






OKUYUCUYA
• Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nede-

ni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›y-
la Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya
da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu göz-
ler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›-
r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabi-
lir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfl-
tür.

• Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda
imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤ren-
meye ve yaflamaya davet edilmektedir.  Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›n-
da hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

• Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmifle her-
kes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitap-
lar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda
kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve
anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

• Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›l›kl› bir
sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucu-
nun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine
aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

• Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunmas›-
na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve
ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem,
bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

• Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri
vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan
hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecek-
tir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una fla-
hit olacakt›r.

• Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara da-
yal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkun-
tu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.

Bu çal›flmada kullan›lan ayetler Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›

"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.
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Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Ad-
nan Oktar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve li-
se ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stan-
bul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-
si'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤re-
nim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve
siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›-
ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n ge-
çersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan ka-
ranl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bu-
lunmaktad›r. 

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer
ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57

farkl› dile çevrilmifltir.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› müca-

dele eden iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini
yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufl-
tur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n müh-
rünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n
içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son ki-
tab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya
olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmala-
r›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edin-
mifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddi-
alar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam
olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok

büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n
mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas›
olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef,
Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak, böyle-
likle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahi-
ret gibi temel imani konular üzerinde düflün-
meye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çü-
rük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n›

gözler önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'n›n eserle-

ri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngil-
tere'den Endonezya'ya, Polon-

ya'dan Bosna Her-
sek'e, ‹s-
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ya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar
dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Alman-
ca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uy-
gurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da
kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›-
l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurtd›fl›nda genifl bir oku-
yucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir.

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n
iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar›
okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslu-
bun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin neti-
ce verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan
ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er
sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir.
Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri daya-
naklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›n-
da fikren ma¤lup olmufllard›r. 

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmak-
tad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n
hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›n-
da herhangi bir maddi kazançhedeflenmemektedir. 

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmele-
rini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok
önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla
meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir
etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na
neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulama-
ya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar
varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n›
yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyu-
cular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri
eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise,
dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ah-
lak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden
güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›n-
da bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Ak-
si halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n izniy-
le, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve
adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.



Burak her gün okula giderken karfl› evin bahçesine u¤-
rar ve biraz orada oyalan›r. Bunun nedeni ise hiç kimsenin
tan›mad›¤› ama onun çok sevdi¤i bir arkadafl›n›n orada ya-
flamas›d›r. Okula gitmeden önce arkadafl›n› görmeyi ihmal
etmeyen Burak, bu dostluktan çok büyük keyif al›r. Çünkü
onun, belki de kimsenin olmad›¤› kadar ak›ll› bir dostu var-
d›r. Bu dost çok küçük olmas›na ra¤men çok büyük özel-
liklere sahiptir. Ayr›ca çok çal›flkand›r. Tüm ifllerini büyük
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bir disiplin içinde yapar.  Burak gibi okula
gitmiyor olsa da, kendi yaflant›s› için ge-

rekli olan bir çok fleyi hiç hatas›z ba-
flar›r.

Bu küçük dostun kim oldu¤u-
nu hepiniz merak ettiniz her-

halde de¤il mi? O zaman he-
men sayfay› çevirebilirsi-

niz.
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‹flte Burak'›n bu gizli dostu herkes taraf›ndan hayran-
l›k duyulacak özelliklere sahip olan küçük bir kar›ncad›r. 

Bugüne kadar kar›ncalar›n ne kadar büyük yetenek-
lere sahip oldu¤unu, ne kadar ak›ll› davran›fllar gösterdik-
lerini duymam›fl olabilirsiniz. Hatta baz›lar›n›z onlar›, pek bir
fley yapmadan bütün gün oradan oraya dolaflan böcekler
olarak görüyor olabilir. Ama böyle düflünenler hata yapt›k-
lar›n› bilmelidirler. Çünkü kar›ncalar›n pek çok di¤er canl›
gibi kendilerine özel bir yaflant›lar› vard›r. 

Burak bu yaflant›n›n detaylar›n› arkadafl›ndan çok gü-
zel bir flekilde ö¤renebilmektedir. Her gün hiç aksatmadan
küçük kar›nca arkadafl›yla konuflmaya gitmesinin, onunla
sohbet etmekten bu kadar zevk almas›n›n en önemli ne-
denlerinden biri de budur. 

Burak, kar›ncalar›n dünyas› ile ilgili arkadafl›ndan ö¤-
rendikleri karfl›s›nda çok büyük bir flaflk›nl›k yaflamaktad›r.
Bu ö¤rendiklerini bütün tan›d›klar›na anlatmay›, küçük ar-
kadafl›n›n akl›n›, yeteneklerini, tüm üstün özelliklerini her-
kese duyurmay› istemektedir. 
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Peki acaba  Burak'› bu kadar heyecanland›ran nedir?
Kar›ncalar›n küçük dünyas›na neden bu kadar büyük bir
hayranl›k duymaktad›r? Mutlaka bunun nedenlerini merak
etmiflsinizdir. O halde okumaya devam edin… 

Yeryüzünde en kalabal›k nüfusa sahip canl›lardan biri
kar›ncalard›r. Her yeni do¤an 40 insan›n yerine 700 milyon
kar›nca dünyaya gelir. Yani yeryüzündeki kar›ncalar›n say›-
s› insanlardan çok çok daha yüksektir. 

Kar›ncalar›n aileleri de çok büyüktür. Örne¤in sizin
muhtemelen 4-5 kiflilik bir aileniz vard›r. Bir kar›nca ailesi-
nin say›s› ise kimi zaman milyonlarca olabilir. fiimdi bir dü-
flünün: Sizin milyonlarca kardefliniz olsa acaba tek bir evde
yaflayabilir miydiniz? Elbette böyle bir fley mümkün de¤il-
dir. Ancak kar›nca ailelerinin flafl›rt›c› özellikleri bununla da
bitmez. Onlar milyonlarca olmalar›na ra¤men birarada ya-
flarlar ve üstelik hiçbir kar›fl›kl›k, anlaflmazl›k, aksakl›kla kar-
fl›laflmazlar. Son derece düzenli ve disiplinli bir yaflamlar›
vard›r.

Kar›nca ailelerinin baz›lar› toplu olarak terzilik yapar,
baz›lar› tar›mla u¤raflarak kendi besinlerini yetifltirir, hatta
baz›lar› kendilerinden küçük canl›lardan çiftlikler kurarlar.
T›pk› insanlar›n çiftliklerde inek yetifltirip sütünü kullanma-
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lar› gibi, onlar da küçük yaprak bitlerini yetifltirerek onlar›n
sütlerinden faydalan›r. 

Böylesine flafl›rt›c› yeteneklere sahip olan kar›ncalar›n
dünyas›n›, gelin hep birlikte Burak'›n ve küçük kar›nca arka-
dafl›n›n a¤z›ndan dinleyelim:

Her biri ola¤anüstü
yeteneklere sahip

olan kar›ncalardan
terzi kar›ncalar usta

birer dokumac›d›rlar.
Yapraklar› özenle bir-
birine birlefltirerek di-
kerler. Ve kendilerine

yapraklardan güzel
bir yuva yaparlar.



Kap›c› kar›ncalar yuvan›n bekçile-
ridir. Bu görevlerini çok baflar›l›
bir flekilde yerine getirirler. Di¤er
kar›ncalar da çok çal›flkand›r.
Yuvan›n her iflini yaparlar.
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Burak: Onu ilk kez topra¤›n içinden ç›kan minicik ka-
fas›n› fark ederek tan›d›m. Bu kafa kendi bedenine göre
biraz büyüktü ve do¤al olarak dikkatimi çekmiflti. Ne ifle
yarad›¤›n› çok merak ettim ve bu küçük dostumu izleme-
ye bafllad›m. Bu küçük beden üzerindeki büyük kafa, kar›n-
ca yuvas›n›n giriflinde asl›nda bekçi görevindeydi. Nas›l m›?
D›flar›dan gelen kar›ncalar›n kendi ailesine ait kar›ncalar
olup olmad›¤›na bak›yor ve ona göre içeriye girmelerine
izin veriyordu.

Bu gözlemlerimden bir süre sonra da kendisiyle tan›fl-
t›m ve  ondan içeride neler olup bitti¤ini anlatmas›n› iste-
dim. Benim merak›m› hemen anlad› ve küçük dostum, be-
ni k›rmayarak anlatmaya bafllad›. Tabi önce en merak et-
ti¤im, büyük kafal› kar›ncalar›n nas›l di¤erlerini tan›d›¤› ve
içeriye ald›¤›yd›.

Karınca: Önce flunu söyleyim Burak, bizim aileleri-
mize "koloni" ismi verilir. Yani bizler koloni denen topluluk-
lar halinde yaflar›z. Bir kar›nca, di¤er bir kar›ncan›n kendi
kolonisinden olup olmad›¤›n› kolayl›kla anlayabilir. Bir iflçi
kar›nca, yuvas›na giren bir kar›ncay› tan›mak amac›yla an-
teniyle onun vücuduna dokunur. Ve kolonisinden olanla
olmayan›, üzerinde tafl›d›¤› özel "koloni koku" sayesinde
hemen ay›rt edebilir. Yuvaya giren kar›nca e¤er bir yaban-
c›ysa, ev sahibi olarak bu davetsiz misafiri içeriye alamay›z.
Hatta onu uzaklaflt›rmak için bazen biraz zor kullanmak zo-
runda da kalabiliriz. 
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Dokunma yoluyla birbir-
leriyle anlaflan kar›ncalar. 

Kar›ncalar yuvalar›na yabanc›lar›n
girmesini istemezler. Çünkü bu on-
lar›n güvenliklerini tehlikeye ata-
bilir. Dolay›s›yla yuvalar›n› ve arka-
dafllar›n› korumak için yabanc›larla
mücadeleye girmekten çekinmezler.

HARUN YAHYA



Burak: Anlatt›¤› benzersiz güvenlik sistemi sonunda

yuvaya girmeye çal›flan di¤er canl›lar›n buna nas›l cesaret

edebildi¤ine flafl›rd›¤›m› söyledim. O da benim bu tepkime

gülerek karfl›l›k verdi ve daha flafl›raca¤›m çok fley oldu¤u-

nu söyleyerek anlatmaya devam etti.

Karınca: ‹stersen sana flimdi de çok merak etti¤in

yuvam›z›n içini anlatay›m. Bizim kolonilerimiz, kraliçe kar›n-

ca, erkek kar›ncalar, asker ve iflçi kar›ncalardan oluflur.
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Üremeyi yani soyumuzu de-
vam ettirmeyi sa¤layan kra-
liçe ve erkeklerdir. Kraliçe,
hepimizden daha iridir. Er-
keklerin görevi ise, kraliçenin
yeni kar›ncalar dünyaya getir-
mesini sa¤lamakt›r.Di¤er grup
olan askerler, kolonimizin ko-
runmas›, avlanma, yeni yuva
yerleri bulunmas› gibi görev-
leri üstlenirler. Son grup ise,
iflçi kar›ncalardan oluflur. ‹fl-
çilerin hepsi yeni kar›ncalar

Kar›ncalar›n
hepsinin farkl›

görevleri vard›r.
Hepsi üzerlerine
düflen sorumlu-
luklar› hiç yorul-

madan yerine
getirirler.



do¤uramayan k›s›r birer diflidir. Kraliçe, kar›ncaya ve
yavrular›na bakar, onlar› temizler ve beslerler. Bunun
d›fl›nda koloninin tüm di¤er iflleri de iflçilerin sorum-
lulu¤undad›r. Iflçiler yuvalar› için yeni koridorlar ya-
par, yiyecek arar ve yuvay› sürekli temizlerler. ‹flçi ve
asker kar›ncalar da kendi aralar›nda küçük bölümlere
ayr›l›rlar. Bunlar yetifltiriciler, inflaatç›lar, toplay›c›lar
gibi isimlerle adland›r›l›rlar. Her grubun farkl› bir gö-
revi vard›r. Bir grup tamamen düflmanlardan koruma-
ya ya da avlanmaya yönelirken, di¤er bir grup yuva
yapar, bir di¤eri de bak›m iflleriyle u¤rafl›r. 

Burak: Küçük dostum bunlar› anlat›rken me-
rakla dinledim ve sonra ona flunu sordum. "Peki sen
sürekli yuvan›n giriflinde durarak beklemekten hiç s›-
k›lm›yor musun? Senin görevin nedir bu iflbölümü
içinde?" O da bana flu cevab› verdi:

Karınca: Ben de bir iflçi kar›ncay›m ve göre-
vim burada kap›c›l›k yapmakt›r. Çünkü gördü¤ün gibi
ben yuva giriflindeki deli¤i kapayacak büyüklükte bir
kafaya sahibim. Böyle bir özelli¤im oldu¤u için çok
seviniyorum ve görevimi zevkle yerine getiriyorum.
S›k›lmak diye bir fley benim için asla sözkonusu de¤il;
aksine bütün arkadafllar›m› tehlikelere karfl› koruya-
bilmek çok güzel bir ifl. 
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Çal›flkan iflçi
kar›ncalar ifl
bafl›nda...
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Burak: Onun bu cevab› karfl›s›nda da ister istemez flafl›r-
d›m. Çünkü insanlar aras›nda bile çok s›k rastlanmayan böyle bir
fedakarl›¤› ve yard›mlaflmay›, kar›ncalar hiç zorluk çekmeden
rahatl›kla yaflayabiliyorlard›. 

Kar›nca dostumun anlat›klar›ndan yuva içinde mükemmel
bir iflbölümü oldu¤u aç›kça görülüyordu. Disiplinli, ayn› zaman-
da fedakarl›klarla geçirdikleri hayatlar›nda birbirleri aras›nda
ben senden daha üstünüm, ya da ben daha güçlüyüm gibi kav-
galar›n olup olmad›¤›n› merak etti¤imi söyledi¤imde bunun as-
la olmad›¤›n› da kendinden çok emin bir flekilde anlatt›. 

Karınca: Biz büyük bir aileyiz Burak. Aram›zda hiçbir za-
man k›skançl›k, rekabet, h›rs gibi kötü olaylar yaflamay›z. Her
zaman birbirimize yard›m ederiz, her zaman hepimiz elimizden
gelen en fazla flekilde koloniye hizmet etmeye çal›fl›r›z. Bizim
aram›zdaki herfley fedakarl›k temeli üzerine kuruludur. Her ka-
r›nca önce arkadafllar›n› sonra kendisini düflünür. Mesala sana
bir örnekle bunu daha iyi anlatabilirim dedi. Kolonide yiye-
ce¤imiz azald›¤›nda, iflçi kar›ncalar hemen "besleyici" kar›ncala-
ra dönüflürler ve yedek midelerindeki besin maddeleriyle di-
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¤erlerini beslemeye bafllarlar. Kolonide besin fazlas› söz ko-
nusu oldu¤unda ise, hemen bu kimliklerinden s›yr›l›p, yeni-
den iflçi kar›ncalar haline dönüflürler. 

‹nsanlar›n canl›lar aras›nda rekabet  oldu¤una yönelik
fleyler söylediklerini duymufltum daha önce. Ama sen sak›n
bunlara inanma. Biz her zaman baflar›l› olmak için dayan›flma
içinde olmak gerekti¤ini çok iyi biliriz.

Burak: Ben de ona, kendisi ve kolonisi ile ilgili anlatt›k-
lar› sayesinde bunu çok iyi anlad›¤›m› söyledim. Ve küçük ar-
kadafl›ma Allah'›n kendisini böyle fedakar, yard›msever, arka-
dafllar›na düflkün yaratt›¤› için çok sevindi¤imi de belirttim.
Gördü¤üm bu güzel örneklerden sonra, en az onlar kadar fe-
dakar olmaya, Allah'›n sevdi¤i güzel ahlakl› bir insan olmaya
bir kez daha  kesin karar verdi¤imi anlatt›m.

Art›k saat bir hayli geç olmufltu ve derse yetiflmem ge-
rekiyordu. Bu yüzden küçük arkadafl›ma gitmem gerekti¤ini
ama ertesi gün mutlaka u¤rayaca¤›m›, kesinlikle bir yere ay-
r›lmas›n› istemedi¤imi söyleyerek oradan ayr›ld›m. 
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Burak: Ertesi gün tekrar ayn› yere gidip küçük arka-
dafl›m› beklemeye bafllad›m. Aradan birkaç dakika geçme-
den arkadafl›m karfl›mdayd›. Ona bütün gece sab›rs›zl›kla
sabah olmas›n› bekledi¤imi söyledim. Ve o çok merak et-
ti¤im yuvan›n içini anlataca¤›na söz verdi¤ini hat›rlatt›m. O
da yine beni k›rmayarak yuvay› anlatmaya, çok güzel ben-
zetmelerle  anlatmaya bafllad›.

Karınca: Yuvam›z, bizim küçük olmam›za ra¤men
flafl›rt›c› derecede büyüktür. Ama ayn› zamanda da büyük
bir karargah gibi düzen vard›r. E¤er bir yabanc›ysan içeri
girmen imkans›zd›r. Çünkü senin de bildi¤in gibi kap›larda
benim gibi güvenlik görevlileri bekler. 

‹çeride ise çok düzenli ve hiç durmayan bir faaliyet
vard›r. Binlerce hatta bazen milyonlarca asker ve iflçi kar›n-
ca çok düzenli bir flekilde ifllerini yapar. Binalar›m›z, içinde
çal›flmaya son derece uygun flekilde düzenlenmifltir. Her
ifl için özel bölümler vard›r ve bu bölümler, hem asker ka-
r›ncalar›n hem de benim gibi iflçi kar›ncalar›n çal›flmas›na
en uygun flekilde tasarlanm›flt›r. 

Ayr›ca binalar›m›z› infla ederken her türlü ihtiyac› da
düflünürüz. Örne¤in bu bina yerin alt›na do¤ru katlar halin-
de iner. Bu yüzden günefl ›fl›¤›ndan uzaklafl›r›z. Ama baz›
bölümlerde de günefl enerjisine ihtiyaç vard›r. ‹flte bu bö-
lümleri de, günefli en genifl aç›yla alabilece¤i üst k›s›mlara
infla ederiz. Ayr›ca sürekli ba¤lant› içinde olmas› gereken
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bölümler de vard›r. Bunlar› da ulafl›m›n
en kolay olaca¤› flekilde, birbirlerine
çok yak›n olarak haz›rlar›z. Bunlar›n
yan›s›ra fazla maddelerin y›¤›ld›¤› de-

pomuz, binan›n yan taraf›nda ayr›
bir bölüm olarak yap›lm›flt›r. ‹hti-

yaçlar›m›z› saklad›¤›m›z ambarlar
ise rahat ulaflabilece¤imiz yer-
lerdedir. Bir de unutmadan,
tam binan›n ortas›nda da, ge-

rekti¤inde hepimizin topla-
nabilece¤i genifl bir salon
vard›r. 

Yandaki resimde
kar›ncalar›n kurduklar›
bir yeralt› flehri
görülüyor. Küçücük
boylar›na ra¤men
kar›ncalar›n böyle
büyük bir flehir infla
etmeleri son derece
ola¤anüstüdür.
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1- Hava so¤utma sistemi, 2- Sera, 3- Ana girifl ve yan girifller, 4- Haz›r
odalar, 5- Depo mezarl›k, 6- Muhaf›z birli¤i odas›, 7- D›fl yal›t›m, 
8- Emzirme odas›, 9- Et ambar›, 10- Tah›l ambar›, 11- Larvalar için krefl,
12- K›fl odas›, 13- Merkezi ›s›tma bölümü, 14- Kuluçka odas›, 15- Kra-
liyet odas›...
Kuflkusuz ki bunca detay› kar›ncalar kendileri düflünüp, akletmemifl-
lerdir, onlara yapt›klar›n› ilham eden Allah't›r. 
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Burak: Tüm bunlar› duyunca hayretle küçük arkada-
fl›ma flunlar› sordum: "Gerçekten bunlar›n hepsini siz mi
yap›yorsunuz? Ben kar›ncalar›n böyle usta mimarlar, mü-
hendisler gibi çal›flabildiklerini hiç bilmiyordum. ‹nsanlar›n
böyle mükemmel binalar infla edebilmeleri için senelerce
okula gitmeleri, uzun uzun çal›flmalar› gerekir. Siz böyle bir
e¤itim mi al›yorsunuz yoksa?" O da bana daha
da hayranl›k uyand›racak fleyler anlatmaya
devam etti. 

Karınca: Hay›r Burak. Biz hepi-
miz bunlar›n tümünü do¤ufltan yapabi-
lecek yeteneklere sahibiz.

Kar›ncalar›n yapt›klar›
ev, kendileri için adeta
bir flatodur. 



Hiçbir zaman bunlar bize ö¤retilmez ama biz nerede ne
yapmam›z gerekti¤ini çok iyi biliriz. Üstelik daha dur henüz
anlatacaklar›m›z› bitirmedim. Seni daha da flafl›rtacak fley-
ler anlataca¤›m.

Söyledi¤im gibi, binam›z bizim boyutlar›m›za göre çok
büyüktür. Ama buna ra¤men her zaman eflit bir flekilde ›s›-
n›r. Bizim yuvalar›m›zda çok geliflmifl bir ›s›tma sistemi var-
d›r. Bu sayede s›cakl›k gün boyunca olmas› gerekti¤i dere-
cede ayn› kal›r. Bunu sa¤lamak için binam›z›n d›fl k›sm›n› ›s›-
y› geçirmeyecek flekilde çeflitli maddelerle kapat›r›z. K›fl›n
so¤uk havan›n, yaz›n da s›cak havan›n giriflini engelleyip is-
tedi¤imiz s›cakl›¤› daima sa¤lar›z. 

Burak: Kuflkusuz bu küçük arkadafl›mla tan›flmam›fl
olsayd›m bunlar› kar›ncalar›n yapt›¤›na inanmakta güçlük

çekerdim. ‹flte bu düflüncelerimi de ona flöy-
le anlatt›m: "Sen anlatmadan önce bana
böyle bir yuva anlat›p, böyle bir fleyi
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kim yapabilir diye sorsalard› akl›ma çok de¤iflik fleyler ge-
lirdi. Böyle bir yuva ancak üstün teknolojik aletlerle ve
profesyonel kiflilerin çal›flmas› ile gerçekleflebilir derdim.
Hele bunu e¤itim görmüfl insanlar de¤il, kar›ncalar yap›yor
deselerdi, buna asla inanmazd›m aç›k söylemek gerekir-
se."

Küçük dostum büyük bir sakinlik içinde ba-
na bunlar› anlat›rken, bir yandan da be-
nim akl›mdan birçok düflünce geçi-
yordu. ‹nsanlardan daha becerikli say›la-
bilecek bu canl›lar› daha farkl› de¤erlendirmeye baflla-
m›flt›m. Öyle ki, kar›ncalar›n Allah taraf›ndan var edilmifl ol-
du¤unu ve her an Allah'›n ilham› ile hareket ettiklerini çok
daha iyi anlad›m. Aksi takdirde bunlar›n hiçbirini baflarma-
lar› mümkün olmazd›. 

Ben bir taraftan bunlar› düflüne dururken küçük dos-
tum da anlatmaya devam ediyordu. O anlatt›kça daha da
meraklan›yor, akl›ma gelen herfleyi sormak istiyordum. ‹lk
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akl›ma gelen soruyu yine hemen soruverdim. Kar›ncalar›n
baflka yeteneklerinden, mesela tar›mla u¤raflt›klar›ndan da
bahsetti¤ini ve bana bunu nas›l yapt›klar›n› da anlatmas›n›
istedi¤imi söyledim. Çünkü bir kar›nca, insan›n bile büyük
zorluklarla yapabildi¤i tar›m› küçücük haliyle üstelik hiçbir
aleti olmadan nas›l yapabiliyordu?

Karınca: Önce sana bizim hakk›m›zda bilmedi¤in bir
bilgi daha vereyim. Böylece bu sorunu cevapla-

mak da daha kolay olacak. Biz kar›ncalar her
ne kadar birbirimize benzer görünsek

de, yaflay›fllar›m›z ve fiziksel özellikle-
rimiz aç›s›ndan çok çeflitli türlere

ayr›l›r›z. Kar›ncalar›n asl›nda yakla-
fl›k 8800 çeflidi vard›r. Her çefli-

din de kendine özgü özellikleri
bulunur. ‹flte tar›m yapanlar da
bu türlerimizden bir tanesidir.
fiimdi sana tar›m yapan ve di-
¤er adlar› da "attalar" olan
yaprak kesici kar›ncalar› an-
lataca¤›m. 

Attalar›n en bafltaki
özellikleri, kopartt›klar›

yaprak parçalar›n› bafllar›n›n
üstünde yuvalar›na tafl›ma

al›flkanl›klar›d›r. Bunun için ön-
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ce tafl›ma ifllemini yapacaklar› yolu rahat hareket edebile-
cekleri  hale getirirler. Kestikleri yapraklar› yuvalar›na tafl›r-
ken kulland›klar› yol, adeta küçük bir anayol görünümün-
dedir. Burada yavaflça ilerleyen attalar, bütün dal parçac›k-
lar›n›, küçük çak›l tafllar›n›, çimen ve yabani otlar› toplar ve
yan taraflara b›rak›rlar. Böylece kendilerine tertemiz bir
yol oluflturmufl olurlar. Uzun bir çal›flmadan sonra bu ana-
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Attalar, yapraklar› büyük
bir özen ve ustal›kla
keserler. Daha sonra bu
yapraklar› bafllar›n›n
üstüne koyarak yu-
valar›na tafl›rlar.



yol, özel bir aletle yap›lm›fl kadar düzgün ve pürüz-
süz olur. ‹flte bu yolda kendilerini sa¤lamca kenet-

lenmifl çenelerinde tafl›d›klar› büyük yaprak
parçalar›n›n alt›na gizleyerek yuvalar›na

do¤ru ilerlerler. 

Burak: Yapraklar›n alt›na gizle-
yerek mi dedin? Neden gizlenme ihti-
yac› duyuyorlar ki?

Karınca: Kar›ncalar›n da dik-
katli davranmalar› gereken durum-

lar vard›r Burak. Örne¤in attalar›n
orta boylu iflçileri hemen hemen
tüm günlerini yuvan›n d›fl›nda
yaprak tafl›makla geçirirler. Bu
tafl›ma esnas›nda kendilerini ko-
rumalar› zorlafl›r; çünkü kendile-

rini korumaya yarayan çeneleri
ile yaprak tafl›maktad›rlar. 

Burak: Peki kendi ken-
dilerini koruyamad›klar›na
göre kim onlar› korumakta-
d›r? 
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1- Yuvaya ge-
len yapraklar
küçük parçala-
ra ayr›l›r,
2- Yapraklar›
çi¤neyerek la-
pa haline geti-
rirler, 3- Bu la-
pa yeni odac›k-
lardaki kuru
yapraklar›n
üzerine serilir,
4- Di¤er oda-
c›klardan ald›k-
lar› mantar par-
çalar› bu lapa-
n›n üzerine se-
rilir, 5- Kalaba-
l›k bir grup
bahçeyi temiz-
ler, gereksiz
maddeleri ay›-
r›rlar. 
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Kar ınca : Yaprak
tafl›yan iflçi kar›ncalar›n
yanlar›nda sürekli daha
küçük boy olan iflçiler var-
d›r. Bu iflçiler attalar›n ta-
fl›d›klar› yapraklar›n üstle-
rine ç›karak etraf› gözler-
ler. E¤er bir düflman sald›-
r›s› ile karfl›lafl›rlarsa kü-
çük boylar›na ald›r›fl et-
meksizin hemen arkadafllar›n› korumaya bafllarlar.

Burak: Yine flafl›rt›c› bir fedakarl›k örne¤i. Ama ben
bir fleyi daha çok merak ediyorum: Attalar bu yapraklar› ne
için kullan›rlar? Neden böyle hiç durmaks›z›n büyük bir ça-
bayla yaprak tafl›y›p dururlar? 

Karınca: ‹flte bu sorunun s›rr› çiftçilik konusudur.
Attalar bu yapraklar› mantar üretiminde kullan›rlar. Onlar
yapraklar›n kendisini yiyemezler. Bunun yerine attalar›n ifl-
çileri bu yaprak parçalar›n› çi¤neyerek bir y›¤›n haline ge-
tirirler. Bunlar› yuvalar›n›n yeralt›ndaki odalar›nda saklarlar.
Bu odalarda ise yapraklar›n üzerinde mantar yetifltirirler.
Bu flekilde, büyüyen mantarlar›n tomurcuklar›ndan kendi-
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leri için gerekli olan besini elde ederler. 
Böylesine mucizevi olaylar› küçücük kar›ncalar nas›l

yapabiliyor gibi bir sürü soru akl›ndan geçiyor de¤il mi?

Burak: Evet. Gerçekten de anlatt›klar›n karfl›s›nda
kar›ncalar›n bunlar› nas›l baflarabildi¤ini anlamaya çal›fl›yo-
rum. Örne¤in bana mantar yetifltir desen bunu kolay kolay
yapamam. En az›ndan bir sürü kitap okumam veya bunu bi-
len birilerine sormam gerekir. Ama attalar›n böyle bir e¤i-
tim görmediklerini biliyorum.

‹flte bu yüzden attalar› da, seni ve di¤er kar›nca arka-
dafllar›n› da böyle yetenekli k›lan›n ne oldu¤unu çok daha

iyi anl›yorum. Siz, yap-
t›¤›n›z iflleri baflara-

bilecek flekilde do-
¤ufltan program-
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lanm›fls›n›z. Örne¤in attalar dünyaya çiftçili¤i bilerek gel-
mifllerdir. Elbette onlara do¤ufltan böyle bir yetene¤i ve-
ren tüm canl›lar› yaratm›fl olan Allah't›r. Seni ve arkadaflla-
r›n› da tüm hayret verici özelliklerinizle birlikte var eden
flüphesiz Allah't›r.

Karınca: Do¤ru söylüyorsun Burak. Bunlar›n tümü
bize do¤ufltan ö¤retilmifltir. Bizi yaratan Allah tüm bunlar›
bize nimet olarak vermifltir. 

Burak: Yine saat ilerlemiflti. Okula gitmem gerekti¤i
için ona teflekkür ederek yan›ndan ayr›ld›m. Yolda yürür-
ken kula¤›mda hala kar›nca arkadafl›m›n anlatt›klar› yank›la-
n›yordu. Bir yandan da düflünmeye devam ediyordum. Ak-
l›mdan flunlar geçiyordu:

Kar›ncalar›n yapt›klar› becerikli davran›fllar büyük bir
akl› göstermektedir. Ama bu ak›l kar›ncalar›n kendilerine
ait olamaz. Onlar küçücük canl›lar. O halde kar›ncalar›n tüm
bu becerileri, asl›nda insanlara onlar› yaratm›fl olan Allah'›n
akl›n› tan›tmaktad›r. Kar›ncalar› var eden Allah, Kendi varl›-
¤›n› ve yarat›fl›ndaki üstünlü¤ü göstermek için, bu küçük
canl›lara kendi ak›l ve iradeleriyle yapmalar› mümkün olma-
yan ifller yapt›rmaktad›r. 

‹flte arkadafl›m kar›ncan›n da, do¤du¤u andan itibaren
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böylesine ak›ll›, becerikli ve feda-
kar olmas› Allah'›n kendisine verdi-
¤i ilham sayesindedir. Yapt›¤› hiç-
bir fley onun kendisinin de¤il,
Allah'›n gücünün ve akl›n›n delilidir. 

Tüm bu düflüncelerin ard›ndan,
çok daha farkl› düflündü¤üm baz›
bilgiler, yerini do¤rulara b›rakmaya
bafllad›. Çevremde s›k s›k duydu-
¤um, canl›lar›n tesadüfen var ol-
duklar›, sahip olduklar› yetenekleri
zaman içinde tesadüfen kazand›k-
lar› gibi bilgilerin yalan oldu¤unu
bir kez daha anlad›m. Nas›l do¤ru
olabilir ki? Düflünün kendi kendine
tesadüfen var olan kar›ncalar nas›l
olur da böylesine iyi anlaflabilirler?
Nas›l olur da hiçbir kar›fl›kl›k olma-
dan birbirleriyle anlaflabilir ve çok
mükemmel yuvalar infla edebilir-
ler? Üstelik tüm bu kar›ncalar tesa-
düfen oluflmufl olsalar, her biri yal-
n›zca kendini korumak için yafl›yor
olsa, nas›l birbirlerine karfl› böyle-
sine ciddi fedakarl›klar yapabilirler? 
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tafl›rken.



Bütün gün okulda bunlar› düflündüm. Akflam eve dö-
nünce ise Allah'›n tüm insanlara gönderdi¤i Kuran'› okuma-
ya karar verdim ve ilk okudu¤um ayetler ise flunlar oldu:

fifiüüpphheessiizz  ggöökklleerriinn  vvee  yyeerriinn  yyaarraatt››ll››flfl››nnddaa  ggeeccee  iillee  ggüünn--
ddüüzzüünn  aarrddaarrddaa  ggeelliiflfliinnddee  tteemmiizz  aakk››ll  ssaahhiipplleerrii  iiççiinn  ggeerrççeekktteenn
aayyeettlleerr  vvaarrdd››rr..  OOnnllaarr,,  aayyaakkttaa  iikkeenn,,  oottuurruurrkkeenn,,  yyaann  yyaattaarrkkeenn
AAllllaahh''››  zziikkrreeddeerrlleerr  vvee  ggöökklleerriinn  vvee  yyeerriinn  yyaarraatt››ll››flfl››  kkoonnuussuunnddaa
ddüüflflüünnüürrlleerr..  ((VVee  ddeerrlleerr  kkii))  ""RRaabbbbiimmiizz,,  SSeenn  bbuunnllaarr››  bbooflfluunnaa
yyaarraattmmaadd››nn..  SSeenn  ppeekk  yyüücceessiinn,,  bbiizzii  aatteeflfliinn  aazzaabb››nnddaann  kkoorruu..""
((AAll--ii  ‹‹mmrraann  SSuurreessii,,  119900--119911))

Kar›ncay›, beni, annemi, babam›, kardeflimi ve evren-
deki herfleyi yaratan›n yaln›zca Allah oldu¤una hiç kuflku-
suz inand›m. Küçük dostum bana dünyada olabilecek en
büyük gerçe¤i, Allah'tan baflka hiçbir Yarat›c› olmad›¤›n›
bir kez daha hat›rlatt›. 

Bence siz de bunlar› okuyunca art›k hepiniz benim gi-
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bi en do¤ru olan› anla-
yacak, herfleyi yaratan›n
yaln›zca Allah oldu¤unu
bileceksiniz. Ve diye-
ceksiniz ki; "bize canl›lar
yarat›lmam›flt›r, tesadü-
fen var olmufltur" diyen
Darwin büyük bir yalan-
c›d›r. Etraf›m›zda bu ka-
dar ola¤anüstü yete-
neklere sahip canl› varken, bunlar›n tesadüfen oldu¤unu
düflünmemiz mümkün de¤ildir." 

O halde siz de birgün benim gibi böyle iyi bir dosta
rastlarsan›z, ondan çok fleyler ö¤renmeniz gerekti¤ini sa-
k›n unutmay›n. Onu yaratan Allah'›n sanat›ndaki mükem-
melli¤i siz de iyice inceleyip düflünün. Ve Darwin gibi ya-
lanc›larla karfl›lafl›rsan›z da bu küçük dostlar›m›zdaki özel-
likleri anlatarak onlar›n saçma yalanlar›na hiçbir zaman
inanmad›¤›n›z› ve inanmayaca¤›n›z› anlat›n.
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Çocuklar, Darwin Yalan Söyledi!..

Gerçekleri ise bu kitaptan

öğreneceksiniz...

Çocuklar !
Hiç düflündünüz mü? "Dünyam›z nas›l meydana

geldi?", "Günefl ve Ay nas›l meydana geldiler?",
"Do¤madan önce neredeydiniz?", "Denizler, a¤aç-
lar, hayvanlar nas›l meydana geldiler?", "Kapkara,
hiçbir kokusu olmayan topraktan çok sevdi¤iniz
mis gibi kokan ve rengarenk muz, kiraz, erik, çilek
nas›l ç›k›yorlar? Onlara kokular›n›, renklerini kim
veriyor?", "Minicik bir ar› çok lezzetli bal› yapmay›
nereden biliyor? Çok düzgün kenarlar› olan bal pe-
te¤ini nas›l yapabiliyor?", "‹lk insan kimdi?", "Sizi
anneniz do¤urdu. Ama ilk insan›n bir annesi ve
babas› olamaz. O zaman ilk insan birdenbire nas›l
meydana ç›kt›?" Bu kitapta bu sorular›n hepsinin
do¤ru cevab›n› ö¤reneceksiniz.

H A R U N  Y A H Y A ' N I N  T Ü M  E S E R L E R İ


