du rum lar da ev sa hip le ri nin lar va la -
rı nı ve yu mur ta la rı nı ye me le ri ne rağ men, ka rın ca lar mi sa fir le ri ne ina -
nıl maz de re ce de to le rans lı dav ra nır, sal dır gan la rı yu va ya ka bul et -
mek le kal ma yıp lar va la rı nı san ki ken di genç ne sil le riy miş gi bi bes ler
ve ye tiş ti rir ler. 

Pe ki ka rın ca lar böy le bir sal dır gan lı ğa ne den izin ve ri yor ve na sıl
olu yor da bu bö cek ler se ne ler ce üs tün bir sa vun ma sis te mi ne sa hip
olan ka rın ca nın yu va sın da ra hat ça ka la bi li yor lar? Şim di bu an la şıl maz
ola yın aşa ma la rı nı in ce le ye lim.

Bi lin di ği gi bi ka rın ca ko lo ni sin de kar ma şık bir ile ti şim sis te mi var -
dır. Bu sis tem sa ye sin de ka rın ca lar, ken di ko lo ni le ri ne ait üye le ri, ya -
ban cı lar dan ayır de de bi lir ler. Bu ayır de de bil me bir “sos yal sa vun ma
sis te mi” gi bi iş ler. An cak, yu ka rı da bah set ti ği miz zi ya ret çi ler çe şit li
tek nik ler le ka rın ca yu va la rı na gir me yi ba şa rır lar. Bu da on la rın, ka rın -
ca la rın ile ti şim ve ayır de de bil me şif re le ri ni bir şe kil de çöz dük le ri ni
gös ter mek te dir. Di ğer bir de yiş le de, me ka nik ve kim ya sal me tod lar la
ka rın ca la rın dil le ri ni ko nu şa bil me ye te ne ği ne sa hip ol duk la rı nı...

Tak lit çi lik

Bir ka rın ca nın baş ka bir ka rın cay la kar şı laş tı ğı za man yap tı ğı ti pik
bir ha re ket var dır: An te niy le kar şı sın da ki ka rın ca ya ya vaş ça do kun -
mak ve onun fe ro me ni ni kont rol et mek. Son ra her iki ka rın ca da yol -
la rı na de vam eder ler. Bu ha re ke ti bir bir le ri ni ta nı mak ve ya ban cı can -
lı lar dan ko run mak için yap tık la rı bi lin mek te dir.

İş çi ka rın ca lar yu va la rın da ya şa yan bö cek ler le kar şı laş tık la rın da da
ay nı ha re ke ti ya par lar. Ki mi za man kar şı la rın da ki nin fark lı bi ri ol du -
ğu nu an la ya rak onu der hal yu va dan atar lar. Ama ki mi za man da, kar -
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şı la rın da ki bö ce ğe san ki bir ka rın cay mış mu ame le si ya par lar. Bu ka -
bul len me, bah se di len bö cek le rin “kim ya sal tak lit çi li ği” sa ye sin de ger -
çek le şe bil mek te dir.

Bö cek le rin bu tak lit çi li ği ta ma men kim ya sal ola rak ger çek leş tir dik -
le ri, ke sin ka bul gör müş tür. Çün kü ka rın ca lar ken di le ri ne fi zik sel ola -
rak çok ben ze yen bö cek le ri, kim ya sal açı dan ya ban cı bul duk la rın da
he men yu va dan dı şa rı at mış lar dır. Oy sa ka rın ca lar la hiç bir ben zer li ği
ol ma yan bir ta kım asa lak lar, ka rın ca yu va sı nın bir ele ma nı gi bi ka bul
gör müş ler dir.44

Bu bö cek tür le ri nin, ka rın ca la rın kim ya sal özel lik le ri ni na sıl öğ ren -
di ği ni ve na sıl tak lit et ti ği ni izah et mek ise çok güç tür. Böy le bir şey
an cak bu fe ro men le rin bö cek le re bi linç li ola rak ek len miş ol ma la rıy la
açık la na bi lir. Bir bö cek, mil yon lar ca yıl da ya şa sa, bir kim ye vi ola yı
çö ze mez ve uy gu la ya maz. Bu özel li ği ona ve ren her şe yin Ya ra tı cı sı
olan Al lah'tır.

Hid ro kar bon Üre ten Bö cek ve Ateş Ka rın ca la rı

Bir bö cek tü rü olan Sca ra ba eid ile ateş ka rın ca la rı, ta şı dık la rı hid ro -
kar bon la rın ay nı ol ma sı ne de niy le bir lik te ya şa ya bil mek te dir ler. Bö -
cek le rin ka rın ca düş ma nı ol du ğu dü şü nü lür se, bu iki can lı ara sın da
uyum lu bir iliş ki bu lun ma sı ger çek ten çok şa şır tı cı dır. Pe ki bu an laş -
ma na sıl açık la na bi lir?

Bu bö cek ler, hem ateş ka rın ca la rı nın sa hip ol du ğu hid ro kar bon la ra
sa hip tir ler, hem de sa de ce ken di le ri ne has ola rak vü cut la rın da, mo le -
kül ağır lı ğı yük sek olan baş ka hid ro kar bon se ri le ri bu lun mak ta dır. Bö -
cek ler ateş ka rın ca la rı nın yu va sın dan ay rıl dık la rın da, ka rın ca lar la or -
tak olan bi le şim le ri kay bo lur ken ken di le ri ne has ağır hid ro kar bon lar
kal mak ta dır. Son ra dan baş ka bir ateş ka rın ca sı tü rü nün ko lo ni si ne git -
tik le rin de, bu se fer de bu ko lo ni nin ko ku su nu oluş tur mak ta dır lar.45

Bö cek, ateş ka rın ca la rı nın yu va sı na ilk gel di ğin de ka lın dış ka bu ğu -
na gü ve nir ve ölü tak li di ya pa rak ken di si ni ko ru ma ya ça lı şır. Bir kaç
gün için de, ka rın ca la rın hid ro kar bo nu nu tak lit ede rek oluş tur duk tan
son ra  ka rın ca yu va sı na tam an la mıy la ka bul edi lir.46

Pe ki bu bö cek tü rü, bir ko ku yu na sıl tak lit ede rek ken di vü cu dun -
da sal gı la ya bi lir? Bu ko ku yu oluş tu ra rak ka rın ca la rı kan dı ra bi le ce ği ni
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ve yu va la rı na ka bul edi le bi le ce ği ni ne re den bi lir? Bir bö cek bun la rı tek
ba şı na ba şa ra bi lir mi?

El bet te ki ba şa ra maz. Ka rın ca la rı kim ye vi ve fi zi ki yön le riy le ta nı -
ma sı, bir bö ce ğin ken di ba şı na ba şa ra bi le ce ği bir olay de ğil dir. Bu bö -
cek le rin ka rın ca lar la uzun sü re ya şa ya rak bir ev rim ge çir dik le ri ni ve
so nun da da ka rın ca la rın ko ku su nu kim ya sal ola rak oluş tu ra bil dik le ri -
ni söy le mek ise çok saç ma bir id dia ola cak tır. Zi ra hiç bir mu tas yon ya
da hiç bir te sa düf, böy le has sas ve kar ma şık bir özel lik oluş tu ra maz.
Bu ra dan çı ka bi le cek tek so nuç; ta nı ma ve tak lit et me ye te ne ği ni bu bö -
ce ğe ve ren bir Ya ra tı cı' nın var lı ğı dır. Ka rın ca la rın ve bö cek le rin uyum
için de bi ra ra da ya şa ma la rı nı sağ la yan, bir bir le ri ne düş man ca dav ran -
ma la rı nı en gel le yi ci kim ye vi olay la rı ger çek leş ti ren de yi ne her iki
hay van tü rü nü ya ra tan dır. Bu Al lah'ın ku sur suz ya rat ma sı dır.

Or du Ka rın ca la rı nın Zi ya ret çi le ri

Or du ka rın ca la rı nın vü cut la rı üze rin de ya şa yan ke ne ler var dır. Bu
ke ne tür le ri, üze rin de ya şa dık la rı ka rın ca nın ar ka kıs mın da yer alan
za rım sı böl ge den al dık la rı kan la ve ya ev sa hip le ri nin vü cut la rın da ki
yağ lı sal gı lar la bes le nir ler. Ki mi za man bu ke ne ler ka rın ca nın ar ka
aya ğı nın ucu na yer le şir ler. Ge rek ti ğin de de tüm vü cut la rı nın, ka rın ca -
nın aya ğı nın uç kıs mı ola rak “ve ka le ten” kul la nıl ma sı na izin ve rir ler. 

Or du ka rın ca la rı, da ha ön ce de an la tıl dı ğı gi bi, bir bir le ri ne ba cak la -
rın dan tu tu na rak zin cir ler oluş tu rur lar. Bu zin cir ler den de ge çi ci yu -
va lar mey da na ge ti rir ler. Ya pı lan la bo ra tu var in ce le me le rin de, aya -
ğın da ki ke ney le di ğer iş çi ye tu tu nan ka rın ca lar da, ke ne nin ar ka ba -
cak la rı nın tıp kı ka rın ca nın pen çe le ri gi bi şe kil al dı ğı ve ay nı gö re vi ye -
ri ne ge tir di ği gö rül müş tür. Bu ke ne ler ba zı özel ke net len me me ka niz -
ma la rıy la, ör ne ğin; sırt la rın da diş ler le ya
da uy gun sırt ya pı la rıy la ka rın ca nın vü cu -
du na adap te ola bi le cek şe kil de do nan mış -
lar dır.47

Ade ta bir bir le ri ni ta mam la yan bu iki
var lı ğın, do ğa da ya şa mak ta olan bin ler ce
tü rün ara sın dan bir bir le ri ni bul muş ol ma -
la rı nın bir ta kım rast lan tı la ra bağ lan ma sı
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im kan sız dır. Ya şam la rı nı sür dür me le ri bü yük öl çü de bir -
bir le ri ne bağ lı olan bu iki can lı tü rü nün, gü nün bi rin de kar -
şı la şa rak, vü cut la rı nın or tak ya şa ma uyum lu ol du ğu nu gör -
me le ri ve da ha son ra da sem bi yo za ka rar ver me le ri gi bi bir
“te sa düf”, ma te ma tik sel ola rak pra tik te sı fır ola sı lı ğa sa hip -
tir. Do la yı sıy la bu mü kem mel uyum da, Al lah’ın ek sik siz
ya ra tı şı nı gös te ren de tay lar dan yal nız ca  bi ri dir. Fa kat bu
kü çük de tay lar, at la nıp ge çi le me ye cek ka dar da kıy met li -
dir ler. Yer yü zün de, mil yon lar ca sı na, her gün şa hit ola bi le -
ce ği miz bu ör nek ler, in sa nın Al lah’ın sı nır sız güç ve bil gi si -
ni, in ce sa na tı nı gö re bil me si için ya ra tıl mış lar dır.

Kur naz Si nek Lar va sı

Ka rın ca la rın vü cut la rı, pa ra zit can lı lar için çok uy gun bir
alan oluş tur mak ta dır. Bu yüz den de pek çok pa ra zit tü rü,
ken di si ne “ev” ola rak ka rın ca la rın vü cut la rı nı se çer. Bir si -
nek tü rü olan Strongy gas ter glo bu la, bu ko nu da özel ola rak
anıl ma ya de ğer dir.

Bu si ne ğin lar va sı, ka rın ca ko lo ni si ni ku ran kra li çe nin
vü cu du nun ar ka bö lü mün de “en do pa ra zit” (iç-pa ra zit) ola -
rak ya şar. Bu du rum da ki kra li çe nin dav ra nış la rı, yu murt la -
ma yı kes me si dı şın da, far ke di lir şe kil de et ki len mez. Pa ra zi -
tin lar va sı, ev sa hi bi nin vü cu du nu ter ket tik ten son ra, pu pa
ev re si ne ge çer ve ka rın ca lar ta ra fın dan san ki ken di pu pa la -
rıy mış gi bi ba kım gö rür. An cak, uç ma aşa ma sı na ge lin ce bu
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Yan da ki re sim de or du ka r›n ca la r› n›n üze rin de ya fla yan al t›
fark l› asa lak tü rü gö rü lü yor. Bu asa lak lar ka r›n ca la r›n vü cut la -

r› na fark l› sem bi yo tik adap tas yon lar la yer lefl mifl ler dir. (1) ‹lk
s› ra da ki asa lak, üze rin de ya fla d› ¤› ka r›n ca n›n vü cut s› v› la r›y la

bes le nir.(2) ‹kin ci asa lak ise bir çe flit mayt t›r ve ev sa hi bi nin
aya ¤› n› n u cun da ya flar.  (3) Bu il ginç asa lak tü rü, ka r›n ca la r›

kan d› ra rak on la r›n lar va la r› ile bes le nir. (4) Bu tür,  za ma n› n›n
ço ¤u nu ifl çi ka r›n ca la r›n üze rin de ge çi rir. (5) Ken di si ne ev ola -

rak ka r›n ca n›n çe ne si nin uç k›s m› n› seç mifl tir. (6) Bu asa lak
tü rü ise yi ne ka r›n ca n›n an ten kö kü ne yer lefl mifl tir.



dos ta ne ta vır yo k o lur ve si nek yu va yı ter ket mek zo run da
ka lır. Kra li çe ka rın ca ise, pa ra zit ler yu va yı ter ket tik ten son -
ra ölür.48

Si nek lar va la rı nın ka rın ca nın vü cu du na yer leş me le ri ve
bu ra da ya şa ya bil me le ri ger çek ten çok sı ra dı şı bir du rum -
dur. He nüz ye ni dün ya ya gel miş bir can lı nın ken di ne yu va
ola rak bir kra li çe ka rın ca nın vü cu du nu bi linç li ola rak seç -
miş ol ma sı müm kün de ğil dir. An ne si ne ğin yu mur ta la rı nı
bı rak mak için böy le bir me kan seç me si için ise, ka rın ca nın
vü cu du nu ve ya şam tar zı nı çok iyi ta nı ma sıy la müm kün
ola bi lir. Zi ra bu lun du ğu böl ge için de, si ne ğin yu mur ta la rı -
nı bı ra ka bi le ce ği yüz ler ce çe şit bir bi rin den fark lı can lı tü rü
var dır. Yav ru la rı na düş kün olan si nek, bun lar için de en uy -
gun ola nı ter cih et mek te ve kra li çe ka rın ca yı seç mek te dir.
Ama yu mur ta la rı nın bu ra da ko ru nak lı bir bi çim de ge li şe bi -
le ce ği ni ve hat ta ka rın ca lar ta ra fın dan özel bir ba kı ma ta bi
ola ca ğı nı tah min et me si im kan sız dır. Çün kü si nek ka rın ca -
dan apay rı bir var lık tır ve ka rın ca hak kın da bil gi sa hi bi ol -
ma sı müm kün de ğil dir. 

O hal de si ne ğin ver di ği bu isa bet li ka ra rın, bu kü çük
hay va nın ken di “ile ri gö rüş lü lü ğü”nün de ğil, ken di si ne
yer leş ti ri len bir prog ra mın, da ha doğ ru su ya pı lan bir il ha -
mın so nu cu ol du ğu nu söy le ye bi li riz. Bir baş ka de yiş le, lar -
va yı en uy gun ya şam ala nı na yer leş ti ren, si nek ve ka rın ca
üze rin de tam bir ilim ve ha ki mi yet sa hi bi olan güç Al lah’tır.
Çün kü Al lah, tüm can lı la rın Ya ra tı cı sı, Sa hi bi ve Ha ki -
mi’dir.

Ma vi Ke le bek le rin Sır rı  

Ma vi Ke le bek adı ve ri len ve İn gil te re’de ya şa yan bir tür,
yüz yı lın ikin ci ya rı sın da es ra ren giz bir bi çim de azal ma ya
baş la dı ve 1979 yı lın da tü rün son üye le ri de or ta dan kalk tı -
lar. Bu ke le bek tü rü üze ri ne ça lış ma ya pan araş tır ma cı lar
ke le be ğin, bit ki ler üze ri ne çok sa yı da yu mur ta bı rak ma sı na
rağ men ne den yok ol du ğu nu uzun sü re bu la ma dı lar. As lın -
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Yuka r› da sol da ki re sim de bü yük ma vi ke le bek ka r›n ca yu va s›n dan ay r›l -
d›k tan son ra gö rü lü yor. Sa¤ da ki re sim de ise, ma vi ke le bek t›r t› l› he nüz
ka r›n ca lar la kar fl› lafl ma dan ön ce.

Sol da ki re sim de ka r›n ca, tak lit çi t›r t› l› ken di yu va s› na gö tü rür ken
gö rü lü yor. Sa¤ da ki re sim de ise ma vi ke le bek t›r t› l› ka r›n ca yu va -
s›n da, lar va la r›n ara s›n da ya fl›yor.



da bu sır, ke le be ğin çok şa şır tı cı olan ha yat tar zı için de giz liy di.
Ma vi ke le bek tır tıl la rı, yu mur ta dan çık tık tan son ra 3 haf ta sü rey le

ke kik le bes le nir ler. Bun dan son ra ye re dü şe rek kır mı zı ka rın ca lar için
çok çe ki ci olan bir sı vı sal gı la ma ya baş lar lar. Kır mı zı ka rın ca lar et raf -
ta be lir me ye baş la yın ca, tır tıl şah la na rak ka fa sı nın ar ka sın da ki de ri yi
şi şi rir ve ka rın ca yı bi le kan dı ra bi le cek şe kil de “ka rın ca” şek li ne gi rer.
Bu ola ğa nüs tü tak lit ye te ne ği ne al da nan kır mı zı ka rın ca lar, tır tı lı ken -
di yu va la rı na ta şır lar ve lar va la rı nın bu lun du ğu en ko ru nak lı ye re yer -
leş ti rir ler. Ma vi ke le bek tır tı lı, bu ra da ka rın ca lar va la rıy la bes le ne rek
bü tün kı şı ge çi rir. Ba har da ipek ko za sı nı ya pa rak eriş kin bir ke le be ğe
dö nü şün ce de, ka rın ca yu va sı nı ta ma men ter ke der.

Bu or tak ya şa mın keş fe dil me si ke le bek le rin so yu nun tü ken me sin -
de ki sır per de si ni de or ta dan kal dır mış tır. Şöy le ki; böl ge de ki eko lo jik
de ği şim ne de niy le, kır mı zı ka rın ca lar ora dan uzak laş mış lar dır. Yu -
mur ta dan çı kan tır tıl lar da ye re düş tük ten son ra ken di le ri ne al dan ma -
yan di ğer ka rın ca tür le ri ta ra fın dan öl dü rül müş ler dir.49

Şim di ce vap aran ma sı ge re ken so ru lar şun lar dır: İn sa nı şa şır tan bu
ya şam or tak lı ğı “te sa dü fen” ora ta ya çık mış ola bi lir mi? Ke le bek -üs te -
lik he nüz ye tiş kin bir ke le bek ha li ne gel me miş bir tır tıl ol du ğu hal de-
ka rın ca yı na sıl kan dı ra bi le ce ği ni ne re den bil mek te dir? Kuy ruk kıs mı -
nı şi şir di ğin de ka rın ca ya be nze me si ni sağ la yan or gan lar na sıl or ta ya
çık mış tır? Ev rim te ori si, bu or gan la rın te sa dü fen or ta ya çık tı ğı nı öne
sü re cek tir. Oy sa bir te sa düf bu den li ku sur suz bir ben zer lik oluş tu ra -
maz. Bu tür bir ben zer li ğin za man için de aşa ma aşa ma el de edil miş ol -
ma sı da im kan sız dır; çün kü bu ben zer li ği tam ola rak ka zan ma mış
olan bir tır tıl, ka rın ca lar ta ra fın dan av la na cak, bu ne den le de so yu nu
de vam et ti re me ye cek tir. Tır tı lın ken di be de ni ni bi linç li ola rak şe kil len -
dir me si de müm kün ol ma dı ğı na gö re, tek ce vap, bu hay va nın ya ra tı cı
bir ira de ta ra fın dan şe kil len di ril di ği ve ka rın ca ya ben zer ha le so kul -
du ğu dur.

Ka rın ca nın Ağ zın dan Bes le nen Asa lak lar

Bir asa lak tü rü olan Di nar da, ko lo ni yu va sı nın et ra fın da do la şır ve
ev sa hi bi olan ka rın ca nın ge tir di ği av lar la bes le nir. Ay rı ca, ev sa hi bi -
nin be sin sı vı la rın dan da ya rar la nır. Do la yı sıy la bu asa lak, ye ni ge len
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iş çi ve av cı la rın be sin pay laş tık la rı yer olan yu va oda la rı nın et ra fın da
ge zi nir. Tak ti ği, ka rın ca yı gör dü ğü za man ken di si ne bir dam la be sin
ver me si için du da ğı nın ke na rı na do kun mak tır. Bu bes len me me to du
ile as lın da ken di si ni bü yük bir teh li ke ye de at mak ta dır. Zi ra ka rın ca
asa la ğın bir ya ban cı ol du ğu nu far ke der se he men sal dır ma po zis yo nu -
na ge çe cek tir. Ama asa lak böy le bir du ru ma kar şı ted bi ri ni çok tan al -
mış tır. Ka rın ca nın sal dı rı ha zır lı ğı nı gö ren asa lak, he men kar nı nı yu -
ka rı kal dı rır ve ka rın ca ya sa kin leş ti ri ci bir sı vı püs kür tür. Bu sı vı sa ye -
sin de sal dı rı so na erer ve asa lak ka çar.50
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Yan da ki re sim de
bir bö cek le ka r›n -
ca ara s›n da ki be -
sin de ¤i fli mi
resmedilmifltir.
Üst te bö cek, ka -
r›n ca ya an ten le -
riy le do ku nu yor.
Or ta da bö cek ka -
r›n ca n›n a¤ z› na
ön ayak la r›y la vu -
ru yor. En alt ta ise,
ka r›n ca bu ha re -
ket kar fl› s›n da bir
dam la s› v› be si ni
tak lit çi bö ce ¤e ik -
ram ediyor.



Ze ki Göç men ler

Ba zı bö cek tür le ri (Ate me les), ya zın ye tiş ti ril dik le ri ka rın ca (for mi ca)
yu va sın dan çı kıp, baş ka tür bir ka rın ca nın (myrmi ca) yu va sı na göç
eder ler. Kı şı ora da ge çi rip, ya zın yi ne ilk çık tık la rı yu va ya dö ner ler.
Bu se zon luk de ği şim le rin el bet te bir se be bi var dır: Kış ay la rın da For -
mi ca yu va sın da ge li şim dö ne mi gö rül mez. Bu yüz den de ye mek akı şı
aza lır. Bu nun ak si ne Myrmi ca tü rün de kı şın ku luç ka dö ne mi var dır ve
be sin kay nak la rı bu ra da çok zen gin dir.51

Bu göç sı ra sın da göç men le rin, es ki yu va la rı nın yo lu nu bul ma da
zor lan ma la rı bek le ne bi lir. Oy sa bu ko nu da hiç bir zor luk çek mez ler.
For mi ca yu va la rı or man lık böl ge de, Myrmi ca yu va la rı ise ye şil ot luk
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Yan da ki re sim te
Ate me les cin si bö -
ce ¤in, sal g› la d› ¤›
özel bir mad de ara -
c› l› ¤› ile ken di ni ka -
r›n ca yu va s› na ta -
fl›t ma s› gö rü lüyor.



böl ge de bu lu nur. For mi ca yu va sı nı terk eden göç men ler, yol bul ma da
çok önem li bir me tod keş fet miş ler dir; ışı ğa yö ne le rek ot luk ara zi yi ya -
ni yer le şe cek le ri yu va nın ye ri ni bu lur lar. Ama bu ra ya ulaş tık la rın da
da, on la rı fark lı bir prob lem bek le mek te dir. Myrmi ca ka rın ca la rı nı, di -
ğer ka rın ca ko lo ni le rin den ayır det me le ri ge re kir. Ya pı lan araş tır ma lar,
göç men le rin, Myrmi ca yu va sın dan ya yı lan ko ku sa ye sin de doğ ru ev
sa hi bi ni bul duk la rı nı gös ter mek te dir.52 Kı sa ca sı bu göç men ler, gi de -
cek le ri yö nü ışık yar dı mıy la bul ma ye te nek le ri nin ya nın da, ka rın ca
ko lo ni le ri nin ko ku la rı nı da bir bi rin den ayır te de bil me ye te ne ği ne sa -
hip tir ler.

Se ne de iki ke re yu va de ğiş ti ren bu göç men le rin, her iki ka rın ca tü -
rü ta ra fın dan da ka bul edi le bil me le ri ve he men yu va or ta mı na adap te
ola bil me le ri ger çek ten çok il gi çe ki ci dir. Uzun yıl lar ka rın ca lar üze ri -
ne araş tır ma yap mış olan Was mann , bu tü rün, he nüz tam çö zü le me -
miş adap tas yon yön te miy le, en ge liş miş or tak ya şar ol du ğu na inan -
mak ta dır. Zi ra göç et tik le ri yu va ya ken di le ri ni ka bul et tir me de kul lan -
dık la rı çok hay ret uyan dı rı cı bir özel lik le ri var dır: Bu göç men le rin sa -
vun ma mad de si üre ten bir bez le ri bu lu nur ve bu ra da üret tik le ri güç lü
bir kim ya sal sal gı yı, ka rın ca sal dı rı sı na uğ ra dık la rı za man düş man la -
rı nı sa kin leş tir mek için kul la nır lar. Bu, kim ya sal açı dan o ka dar güç lü
bir sal gı dır ki; göç men ler, bu sal gı yı uzun sü re yu va sın da ya şa dık la rı
ka rın ca la ra  sun duk la rın da, ka rın ca la rın asa la ğa kar şı çok da ha “ki -
bar” dav ran dık la rı göz len miş tir.53

Göç men bö cek le rin bu son de re ce bi linç li fa ali yet le ri in sa nı dü şün -
dür mek te dir. Bu bö cek han gi mev sim de han gi yu va ya “ta şın ma sı” ge -
rek ti ği ni bil di ği ne gö re, ka rın ca la rı her yön le riy le çok iyi ta nı yor ol ma -
lı dır. Pe ki bu il gi çe ki ci göç se rü ve ni na sıl baş la mış tır? İlk ola rak pek -
çok bö cek tü rü için den se çim ya pa rak, bir ka rın ca yu va sı na yer leş me -
ye ka rar ver me li dir. Yüz bin ler ce bö cek çe şi di için den bu zor lu se çi mi
yap tık tan son ra, 8000 tür ka rın ca nın için den ken di ne uy gun gör dü ğü -
nü seç me li ve da ha son ra bu ra da ki yi ye cek le rin kış sü re sin ce azal dı ğı -
nı far ket me li dir. Bu nu far ket tik ten son ra yi ne bin ler ce çe şit ka rın ca
için den kı şın yi ye ce ğin bol ol du ğu yu va yı keş fet me li dir. Sa yı lan ka -
rar la rı ver me si ge re ken bel ki ha ya tı mız da hiç rast la ma dı ğı mız bir bö -
cek tir. Bir bö cek ten bu tür ka rar lar al ma sı nı um mak ise ol duk ça man -
tık sız dır. 
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Yi ne de bu sis te min bir şe kil de va rol du ğu nu dü şün sek bi le kar şı mı -
za çı kan so ru lar tü ken me mek te dir. Bu bö cek bir yu va dan di ğe ri ne ta -
şı nır ken yu va ya na sıl ulaş mak ta dır? Or man da yol bu la bil mek akıl sa -
hi bi bir in san için bi le zor ken, in sa nın bin de bi ri kü çük lü ğün de ki göç -
men bö cek kos ko ca or man için de ki bir ka rın ca yu va sı nı bul ma yı na sıl
ba şar mak ta dır?

“Işı ğa yö ne le rek bul mak ta dır” ce va bı bu ko nu ya hiç bir açık lık ge -
tir me mek te dir as lın da. Çün kü ışık en az 2-3 fark lı cep he den ge le bil -
mek te dir. Işı ğa yö ne le rek ulaş tı ğı nok ta da da ara dı ğı yu va nın bu lu na -
bi le ce ği met re ka re ler ce alan var dır. (Unut ma ya lım ki, bir bö ce ğin bü -
yük lü ğü ne gö re met re ka re ler ce alan bi zim için ki lo met re ler ce ka rey le
ifa de edi le bi lir.) Bu ra da ko ku ta nı ma sü re ci baş lı yor ama bu sü reç ol -
duk ça şa şır tı cı dır. Çün kü yüz ler ce ka rın ca ko lo ni si nin ya şa dı ğı ay rı ca
on la rın ko lo ni ko ku la rı dı şın da bir bi rin den fark lı bin ler ce çe şit ko ku -
nun bu la na bil di ği bir or man da, tek bir ko ku yu di ğer le rin den ayır tet -
mek ol duk ça zor dur. Üs te lik bü tün bir ya zı baş ka bir yer de ge çi ren bö -
ce ğin, böy le bir ko ku yu ha fı za sın da tu ta bil me si il ginç tir. 

Son ola rak şu nu dü şü ne lim. Bu bö ce ği alıp ken di miz uy gun ka rın -
ca yu va sı nın ka pı sı na koy sak bi le, yu va ya ka bul edi lip ora da ya şa ma -
sı çok zor ola cak tır. Çün kü bi lin di ği gi bi ka rın ca la rın ol duk ça güç lü
bir ta nı ma ye te ne kle ri var dır. Ken di ko lo ni le rin den ol ma yan bir ka rın -
ca yı bi le yu va la rı na ka bul et mez ler ken, bu bö ce ğe el bet te düş man ca
dav ra na cak lar dır ve onu yu va dan he men ata cak lar dır. Ama so nuç hiç
de bu şe kil de ol ma mak ta, ak si ne bö cek çok mi sa fir per ve r bir şe kil de
kar şı lan mak ta dır. Bu nun da, vü cu dun da sal gı la dı ğı bir kim ya sal mad -
de nin ka rın ca lar üze rin de bı rak tı ğı olum lu et kiy le ol du ğu söy len mek -
te dir. Aca ba göç men bö cek bu mad de ile ka rın ca la rı et ki le ye bi le ce ği ni
ve düş man ca ha re ket le ri ni tam ter si ne dön dü re bi le ce ği ni na sıl an la -
mış tır? Yok sa böy le bir mad de üret me yi ak le dip uzun sü ren ça lış ma -
la rı so nu cun da ide al mad de yi üret me yi ken di mi ba şar mış tır?

Şüp he siz bu so ru la ra olum lu ce vap lar ver mek müm kün de ğil dir.
Or ta da açık bir tab lo var dır: Söz  ko nu su bö cek, cid di bir akıl ve mu ha -
ke me ye te ne ği ge rek ti ren iş ler yap mak ta dır. Oy sa bey ni bi le ol ma yan
bu can lı için dü şün me ve mu ha ke me ye te ne ğin den bah set mek ol duk -
ça man tık sız ola cak tır. Do la yı sıy la hay va nın yap tı ğı iş ler de ki ak lın
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kay na ğı nın hay va nın “dı şın da ki” bir baş ka güç ol du ğu nun ka bul edil -
me si ge re kir. 

Ev rim ci ler kar şı kar şı ya ol duk la rı bu çık ma zı aşa bil mek için “iç gü -
dü” te ri mi ni üret miş ler, hay va nın ha re ket le ri nin kay na ğı bel li ol ma -
yan bir ta kım “gü dü”ler den kay nak lan dı ğı nı öne sür müş ler dir. Oy sa
bu te rim, sa de ce bir göz bo ya ma dan iba ret tir ve ger çek te hiç bir şe yi
de ğiş tir mez. Hay va na hük me den ve akıl cı bir plan la ma nın ürü nü olan
“gü dü”ler var dır. Hay van da akıl cı plan la ma yap ma özel li ği ol ma dı ğı -
na gö re de, bu gü dü le rin kay na ğı hay va na hük me den bir baş ka güç ol -
ma lı dır. Ken di si gö rün me yen, tüm dün ya ya hük me den bu güç sa hi bi
Al lah'tır. Al lah bir ayet te şöy le bu yur mak ta dır:

"Eğer ak lı nı zı kul la na bi li yor sa nız, O, do ğu nun da, ba tı nın da ve
bun lar ara sın da olan her şe yin de Rab bi dir." (Şu ara Su re si, 28)

Kar›n ca yu va s› na gi re bil mek için her yo lu de ne yen bu can l›, flim di de ölü
tak li di ya pa rak ka r›n ca y› ken din den uzak lafl t›r maya çal›flmaktad›r.



Ölü Tak li di Ya pan Bö cek

Ka rın ca yu va la rı, ABD’nin gü ney çöl le ri ve Mek si ka’da bu lu nan bir
bö cek tü rü için yük sek mik tar da be sin kay na ğı, di ğer yır tı cı hay van la -
ra kar şı bir sı ğı nak ve uy gun ik lim şart la rı sağ lar. Söz ko nu su bö cek ler
ka rın ca yu va sı na gir me yi bir ke re ba şar dık tan son ra, doğ ru ca ku luç ka
oda sı na gi de rek ka rın ca lar va la rıy la bes le nir ler.

Ka rın ca nın yu va sı na gir mek için fark lı yön tem ler ge liş tir miş ler dir:
Ba zı tür ler di rekt ola rak ka rın ca yu va sı nın gi ri şi ne yü rür, bit ki sel sap -
lar la kap lan mış yı ğın la rı içe ri doğ ru ya ra rak yu va ya gi rer ler. Bu bö -
cek le rin çok iyi ko run ma la rı nı sağ la ya cak ka buk la rı var dır, bu yüz den
de ka rın ca lar on la rı öl dü re mez ler. Sa de ce hep be ra ber sal dı rıp zor la
yu va dan dı şa rı atar lar. 

Ba şa rı lı ola ma yan bö cek ler, as la vaz geç mez ler. Bu se fer de ölü tak -
li di ya pa rak ka rın ca la ra ca zip gö rü nür ler ve bu sa ye de ka rın ca lar da
yi ye cek ola rak on la rı yu va la rı na gö tü rür ler. Bu bö cek ler, o ka dar iyi
ölü tak li di ya par lar ki an ten le ri ni oluk la rı na ge ri çe ker ler ve ba cak la -
rı nı da kas ka tı ha le ge ti re rek ka rın ca la rı al da tır lar.54

Yu mur ta oda la rı na ulaş tık tan son ra, an la şıl maz bir şe kil de, ka rın ca -
lar bu bö cek le ri gö zar dı eder ler. Araş tır ma lar söz ko nu su can lı lar ka -
rın ca ku luç ka la rı ile bes le nir ken, tüy le rin den sal gı la nan sal gı nın da
ka rın ca la rın dik ka ti ni baş ka yö ne çek ti ği ni gös ter miş tir. Böy le ce, ka -
rın ca la rın sal dır gan lık la rı azal mak ta ve ku luç ka la rı nı ko ru ma la rı en -
gel len mek te dir.55
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Ze hir Üre ten Asa lak 

Ateş ka rın ca sı nın yu va sı nın ya nın da ya şa yan il ginç bir asa lak
tü rü de (Acant has pis con cin nu la), iş çi ka rın ca la rı ele ge çi rir ve
ze hir şı rın ga ede rek on la rı et ki siz ha le ge ti rir. Son ra ka rın ca la rın
yu va sı na gi rer ken, bu ce se di sır tı na alır ve onu bir zırh gi bi sak -
lan mak için kul la nır.57



Ay rı ca bu “ze ki” bö cek ler, ken di lar va la rı nı da ka rın ca yu va sı na bı -
ra kır lar. Bö cek lar va la rı bu ra da seb ze par ça cık la rı nın yı ğın la rı ara sın -
da bes le ne rek ge li şir ler. Ka rın ca la ra kar şı hiç bir sa vun ma me ka niz ma -
sı na sa hip ol ma ma la rı na rağ men, ka rın ca lar ta ra fın dan bir sal dı rı ya
uğ ra maz lar. Za man la da ken di le ri ni ka rın ca la ra kar şı sa vu na bi le cek
ve us ta ma nev ra lar la ka ça bi le cek ha le ge lir ler.56

Ka rın ca la rı Ta nı yan Si nek Lar va la rı

Aşa ğı da, yi ne son de re ce et ki le yi ci ve ku sur suz bir ya ra tı lış ör ne ği
gö re ce ğiz; tak lit ye te ne ği ne sa hip si nek lar va la rı nı.

Çi çek si nek le ri nin (Mic ro don) lar va la rı ka rın ca yu va sı nın de rin lik le -
rin de kı şı ge çi rir ler. Ba har da da pu pa ol mak için yu va nın yü ze yi ne çı -
kar lar. Ya pı lan bir in ce le me de, lar va la rın ilk pu pa aşa ma la rın da göz -
den kay bol duk la rı gö rül müş ve öl dük le ri sa nıl mış tı. Ka lan bir lar va
ise bir ka rın ca ko za sı nın yü ze yi ne asıl mış tı. Bü yü tü le rek ba kıl dı ğın da
lar va nın şi şe rek bü yü mek te ol du ğu, der ken bir den bi re yo k ol du ğu gö -
rül dü. Lar va ka rın ca nın ipek si ko za sı nı del miş ve içi ne gi re bi le ce ği ka -
dar bir de lik oluş tur muş tu. Göz den kay bo lan lar va lar ko za la rın için -
dey di ler ve ka rın ca pu pa sıy la bes le ni yor lar dı. Da ha son ra lar va lar
uzun la ma sı na kat la na rak ken di le ri ni ka rın ca ko za sı na ben zet ti ler. İş çi
ka rın ca lar da bun la rın ken di ko za la rı ol du ğu nu sa nıp, on la rı yu va nın
gü ven lik li bir ye ri ne yer leş tir di ler. 

Bu çok sı ra dı şı bir tak lit çi lik ör ne ğiy di. Ka rın ca lar si nek lar va la rı nı
ka rın ca ko za sı san mış lar dı. Ya pı lan araş tır ma da lar va si nek le rin ve
lar va ka rın ca la rın dış ta ki ka tı ka buk la rı nın kim ya sı nın bir bi ri ne uy -
mak ta ol du ğu far ke dil di. Bir baş ka de yiş le, si nek lar va la rı ka rın ca ko -
za la rı nı kim ya sal ola rak da tak lit ede bi li yor lar dı.

Ya pı lan kim ya sal ana liz ler so nu cu bu nun ger çek bir kim ya sal tak lit
va ka sı ol du ğu or ta ya çık tı. Pe ki Mic ro don lar va la rı bu tak li di na sıl ya -
pı yor lar dı? 

Lar va la rın be den le ri nin alt kıs mın da ki böl ge de ka rın ca nın kim ya -
sal la rı nı tak lit ede bil dik le ri bez ler var dı.58

Pe ki böy le si ne de tay lı bir tak li di, “kim ya” ke li me si nin an la mı nı bi -
le bil me yen bir var lık na sıl ya pa bil mek te dir? Üs te lik Mic ro don si nek le -
ri nin sa de ce lar va la rı böy le bir sa vun ma sis te mi ne sa hip tir ler. Ye tiş -
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kin le ri için böy le bir olay söz ko nu su de ğil dir. Bu tak lit çi lik ye tiş kin si -
nek ler ta ra fın dan bi lin me di ği ne gö re öğ re ti le mez de. O hal de lar va lar,
bah se di len tak lit ye te ne ği ne do ğuş tan sa hip tir ler. 

Hiç bir te sa düf, bir lar va nın be de ni ne ka rın ca tak li di yap ma sı nı sağ -
la ya cak bir kim ya sal dü ze nek yer leş ti re mez. Bu olay dan çı ka rı la bi le -
cek tek so nuç lar va la rın, her şe yin Ya ra tı cı sı olan Al lah ta ra fın dan bu
özel lik le do na tı la rak dün ya ya gel dik le ri dir. 

Odun cu Ka rın ca lar ve Yap rak Bit le ri (Apid ler)

Şu ana ka dar ka rın ca lar hak kın da oku duk la rı nız si ze, “ka rın ca dün -
ya sı” hak kın da ge nel bir fi kir ver miş tir. Fa kat bu sa de ce bir baş lan gıç -
tır. Çün kü ka rın ca la rın dün ya sın da bil me di ği miz özel lik ler le do na tıl -
mış çok sa yı da fark lı cins bu lun mak ta dır. Bun lar dan bir ta ne si, odun -
cu ka rın ca ola rak da bi li nen “süt çü ka rın ca lar”dır.

Söz  ko nu su odun cu ka rın ca cin si, apid ler (yap rak bit le ri) va sı ta sıy -
la yap rak lar dan süt el de eder. Ka rın ca lar la yap rak bit le ri ara sın da ki
bu bir lik, bü tün bö cek dün ya sın da ki en il ginç iliş ki ler den bir ta ne si dir.

Ka rın ca lar ta ra fın dan bit ki le re yer leş ti ri len apid ler, bit ki kö kün de ki
öz su yu alır lar. Api din vü cu du na gi ren bit ki öz su la rı, “bal özü” de nen
mad de ye dö nüş tü rü lür. Bu bal özün den hoş la nan ka rın ca lar, apid le -
rin be si ni ken di le ri ne ver me si için bir yol bul muş lar dır. Aç bir ka rın ca

yap rak bi ti ne yak la şır, du yar ga ve an ten le riy le onu ok şa ma -
ya baş lar. Apid bun dan çok hoş la nır ve kü çük bir dam -

la “bal özü” sal gı lar ve ka rın ca ya su nar. Ka rın ca lar
da bu na kar şı lık ola rak, apid le ri ne çok iyi ba -

kar lar.59

Ka rın ca lar son ba har da apid yu mur ta la -
rı nı alır ve yu mur ta dan çı kın ca ya ka dar

yu va la rın da tu tar lar. Da ha son ra
genç apid le ri çe şit li bit ki le rin



"Hayvan Yetifltiren"
Kar›ncalar
Ka r›n ca lar, tüm il ginç
ye te nek le ri nin ya n› s› -
ra "hay van ye tifl ti ri ci -
li ¤i" de ya par lar. Bu -
ra da ki ve yan say fa -
da ki re sim ler de gö -
rül dü ¤ü gi bi ka r›n ca -
lar ken di le ri ne yap rak
bit le rin den ade ta bir
"sü rü" olufl tu rur ve
bu "sü rü" yü be sin
el de et mek için kul la -
n›r lar. Ama bu nun
kar fl› l› ¤›n da da "sü -
rü" le ri ne çok iyi ba -
kar, on la r› yan la r›n -
dan hiç ay›r maz, düfl -
man la r› na kar fl› ko -
rur lar. Kufl ku suz ka -
r›n ca la r›n "hay van
ye tifl ti ri ci li ¤i" bö cek -
ler dün ya s›n da ki il -
ginç ortak yaflam ör -
nek lerin den dir.



kök le ri ne yer leş ti rir ler. Böy le ce apid ler bu ra dan öz su eme cek ler ve
süt çü ka rın ca la ra süt sağ la ya cak lar dır.

Bu nok ta da sor mak ge re kir: Yer yü zün de bin ler ce can lı var ken, “süt -
çü” ka rın ca lar, apid le rin bu özel li ği ni ne re den bi lir ler, tüm can lı lar
ara sın dan na sıl on la rı ta nı yıp se çer ler? 

Ka rın ca nın, api din ho şu na gi den ha re ke ti bil me si ve ala ca ğı be sin
kar şı lı ğın da onu ok şa ma sı nı ya da sal gı la nan sı vı nın tam ka rın ca nın
ih ti ya cı na gö re ol ma sı nı, bir ras lan tı lar zin ci ri nin so nu cu ola rak de ğer -
len dir mek el bet te ki man tık dı şı dır. Bir kez da ha, or ta da plan lı bir eş -
leş me, bü yük bir uyum ve do la yı sıy la açık bir ya ra tı lış ör ne ği var dır.
Her iki can lı da üs tün güç sa hi bi Rab bi miz olan Al lah ta ra fın dan ya ra -
tıl mış lar dır.

Üst te bir ne vi "bö cek tu za ¤›" olan bir sü ra hi bit ki si gö rü lü yor. An cak bu sü -
ra hi bit ki si ba z› bö cek ler için "tu zak" ifl le vi ni gör mü yor. Ör ne ¤in yan say fa da
gö rü len ka r›n ca sü ra hi bit ki si ile ra hat ça be ra ber ya fla ya bil mek te dir. Bit ki,
an la fl›l maz fle kil de ka r›n ca n›n var l› ¤› n› gö zar d› et mek tedir.





Ka rın ca lar la Or tak Ya şa yan Bit ki ler

Do ğu Hin dis tan’ın sü ra hi bit ki si Ne pent hes bi cal ca ra ta, ken di ağaç
göv de si için de ka rın ca ko lo ni le ri ni ba rın dır mak ta dır. Bu bit ki tıp kı bir
sü ra hi şek lin de dir ve üze ri ne ko nan bö cek le ri ya ka la ya rak içi ne alıp
sin di rir. Ama ka rın ca lar bu eto bur bit ki üze rin de, bö cek le ri ve di ğer
yi ye cek mad de le ri ni top la ya rak gez mek te ser best tir ler.60

Çün kü ka rın ca lar ve bit ki, or tak fay da la rı için bir alış ve riş te bu lun -
mak ta dır lar. Ka rın ca lar, bit ki ta ra fın dan yen me teh li ke si al tın da dır lar
ama bu na kar şı lık bir ev ka zan mış lar dır. Bit ki ler ise, ka rın ca la ra ba zı
do ku ve bö cek ka lın tı la rı nı bı ra kır lar ve bu na kar şı lık ken di düş man -
la rı na kar şı ka rın ca lar dan ko ru ma el de eder ler.

Bu ör nek, bit ki ler ve ka rın ca lar ara sın da ki or tak ya şa mın ana hat la -
rı nı ta rif et mek te dir. Ka rın ca lar ve bun la rın ev sa hip li ği ni ya pan bit ki -
le rin ana to mi le ri ve fiz yo lo jik ya pı la rı, ara la rın da ki kar şı lık lı iliş ki yi
sağ la ya cak şe kil de dü zen len miş tir. Her ne ka dar ev rim sa vu nu cu la rı
bu top lu luk lar ara sın da ki iliş ki le rin mil yon lar ca yıl için de ya vaş ya vaş
yay gın laş tı ğı nı söy le se ler de, ze ka sa hi bi ol ma yan bu iki can lı nın bir -
bir le riy le an la şa rak böy le bir “kar şı lık lı fay da” sis te mi dü zen le ye bil -
miş ol duk la rı nı id dia et me nin man tık sız lı ğı or ta da dır.

Pe ki ka rın ca la rı bit ki ler üze rin de ya şa ma ya yö nel ten ne dir?
Ka rın ca la rın bit ki le re yer leş me eği li mi, bit ki ler ta ra fın dan sal gı la -

nan ve “ar tık nek tar” di ye isim len di ri len bir sı vı sa ye sin de olu şur. Ar -
tık nek tar sı vı sı, ade ta ka rın ca la rı bit ki ye ça ğı ran bir da ve ti ye gö re vi
gör mek te dir. Bit ki le rin bu sı vı la rı bel li za man la ra gö re ayar la dı ğı na
da ir de lil ler var dır. Ör ne ğin, ka ra ki raz ağa cı yı lın sa de ce üç haf ta sın -
da çok ak tif bir hal de bu sı vı yı sal gı lar. Bu za man la ma nın te sa dü fen
ol ma dı ğı ke sin dir, çün kü bu üç haf ta lık za man otağ tır tı lı nın ka ra ki -
ra za za rar ver di ği tek dö nem dir ve ka rın ca lar bu tır tıl la rı çok ra hat öl -
dü re rek bit ki yi ko ru ya bi lir ler.61

Bu nun ne den li açık bir ya ra tı lış de li li ol du ğu nu gör mek için se, nor -
mal bir sağ du yu dan baş ka hiç bir şe ye ih ti yaç yok tur. Ağa cın en çok
za rar gör dü ğü dö ne mi he sap la dı ğı nı, bu dö nem de ko run ma nın yo lu -
nun ka rın ca la rı cez bet mek ol du ğu na ka rar ver di ği ni, bu na gö re ken di
kim ya sın da ya pı sal bir de ği şik lik mey da na ge tir di ği ni ka bul et mek el -
bet te müm kün de ğil dir. Ağa cın bir bey ni yok tur ve do la yı sıy la dü şü -
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ne mez, he sap la ya maz ve ken di kim ya sı nı ayar la ya maz. Yap tı ğı akıl cı
işin bir te sa düf so nu cun da ka za nıl mış bir özel lik ol du ğu nu -ki ev ri min
man tı ğı bu dur- ka bul et mek de ta ma men saç ma bir dü şün ce dir. Ağaç,
çok açık bir bi çim de, bir akıl ve bi linç ürü nü olan bir iş yap mak ta dır.

Do la yı sıy la bun dan çı ka rı la bi le cek tek so nuç, ağa cın bu özel li ği nin,
ağa cı ya ra tan ira de ta ra fın dan oluş tu rul du ğu dur. Bu ira de nin sa de ce
ağa cı ya rat tı ğı nı dü şün mek de an lam sız dır, çün kü yap tı ğı dü zen le me -
ler den yal nız ca ağa ca de ğil, ka rın ca la ra ve tır tıl la ra da va kıf ve ha kim
ol du ğu an la şıl mak ta dır. İn ce le me bi raz da ha ge niş le ti lir se, as lın da
tüm do ğa ya ha kim ol du ğu, do ğa nın her par ça sı nı ay rı ay rı ama bir bi -
ri ne uy gun ve uyum lu bir bi çim de dü zen le di ği, “eko lo jik den ge” de -
di ği miz ku sur suz sis te mi kur du ğu an la şı lır. İler le me yi da ha da ge niş -
le tip je olo ji nin, ast ro no mi nin alan la rı na da gi re bi li riz; her yer de kar şı -
la şa ca ğı mız tab lo ay nı dır. 

Ku sur suz bir dü zen için de bir bir le riy le uyum için de iş le yen sis tem -
ler var dır. Bu sis tem le rin hep si bir dü zen le yi ci nin varl ığı na işa ret
eder ler, ama hiç bi ri bi rer dü zen le yi ci de ğil dir ler: 

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)

O hal de o dü zen le yi ci, tüm ev re ne va kıf ve ha kim, ama ev ren de ki
her şe yin öte sin de, üs tün ve güç lü bir Ya ra tı cı olan Al lah'tır. Ku ran'da
şöy le buy rul mak ta 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)

Akas ya Ağa cı ve Ka rın ca lar 

Akas ya ağaç la rı tro pi kal ve subt ro pi kal böl ge ler de ye ti şir ler ve di -
ken li ça lı lar ta ra fın dan ko ru nur lar. Af ri ka tü rü akas ya da ya şa yan bir
ka rın ca cin si, di ken le ri ke mi re rek ken di si ne bir gi riş de li ği açar ve sü -
rek li akas ya ağa cın da ya şar. Her ka rın ca ko lo ni si bir ve ya bir kaç ağa -
cın üze rin de ya şar ve akas ya nın yap rak la rın da ki nek tar lar la bes le nir.
Ay rı ca bu ko lo ni ler, ağa cın üze rin de bul duk la rı tır tıl la rı ve di ğer or ga -
niz ma la rı yer ler. 
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Akas ya lar la  ka r›n ca lar ara s›n da ki or tak ya flam, can l› lar ara s›n da ki ortak
yaflam ör nek le ri nin bel ki de en il gi çekicilerin den dir.





Akas ya nın göv de sin de yer alan nek tar, yağ ve pro te in yö nün den
çok zen gin dir. Bu göv de le ri ilk ta nım la yan Tho mas Belt, bun la rın bi li -
nen tek iş lev le ri nin ka rın ca la rı bes le mek ol du ğu nu açık la mış tı. Ka rın -
ca lar bu ağaç lar da ya şar lar, göv de le rin den sal gı la nan nek tar da ki şe ke -
ri alır lar ve lar va la rı nı bes le mek için kul la nır lar.62

Pe ki bu üre ti min kar şı lı ğın da, ağa cın ka rın ca lar dan bek le di ği ne -
dir?

İş çi ka rın ca lar bit ki nin yü ze yin de ya şar lar; di ğer bö cek le re hat ta ne
bü yük lük te olur sa ol sun di ğer can lı la ra kar şı ol duk ça sal dır gan dır lar.
Bit ki ye yö ne lik her han gi bir sal dı rı du ru mun da ağaç tan iner ve kar şı
ta ra fa bir sal dı rı da bu lu na rak, acı ve re cek şe kil de ısı rır lar. Da ha da
öte si, akas ya ya bir met re ya kın lık ta fi liz ve ren di ğer tüm bit ki le ri çiğ -
ner ve hır pa lar lar. Ka rın ca ko lo ni si nin yer leş ti ği bir akas ya ya do ku -
nan di ğer ağaç la rın dal la rı da ay nı şe kil de bo zul ma ya uğ rar.63

Ni te kim ka rın ca sız akas ya ağaç la rı nın, ka rın ca ko lo ni le ri ne ba rı -
nak lık eden di ğer le ri ne gö re bö cek ler ta ra fın dan da ha faz la sal dı rı ve
za ra ra uğ ra dık la rı gö rül müş tür. Ya pı lan bir de ney de, 40 met re ça pın -
da ki is ti la edil miş, akas ya göv de sin den fış kı ran ya ba ni bit ki ler, ka rın -
ca lar ta ra fın dan ta ma men yo k o la na ka dar çiğ nen miş ve ezil miş ler dir.
Ay rı ca ka rın ca lar akas ya nın göl ge li ği ne de ğen di ğer bit ki dal ve yap -
rak la rı na da sal dır mış lar dır. Bü tün ka rın ca top lu lu ğu, bit ki yi te miz le -
ye rek ve üze rin de dev ri ye ge ze rek ak tif hal de dir ler. Araş tır ma cı la rın
var dık la rı so nuç şu dur: Ka rın ca lar akas ya ta ra fın dan ki ra lan mış bir
“özel or du” gi bi ça lış mak ta dır lar.64 Böy le bir pa zar lı ğı ger çek leş ti re -
cek bi linç her iki ta raf ta da bu lun ma dı ğı na gö re de, bu den ge nin her
iki ta ra fı da ya ra tan bir ira de ta ra fın dan ku rul du ğu nu ka bul et mek ge -
re kir. Her iki can lı yı da ya ra tan Al lah'tır.

Ka rın ca Otel le ri

Ba zı bit ki ler de bi yo lo ji di lin de “do ma tia” adı ve ri len de rin oyuk lar
var dır. Bun lar, ka rın ca ko lo ni le ri ne sı ğı nak oluş tur mak tan baş ka pek
bir ama ca hiz met et mez ler. Ka rın ca la rın ko lay ca içer le ri ne gi rip çık -
ma la rı nı sağ la yan de lik le ri ya da do ku lar dan olu şan in ce per de le ri
var dır. Bu böl me ler de “yi ye cek form la rı” (ka rın ca lar ta ra fın dan top la -
nıp yen me si için bit ki nin özel ola rak üret ti ği be sin) da oluş mak ta dır.
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“Yi ye cek form la rı”nın bi li nen tek fonk si yo nu da yi ne ka rın ca la rı bes -
le mek tir. Bit ki nin ken di si için gö rü nen bir fay da sı yok tur.65

Kı sa ca sı “do ma tia”lar ka rın ca la rın ya şam la rı nı sür dü re bil me si için
mey da na gel miş çok özel ya pı lar dır. Isı ve nem mik ta rı den ge si, ka rın -
ca la rın is te di ği ide al or ta mı ha zır la mak ta dır. Ka rın ca lar, ken di le ri için
ha zır lan mış bu özen li yer içe ri sin de, ne re dey se in san la rın ka li te li otel -
ler de ra hat ede bi le ce ği ka dar ra hat eder ler. 

Bu ya pı la rın te sa dü fen mey da na gel dik le ri ni, te sa dü fen ka rın ca la ra
uy gun yi ye cek ler üret tik le ri ve on la ra uy gun şe kil ler al dık la rı nı id dia
et mek ise müm kün de ğil dir.

Ka rın ca-bit ki iliş ki le ri, yer yü zün de tek bir Ya ra tı cı ta ra fın dan ya ra -
tı lan ola ğa nüs tü den ge nin de lil le rin den sa de ce bi ri dir. Ay rı ca bu iliş ki
kar şı lık lı dır. Bit ki le rin bu hiz met le ri ne kar şı lık ka rın ca la rın sun du ğu
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Üst te ken di si için son de re ce el ve rifl li bir ba r›n ma ye ri olan bit ki üze rin de bir
ka r›n ca gö rü lü yor. Bit ki nin üze rin de ki de lik ler ka r›n ca lar için "kap›" görevi
yap›yor.



hiz met ler, dün ya da ki bit ki le rin bu den li ve rim li ol ma sın da son de re ce
önem li bir fak tör dür. Ka rın ca lar top ra ğı ka rış tı ra rak onun kar bon açı -
sın dan zen gin leş me si ni sağ lar, dış kı ve ar tık lar la ona be sin ek ler, et raf -
ta ki ısı yı ve ne mi uy gun bir se vi ye de tu tar lar. Bu ne den le bü yük ka -
rın ca yu va la rı nın et raf la rın da ki bit ki tür le ri, di ğer ara zi ler de ki ne gö re
da ha çe şit li olur.    
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Kim ya cı Bit ki ve Nit ro jen Kay na ğı Ka rın ca 

Bir ka rın ca çe şi di (Phi lid ris) ve bu nun ev sa hi bi bit ki (Disc hi dia ma -
jor), tüm ya şam la rı bo yun ca ol duk ça kar ma şık bir “kim ya sal üre tim”
ya par lar. 

Söz ko nu su bit ki nin top ra ğa iş le yen kök le ri yok tur ve bu ne den le di -
ğer bit ki le re do la na rak des tek alır. Bit ki, kar bon ve nit ro jen ka zan cı nı
ar tır mak için se çok il ginç bir me to da sa hip tir.

Ka rın ca la rın bu bit ki nin için de, yav ru la rı nı ye tiş tir dik le ri ve or ga -
nik kı rın tı la rı (ölü ka rın ca lar, bö cek par ça la rı vs.) sak la dık la rı “ka rın -
ca yap ra ğı” de nen bir de po la rı var dır. Bit ki, bu kı rın tı la rı bir nit ro jen
kay na ğı ola rak kul la nır. Ay rı ca yap rak boş luk la rı nın iç yü zey le ri de
ka rın ca ta ra fın dan so lu nan kar bon di ok si di em mek te ve böy le ce gö ze -
nek ler den çı kan su kay bı nı azalt mak ta dır.66 Bu bit ki tro pi kal ik lim de
ye tiş me si ne rağ men, su kay bı nı ön le mek onun için çok önem li dir.

Üst te, "ki ra c› la r›" ta ra f›n dan bes le nen bir bit ki gö rü lü yor. Bu bit ki
ay n› za man da ka r›n ca la ra 'ev' va zi fe si de gö rü yor.



Çün kü, kim ya cı bit ki le rin kök le ri ol ma dı ğın dan top rak ta ki su ya hiç bir
za man ula şa maz lar. Böy le ce ka rın ca lar, ken di le ri ne ba rı nak sun ma sı -
na kar şı lık ola rak, bit ki nin iki önem li ih ti ya cı nı kar şı la mış olur lar.

Ev Sa hip le ri ni Bes le yen Ka rın ca lar

Ba zı ka rın ca lar, ken di ev sa hi bi bit ki le ri ni bes ler ler. Ör ne ğin, iki çe -
şit bit ki nin (Myrme co dia ve Hydnophy tum) yum ru lar la be zen miş şiş kin
göv de le ri, ka rın ca la rın iç le rin de yu va lan ma la rı için bük lüm lü oda cık -
lar sağ la mak ta dır. Ka rın ca lar, bu oyuk lar da ya şar lar ama oyuk lar ara -
sın da il ginç bir ay rım ya par lar. On la rın ya şa dık la rı oda cık lar, düz gün
du var lı dır. Ba zı oda cık la ra da  bö cek ar tık la rı nı dol du rur lar. Bun lar
ise ka ba du var lı oyuk lar dır. Ya pı lan araş tır ma lar, ka ba du var la rın bes -
le yi ci mad de le ri em di ği ni, düz gün oyuk la rın ise ge çir gen ol ma dı ğı nı
gös ter miş tir. Bu ne den le bit ki ka rın ca la rın ge tir di ği bö cek ar tık la rı nı
eme rek bes len mek te dir. Bir baş ka de yiş le, ka rın ca la rın oda la rın kul la -
nı mı ko nu sun da yap tık la rı ay rım, son de re ce isa bet li bir se çim dir.

Bi li m a dam la rı, bu ko nu da il ginç bir de ney ger çek leş tir di ler. Ön ce
mey ve si ne ği lar va sı nı rad yo ak tif ola rak et ki len miş ma yay la bes le di -
ler. Son ra onu ka rın ca bit ki si nin yü ze yi ne yer leş tir di ler. Lar va yı bu lan
ka rın ca lar, he men onu ka ba du var lı oda la ra ta şı dı lar. Da ha son ra ki
bir kaç haf ta, bö cek ar tık la rı nın bit ki ta ra fın dan özüm se nip göv de bo -
yun ca yu ka rı ta şın dı ğı nı ka nıt la mak için, bit ki de ki rad yo ak ti vi te ora -
nı uz man lar ta ra fın dan ta kip edil di. Ger çek ten de bi li ma dam la rı, ka ba
du var lar bes le yi ci mad de le ri em dik le ri için, rad yo ak ti vi te nin bit ki nin
her ye ri ne ta şın dı ğı nı be lir le di ler.67

Pi per Bit ki si ve Kah ve ren gi Ka rın ca

Pi per bit ki si ile ka rın ca lar ara sın da ki iliş ki, şim di ye ka dar in ce le di -
ği miz ör nek ler için de bel ki de en dik kat çe ki ci ola nı dır. Pi per (ka ra bi -
ber ai le si ne men sup bir bit ki çe şi di) ad lı ka rın ca bit ki si, Or ta Ame ri -
ka’nın tro pi kal or man la rı nın göl ge lik le rin de ye ti şir. Kah ve ren gi ka rın -
ca la ra (Phe ido le bi cor nis) yi ye cek ve ko run ma sağ la yan bir bit ki dir.
Genç Pi per ağa cı nın sa de ce iki ya da üç ta ne bü yük yap ra ğı var dır.
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Yap rak ta ban la rı nın (dal la yap rak ara sın da içi boş şiş lik) bi rin de ço -
ğun luk la bir kra li çe ka rın ca ya şar. Kra li çe, bir Pi per fi da nı nı ken di si ne
sö mür ge edi nir. Yap rak ta ba nı na bir gi riş de li ği açar ve içi ne yu mur -
ta la rı nı bı ra kır. Yu mur ta lar ilk lar va ya dö nüş tü ğü za man, sa de ce bir
ta ne yap rak ta ba nı nı iş gal eder ken, ko lo ni bü yü dük çe, iş çi ka rın ca lar
ağaç göv de si nin sün ge rim si do ku sun da iler le ye rek bü tün bit ki ye ya -
yı lır lar.68

Bu bit ki ka rın ca lar için ay nı za man da bir be sin kay na ğı dır; yap rak
ta ba nı nın iç yü ze yi ka rın ca lar için tek hüc re li be sin üre tir. Üret ti ği
yağ la rı ve pro te in le ri, üze rin de ki mik ros ko bik tor ba lar dan sız dı rır.
Ka rın ca lar da bu be sin le rin pro te in ce zen gin par ça la rı nı ko pa ra rak lar -
va la rı nı bun lar la bes ler ler.69

Ka rın ca la rın bel ki de baş ka hiç bir şe kil de bu la ma ya cak la rı bu zen -
gin be sin ler, Pi per bit ki si ta ra fın dan ken di le ri ne su nul mak ta dır. Bu
ka rın ca lar, her yıl ken di le ri ne en iyi ba kı mı, ko run ma yı ve bes len me -
yi sağ la ya cak pi per le re doğ ru yol alır; bit ki nin, ken di le ri ne en uy gun
yer le rin de yu va la rı nı ku rar lar.
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"Akıl lı" Pi per

Yi ye cek kay na ğı ola rak iş lev gö ren pi per bit ki si nin çok il gi çe ki ci bir
özel li ği da ha var dır. Di ğer ka rın ca bit ki le ri, ko lo ni le ri git tik ten son ra
bi le yi ye cek üret me ye de vam eder ken, pi per bit ki le ri, sa de ce ka rın ca -
lar var ken bu üre ti mi ya par lar. Bi li m a dam la rı bit ki nin, kah ve ren gi
ka rın ca nın (Phe ido le) yok lu ğun da yi ye cek üre ti mi ni dur dur du ğu nu
far ket miş ler dir.70

Kar şı lık lı Yar dım

Pi per bit ki si nin yap tık la rı, tek ta raf lı bir fe da kar lık de ğil dir. Çün kü
bu kar şı lık lı ya şam sü re cin de, ka rın ca da ken di si ni bes le yen ev sa hi bi
için bes le yi ci mad de üre tir. Bit ki nin göv de sin de ye ra lan ka rın ca şiş li -
ği çü rü yün ce, bit ki nin yu mu şak iç do ku la rı na su lu amon yak ola rak
çe ki lir. Bu sı vı bit ki için çok fay da lı dır, onun ve ri mi ni art tı rır. Bu na ek
ola rak, ne fes alan ka rın ca ko lo ni si üye le ri, bit ki nin kar bon di ok sit kon -
sant ras yo nu nu art tı ra rak da ha sağ lık lı ol ma sı nı sağ lar lar.

Pi per ka rın ca la rı nın bit ki le ri ne be sin sağ la yıp sağ la ma dık la rı nı an -
la mak için ba zı araş tır ma lar ya pıl mış ve yi ye cek ara yan Phe ido le ka -
rın ca la rı nın, spor, su yo su nu par ça la rı ve gü ve pul la rı gi bi çe şit li ta ne -
le ri bit ki ye ge tir di ği or ta ya çık mış tır. Ka rın ca lar ta şı dık la rı bu be sin le -
ri, lar va la rı sak la dık la rı kü çük tor ba da tu tar lar. Bit ki de bu be sin ler -
den ken di si için ge rek li mi ne ral le ri alır.

Stra te ji Uz ma nı Phe ido le

Phe ido le ka rın ca la rı ol duk ça uy sal dır lar. Ya vaş ha re ket eder, sal dır -
maz ve sok maz lar. Fa kat ka rın ca lar ken di le ri ni ve ken di le ri ne ev sa -
hip li ği ya pan pi per bit ki le ri ni ko ru mak için kur naz ca bir stra te ji kul la -
nır lar.

Tır tıl gi bi yap rak yi yen bir çok bö cek, yu mur ta la rı nı bit ki le re yer leş -
ti rir ler. Ka rın ca lar bu po tan si yel teh li ke yi hiç za man yi tir me den uzak -
laş tı rır lar. Pi per bit ki le ri nin yap rak la rı na yer le şen ter mit yu mur ta la rı,
iş çi ka rın ca lar ta ra fın dan 1 sa at için de fark edi lir. Son ra bun la rı bi rer
bi rer ayık lar lar. Yu mur ta yı çe ne le rin de ta şı ya rak yap ra ğın ke na rı na
ka dar gi der ve yu mur ta yı aşa ğı bı ra kır lar. Araş tır ma cı lar, ter mit yu -
mur ta la rı nı, ka rın ca lar va la rı na yi ye cek ola rak ver mek için lar va la rın
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bu lun du ğu oda cık la ra koy muş lar dır. Fa kat so nuç yi ne ay nı ol muş, ka -
rın ca lar ile ri de ken di le ri ne ve bit ki ye za ra rı do ku na bi le cek her şe yi
anın da uzak laş tır mış lar dır.71

İs ti la cı Bit

Pi pe re za rar ve ren bir baş ka can lı da is ti la cı buğ day bi ti dir (Am ba -
tes me la nops). Buğ day bi ti, ka rın ca sız bit ki le rin bü yük bir ço ğun lu ğu -
na sal dı rır ve bit ki nin göv de si ni iç ten de le rek öl dü rür. Fa kat bu mik ro
is ti la cı lar, eğer bit ki nin ka rın ca mu ha fız la rı var sa pek de ba şa rı lı ola -
maz lar. Ka rın ca lar sa vun ma sız, yu mu şak ya pı lı buğ day bi ti lar va la rı -
na göv de nin iç kıs mın da tü nel aç ma ya baş la dık la rı sı ra da sal dı rır lar.
Üze rin de ya şa dık la rı bit ki yi her tür lü is ti la ya kar şı ko ru yan stra te ji uz -
ma nı ka rın ca lar, bu yön le riy le eko lo jik den ge yi de ko ru mak ta dır lar. 

Bit ki ler le ka rın ca la rın bu de re ce uyum lu bir or tak ya şa ma sa hip ol -
ma la rı hiç bir şe kil de te sa düf ler le açık la na maz. Bö lüm bo yun ca oku -
du ğu muz bil gi le rin so nu cun da kar şı mı za çı kan tab lo, bir bir le ri ile tam
bir uyum için de ya ra tıl mış bir bi rin den fark lı tür de ki can lı lar dır.

Bu bö lü mün ba şın da bu na ben zer bir uyu mun ör ne ği ni ver miş tik:
Bir anah tar ve onun aç tı ğı bir ki lit ara sın da ki iliş ki. Bu iki ay rı mad de -
nin ara sın da ki uyu mun da tek bir açık la ma sı var dı: Ki lit ve anah tar
ay nı tez gah tan, ay nı us ta nın elin den çık mış lar, ya ni bi linç li ola rak ta -
sar lan mış lar dı. Do ğa da rast la dı ğı mız uyum ör nek le rin de de ay nı
man tık ge çer li dir. Ka rın ca ve bit ki ay nı Ya ra tı cı ta ra fın dan var edil dik -
le ri için uyum sağ lar lar. Ne ka rın ca bit ki ye ha kim dir ne de bit ki ka rın -
ca yı ta nı mak ta dır. Tüm bu ya şam plan la rı nı ye ri ne ge tir mek ten de
aciz dir ler. Her iki si de ken di le ri ni Ya ra ta nın il ha mı ile ha re ket et mek -
te dir ler.

İn san la ra dü şen gö rev ise, can lı lar da ki bu gi bi özel lik le ri dü şün mek
ve bu ya ra tı lı şın sa hi bi ni ta nı mak tır. Al lah’ın ku sur suz ya ra tma sı ve
ben zer siz gü cü  ayet ler de şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Ey in san lar,(si ze) bir ör nek ve ril di şim di din le yin. Si zin, Al lah’ın
dı şın da tap mak ta ol duk la rı nız -hep si bu nun için bi ra ra ya gel se -
ler da hi- ger çek ten bir si nek bi le ya ra ta maz lar. Eğer si nek on lar -
dan bir şey ka pa cak ol sa, bu nu da on dan ge ri ala maz lar. İs te yen
de güç süz is te nen de. On lar, Al lah’ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede -
me di ler. Şüp he siz Al lah, güç sa hi bi dir, aziz dir. (Hac Su re si, 73-
74)
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a ha ön ce ki bö lüm ler de, ka rın ca la rın sos yal dü zen le ri nin son de re ce
ge liş miş ol du ğu nu gör dük. Bu ça lış kan, üre ti ci ve öz ve ri li can lı la rın
bir baş ka özel lik le ri da ha var dır: Düş man la rı na kar şı ken di le ri ni çok
ba şa rı lı bir bi çim de sa vun ma la rı ve ko lo ni nin de va mı uğ ru na sa vaş -
mak için çok il gi çe ki ci yön tem ler kul lan ma la rı.

Ka rın ca la rın kü çük oluş la rı, ilk ba kış ta sa vun ma sız ol duk la rı iz le ni -
mi ni ve rir. Üze ri ne ba sa rak ra hat lık la ezi le bi le cek bu can lı la rın, ken di -
le rin den bek len me ye cek de re ce de bü yük iş ler ya pa bi le cek le ri tah min
bi le edi le mez. Ama Al lah yer yü zün de ya rat tı ğı eş siz eko lo jik dü zen
içe ri sin de, on la rın da ye ri ni be lir le miş ve on la rı ge rek li sa vun ma me -
ka niz ma la rıy la bir lik te ya rat mış tır.

Ka rın ca lar, Al lah’ın il ha mıy la, akıl la ra dur gun luk ve re cek tak tik ve
stra te ji le ri ni, ko lo ni le ri ni ko ru mak ve yi ye cek arar ken kar şı la rı na çı -
kan düş man la rı na kar şı ken di le ri ni sa vun mak için kul la nır lar. Av stra -
te ji le ri ge liş ti rir ken, ken di le ri de baş ka la rı na av ol ma mak için mü ca de -
le eder ler. Bu mü ca de le nin bir tü rü, ka rın ca ko lo ni le ri ara sın da ya şa -
nan dır.

Ko lo ni ler Ara sı Sa vaş

Ko lo ni ler ara sı sa va şın en önem li se bep le rin den bi ri, be sin kay nak -
la rı nın bö lü şü le me me si dir. Bu sa vaş lar da yi ye cek kay na ğı nı ilk bu lan
ka rın ca tü rü ge nel lik le sa va şı ka za nır. Çün kü ka şif ka rın ca lar be si nin
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et ra fı nı çe vi re rek, di ğer le ri nin yi ye cek ten alıp çev re ye ken di ko ku la rı -
nı bı rak ma la rı nı en gel ler ler. Bu yüz den de ar ka dan ge len ko lo ni nin
üye le ri, ko ku iz le ri ile ar ka daş la rı na yol gös te re mez ler.

Yi ye cek kay na ğı na ilk ge len iş çi le rin bir kıs mı ku şat ma fa ali ye ti ni
sür dü rür ken bir kıs mı da, sa va şa he men ka tıl ma yıp ko ku izi bı ra ka rak
yu va la rı na dön me yi ter cih eder ler. Yu va ya va rın ca vü cut la rı nı ile ri ge -
ri ha re ket et ti rip, an ten le ri ni di ğer ka rın ca la rın an ten le ri ne değ di re rek,
yu va ar ka daş la rı nı uya rır lar. Bu ze ki ce tak tik le sa va şan iş çi le re, tak vi -
ye güç top lan mış olur. Gün lük sı ra dan ku şat ma lar dı şın da, be sin kıt lı -
ğı za man la rın da ka rın ca lar o ka dar sal dır gan olur lar ki, bir bir le ri ni ta -
ma men im ha ede bi lir ler. Bir ko lo ni 10-14 gün için de di ğer bir ko lo ni -
yi ta ma men yo ke de bi lir. Di ğer bir sa vaş ne de ni ise, bir ko lo ni nin baş -
ka bir ko lo ni nin böl ge si ne gir me si dir. Ka rın ca lar ya şa dık la rı böl ge le ri
bir fe ro men le işa ret ler ler. Baş ka bir ko lo ni böl ge ye gel di ğin de bu fe ro -
me ni far ke dip bu ra ya yer leş mez. Eğer yer le şir se de bu bir sa vaş ne de -
ni olur. Böy le bir du rum da, ör ne ğin do ku ma cı ka rın ca lar bir sal gı bı -
ra ka rak en ya kın yap ra ğa ko şar lar. Yu va ar ka daş la rı nı bu lun ca kav ga -
yı an la tan ha re ket ler ya par lar. Ar ka daş la rı bu da ve tin kar şı sın da ha re -
ket le nir ve iş çi le ri ta kip ede rek sa vaş ala nı na doğ ru yol alır lar. Ya rım
sa at için de yüz den faz la ka rın ca sa vaş ala nı na ulaş mış olur.

Kı sa ca sı ka rın ca ko lo ni le ri, do ğal sı nır la rı, teh li ke le re kar şı gü ven lik
ve is tih ba rat sis tem le ri ve bu nun ya nı sı ra tüm ko lo ni yi sa vu na cak
güç te or du la rı ile ge liş miş bir sis te me sa hip tir ler. Böy le bir sis te mi
oluş tu ra bil mek için se, bu sis te mi plan la ya cak akıl lı ve bi linç li bir ira -
de ve sis te mi ko lo ni üye le ri ne be nim se te cek bir eği tim ge re kir. Oy sa,
or ta da gö rü nür bir plan la yı cı ve gö rü nür bir eği tim yok tur. Sis tem
göz le gö rün me yen bir ira de ta ra fın dan plan lan mış tır ve tüm ka rın ca -
la ra da he nüz dün ya ya ilk gel dik le ri an da öğ re til miş tir. Bir baş ka de -
yiş le, ka rın ca la rı ya ra tan Al lah, on lar için kar ma şık bir sa vun ma sis te -
mi be lir le miş ve bu sis te min iş le me si için ge re ken prog ra mı ka rın ca la -
ra il ham et miş tir. 

Sa vun ma Tak tik le ri

Fark lı ko lo ni ler ara sın da ki sa vaş lar da, ka rın ca la rın uy gu la dık la rı
bir ta kım tak tik ler var dır. Bun lar dan en yay gın ola rak uy gu la na nı ka -
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rın ca la rın ken di le ri ni da ha uzun ve bü yük gös ter me ye ça lış ma la rı dır.
Yu ka rı da ki re sim ler de de gö rül dü ğü gi bi ka rın ca lar ba cak la rı nı müm -
kün ol du ğu ka dar düz leş ti re rek ve ka fa la rı nı kal dı ra rak da ha uzun
boy lu ve da ha “cay dı rı cı” gö rün me ye ça lı şır lar.72

Kul lan dık la rı bir baş ka sa vun ma tak ti ği ise, “düş ma nı sa kin leş tir -
me”dir. Bir ka rın ca tü rü  (S.In vo ila), kav ga ya gir di ğin de kar nı nı tit re -
te rek bir ze hir çı ka rır ve ya vaş ça çe ne ke mi ği ni açar. Bu sı ra da ze hir -
den za rar gör me me ye ça lı şan düş man la rı, çe ne ke mik le ri ni açıp ağız -
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la rın dan bir dam la şe ker li su yu ze hir çı ka ran ka rın ca nın açık çe ne si ne
ak ta rır lar. Bu nu yap ma la rı nın ne de ni, ze hir çı ka ran ka rın ca la rın be si -
ne ulaş tık la rın da sal dır gan lık la rı nın azal ma sı dır. Kı sa ca sı kar şı ta ra fın
dik ka ti ni baş ka bir yö ne çe ke rek, onu sa kin leş tir mek tir.

Tak tik ler el bet te bun lar la sı nır lı de ğil dir. Ka rın ca lar sa hip ol duk la rı
hay ret ve ri ci fi zik sel özel lik le ri ve ken di le ri ne il ham edi len “ze ka la rı”
ile, “sa vaş mey dan la rın da” çok da ha kar ma şık tak tik ler kul lan mak ta -
dır lar.

ASİT ÜRE TİM MER KEZ LE Rİ

Ka rın ca la rın çok önem li bir sa vun ma tek ni ği, vü cut la rın da ki ze hir
ke se le rin de ge rek ti ğin de ze hir, ge rek ti ğin de de for mik asit üret me le ri -
dir. Üret tik le ri ze hi ri düş man la rı na kar şı çok ba şa rı lı bir bi çim de kul -
la nır lar. Hat ta ze hir le riy le, in san lar üze rin de da hi bir et ki ye sa hip ola -
bi lir ler. Sok tuk la rı za man ba zı in san lar da aler ji şok la rı mey da na ge ti -
rir ler. For mik asit de yi ne düş man la rın uzak laş tı rıl ma sın da et ki li bir
şe kil de kul la nı lır. 

Ev ri m te ori si nin id di ala rı ka bul edil di ğin de, ilk or ta ya çı kan ka rın -
ca la rın ken di be den le ri için de bir ze hir le me sis te mi ne sa hip ol ma dık -
la rı nı, an cak bu sis te min ha ya li ev rim sü re ci için de  son ra dan bir şe kil -
de oluş tu ğu nu da ka bul et mek ge re kir. An cak bu, man tı ğa ay kı rı bir
ka bul dür. Çün kü ze hir le me sis te mi nin ça lış ma sı için, hem ze hi rin ken -
di si nin, hem de ze hi ri mu ha fa za ede cek or ga nın oluş ma sı ge re kir. Bu
or ga nın izo le bir ya pı ya sa hip ol ma sı ve böy le ce zeh irin vü cu dun di -
ğer böl ge le ri ne ya yıl ma sı nı da en gel le me si şart tır. Da ha sı, bu or gan -
dan ka rın ca nın ağız kıs mı na doğ ru uza nan izo le bir bo ru nun da var
ol ma sı ge re kir. Ay rı ca hay va nın düş ma nı na ze hi ri fış kırt ma sı nı sağ la -
ya cak bir kas sis te mi ya da me ka nik bir dü zen  vs. ol ma sı ge re kir. (Hat -
ta, hay va nın için den ze hi ri fış kırt tı ğı ka rın böl ge si nin dön me si ni ko -
lay laş tır mak için o böl ge yi “yağ la yan” ay rı bir bez bi le ge rek mek te -
dir.)

Bu or ga nel ler, ev rim ci le rin id dia et tik le ri gi bi ya vaş ya vaş ge liş miş
ola maz lar. Çün kü tek bir par ça nın ek sik ol ma sı bi le sis te mi iş le mez
ha le ge ti re cek ve da ha sı ka rın ca nın ölü mü ne ne den ola cak tır. Do la yı -
sıy la tek bir açık la ma var dır: Söz  ko nu su “kim ya sal si lah sis te mi”, ilk
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kez han gi ka rın ca tü rün de var ol muş sa, bir an da var ol muş tur. Bu ise,
can lı nın te sa dü fen or ta ya çı ka ma ya ca ğı nı ya ni bir an da ya ra tıl mış ol -
du ğu nu ka nıt lar.

Bah se di len ze hi ri ken di le ri ne hiç bir za rar ver me den kul lan ma la rı
ya nın da, vü cut la rı için de (ze hir ke se le rin de) böy le bir ze hi ri üret me yi
na sıl öğ ren dik le ri, ev rim ci le rin ce va bı nı ara yıp bu la ma dık la rı bir di -
ğer so ru dur. Oy sa ki bu nun ya nı tı çok açık ve net tir: Ev ren de ki her
var lık gi bi bu ka rın ca lar da ku sur suz sis tem le riy le bir an da ya ra tıl mış -
lar dır. Vü cut la rı için de ki ze hir üre tim mer ke zi ni ku ran da, bu nu en
akıl cı şe kil de kul lan ma yı on la ra il ham eden de, “Alem le rin Rab bi”
olan Al lah’tır. 

Sa yı Say ma yı Bi len Ka rın ca lar

Kü çük bir ka rın ca düş ma nı nın gü cü nü na sıl an la yıp de ğer len di re -
bi lir? İl ginç tir ki bu, ka rın ca nın ma te ma tik bil gi si nin dev re ye gir me -
siy le ger çek le şir.

Ka rın ca lar, bi li ma dam la rı nın he nüz an la ma dı ğı bir me tod la, “ka fa
sa yı mı” ya par lar. Eğer yu va ar ka daş la rı düş man la rın dan da ha faz lay -
sa -me se la 3’e 1 gi bi- da ha şid det le sal dı rı ya ge çer ler. Eğer ter si söz ko -
nu suy sa, he men ge ri çe ki lir ler. Ay rı ca kar şı la rın da ki düş man kuv vet -
le ri ni, bü yük lük ve kü çük lük le ri ne gö re de in ce le ye rek fark lı tak tik ler
uy gu lar lar.73

Yü rü yen Bom ba lar

Ka rın ca la rın za man za man uy gu la dık la rı bir sa vun ma me to du da,
ge rek ti ğin de ko lo ni le ri ni ko ru mak uğ ru na in ti har ede rek, düş man la rı -
na za rar ver me ye ça lış mak tır. Bir çok ka rın ca tü rü, bu in ti har hü cu mu -
nu çe şit li şe kil ler de ger çek leş ti rir. Fa kat bun lar dan hiç bi ri nin in ti har
sal dı rı sı, Ma lez ya’nın yağ mur or man la rın da ya şa yan bir ka rın ca tü rü -
nün ki (Sa un der si cam po no tus) ka dar il ginç de ğil dir.

1970’li yıl lar da araş tır ma ya pan iki en to mo log  bu ka rın ca la rın, ana -
to mi le ri ve dav ra nış la rı açı sın dan bi rer “yü rü yen bom ba” ol duk la rı nı
or ta ya çı kar dı lar. Ze hir le do lu iki bü yük sal gı be zi, ka rın ca nın çe ne sin -
den vü cu du nun ar ka sı na ka dar uzan mak tay dı. Mü ca de le sı ra sın da
ka rın ca, baş ka bir düş man ka rın ca ya da sal dır gan hay van ta ra fın dan
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sert bir şe kil de sı kış tı rı lır sa, ka rın kas la rı nı şid det li bir şe kil de ka sa rak
sal gı bez le ri ni yır tı yor ve ze hi ri düş ma nı nın üs tü ne püs kür tü yor du.74

Ka rın ca la rın böy le si ne cid di bir fe da kar lı ğı uy gu la ma la rı el bet te ki
ne do ğal se lek si yon la, ne de “ev rim sel sos yal leş me sü re ci” ile açık la -
na bi le cek şey ler de ğil dir. Bir çok kez vur gu lan dı ğı gi bi, bu son de re ce
mü him fe da kar lı ğı ye ri ne ge ti ren, be lir li bir ze ka, eği tim, duy gu ve
vic dan sa hi bi olan bir in san de ğil, bir ka rın ca dır. Ka rın ca la rın fi zik sel
açı dan de ği şik lik ge çir di ği dü şü nül se bi le -ki 80 mil yon yıl dır hiç bir
de ği şik li ğe uğ ra ma mış ka rın ca fo si li de mev cut tur- fi zik sel de ği şim le -
rin, ona bu ra da ki gi bi bir özel lik yük le ye me ye ce ği çok açık tır. Bir can -
lı nın ge çir di ği hiç bir mu tas yon onun ani den, dü şü ne bi len, ka rar ve re -
bi len, his se de bi len, duy gu la rı olan bir var lı ğa  dö nüş me si ni sağ la ya -
maz.  

Kal dı ki bir za man lar ken di ni fe da edip böy le bir sa vun ma yap ma -
ya ka rar ve ren bir ka rın ca ol du ğu nu var say sak bi le, bu ka rın ca nın da -
hi ya ne dü şün ce si ni (!) gen le ri ne yük le yip baş ka bir ka rın ca ya ak tar -
ma sı, el bet te im kan sız dır. 

Kö le ci Ka rın ca lar

Asa lak ka rın ca (For mi ca su bin teg ra) ve kö le si (For mi ca sub se ri ca) ara -
sın da ki iliş ki, kim ya sal sin yal le rin ka rın ca la rın top lu ya şam la rı na et ki -
si ni gös ter me si açı sın dan dik kat çe ki ci dir. Da ha da önem li si “kö le ci -
lik”, ka rın ca la rın kul lan dı ğı ze ki ce sa vaş tak tik le rin den bi ri ve bel ki de
en il gin ci dir.75

Ba zen, bir ko lo ni nin as ker le ri baş ka bir ko lo ni yi ra hat ça eze bi le cek -
le ri ni far ke der ler se, “kö le” avı na gi ri şir ler. Kar şı ko lo ni nin yu va sı nı iş -
gal eder, kra li çe yi öl dü rür ve nek tar do lu “bal fı çı la rı nı” -ya ni be den -
le ri ni nek tar la şi şi rip dol du ran ka rın ca la rı- ga ni met ola rak alır lar. En
önem li si, kra li çe nin ku luç ka da ki lar va la rı nı çal ma la rı dır. Bu lar va lar
da ha son ra genç ka rın ca la ra dö nü şe rek, ege men ko lo ni için yi ye cek
ara yan ve ya de po la yan, ko lo ni kra li çe si nin ço cuk la rı nın ye tiş me si ne
yar dım cı olan ve böy le ce ge nin de vam et me si ni sağ la yan “kö le” ka rın -
ca lar ha li ne ge le cek ler dir.

Asa lak ka rın ca lar baş ka bir ka rın ca ko lo ni si ne hü cum et tik le rin de,
sal dır dık la rı ko lo ni as ker le ri nin yu mur ta ve ko za la rı nın ça lın ma sı na
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en gel ola ma ma la rı nın ne de ni, asa lak ka rın ca la rın yay dı ğı bir tür fe ro -
men dir. Bu fe ro men o ko lo ni de bu lu nan bir alarm mad de si ne ben ze -
mek te ve asa lak ka rın ca lar ta ra fın dan faz la mik tar da sal gı lan dı ğın da,
ka rın ca la rın top la nıp ko lo ni le ri ni ko ru mak ye ri ne pa ni ğe ka pı lıp kaç -
ma la rı na ne den ol mak ta dır.

Bi lin di ği gi bi her ka rın ca tü rü nün sal gı la dı ğı fark lı bir fe ro men bu -
lun mak ta dır. Bu fe ro men le rin ka rın ca lar için sı nır be lir le me, düş ma -
nın ye ri ni ve sa yı sı nı ha ber ver me, sa vaş için sal dı rı ya geç me, alarm
du ru mu gi bi çe şit li an lam lar ifa de et ti ği bi lim adam la rın ca be lir len -
miş tir. 

Bu ra da çok il ginç bir nok ta var dır. Asa lak ka rın ca lar düş man ka rın -
ca ko lo ni si nin pa nik alar mı nı bil mek te, bu alar mı tak lit et mek te ve bu
alar mı be lir li bir amaç için kul lan mak ta dır lar. So nuç ola rak da düş -
man ko lo ni asa lak ka rın ca nın sal gı la dı ğı tak lit fe ro men yü zün den
mev cut di sip li ni ni boz mak ta, sa vun ma sis tem le ri ni terk edip pa nik
için de kaç mak ta dır. Ya ni asa lak ka rın ca lar çok akıl lı ca bir tak tik kul la -
na rak düş ma nın sa vun ma sis te mi ni iç ten çö kert mek te dir ler. Or ta da
son de re ce us ta ca ha zır lan mış bir sa vaş stra te ji si var dır. Da ha sı bu
stra te ji nin uy gu la na bil me si için ge rek li olan bü tün kim ya sal üre tim ve
kim ya sal bil gi alt ya pı sı na asa lak ka rın ca lar do ğuş tan -ya ra tı lış tan- sa -
hip tir ler. 
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Ba zı ka rın ca cins le ri, iş le ri ni ta ma men kö le le ri ne yap tı ra rak ya şar -
lar. Kır mı zı Ama zon ka rın ca sı (Pol yer gus) bu na bir ör nek tir. Ama zon
ka rın ca la rı nın tü mü as ker dir. Sa vaş için ya ra tıl mış bü yük, kes kin çe ne
ke mik le ri var dır. Be sin top la ya maz ve yav ru la ra ba ka maz lar. Bu ka -
rın ca lar, ba zı kü çük ya pı lı ka ra ka rın ca tür le ri nin yu va la rı na sal dı rır,
ko za ve lar va la rı nı ça lar lar. Yu va la rı na ta şı dık la rı ko za lar dan çı kan
ka rın ca lar, Ama zon ka rın ca la rı nın iş le ri ni üst le nir, ken di yu va la rı çok
ya kın da ol sa bi le Ama zon ko lo ni sin de ka lır lar. Hat ta Ama zon ka rın -
ca la rı göç et me le ri ge rek ti ğin de, tüm ta şı ma iş lem le ri ni bu kö le le ri ne
yap tı rır; bu şe kil de çok hız lı bir ta şın ma ger çek leş ti rir ler.76

Ka rın ca lar iz bı rak ma özel lik le ri sa ye sin de, çok bü yük can lı la ra kar -
şı bi le ken di le ri ni sa vu na bi lir ler. Bu na gü zel bir ör nek, ka rın ca la rın
yu suf çuk bö ce ği ne kar şı olan mü ca de le si dir. Yu suf çu ğu gö ren ka rın -
ca lar, iz bı rak ma me tod la rı sa ye sin de bi ra ra ya top la na rak, yu suf çu ğa
hep be ra ber sal dı rır lar ve onu öl dü rür ler. Yi ne bir di ğer ör nek te de,
ko lo ni nin di ğer bir üye si ne sal dı ran bir tır tı lı - ken di le rin den çok da ha
bü yük de ol sa - ay nı me tod la ye nil gi ye uğ rat mak ta dır lar. 

Bir can lı nın ha ya tı nı ko ru mak ve ya bes len mek ama cıy la baş ka bir
can lı ya sal dır ma sı ve ya kav ga et me si nor mal kar şı la na bi lir. An cak bir
can lı, düş ma nı na kar şı sa va şır ken, ken di ben zer le riy le bir lik te ha re ket
edi yor sa ve bu sa vaş sı ra sın da iz le dik le ri tak tik le ri bir ile ti şim yo luy -
la be lir li yor lar sa, ka çı nıl maz ola rak bu ko nu nun üze rin de yo ğun laş -
mak ge re kir.  

Bir tak tik be lir le mek, bu tak tik doğ rul tu sun da be lir li bir dü zen ve
di sip lin için de sa vaş mak, dü zen ve di sip li ni ko ru mak için bir ile ti şim
sis te mi kul lan mak. Bü tün bun lar an cak akıl, plan la ma ve mu ha ke me
so nu cun da ger çek le şe cek iş ler dir. Ör ne ğin bu gün kü sa vaş stra te ji le ri,
in sa noğ lu nun yıl lar sü ren de ne yim le ri so nu cun da be lir len miş tir. As -
ker ler bu tak tik le ri öğ ren mek için aka de mi ler de eği tim den ge çer ler.
Stra te ji le rin sa vaş sı ra sın da uy gu lan ma sı için yi ne özel ola rak ge liş ti -
ril miş ile ti şim sis tem le ri ne ih ti yaç var dır. An cak kim ya sal ile ti şim sis -
tem le ri kul la na rak di sip li ni ve sal dı rı tak ti ği ni be lir le yen, düş ma na
top lu ola rak sal dı ran, ge rek ti ğin de or du nun di ğer bi rey le ri için ken di -
ni fe da et mek ten ka çın ma yan as ker ler, ne bir eği tim den geç miş ler dir,
ne de her han gi bir bil gi bi ri ki mi ne sa hip tir ler. Sö zü nü et ti ği miz can lı -
lar bir kaç mi li met re bo yun da, dü şün me ye te ne ği ol ma yan, ka rın ca lar -
dır. Ka rın ca la ra ne ler ya pa cak la rı nı il ham eden Al lah'tır.
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KA MUF LA JIN US TA LA RI

‘Ba si ce ros’ cin si ka rın ca la rın ya kın za ma na ka dar sır rı çö zü le me miş -
ti. Araş tır ma cı lar bu tü re sa de ce bir kez rast la mış bir da ha da on la ra
ben zer baş ka bir ka rın ca cin si bu la ma mış lar dı. Hat ta bu yüz den dün -
ya da çok en der rast la nan bir tür ol du ğu nu dü şün me ye baş la mış lar dı.

An cak 1985’te bir araş tır ma cı bu ka rın ca lar hak kın da ki sır rı çöz dü
ve hiç de en der rast la nan bir tür ol ma dık la rı nı or ta ya çı kar dı. Bu sır rı
çö zen La Sel va isim li araş tır ma cı Ba si ce ros cin si ka rın ca la rı ‘us ta il lüz -
yo nist ler’ ola rak isim len dir miş ti. Çün kü is te dik le ri za man ‘gö rün mez’
ola bi li yor lar dı.

Pe ki bu ka rın ca la rı ‘gö rün mez’ kı lan ney di?
‘Ba si ce ros’ tü rü nün di ğer ka rın ca cins le rin den fark lı ola rak vü cut la -

rı nın üze ri iki kat şek lin de ucu ça tal lan mış tüy ler le kap lı dır. Top rak
üze rin de iler ler ken yer de ki her tür lü toz-top rak, çer-çöp bu tüy le re ya -
pı şır. Bu cin sin di ğer ka rın ca lar dan bir far kı da üzer le rin de ki top rak,
toz, çöp par ça la rı nı sık sık te miz le me me le ri dir. Bu sa ye de de re sim ler -
de gö rül dü ğü gi bi bu lun duk la rı or tam la tam bir uyum sağ lar lar. Dı şa -
rı dan ba kıl dı ğın da var lık la rı nı far ket mek ade ta im kan sız dır. An cak
yü rü me ye baş la dık la rı za man bi raz far ke di lir ha le ge lir ler. Ama bu
ko nu da da ken di le ri ni kuş, ker ten ke le hat ta in san gö zün den sak la ya -
bil mek için bir ted bir uy gu lar lar. Dün ya nın en tem bel ka rın ca la rı dır
ve ür kü tül dük le ri za man da ki ka lar ca ha re ket siz ola rak yer le rin de
dur duk la rı gö rü le bi lir.77

Bu ka rın ca tü rü nün uy gu la dı ğı ka muf laj tek ni ği ger çek ten de ol -
duk ça et ki le yi ci dir. Zi ra bir ka rın ca nın tüm fiz yo lo jik özel lik le ri ni be -
lir le ye rek ken di ne bir sa vun ma yön te mi ge liş tir miş ol ma sı müm kün
de ğil dir. Tüm bu özel lik ler (vü cu du nun tüy ler le kap lı ya pı sı, di ğer ka -
rın ca lar dan fark lı ola rak sık sık te miz len me me si ve çok ya vaş ha re ket
et me si) ön ce den be lir len miş ve ka rın ca bah se di len özel lik le riy le bir lik -
te dün ya ya gel miş tir.

So nuç ola rak bu nok ta da yi ne kar şı mı za bü yük bir ger çek çık mak -
ta dır. Tüm can lı lar gi bi bu ka rın ca tü rü de tüm özel lik le ri be lir len miş
ola rak Al lah ya ra t mış tır ve bu can lı lar Rab bi mi z'in ör nek siz ya ra tan
sı fa tı nı bir kez da ha göz ler önü ne ser mek te dir.
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a rın ca ko lo ni le ri nin bü yük bir kıs mı di şi ka rın ca lar dan olu şur. Er kek
ka rın ca la rın nis pe ten da ha kı sa bir ya şam la rı var dır. Tek gö rev le ri ol -
gun laş tık la rın da genç bir kra li çe ile çift leş mek tir. Er kek ka rın ca lar
çift leş tik ten kı sa bir sü re son ra ölür ler. Bü tün iş çi ka rın ca lar di şi dir.
Kı sa ca sı, tüm ka rın ca top lu luk la rı as lın da bir an ne-kız dün ya sı  gi bi dir.

Kur’an’da da, ka rın ca la rın ge nel ola rak di şi ol ma la rı na ve bir top -
lum ha lin de ya şa ma la rı na, in san la rın bu ger çe ği keş fet me sin den bin -
ler ce yıl ön ce dik kat çe kil miş tir. Bir ayet te, Hz. Sü ley man’ın or du la rı
ta ra fın dan ezil me mek için bir bir le ri ne çağ rı da bu lu nan ka rın ca lar dan
şöy le söz edi lir:

Ni ha yet ka rın ca va di si ne gel dik le rin de, bir di şi ka rın ca de di ki:
“Ey ka rın ca top lu lu ğu, ken di yu va la rı nı za gi rin, Sü ley man ve or -
du la rı far kın da ol mak sı zın si zi kı rıp geç me sin.” (Neml Su re si, 18)

Ka rın ca lar sa yı la rı ne ka dar çok olur sa ol sun uyum lu bir top lum -
dur lar. Ka rın ca ko lo ni le rin de bir top lum ya şan tı sı nın ge rek ti re bi le ce ği
her aşa ma yı gö re bil mek müm kün dür. Son de re ce bü yük öz ve riy le ko -
lo ni le ri ne bağ lı olan ka rın ca la rın ya şa ma amaç la rı bi rey sel de ğil dir.
Hep si tek bir vü cut gi bi dir ler ve amaç bu vü cu du ya şat mak tır. Ko lo -
ni nin sü rek li li ği için ge rek ti ğin de ölü mü seç mek ten de çe kin mez ler.
Bu ko nu da en gü zel ör nek, çift leş me uçu şu nun ar dın dan er kek ka rın -
ca la rın baş la rı na ge len ler dir. Bir ayet te Al lah şöy le bu yur mak ta dır:

O'nun bil gi si ol mak sı zın, hiç bir di şi ge be kal maz ve do ğur maz
da. Ömür sü re ne, ömür ve ril me si ve onun öm rün den kı sal tıl ma sı
da mut la ka ki tap ta dır. Ger çek ten bu, Al lah'a gö re ko lay dır. (Fa tır
Su re si, 11)
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So yun De va mı Uğ ru na Öl mek!...

Ka rın ca la rın çift leş me le ri ade ta bir se ra mo ni özel li ği ta şır. Ço ğu ka -
rın ca ha va da çift le şir. Er kek ler ön ce den ge le rek, genç kra li çe yi bek ler -
ler. Bir di şi ye re ko nar kon maz (çift leş me den ön ce di şi de ka nat lı dır),
5-6 er kek ka rın ca kra li çe et ra fın da ya rı şa baş lar. Di şi ye te ri ka dar
sperm al dı ğın da, özel bir tit re şim li sin yal gön de rir. Bu sin yal sa ye sin -
de er kek, di şi nin ay rıl ma ya ha zır ol du ğu nu an lar. Çift leş tik ten bir sü -
re son ra er kek ka rın ca ölür.78

Böy le si ne bir fe da kar lık ger çek ten de, açık lan ma sı çok zor bir dav -
ra nış tır. Er kek ka rın ca nın ölü mü gö ze ala rak, so yu nun de va mı için so -
nu ken di ölü müy le bi te cek olan çift leş me uçu şu na çık ma sı, ev rim te -
ori si ta ra fın dan açık la na ma yan bir dav ra nış tü rü dür. Çün kü ev ri min
te mel man tı ğı na gö re her can lı sa de ce ken di ya şa mı nın de va mı nı gö -

Harun Yahya - Adnan Oktar  125

Resimlerde küçük çal›l›klar›n üzerinde
çiftleflme uçufluna ç›kmak için
haz›rlanan difli ve erkek kar›ncalar
görülüyor.



ze tir. Oy sa mil yon lar ca yıl dır er kek ka rın ca lar, so nu cun da ölüm ka çı -
nıl maz ol du ğu hal de, yi ne de di şi ka rın ca la rı döl le mek te dir ler.

Bu fe da kar lı ğı açık la ya bi le cek tek ger çek, er kek ka rın ca nın ken di ni
Ya ra ta nın il ha mı ile ha re ket et ti ği dir. Ak si tak dir de id dia edil di ği gi bi
do ğal ayık lan ma sü re ci ge çir di ği söy le nen bir can lı nın, böy le bir fe da -
kar lı ğı mil yon lar ca yıl bo yun ca sür dür me si im kan sız dır. Ev rim te ori -
si nin te mel pren sip le ri ne gö re, er kek ka rın ca la rın ne ya pıp edip bu
“ölüm” uçu şun dan kaç ma la rı ge re kir di. Bu da ka rın ca la rın so yu nun
tü ken me si de mek ola cak tı. Oy sa gü nü müz de ha la bin ler ce çe şit ka rın -
ca, yüz bin ler ce üye li ko lo ni le riy le dün ya üze rin de ya şam la rı nı sür -
dür mek te dir ler. Tek bir er kek ka rın ca bi le ken di si için “son” de mek
olan bu uçuş tan kaç ma mış tır ve ha len de kaç ma mak ta dır.
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Çift leş me Uçu şu nun Ar dın dan 

Di şi ka rın ca çift leş me den son ra uy gun bir yu va arar ve bul du ğun -
da bu ra ya gi re rek ilk iş ola rak ka nat la rı nı ko pa rır. Da ha son ra gi ri şi
ka pa ta rak haf ta lar ca, ba zen ay lar ca yi ye cek siz ve yal nız ba şı na ka lıp,
ilk yu mur ta la rı nı bı ra kır. (Bu sü re zar fın da ka nat la rı nı yi ye rek ya şar.)
İlk yu mur ta lar dan çı kan lar va la rı ken di sal ya sıy la bes ler. Bu uzun sü -
re li ve zor lu uğ raş da tam bir fe da kar lık ör ne ği dir. Ama kar şı lı ğın da
kra li çe ya şa mı nın ge ri ka lan kıs mın da, ko lo ni si ta ra fın dan bes le ne cek -
tir.

Sı nır lı yi ye cek ten do la yı ilk sü rü kü çük tür. Bun lar ko lo ni nin ilk iş -
çi le ri olur lar ve son ra ge len sü rü le re ay nı fe da kar lık ör nek le ri ni sür dü -
re rek ba kar lar. On la rın ola ğa nüs tü ih ti mam lı ba kım la rıy la ye ti şen ye -
ni ne sil ka rın ca lar da da ha iyi bes len dik le ri için da ha bü yük olur lar. 
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Sperm Ban ka sı nın İlk Ku ru cu la rı

Bi raz ön ce de bah se dil di ği gi bi er kek ka rın ca la rın ömür le ri faz la
uzun de ğil dir. Çift leş me uçu şun dan bir kaç sa at son ra ve ya bir iki gün
içe ri sin de ölür ler. An cak ne il ginç tir ki, ölü mü gö ze ala rak çift leş me
uçu şu na çı kan her er kek, ken di öl dük ten yıl lar son ra do ğa cak olan
yav ru la rı için sperm bı rak mış tır. Pe ki bu sperm ler na sıl can lı ola rak
sak lan mak ta ve uzun yıl lar bo yun ca, yu mur ta la rı döl le ye rek ye ni ka -
rın ca lar mey da na ge tir mek te dir ler? Ka rın ca lar üs tün bir tek no lo ji ge -
liş ti re rek bir sperm ban ka sı kur muş ola bi lir ler mi?

Evet, her kra li çe ka rın ca ken di vü cu du içe ri sin de bir sperm ban ka -
sı na sa hip tir. Kra li çe, er ke ğin sperm le ri ni ken di si ne en jek te et me sin -
den son ra bu nu vü cu du nun or ta böl me si nin ke na rın da ki bir çan ta cık -
ta sak lar. “Sper mat he ca” de nen bu or gan da sperm ler ha re ket siz ha le
ge lir ve yıl lar ca bu bek le me du ru mun da ka la bi lir ler. So nun da kra li çe,
sper min üre me böl ge si ne ge çi şi ne izin ver di ğin de, sperm ler bi rer bi rer
ya da grup lar ha lin de tek rar ha re ket le nir ler ve kra li çe nin yu mur ta lık -
la rın dan aşa ğı ya doğ ru git mek te olan yu mur ta yı döl le me ye ha zır ha -
le ge lir ler.79

Bu du rum, in san lar ta ra fın dan he nüz son çey rek asır da dü şü nü lüp,
yük sek tek no lo ji sa ye sin de uy gu la ma ya ko nu la bil miş olan sperm ban -
ka sı nın in san lar dan çok da ha ön ce ka rın ca lar ta ra fın dan kul la nıl dı ğı
an la mı na ge lir. 

Bun dan 50 yıl ön ce in san la rın bel ki de ha ya li ni bi le ku ra ma dık la rı
bu me ka niz ma yı, ka rın ca lar mil yon lar ca yıl dan be ri uy gu la mak ta dır -
lar. Ka rın ca lar da la bo ra tu ar lar ku rup in san la rın ge çir di ği ev re le ri ge -
çi rip, son ra da bul duk la rı me ka niz ma yı ken di vü cut la rı na yer leş tir me -
dik le ri ne gö re, ilk va r ol duk la rı an dan be ri bu me ka niz ma ya sa hip ol -
ma la rı ge re kir. Eğer ak si id dia edi le cek olur sa aşa ğı da ki le re ben zer da -
ha pek çok ce vap lan ma sı ge re ken so ru or ta ya çı ka cak tır:

1. Ka rın ca lar ilk va rol du ğun da, er kek ler çift leş me uçu şun dan son ra
öl mü yor lar mıy dı? Eğer o za man öl mü yor lar sa bu gün ne den öl mek te -
dir ler? Do ğal ayık lan ma sü re ci içe ri sin de, ölüm uçu şun dan son ra yo -
kol ma nın da ha “uy gun” ola ca ğı nı mı dü şün müş ler dir?

2. Er kek ka rın ca lar çift leş me uçu şun dan son ra he men öl dük le ri ne
gö re, soy la rı nın de va mı için ge rek li olan sperm de po su nun oluş ma sı -
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na fır sat kal ma dan, ka rın ca la rın so yu nun mil yon lar ca se ne ön ce tü -
ken miş ol ma sı ge rek mez miy di?

3. “Sperm ban ka sı”, ka rın ca lar ilk va r ol duk la rın dan be ri mev cut -
sa, bu me ka niz ma yı ka rın ca la rın vü cut la rı na kim koy muş tu?

Bun lar, tek bir Ya ra tı cı’nın üs tün ya ra tı şı nı ka bul et mek is te me -
yen le rin ce vap lan dır ma sı ge re ken so ru lar dan sa de ce bir ka çı dır. Yal -
nız ka rın ca la rın soy la rı nın de va mı ko nu sun da da hi, da ha bin ler ce
so ru çı ka rı la bi lir. Ve bu so ru la rın hep si ev rim te ori si nin id di ala rı nı
im kan sız kı la rak ya ra tı lış ger çe ği ne işa ret et mek te dir ler.

İş çi le rin Fe da kar lı ğı

Kra li çe ka rın ca nın yu murt la dı ğı yu mur ta lar ve ol gun laş ma mış
genç ka rın ca lar yu va nın ba kım oda la rın da ya şar lar. Eğer sı cak lık ve
nem ora nı ye ni ye ti şen le re za rar ve re cek du ru ma ge lir se, iş çi ka rın -
ca lar, yu mur ta la rı ve genç ka rın ca la rı da ha uy gun bir or ta ma ta şır -
lar. Sı cak tan fay da la na bil mek için yu mur ta la rı gün düz yü ze ye ya kın
tu tar, ge ce ya da ya ğış lı ha va lar da da ha de rin de ki oda la ra gö tü rür -
ler. 

Gö rül dü ğü gi bi iş çi ler yu mur ta la rı ve genç ka rın ca la rı bü yük bir
iti na ile so ğuk tan ko ru ma ya, on la rı ra hat et tir me ye ça ba lar lar. Ba zı -
la rı sı cak bir gün de, lar va la rı se rin le te bil mek için yu va nın et ra fın da
gez di rir, ba zı la rı ru tu be ti ön le mek için yu va nın du var la rı nı atıl mış
ko za lar la kap lar, ba zı la rı da yi ye cek arar lar. Bu ha re ket ler den her bi -
ri ka rın ca la rın ne ka dar in ce bir dü şün ce so nu cu ha re ket et tik le ri ni
gös te rir. Lar va yı se rin le te bil mek için yu va nın için de gez di ren bir ka -
rın ca, ya da yu va nın du va rı nı ko za lar la izo le ede rek ısı aya rı ya pan
-ki bu son de re ce mo dern bir izo las yon tak ti ği dir- baş ka bir ka rın ca.
An cak unu tul ma ma lı dır ki in ce dü şün ce li bir ha re ket yap tı ğın dan
bah set ti ği miz bu bir kaç mi li met re lik bö cek le rin dü şün me ye te nek le -
ri as lın da yok tur. Tek no lo ji ne ka dar iler ler se iler le sin, bi lim ne ka dar
de ta ya ine bi lir se in sin, kü çü cük bir bö ce ğin gös ter di ği öz ve ri nin ne -
de ni bu lu na ma ya cak tır. Da ha sı bu öz ve ri, ev rim te ori si nin en te mel
pren sip le ri ne bü tü nüy le ters düş mek te dir.
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Bü tün bun lar bu can lı la rın da, an cak Al lah’ın il ha mıy la ha re ket et -
tik le ri ni, hep O’na ita at et tik le ri ni gös ter mek te dir. Bu sır, Ku ran'da
şöy le açık la nır:

Gök ler de ve yer de olan ne var sa, can lı lar ve me lek ler Al lah’a sec -
de eder ler ve on lar bü yük lük tas la maz lar. Üst le rin den (her an bir
azab gön der me ğe ka dir olan) Rab le rin den kor kar lar ve em ro lun -
duk la rı şe yi ya par lar. (Nahl Su re si, 49-50)
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her an› n› so yun de va m›
u¤ ru na fe da kar l›k yap -
mak la ge çi rir ler.



Ka rın ca la rın Ha zi ne si  

Ka rın ca ko lo ni le ri nin tüm fa ali ye tle ri, kra li çe yi ve kra li çe nin yu -
mur ta la rı nı mer kez alır. Ka rın ca lar, ko lo ni le ri nin ço ğal ma sı nı sağ la -
yan kra li çe le ri ni el üs tün de tu tar lar. On la rın her tür lü ih ti ya cı iş çi ka -
rın ca lar ta ra fın dan sağ la nır. Ha yat la rı bo yun ca yap tık la rı en önem li iş
kra li çe le re hiz met et mek, on la rın ve yav ru la rı nın ya şa ma sı nı sağ la -
mak tır.

Ka rın ca yu mur ta la rı, ko lo ni nin en de ğer li ha zi ne si dir. Ka rın ca la rın,
lar va la rı na yö ne lik bir teh li ke his set tik le rin de yap tık la rı ilk şey, yav ru -
la rı alıp gü ven li bir ye re ta şı ma la rı dır. Ay rı ca yav ru ka rın ca lar dı şa rı -
da ki ku ru ha va ya ma ruz kal dık la rın da bir iki sa at içe ri sin de öl dük le ri
için, iş çi ka rın ca lar lar va la rın bu lun du ğu bö lüm ler de ha va yı nem li
tut ma ya ça lı şır lar. Bu nun için ge liş tir dik le ri çok çe şit li yön tem ler var -
dır.  Ön ce lik le yu va la rı nı, ha va nın ve top ra ğın ne mi ni uy gun oran lar -
da tu ta cak şe kil de in şa eder ler.  Bu na ek ola rak, yav ru la rın ba kı cı sı ol -
ma gö re vi ni üst le nen ka rın ca lar, ol gun laş ma mış ka rın ca la rı ya pı nın
içe ri sin de dur ma dan bir aşa ğı bir yu ka rı ta şır lar. On lar için en uy gun
or ta mı bul ma ya ça lı şır lar. Üs te lik yaş la rı na gö re yav ru ka rın ca la rın ih -
ti yaç la rı da fark lı dır. Ör ne ğin, yu mur ta ve lar va lar nem li bir or ta ma
ih ti yaç du yar lar ken, pu pa dö ne min de ki ka rın ca la rın ke sin lik le ku ru
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bir or tam da bu lun ma la rı ge re kir. İş çi ler bu zor lu gö rev le ri ye ri ne ge ti -
re bil mek için 24 sa at bo yun ca hiç dur ma dan ve din len me den ça lı şır -
lar.80

Gö rül dü ğü gi bi ko lo ni de ki iş çi ka rın ca lar, ken di le ri ni, yu murt la -
mak ye ri ne sü rek li yu murt la yan kra li çe le ri nin yu mur ta la rı nı ye tiş tir -
me ye ada mış lar dır. Bu uğur da pek çok teh li ke yi de gö ze al mak ta dır -
lar. Zi ra yu mur ta lar ve lar va lar için ge rek li olan nem li or tam bak te ri
ve man tar la rın ye tiş me si için de çok el ve riş li dir. Do la yı sıy la bu or tam -
da bu lu nan iş çi ka rın ca la rın has ta la na rak öl me ih ti ma li çok faz la dır.

Pe ki iş çi ler, bu son de re ce sağ lık sız or tam da na sıl ko run mak ta dır -
lar? Ka rın ca la rı muh te şem sis tem le riy le ya ra tan Al lah, bu ko nu da da
on la ra bir ko run ma yön te mi ver miş tir. Ye tiş kin ka rın ca la rın bo ğaz la -
rın da ki me tap le ural sal gı bez le rin de üre ti lip et ra fa püs kür tü len mad -
de ler, bak te ri ve man tar la rı yo ke den ve ge liş me le ri ni en gel le yen bir et -
ki ya ra ta rak on la rı ko ru mak ta dır.81

Dar wi nizm Fe da kar lı ğı Açık la ya maz

Ev rim te ori si nin ku ru cu su olan Char les Dar win, ev rim sü re ci nin te -
mel mo ti vas yo nu nun ha yat ta kal ma iç gü dü sü ol du ğu nu öne sür müş -
tü. Dar win’e gö re bel li bir tü re ait bi rey ler, ha yat ta kal ma şans la rı nı ar -
tı ran bir özel lik ka zan dık la rın da bu tü rün avan ta jı ar tı yor du. Bu avan -
ta jı kul la na rak ha yat ta kal ma yı ba şa rı yor, nis pe ten da ha çok üre ye bi -
li yor ve so nuç ta bu özel lik le ri ni di ğer tür le re ge çi re bi li yor lar dı. Bu
yüz den ev ri min ken di ni fe da et me yi de ğil, ken di ni ko ru ma yı ön gör -
me si ge re ki yor du.82

An cak Dar win’in söz ko nu su do ğal se lek si yon te ori si, ka rın ca la rın
gös ter di ği ina nıl maz fe da kar lık ör nek le ri nin keş fe dil me siy le bir lik te
bü yük bir dar be ye di. Ba zı la rı Dar win he nüz ha yat ta iken bu lu nan bu
özel lik ler kar şı sın da, ev rim te ori si nin bir açık la ma ge tir me si çok zor -
du. Ni te kim Dar win, Ori gin of Spe ci es (Tür le rin Kö ke ni) isim li ki ta bın -
da bu ko nu nun ev rim te ori si için oluş tur du ğu güç lü ğü şöy le ifa de et -
miş ti: 

“Öy le bir güç lük ki ba na için den çı kıl maz ve bü tün te ori mi tam an la mıy -
la öl dü rü cü ola rak gö rün müş tü...”83
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Bu ka dar açık bir iti raf tan son ra te ori si ni kur tar mak için or ta ya at tı -
ğı tez ise da ha da için den çı kıl maz bir du rum day dı. Dar win’in bu çe -
liş ki li du ru ma ge tir di ği açık la ma ya gö re, bel li grup lar içe ri sin de do ğal
se lek si yon bi rey se vi ye sin de de ğil, grup se vi ye sin de ger çek le şi yor du.

Oy sa bu da is pat lan ma sı im kan sız bir id di adan öte ye gi de me di.
Çün kü hiç bir so mut bul gu ya ya da göz le me da yan ma yan, sa de ce te -
ori yi kur tar mak için or ta ya atıl mış bir tah min den iba ret ti. Hay van lar -
da ki fe da kar lık ör nek le ri ni açık la ya bil mek, Dar win’den son ra ge len
ev rim ci ler ta ra fın dan da hiç bir za man ba şa rı la ma dı.

Do la yı sıy la ev rim te ori si nin her han gi bir me to du ile, ka rın ca lar, ter -
mit ler, arı lar gi bi sos yal bö cek ler ara sın da ya şa nan üst se vi ye de ki fe -
da kar lık ör nek le ri ni açık la mak müm kün de ğil dir. Bir can lı nın ken di
gü ven li ği ni, ra ha tı nı 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 ma sı
var dır: Gru bun sa hip ol du ğu sos yal dü zen özel ola rak be lir len miş ve
bu gru bun her üye si ne fark lı gö rev ler biç il miş tir. Gru bun üye le ri de
ken di le ri ne ve ri len bu gö re vle 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 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
bö cek le rin ira de siy le de ğil, on la rı yö ne ten üs tün bir gü cün di le me siy -
le ger çek le şe bi lir. Bu ben ze ri ol ma yan gü cün sa hi bi Al lah'tır. Al lah
her şe ye güç ye ti ren Rab bi miz'dir.

Gök le rin, ye rin ve bun lar ara sın da ki le rin tü mü nün mül kü
Allah'ın dır; di le di ği ni ya ra tır. Al lah her şe ye güç ye ti ren dir. (Ma -
ide Su re si, 17)

Be di üz za man Sa id Nur si, iman ha ki kat le ri nin öne mi ko nu su na
eser le rin de çok yo ğun bir bi çim de yer ver miş tir. Ka ina tın ve can lı la rın
ya ra tı lı şın da ki iman de lil le ri ne dik kat çek miş, var olan her şe yin Yü ce
Al lah'ın üs tün kud re ti ni ser gi le yen bi rer de lil ol du ğu nu söy le miş tir.
Be di üz za man'ın iman ha ki kat le riy le il gi li ba zı ifa de le ri şöy le dir:

Ma dem mun ta zam bir fi il fa il siz ol maz. Ma ni dar bir ki tap ka tip siz ol maz.
Sa nat lı bir na kış nak kaş sız ol maz... El bet te şu ka ina tı dol du ran ef'al-i ha -
ki ma ne nin (hük me den iş le rin) bir fa ili ve yer yü zü nün mev sim be mev sim
ta ze le nen hay ret-fe za nu kuş la rı nın (hay ret ve ren na kış lar), ma ni dar mek -
tu ba tı nın bir ka ti bi, bir nak ka şı var dır. (Şa ban Dö ğen, Ri sa le-i Nur'dan
Ve ci ze ler, Genç lik Ya yın la rı, 2. bas kı, s. 162. (Söz ler, s. 601)
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er can lı, bes len me ih ti ya cı nı gi der mek için de ği şik me tod lar kul la nır.
Bu bö lüm de, ka rın ca la rın yi ye cek arar ken uy gu la dık la rı tak tik le ri, bir -
bir le riy le ha ber leş me le ri ni, be si ni ele ge çir mek için ara la rın da olu şan
re ka be ti oku ya cak sı nız. Bu den li kü çük ya ra tıl mış bir can lı nın, yi ye ce -
ği ni el de et mek için de ne di ği tak tik le rin hep si, ki ta bın şim di ye ka dar -
ki bö lüm le rin de ol du ğu gi bi bi ze on la rı ya ra tan “Üs tün Akıl Sa hi -
bi”nin bü yük lü ğü nü, aza me ti ni, gü cü nü gös ter mek te dir. 

Yüz bin ler ce Nü fus lu Bir “Ai le” Na sıl Bes le nir?

Ka rın ca ko lo ni le rin de, her ka rın ca nın ye ri ne ge tir me si ge re ken bir
ta kım so rum lu luk la rı var dır. Ama ko lo ni nin de vam lı lı ğı nın sağ lan ma -
sı için en önem li iş ler den bi ri, el bet te  ki bes len me so ru nu nun çö züm -
len me si dir.

Ka rın ca lar bes len me so ru nu nun çö zü mün de, ya şan tı la rı nın tüm di -
ğer ko nu la rın da ol du ğu gi bi çok sis tem li bir ça lış ma yü rüt mek te dir ler.
Yüz bin ler ce nü fu sa sa hip (ki mi za man mil yon la rı bu la bi len) ko lo ni ye
bes len me kay nak la rı bu la bil mek için yaş lı iş çi ka rın ca lar, bi rer ka şif
ola rak yu va nın et ra fın da ki ara zi yi in ce le mek üze re gön de ri lir ler. Ka -
şif ka rın ca lar bir be sin kay na ğı ile kar şı laş tık la rın da, bu kay na ğın bü -
yük lü ğü ne ve zen gin li ği ne gö re yu va ar ka daş la rı nı be si nin çev re si ne
top lar lar. Kı sa ca sı bes len me ko nu su nu da, çok iyi bir ile ti şim ağı ve as -
la “yal nız ca ben” de me yen fe da kar lık la rı  sa ye sin de hal le der ler.

134 Karınca Mucizesi

BESLENME VE AVLANMA

H



Bir bir le ri ni Bes le yen Ka rın ca lar

De ği şik tür ler de ki ka rın ca lar be sin arar ken bir bir le ri nin yo lu na çık -
ma ma yı ter cih eder ler. Her bi ri be sin kay na ğı na ula şa bil mek için ken -
di ne bir yol be lir ler. Eğer yi ye cek arar ken yan lış lık la baş ka bir ko lo ni -
nin böl ge si ne gi rer ler se, bu bir tür sa vaş ila nı olur. Böy le bir du rum da
ka şif ka rın ca lar he men yu va ya dö ne rek yu va nın gi ri şi ni ka par lar ve
teh li ke ye kar şı ko lo ni le ri ni sa vun mak için bü tün ko lo ni üye le ri bi ra ra -
ya ge lir ler.

Pe ki yu va ya yi ye cek ge tir me im ka nı na sa hip ol ma dık la rı bu mü ca -
de le sü re sin ce ka rın ca lar na sıl bes le nir ler?

İş te bu nok ta da, ka rın ca la rı pek çok açı dan di ğer can lı lar dan ayı ran
bir özel lik le ri or ta ya çı kar. Be sin ara ma im ka nı bu la ma dık la rı bu sü re
bo yun ca tüm ko lo ni üye le ri, genç iş çi le rin kur sak la rın da de po edil miş
olan be sin le ri kul la na rak bes len me ih ti yaç la rı nı gi de rir ler.

As lın da bu pay laş ma me to du sa de ce özel za man lar da de ğil, ha yat -
la rı nın tüm dö nem le rin de uy gu la dık la rı bir me tod dur. Ka rın ca lar vü -
cut la rın da de po et tik le ri be sin dam la la rı nı yal nız ca ta şı mak la kal maz,
ağız dan ağı za ge çi re rek bir bir le ri ni bes ler ler. Bir av cı sı vı be sin le yük -
lü ola rak yu va ya gel dik ten son ra, kı sa bir sü re yu va ar ka daş la rı nın il -
gi si ni çek mek için ba şı nı sa ğa so la sal la ya rak sa bit du rur ya da doğ ru -
dan ar ka daş la rı na gi de rek so nu na ka dar açık çe ne ke mi ğin de ki be sin
dam la sı nı on la ra su nar.84 Çok hız lı bir şe kil de be si nin ko lo ni ye da ğı -
tıl ma sı nı sağ la yan ve kur sak tan ge ri çı kar mak su re tiy le ya pı lan bu sı -
vı be sin de ği şi mi, ger çek ten çok et ki le yi ci bir pay laş ma ör ne ği dir. 

Ay rı ca yu va ya ge ti ri len av lar ve to hum lar da or tak ola rak tü ke ti lir.
Böy le ce tüm ko lo ni nin bes len me ih ti ya cı hiç prob lem çık ma dan gi de -
ril miş olur.

Bir te sa düf ler zin ci ri nin, böy le si ne komp leks ve fe da ka ra ne bir de -
po la ma sis te mi oluş tu ra ma ya ca ğı bir ger çek tir. Üs te lik her ka rın ca
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dün ya ya bu sis te mi bi le rek gel mek te dir. Ya ni yi ye ce ği ni pay laş ma sı
ge rek ti ği ken di si ne doğ duk tan son ra de ğil, dün ya ya ge li şin den ön ce
öğ re til miş tir. Ay rı ca sa de ce bu fe da kar lık il ham edil mek le kal ma mış,
vü cut ya pı sı da bu pay laş ma ya ola nak sağ la ya cak şe kil de di zayn edil -
miş tir. Çün kü kur sa ğın da bi rik tir di ği bir be si ni son ra dan ge ri çı ka rıp
baş ka ka rın ca la ra su na bil me si için özel bir me ka niz ma ge rek li dir. 

Ka rın ca ko lo ni le ri için de ger çek le şen bu pay laş ma ola yı, hem mey -
da na ge ti ri liş tar zı, hem de bu ra da or ta ya çı kan fe da kar lık his si açı sın -
dan şüp he siz “te sa düf” ke li me si ni bir kez da ha ye ter siz hat ta yer siz
ha le ge tir mek te dir. Da ha ön ce de bir çok kez vur gu la dı ğı mız gi bi, ev -
rim te ori si, tüm can lı lar ara sın da kı ya sı ya bir re ka bet ve ya şam mü ca -
de le si nin var ol du ğu nu ön gö rür. Bu yüz den de tür ler ara sın da ki fe da -
kar lık ör nek le ri, açık la mak ta en çok zor la nı lan dav ra nış lar dır. 

Ka rın ca la rın be sin le ri ni pay laş ma ya da ya lı bir bes len me sis te mi ya -
şı yor ol ma la rı ise, ev rim te ori si nin ön gör dü ğü bi çim de ha re ket et me -
dik le ri nin ka nı tı dır. Ke sin lik le ba şı boş bir “ya şam mü ca de le si” sür me -
mek te, ak si ne, her bi ri ken di ne ve ri len ya ni Al lah'ın il ham et ti ği gö re -
vi ye ri ne ge tir mek te ve bu sa ye de de yüz bin ler ce hat ta mil yon lar ca
üye li ko lo ni le ri ni ger çek bi rer uy gar lı ğa dö nüş tü re bil mek te dir ler. 

Al lah’ın hay van la ra ver di ği ve on la rı be lir li gö rev le ri ye ri ne ge tir -
me ye mec bur kı lan söz ko nu su “il ham”dan, Ku ran’ın Nahl (Ba la rı sı)
ad lı su re sin de şöy le söz edi lir:

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 ne bi len bir top lu luk
için bun da ger çek ten ayet ler var dır. (Nahl Su re si, 68-69) 

Ba la rı sı Al lah’ın il ha mıy la ha re ket eden ve özel gö rev ler yük le nen
hay van la ra ve ri len ör nek ler den bi ri dir. Ka rın ca ya bak tı ğı mız da ise, en
az ba la rı sı ka dar mü kem mel iş ler ya pan, en az onun ka dar "fe da kar",
"sos yal" ve gö re vi ne sa dık olan bu kü çük hay va nın da ben ze ri bir il -
ham la ha re ket et ti ği ni gö re bi li riz. 
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Be sin Ta şı ma da Akıl cı Tek nik ler  

Bi li nen yak la şık 8000 ka rın ca tü rü nün ih ti yaç duy duk la rı be sin kay -
nak la rı nı keş fet me le ri ve bun la rı yu va la rı na ta şı ma la rı çok de ği şik
yol lar dan ger çek le şir. Ba zı tür ler de ka rın ca lar tek baş la rı na av la nır ve
tek baş la rı na be si ni yu va la rı na ta şır lar. Ba zı la rı ise grup ola rak av la nır,
sa vun ma ya par ve be sin le ri ni top lu ca ta şır lar.

Bul duk la rı be sin şa yet ken di öl çü le ri ne uy gun sa, ka rın ca lar ge nel -
lik le bu nu tek baş la rı na ta şır lar. Eğer yi ye cek, bir tek ka rın ca nın ta şı -
ya ma ya ca ğı ka dar iri ve ya kü çük kü çük kü me ler ha lin de ve be lir li böl -
ge de ise, baş ka la rı nın ye mek le ri ni al ma sı nı en gel le mek için bu böl ge -
nin çev re si ne ze hir li bir sal gı ya yar lar. Son ra gi dip bü yük ve kü çük di -
ğer iş çi le ri be si ni ta şı mak için yar dı ma ça ğı rır lar.

Ka rın ca la rın tüm ya şa mı na ha kim olan ku sur suz iş bö lü mü bu ra da
da ken di ni gös te rir. Bü yük ka rın ca lar be si ni par ça lar ve ya ban cı la ra
kar şı sa vu nur lar, kü çük olan la rı ise par ça la rı yu va ya ta şı mak la il gi le -
nir ler. Bir iş çi be si ni ta şı mak için çe ne ke mi ği ile kal dı rır ve yu va sı na
dö ner ken onu önün de tu tar. Grup ol duk la rın da, ta şı ya bi le cek le ri
mad de da ha bü yük öl çü ler de olur. Bir ve ya iki ayak la rı nı kul la na rak
be si ni kal dı rır lar. Ay nı za man da çe ne ke mik le ri ni açıp be si ni ısı rır lar.
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İş çi ler ko num la rı na ve gi diş yön le ri ne gö re de ği şik yön tem ler iz ler ler.
Ön kı sım da ki ler be si ni çe ke rek ge ri ge ri yü rür ler. Ar ka da ki ler ile ri
doğ ru yü rü ye rek be si ni iter ler ken, yan ta raf lar da ki ka rın ca lar des tek
ve rir ler. Bu yön tem le tek bir ka rın ca nın ta şı ya ca ğı ağır lık tan kat kat
faz la sı nı ta şı mak müm kün dür. Hat ta tek bir iş çi nin ta şı ya ca ğı ağır lı ğın
5000 ka tı nı ta şı dık la rı göz len miş tir. 100 ka rın ca, bü yük bir so lu ca nı yer
se vi ye sin de sa ni ye de 0.4 cm iler le ye rek ta şı ya bil mek te dir.

Ka rın ca lar ve Ko ku İz le ri

İz ile ti şi mi (ko ku iz le ri nin ta ki bi), ka rın ca lar da çok kul la nı lan bir
me tod tur. Ko nuy la il gi li pek çok il ginç ör nek  var dır:

Ame ri ka çöl le rin de ya şa yan  bir tür ka rın ca, ölü bir bö cek bul du -
ğun da onu ta şı mak ya da sü rük le mek is ter ken çok ge niş ve ağır ol du -
ğu nu fark eder se, ha va ya ze hir ke se sin de üre til miş bir ko ku sal gı lar.
Uzak ta ki yu va ar ka daş la rı ko ku yu al gı lar ve ko ku nun kay na ğı na doğ -
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ru gel me ye baş lar lar. Kur ba nın et ra fın da onu ta şı ya bi le cek ye ter li sa -
yı da ka rın ca bi ri kin ce, onu hep be ra ber yu va ya doğ ru ta şır lar. 

Ateş ka rın ca la rı ise be sin ara mak ama cıy la yu va la rı nı terk et tik le -
rin de, kı sa bir sü re ko ku izi ni ta kip eder ler, son ra bir bir le rin den ay rı -
lır ve tek baş la rı na araş tır ma ya par lar. Be sin kay na ğı nı bul duk la rı, ka -
rın ca la rın dav ra nış la rın dan bel li olur. Ateş ka rın ca sı be sin keş fet ti ğin -
de yu va sı na da ha ya vaş dö ner. Vü cu du ze mi ne iyi ce ya kın dır. Be lir li
ara lık lar la iğ ne si ni çı ka rır ve iğ ne nin ucu, ka le min in ce bir çiz gi çiz me -
si gi bi ze mi ne de ğer. Böy le ce ar dın da be si ne doğ ru iler le yen bir iz bı -
rak mış olur.85

Pu su la Gö re vi Gö ren Ka rın ca lar

Yi ye cek ara yan ka rın ca lar, açık lan ma sı çok zor bir fa ali ye ti ger çek -
leş ti rir ler. Yi ye cek kay na ğı na kıv rım lı, bük lüm lü bir yol dan gi der ler,
an cak yu va la rı na kes tir me ve düz bir yol dan ge ri dö ner ler. Pe ki sa de -
ce bir kaç san ti met re öte le ri ni gö re bi le cek du rum da olan ka rın ca lar,
na sıl olup da böy le si ne düz bir yol oluş tu ra bil mek te dir ler? 

Ric hard Feyn man ad lı bir araş tır ma cı  bu so ru ya ya nıt bu la bil mek
için bir ban yo tü pü nün di bi ne şe ker yer leş tir di ve bir ka rın ca nın ge lip
bu nu bul ma sı için bek le di. Bir ka şif ka rın ca bu şe ke ri bu lup yu va sı na
zi ya fet ha be ri ni ver mek için dön dü ğün de, Feyn man renk li bir ka lem -
le ka rın ca nın iz le di ği zig zag lı yo lu ta kip et ti. Da ha son ra bu iz le ri ta -
kip eden her ka rın ca nın geç ti ği ye ri de işa ret le di. İl ginç bir so nu ca var -
dı: Ka rın ca lar iz le ri ta kip ede rek iler le me miş ler di. Bun dan da ha iyi si -
ni ya pa rak iz le ri düz bir çiz gi ha li ne ge tir miş ler ve bu düz çiz gi nin
üze rin de yü rü müş ler di. 

Da ha son ra bir bil gi sa yar bi lim ci si Alf red Brucks te in, Feyn man’dan
esin le ne rek, ka rın ca la rın zig zag lı bir yo lu düz bir yo la ma te ma tik sel
ola rak na sıl dö nüş tür dük le ri ni in ce le di. Var dı ğı so nuç ay nıy dı: Bel li
sa yı da ki ka rın ca dan son ra, yo lun uzun lu ğu en mi ni mum de ğe ri ne
ulaş mak ta, iki nok ta ara sın da ola bi le cek en kı sa me sa fe ye ya ni düz bir
çiz gi ye dö nüş mek tey di. Ka rın ca bi yo log la rın kı sa bir sü re dir göz lem -
le dik le ri bu du rum, ma te ma tik sel ola rak da is pat lan dı.86

Yu ka rı da an la tı lan, el bet te bü yük us ta lık is te yen bir iş tir. Çün kü bir
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in san, ken di bo yu tu na uyar lan mış böy le bir uzak lık için mut la ka pu -
su la, sa at ve hat ta ki mi za man çok da ha kar ma şık alet ler kul lan ma lı ve
mü kem mel bir ma te ma tik bil gi si ne sa hip ol ma lı dır. Tek ba şı na keş fe
çı kan bir ka rın ca nın ise reh be ri gü neş, pu su la sı da dal la rın ve di ğer
işa ret le rin ko nu mu dur. Da ha son ra bun la rın şe kil le ri ni ka rın ca lar ha -
tır lar lar ve bu sa ye de de yu va la rı na gi den en kı sa yo lu hiç ta nı ma dık -
la rı hal de bu la bi lir ler.

Bu nu söy le me si ko lay dır bel ki, ama açık la ma sı çok zor dur! Bir bey -
ne sa hip ol ma yan, dü şün me ve mu ha ke me ye te ne ğin den yok sun bu
kü çü cük can lı lar na sıl olup da böy le bir he sap ya pa bil mek te dir ler?...

Bir in sa nın ta nı ma dı ğı bir or ma na bı ra kıl dı ğı nı dü şü nün. Git me si
ge re ken yö nü bi li yor da hi ol sa, yo lu nu bul mak ta epey zor la na cak tır
ve hat ta bü yük ih ti mal le de kay bo la cak tır. Bu ara da et ra fı nı dik kat le
iz le ye rek han gi yö ne git me si nin da ha uy gun ola ca ğı nı uzun uzun dü -
şün me si ge re ke cek tir. Ka rın ca lar ise, yol bul ma ko nu sun da ade ta kod -
lan mış gi bi dir ler. Sa bah be sin bul mak için iz le dik le ri yo lu, ak şam her
tür lü şart de ğiş miş ol sa bi le ra hat lık la bu lup iz le ye rek ev le ri ne dö ne -
bil mek te dir ler.

Mü kem mel Av Tak ti ği

Ba zı ka rın ca tür le ri diş le ri ni, örüm cek yu mur ta la rı nı, kır ka yak la rı,
bö cek le ri ve ter mit le ri ye mek için kul la nır lar. Bir çok ka rın ca (ör ne ğin
Da ce ti ne), özel lik le ka nat sız bö cek ler üze rin de uz man laş mış tır. Bu bö -
cek ler top rak ta ve çü rü müş yap rak lar için de sü rü ler ha lin de ya şar lar.
Çok ih ti yat lı olan bö cek le rin vü cut la rı nın al tın da, kat lan mış ça tal şek -
lin de uzan tı lar var dır. Sal la na rak doğ rul duk la rın da bu or gan on la rı
san ki min ya tür bir kan gu ru gi bi ha va ya ve ile ri doğ ru sıç ra tır. Da ce ti -
ne ka rın ca la rı ise, bu çok et ki li ma nev ra sı kar şı sın da çe ne le ri ni ade ta
bir hay van ya ka la ma tu za ğı ola rak kul la nır lar. Yi ye cek ara yan ka rın -
ca, an ten le riy le bir bö ce ğin ko ku su nu al dı ğın da çe ne si ni 180 de re ce
aça rak bek ler. Çe ne sin de ki kü çük diş le ri ni, ağ zı nın üst da ma ğı na ge -
çi re rek ki lit ler. De vam lı ola rak an ten le ri ni ile ri ye doğ ru ata rak on lar la
et ra fı nı ko la çan eder. Ka rın ca ya vaş ya vaş bö ce ğe doğ ru yak la şır. An -
ten le ri ona do kun du ğun da, ar tık kü çük bö cek alt çe ne diş le ri nin ula -
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şa bi le ce ği me sa fe de dir. Ka rın ca da ma ğı nı in dir di ğin de, çe ne si bir den
ka pa nır ve bö cek bir ka zı ğa sap la nır gi bi diş le rin ara sı na sı kı şır.87

Söz ko nu su ka rın ca lar av la rı nı he men hiç ka çır maz lar, çün kü dün -
ya da ref lek si en hız lı olan çe ne ye sa hip tir ler.

Gö zü mü zü kırp ma hı zı mız, tu zak çı ka rın ca nın ısır ma sü ra ti nin ya -
nın da ol duk ça ya vaş ka lır. Göz ka pa ğı nın, ka pan ma sı ve açıl ma sı sa ni -
ye nin 1/3’i ka dar bir sü re alır ken, bu ka rın ca la rın (Odon to mac hus ba wi)
çe ne si bu nun ne re dey se 100 ka tı hız da ça lı şır. Göz le nen en hız lı vu ruş -
la rı 0,33 mi li sa ni ye de ger çek le şir.88

Tu zak çı ka rın ca la rın çe ne ya pı la rı yak la şık 1.8 mi li met re uzun lu -
ğun da dır. İç kı sım la rın da so luk bo ru su na bağ lı içi ha vay la do lu bir ke -
se bu lu nur. Bu sis tem, di şin çok hız lı ha re ket et me si ni sağ lar. Çe ne le -
ri min ya tür bir fa re ka pa nı gi bi iş ler. Av la nır ken, çe ne ta ma men açık -
tır ve her an ka pan ma ya ha zır dır. Isır ma hı zı, ısır ma iş le mi nin so nu na
ya kın ya vaş lar: Diş le rin bir bi ri ne hız la çarp ma sı nı ön le mek için, özel
kas sis te mi ile çe ne ha re ke ti ya vaş la tı lır.89

Ev rim yo luy la ya ni te sa düf ler so nu cun da, böy le ku sur suz bir av lan -
ma me ka niz ma sı nın ge li şe bil me si ih ti mal dı şı dır.

Ka rın ca la rı tüm mu ci ze vi özel lik le ri ve ku sur suz ya şam bi çim le riy -
le ya ra tan gü ç, tüm do ğa ya ve tüm ev re ne ha kim olan Al lah'tır. Bir
ayet te Al lah Ken di ya rat ma sı hak kın da şöy le bu yur mak ta dır:

Gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır. Al lah, her şe ye güç ye ti ren -
dir. Şüp he siz gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da, ge ce ile gün dü zün
art 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, 189-191)
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u ki tap ta si ze, Al lah’ın ya rat ma sa na tı nın yal nız ca bir kaç san tim lik bir
can lı tü rü üze rin de ki eser le rin den ba zı ör nek ler ver dik. “Ba zı ör nek -
ler” de mek en doğ ru su çün kü ka rın ca lar la il gi li ve ri le bi le cek da ha
yüz ler ce ör nek var dır. An cak bu ra da ki ör nek le rin her bi ri, in san la rı
de rin bir te fek kü re sevk et mek için ye ter li dir.

Rah man olan Al lah’ın kü çü cük ka rın ca lar da mey da na ge tir di ği son
de re ce sis tem li bir dü ze ne sa hip olan ya şam yer yü zün de ki di ğer can lı
tür le ri için de ay nı mü kem mel -
lik te ya ra tıl mış tır. Tek hüc re li -
ler, bö cek ler, vah şi hay van lar
ve bit ki ler de ka rın ca lar da ol -
du ğu gi bi komp leks vü cut ya -
pı la rıy la ve mü kem mel sos yal
dü zen le riy le bir lik te bir an da
ya ra tıl mış tır. Tüm bu ya ra tı lış
ha ri ka la rı ki mi in san la rın gün -
lük ha ya tın akı şı içe ri sin de,
akıl la rı na da hi ge tir me dik le ri
ya da gö rüp geç tik le ri mu ci ze -
ler dir. 

Bu ki ta bın ha zır lan ma sın da -
ki amaç, yal nız ca mad di men fa -
at le ri ni dü şü nen, tüm ha ya tı
bo yun ca pa ra-ev-iş üç lü sü nün
dı şın da ki ko nu lar la hiç il gi len -
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me yen, çev re sin de olup bi ten le ri, yer yü zün de ki can lı la rın özel lik le ri ni
ve bun la rın na sıl or ta ya çık tı ğı nı dü şün me yen ve bu ne den le de gaf le -
te dü şe rek, Al lah’ı unu tan in san la ra Rab bi miz’in var lı ğı nın de lil le ri ni
ha tır lat mak tır. Ay rı ca iman eden le re de ye ni bir te fek kür mal ze me si
sun mak tır. Al lah'ı zik ret me nin öne mi An ke but Su re si'nde şöy le bil di -
ril mek te dir: 

... Al lah'ı zik ret mek ise mu hak kak en bü yük (iba det)tür. Al lah,
yap tık la rı nı zı bi lir. (An ke but Su re si, 45)

İn sa nın ebe di ya şa mı nın kur tu lu şu, bu ki tap ta ele alı na na ben zer
ya ra tı lış mu ci ze le ri ni in ce le mek ten ve bu mu ci ze ler üze rin de dü şü ne -
rek, bun la rın te sa dü fen var ola ma ya ca ğı nı an la ya rak, tüm bun la rı Ya -
ra tan Rab bi miz’i ta nı mak tan ge çer. Al lah, yol gös te ri ci miz olan Ku -
ran'da şöy le bu yur mak ta dır:

Ye ri de na sıl dö şe yip yay dık? On da sar sıl maz dağ lar bı rak tık ve
on da göz alı cı ve iç açı cı çift ten bi tir dik. (Bun lar), iç ten Al lah’a yö -
ne len her kul için hik met le ba kan bir iç göz ve bir zi kir dir. (Kaf
Su re si, 7-8)

Ama cı mız, bu ki tap ta an la tı lan la rın da oku yan lar için “hik met le ba -
kan bir iç göz ve bir zi kir” hük mü ne geç me si dir. Bu ne den le oku yan
ki şi ye dü şen, bir sü re son ra es ki ye dö ne rek, “Al lah’ı unut muş” in san -
la rın yap tık la rı gi bi ken di so run la rı nın için de bo ğul ma sı de ğil, Yü ce
Al lah’ın var lı ğı nın ve gü cü nün üze rin de dü şün me si ve ha ya tı nı da bu
ger çe ğe uy gun ola rak dü zen le me si dir.

Çün kü Al lah tüm ya rat tık la rı nı Ken di si'ni bi lip ta nı ma mız için ya -
rat mış tır. Bu na rağ men O’ndan yüz çe vi ren ler ise hem dün ya da hem
de ahi ret te bü yük bir ce za yı hak et miş olur lar. 

Ayet ler de Al lah şöy le bu yur mak ta dır:

O in kar eden ler; on lar için şid det li bir azap var dır. İman edip sa -
lih amel ler de bu lu nan lar ise; on lar için de bir ba ğış lan ma ve bü -
yük bir ecir var dır. (Fa tır Su re si, 7)

Ama iman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar, on la ra ecir le ri -
ni ek sik siz öde ye cek ve on la ra Ken di faz lın dan ek le ye cek tir de.
Çe kim ser dav ra nan lar ve bü yük le nen ler, on la rı acık lı bir azap la
azap lan dı ra cak tır ve ken di le ri için Al lah'tan baş ka bir (ve kil) ko -
ru yu cu dost ve yar dım cı bu la ma ya cak lar dır. (Ni sa Su re si, 173)
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