


Allah, Kuran'›n birçok ayetinde yaratt›¤› varl›klar üzerin-

de düflünerek, bunlardan ö¤üt ve ibret almam›z› ister.

Çevremizdeki canl› cans›z tüm varl›klar bizim, Allah'›n

üstün yaratma gücünü, sanat›n› ve ilmini tefekkür etme-

miz için yarat›lm›fllard›r. Bunlar› önemsemeden geçmek

ve gere¤i gibi düflünmemek, Allah'›n ayetlerinden yüz

çevirmek anlam›na gelir ki, iman eden bir kimsenin böy-

le bir tav›rdan fliddetle kaç›nmas› gerekir. Nitekim Ku-

ran'da  Allah'›n ayetlerinden ve yarat›l›fl delillerinden

yüz çevirenlerin, inkarc›lar olduklar› vurgulan›r. 

fiunu hat›rlatmak gerekir ki, burada düflünmekten kaste-

dilen sadece "Allah ne kadar güzel yaratm›fl" veya "ne

kadar muhteflem bir canl›" gibi sözler söylemek de¤ildir.

Yap›lmas› gereken uzun uzun, derin ve kapsaml› bir fle-

kilde Allah'›n yaratt›klar› hakk›nda düflünmek, yarat›l›fl-

taki hikmet ve incelikleri tespit etmek, böylelikle Allah'›n

sonsuz ilmine, kudretine ve sanat›na flahit olmakt›r.

Bu kitapta Kuran'da bahsi geçen canl›lar›n özelliklerin-

den baz›lar›na yer verilmektedir. Kifliyi imana götüren ve

iman›n›n artmas›na vesile olan bu yarat›l›fl gerçekleri

üzerinde derin derin tefekkür eden her vicdanl› insan,

Allah'›n varl›¤›n› ve büyüklü¤ünü aç›kça görerek iman

edecektir. ‹man edenler ise Allah'›n ayetlerine bir kere

daha flahit olacaklar ve Rabbimize olan iman, sevgi ve

ba¤l›l›klar› daha da artacakt›r.



Bu kitap Harun Yahya'n›n konuyla ilgili olarak daha önce ka-

leme ald›¤› eserlerinden baz› bölümlerin derlenmesi ile olufl-

turulmufltur. Amaç, okuyucular›n Harun Yahya serisinin tama-

m›n› okuyabilmesidir.

Cep Kitaplar› Serisi haz›rlan›rken, Türk halk›n›n içinde bulun-

du¤u ekonomik durum göz önüne al›nm›fl, bu duruma uygun

fiyatlarla okuyucuya hizmet etmek amaçlanm›flt›r.

Bu seri haz›rlan›rken kendisinden al›nt›lar yap›lan kitaplar›n

orijinallerine, Harun Yahya'n›n eserlerini satan tüm kitapç›-

lardan veya www.harunyahya.org internet sitesinden ula-

flabilirsiniz.



OKUYUCUYA
● Yazar›n eserlerinde evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n ne-

deni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r.

Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r

pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden ol-

mufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne ser-

mek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za

ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. 

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

r›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›l-

makta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmek-

tedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe

veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

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

yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu

etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" de-

yimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r

sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmek-

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

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabile-

ce¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan

istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun 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›n-

mas›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 güçlü-

dür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapla-

r›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 kitap-

la ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve si-

yasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤u-

na flahit olacakt›r.

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

heli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve say-

g›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se

sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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YAZAR HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara'da

do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹s-

tanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stan-

bul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim 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 geçersizli¤i-

ni ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya

koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki pey-

gamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yah-

ya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda

Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, ki-

taplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kita-

b› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› rem-

zetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resu-

lullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce

sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yönel-

tilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemekte-

dir. 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 tüm dün-

yaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi

temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemle-

rin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngilte-

re'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezil-

ya'ya kadar dünyan›n pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngi-

lizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,

Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca gibi pek

çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu 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 ve-

sile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hik-

metli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n

fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice 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 dayanaklar› çürü-

tülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat›

karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan

kaynaklanmaktad›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›nda herhangi bir maddi

kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmedik-

lerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okun-

mas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmak-

tad›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. ‹ma-

n› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya

yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kufl-

kusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i

çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, bafla-

r› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden

anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslü-

manlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyeti-

dir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi,

iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kav-

ray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne

daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikka-

te al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde ya-

p›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›,

Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen hu-

zur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir

vesile olacakt›r.



Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.
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GİRİŞ

Kuran'da Allah'›n varl›¤›n›n, birli¤inin ve s›fatlar›n›n

kesin delilleri olan olaylar ve varl›klar, "ayet" olarak ta-

n›mlan›rlar. Allah'›n ayetleri Kuran'da haber verildi¤i

üzere yaflad›¤›m›z dünyada oldu¤u gibi insan›n kendi

nefsinde de vard›r. Bu gerçek ayetlerde flöyle bildiril-

mektedir: 

Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için

ayetler (deliller) vard›r. Ve kendi nefislerinizde de. Yi-

ne de görmüyor musunuz? (Zariyat Suresi, 20-21) 

Biz ayetlerimizi hem afakta (ufuklarda), hem kendi ne-

fislerinde onlara gösterece¤iz; öyle ki, flüphesiz onun

hak oldu¤u kendilerine aç›kça belli olsun. Herfleyin

üzerinde Rabbinin flahid olmas› yetmez mi? (Fussilet

Suresi, 53)

Allah, Kuran'da yer alan birçok ayette yaratt›¤› var-

l›klar üzerinde düflünerek, bunlardan ö¤üt ve ibret al-

mam›z› ister. Çevremizdeki canl› cans›z tüm varl›klar bi-

zim Allah'›n üstün yaratma gücünü, sanat›n›, ilmini te-

fekkür etmemiz için yarat›lm›fllard›r. Bunlar› önemse-

meden geçmek ve gere¤i gibi düflünmemek, Allah'›n

ayetlerinden yüz çevirmek anlam›na gelir ki, iman eden

bir kimsenin böyle bir tav›rdan fliddetle kaç›nmas› gere-

kir. Nitekim Kuran'da, Allah'›n ayetlerinden ve yarat›l›fl

8



Girifl 9

delillerinden yüz çevirenlerin, inkarc›lar oldu¤u vurgu-

lan›r. Ancak burada düflünmekten kastedilen sadece

"Allah ne kadar güzel yaratm›fl" veya "ne kadar muhte-

flem bir canl›" gibi sözler söylemesi de¤ildir. Yap›lmas›

gereken uzun uzun, derin ve kapsaml› bir flekilde

Allah'›n yaratt›klar› hakk›nda düflünmek, yarat›l›fltaki

hikmet ve incelikleri tespit etmek, böylelikle Allah'›n

sonsuz ilmine, kudretine ve sanat›na flahit olmakt›r. 

Bu kitapta Kuran'da bahsi geçen canl›lar›n özellikle-

rinden baz›lar›na yer verilecektir. Kifliyi imana götüren

ve iman›n›n artmas›na vesile olan bu yarat›l›fl gerçekleri

üzerinde derin derin tefekkür eden her vicdanl› insan

Allah'›n varl›¤›n› ve büyüklü¤ünü aç›kça görerek iman

edecektir. ‹man edenler ise Allah'›n ayetlerine bir kere

daha flahit olacaklar ve Rabbimize olan iman, sevgi ve

ba¤l›l›klar› daha da artacakt›r.
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KARINCA 
MUCİZESİ

Yeryüzünde en kalabal›k nüfusa sahip olan canl›lar,
kar›ncalard›r. Her yeni do¤an 40 insana karfl›l›k, 700 mil-
yon kar›nca dünyaya gelir. 

Böcek türlerinin en "sosyal"lerinden biri olan kar›n-
calar, son derece iyi "örgütlenmifl" bir düzen içinde, "ko-
loniler" denen topluluklar halinde yaflarlar. Örgütlen-
meleri öyle geliflmifl bir düzen içindedir ki, bu aç›dan in-
sanlar›nkine benzer bir uygarl›¤a sahip olduklar› bile
söylenebilir. 

Kar›ncalar besinlerini üretip depolarken, yavrular›n›
gözetir, kolonilerini korur ve savafl›rlar. Hatta "terzilik"
yap›p, "tar›m"la u¤raflan, "hayvan yetifltiren" koloniler
bile vard›r. Aralar›nda çok güçlü bir iletiflim a¤› bulunan
bu hayvanlar, toplumsal örgütlenme ve uzmanlaflma
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, hiçbir canl› ile k›yaslanamaya-
cak üstünlüktedirler. 

Günümüzde toplumsal örgütlenmeleri sa¤lamak,
sosyo-ekonomik sorunlara kal›c› çözümler bulabilmek
için "düflünce gruplar›" (think-tankler) kurulmufltur. Bu
gruplarda üstün zeka ve e¤itim düzeyine sahip araflt›r-
mac›lar geceli gündüzlü çal›flmalar yapmaktad›rlar. ‹de-
ologlar as›rlard›r sosyal modeller üretmektedirler. An-



cak bunca yo¤un çal›flmaya ra¤men dünya geneline
bakt›¤›m›zda, henüz ideal bir sosyo-ekonomik toplum
düzenine ulafl›labilmifl de¤ildir. ‹nsan topluluklar› için-
de daima rekabete ve kiflisel ç›karlara dayal› bir düzen
anlay›fl› vard›r, dolay›s›yla kurulan düzenlerin kusur-
suz olmas› hiçbir zaman mümkün olamamaktad›r. Oysa
kar›ncalar kendileri aç›s›ndan en ideal olan sosyal siste-
mi milyonlarca sene öncesinden günümüze kadar hiçbir
aksakl›k olmadan sürdüregelmifllerdir.

Peki bu milimetrik canl›lar nas›l oluyor da böyle bir
düzeni sa¤lamaktad›rlar? Bu mutlaka cevap aranmas›
gereken bir sorudur. 

11Kar›nca Mucizesi



Kuran'da, kar›ncalar›nkine benzer bir sosyal düzene
sahip olan ar›lardan söz edilrken, bu sosyal düzenin on-
lara "ilham" edildi¤i flöyle haber verilir:

Rabbin bal ar›s›na vahyetti: Da¤larda, a¤açlarda ve onla-
r›n kurduklar› çardaklarda kendine evler edin. Sonra
meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolay-
laflt›rd›¤› yollarda yürü-uçuver. Onlar›n kar›nlar›ndan
türlü renklerde flerbetler ç›kar, onda insanlar için bir fli-
fa vard›r. fiüphesiz düflünen bir topluluk için gerçekten
bunda bir ayet vard›r. (Nahl Suresi, 68-69)

Ayette, bal ar›lar›n›n tüm ifllerini Allah'›n ilham› sa-
yesinde yürüttükleri bildirilmektedir. Buna göre bu
hayvanlar›n kurduklar› tüm "evler", yani kovanlar -ve
dolay›s›yla bu kovanlardaki tüm sosyal düzen- bal yap-
mak için sürdürdükleri tüm ifllemler, Allah'›n onlara il-
ham›yla gerçekleflmektedir. Ayn› flekilde kar›ncalara
Allah belirli bir sosyal düzen ilham etmifltir ve bu canl›-
lar milyonlarca y›ld›r bu düzene eksiksiz olarak uymak-
tad›rlar. 

KARINCA KOLONİLERİ

Kar›ncalar›n baz› kolonileri, nüfus ve yaflama alan›
aç›s›ndan o kadar genifltir ki; bu denli büyük bir alanda
kusursuz bir düzen oluflturabilmeleri bilim adamlar›n›
flaflk›nl›¤a sürüklemektedir.

Bu genifl kolonilere bir örnek olarak Afrika'n›n ‹shi-
kari sahilinde yaflayan, Formica Yesensis ad›ndaki kar›n-
ca türünü verebiliriz. Bu kar›nca kolonisi 2.7 km2 alan-
da, birbirine ba¤l› 45 bin adet yuvada yaflar. Yaklafl›k
1.080.000 kraliçe ve 306.000.000 iflçiye sahip olan koloni-
yi, araflt›rmac›lar, "Süper Koloni" olarak isimlendirmek-
tedirler. Koloni içinde tüm üretim araçlar›n›n ve yiye-

Kuran'da Ad› Geçen Canl›lar12
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ceklerin düzenli bir biçimde takas edildi¤i ortaya ç›ka-
r›lm›flt›r.1

Ebatlar› düflünüldü¤ünde, çok genifl bir alana yay›-
larak yaflamalar›na ra¤men kar›ncalar›n hiçbir kar›fl›kl›k
ç›karmadan düzeni korumalar› oldukça dikkat çekici-
dir. Düflünün ki, bugün düflük nüfuslu ve uygar bir ül-
kede bile asayifli sa¤lamak, toplum düzenini devam et-
tirebilmek için çeflitli kuvvet birimlerine ihtiyaç duyul-
maktad›r. Bu birimlerin bafllar›nda da mutlaka kendile-
rini yönlendiren, yöneten bir idari kadro bulunmakta-
d›r. Ancak bütün bu yo¤un çabalara ra¤men gerekli dü-
zenin eksiksiz olarak sa¤lanamad›¤› da gözlemlenebil-
mektedir.

Kar›nca topluluklar›nda ise ne polis, ne jandarma, ne
de bekçiye gerek duyulmamaktad›r. ‹lk bak›flta koloni-
lerin hakimleri olarak kraliçeler düflünülür. Ancak onla-
r›n da tek görevlerinin koloninin soyunu devam ettir-
mek oldu¤unu düflünürsek; bir liderleri, yöneticileri de
bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla aralar›nda emir-komuta
zincirine dayal› bir hiyerarfli yoktur. Peki o halde bu dü-
zeni bir sistem
üzerine bina eden
ve devaml›l›¤›n›
sa¤layan kimdir?

Hiç flüphesiz
herfleyi en kusur-
suz flekilde yarat-
m›fl olan Allah ka-
r›ncalardaki bu
mükemmel iflleyi-
fli de yaratm›flt›r.
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Kast Sistemi

‹stisnas›z her kar›nca toplulu¤u kast sistemine kesin
olarak ba¤l›l›k gösterir. Bu kast sistemi, bir koloni içinde
üç ana bölümden meydana gelir.

Birinci kast›n üyeleri üremeyi sa¤layan kraliçeler ve
erkeklerdir. Bir kolonide birden çok kraliçe olabilir. Kra-
liçe, üreme ve böylece koloniyi oluflturan bireylerin sa-
y›s›n› art›rma görevini üstlenmifltir. Di¤er kar›ncalardan
vücutça daha iridir. Erkeklerin görevi ise, yaln›zca kra-
liçeyi döllemektir. Nitekim bunlar›n tamam›na yak›n
bölümü çiftleflme uçuflundan sonra ölür.

‹kinci kast›n üyeleri askerlerdir. Bunlar, koloninin
korunmas›, yeni yaflam alanlar› bulunmas› ve avlanma
gibi görevleri üstlenirler.

Üçüncü kast ise, iflçi kar›ncalardan oluflur. ‹flçilerin
hepsi k›s›r birer diflidir. Ana kar›ncaya ve yavrular›na
bakar, onlar› temizler ve beslerler. Bunun d›fl›nda kolo-
ninin tüm di¤er iflleri de iflçilerin sorumlulu¤undad›r.
‹flçiler yuvalar› için yeni koridorlar, galeriler infla eder,
yiyecek arar ve yuvay› sürekli temizlerler.

‹flçi ve asker kar›ncalar da kendi aralar›nda küçük
bölümlere ayr›l›rlar. Bunlar köleler, h›rs›zlar, yetifltirici-
ler, inflaatç›lar, toplay›c›lar olarak adland›r›l›rlar. Her
grubun farkl› bir görevi vard›r. Bir grup tamamen düfl-
manlarla savaflmaya ya da avlanmaya yönelirken, di¤er
bir grup yuva infla eder, bir di¤eri de bak›m iflleriyle u¤-
rafl›r.

Bütün bunlar›n sonucunda ortaya ç›kan fludur: Ka-
r›nca topluluklar›nda her birey kendi üzerine düfleni ek-
siksiz olarak yapmaktad›r. Hiçbiri bulundu¤u mevkiyi,
yapt›¤› iflin niteli¤ini problem edinmeden sadece kendi-
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sine verilen görevi yerine getirmektedir. Önemli olan
koloninin devaml›l›¤›d›r. 

Bu sistemin nas›l olufltu¤unu düflündü¤ümüzde ise
Allah'›n yaratmas›ndaki mükemmelli¤i görürüz.

Kusursuz bir düzen oldu¤unda, mant›ksal olarak,
bu düzenin mutlaka üstün bir ak›l taraf›ndan planlan-
m›fl olmas› gerekti¤i sonucuna var›r›z. Örne¤in bir or-
duda disiplinli bir düzen vard›r; bu düzenin orduyu yö-
neten subaylar taraf›ndan kuruldu¤u aç›kt›r. Ordudaki
her bireyin tesadüfen biraraya gelerek kendi kendilerini
organize ettiklerini, rütbelere göre ay›rd›klar›n› ve bu
rütbelere uygun davrand›klar›n› varsaymak ise kuflku-
suz saçma bir düflünce olur. Dahas›, ordudaki mevcut
düzenin kusursuz bir biçimde devam edebilmesi için
de, düzeni kurmufl olan subaylar›n bu düzeni denetle-
meye devam etmeleri gerekir. 

Kar›ncalarda da aynen ordu disiplinine benzer bir
disiplin vard›r. Kritik olan nokta ise, ortada hiçbir "su-
bay"›n, yani hiçbir düzenleyici yöneticinin olmay›fl›d›r.
Kar›nca toplulu¤u içindeki farkl› kast sistemleri görev-
lerini kusursuz flekilde yürütürler, ama bunlar› düzenle-
yen gözle görünür bir "merkezi irade" yoktur. 

Dolay›s›yla tek
aç›klama söz konusu
merkezi iradenin
"gözle görülmeyen"
bir güç oldu¤udur.
Bu, Kuran'da, "Rab-

bin bal ar›s›na vah-

yetti..." (Nahl Suresi,
68) ifadesiyle haber
verilmektedir.
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Karıncalar Kapıcılık Yapabilir mi?

Kar›nca kolonilerindeki sistemin detaylar›n› incele-
di¤imizde, bu sistemi kuran ve yöneten, gözle görülme-
yen iradenin gücünü daha somut bir biçimde hissede-
riz. fiimdi bu detaylara bir göz atal›m. 

Kar›nca yuvalar›n›n d›fl dünya ile ba¤lant›lar›, genel-
likle sadece bir kar›ncan›n geçebilece¤i genifllikteki kü-
çük bir delik vas›tas›yla sa¤lan›r. Bu deliklerden geçmek
ise bir "izne" tabidir. Koloni içinde say›lar› çok fazla ol-
mayan ve tek görevi "kap›c›l›k yapmak" olan kar›ncalar
vard›r. "Kap›c›lar" girifl deli¤ine tam uyan genifl bafl ya-
p›lar›yla, canl› bir t›kaç vazifesi görürler. Dahas›, bunla-
r›n bafl k›sm›n›n rengi ve deseni etraftaki a¤açlar›n ka-
buklar›yla ayn›d›r. Kap›c›, girifl deli¤inde saatlerce otu-
rur ve sadece kendi kolonisinden oldu¤unu anlad›¤› ka-
r›ncalar›n girifline izin verir.2 

Yukar›da bahsetti¤imiz kap›c› kar›ncan›n kafas›n›n
tam deli¤e uygun olmas›n›n, rengi ve deseninin çevrey-
le uyum içinde bulunmas›n›n, tan›mad›¤› hiç kimseyi
içeri almamas›n›n kendi iste¤ine ba¤l› olamayaca¤› çok
aç›kt›r. Kar›ncan›n bedenini bu flekilde tasarlayan ve

yapt›¤› ifli ona ilham eden bir ak›l sa-
hibi vard›r. Kuflkusuz ki kar›nca-

n›n bu görevlerini tek bafl›-
na düflünebildi¤ini

ve hiç b›kmadan
ve vazgeçme-

den kap›c›l›k

kap›c›

kar›ncalar
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yapmay› akletti¤ini söylemek makul bir aç›klama ola-
maz.

Evrim teorisinin iddialar› göz önüne al›nacak olursa,
kar›ncalar›n her alanda geliflme göstermesi ve çok daha
rahat yaflayabilecekleri bir kasta dahil olmak için u¤rafl-
malar› gerekmektedir. Oysa kap›c› kar›ncalar›n bu yön-
de bir çabas› olmamaktad›r ve tüm ömürleri boyunca,
kendilerine ilham edileni kusursuzca yerine getirmekte-
dirler.

Karıncalarda Oto-Organizasyon

Kar›ncalar dünyas›nda plan-program ve bunlar›
oluflturan bir flef yoktur. En  önemlisi de, daha önce söy-
ledi¤imiz gibi emir-komuta zincirinin olmamas›d›r.
Müthifl geliflmifl bir oto-organizasyon sayesinde bu top-
lumdaki en karmafl›k görevler bile hiç aksamadan yeri-
ne getirilir. fiöyle bir örnek verebiliriz:

Kolonide yiyecek s›k›nt›s› baflgösterdi¤inde, iflçi ka-
r›ncalar hemen "besleyici" kar›ncalara dönüflür ve yedek
midelerindeki besin maddeleriyle di¤erlerini beslemeye
bafllarlar. Kolonide besin fazlas› söz konusu oldu¤unda
ise, hemen bu kimliklerinden s›yr›l›p, yeniden iflçi ka-
r›ncalar haline dönüflürler.

larva tafl›yan kar›ncalar
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‹nsanlar dünya üzerindeki açl›k tehlikesiyle müca-
delede bir türlü baflar› elde edemezken, kar›ncalar bu
ifle pratik bir çözüm bulmufllard›r: Yiyecekleri dahil her-
fleyi paylaflmak. Elbette ki bu gerçek bir fedakarl›k örne-
¤idir. Bir kar›ncan›n hiçbir karfl›l›k beklemeden, yedi¤i
yiyece¤e kadar herfleyini karfl›s›ndaki kar›ncan›n varl›-
¤›n› sürdürebilmesi için vermesi, evrim teorisinin aç›k-
layamad›¤›, do¤adaki fedakarl›k örneklerinden sadece
biridir.

Kar›ncalarda afl›r› nüfus diye bir problem de söz ko-
nusu de¤ildir. Bugün insano¤lunun metropolleri, göç-
ler, altyap› eksiklikleri, kaynaklar›n yanl›fl kullan›m› ve
iflsizlik nedeniyle yaflanmaz hale gelirken, kar›ncalar 50
milyon nüfusu bar›nd›ran yeralt› kentlerini müthifl bir
düzen içinde hiçbir fleyin eksikli¤ini hissetmeden yöne-
tebilirler. Her kar›nca çevresindeki koflullarda meydana
gelen de¤iflikliklere an›nda uyum gösterir. Böyle bir fle-
yin gerçekleflebilmesi için, kar›ncalar›n özel olarak
programlanm›fl olmalar› gerekmektedir.

Son derece iyi organize olmufl bu sistemin oluflmas›
için, mutlaka kar›ncalar› yönlendiren, hepsine kendi ifli-
ni yapmas›n› ilham eden, onlara emir veren bir "irade
sahibi"ne ihtiyaç vard›r. Aksi takdirde bir düzen de¤il,
büyük bir karmafla ortaya ç›kacakt›r. ‹flte bu "irade sahi-
bi", herfleyin sahibi olan, herfleye gücü yeten, bütün can-
l›lar› yönlendiren, yapmalar› gereken fleyleri onlara il-
ham eden Allah't›r.

Kar›ncalar›n herhangi bir flahsi ç›kar gözetmeksizin
durmadan çabalamalar›, onlar›n belirli bir "denetleyici"
taraf›ndan ilham ile hareket ettirildiklerinin ispat›d›r.
Nitekim afla¤›daki ayetle, herfleyin sahibinin ve denetle-
yicisinin Allah oldu¤u, her canl›n›n O'nun ilham›yla ha-
reket etti¤i flöyle anlat›lmaktad›r:
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Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan
Allah'a tevekkül ettim. O'nun aln›ndan yakalay›p denetle-
medi¤i hiçbir canl› yoktur. Muhakkak benim Rabbim dos-
do¤ru bir yol üzerinedir. (Hud Suresi, 56)

KARINCALAR ARASINDAKİ İLETİ-
ŞİM

Kuran'da, Hz. Süleyman'›n ordular›ndan söz edilirken
arada dikkat çekici bir bilgi verilir ve kar›ncalar›n aras›nda
çok geliflmifl bir "haberleflme sistemi" oldu¤una iflaret edi-
lir. ‹lgili ayet flöyledir:  

Nihayet kar›nca vadisine geldiklerinde, bir difli kar›nca
dedi ki: "Ey kar›nca toplulu¤u, kendi yuvalar›n›za girin,
Süleyman ve ordular›, fark›nda olmaks›z›n sizi k›r›p geç-
mesin." (Neml Suresi, 18)

Son yüzy›lda kar›ncalar üzerinde yap›lan bilimsel arafl-
t›rmalar, bu küçük hayvanlar›n aras›nda inan›lmas› zor bir
iletiflim a¤›n›n var oldu¤unu ortaya koymufltur. National
Geographic dergisinde yay›nlanan bir makalede bu konu-
dan flöyle bahsedilmektedir:

Büyük veya küçük herhangi bir kar›nca, bafl›ndaki karma-
fl›k duyu organlar›yla, milyonlarca hatta daha fazla kimya-
sal ve görsel sinyalleri yakalar. Beyin 500.000 sinir hücre-
si içerir; gözler birlefliktir; antenler insandaki burun ve par-

mak ucu gibi hareket eder. A¤z›n alt›ndaki
projeksiyonlar tad› alg›lar, k›llar do-

kunmaya karfl›l›k verir.3
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Bizler fark›na varmasak da kar›ncalar, hassas duyu
organlar› sayesinde oldukça de¤iflik iletiflim yöntemleri
kullan›rlar. Avlar›n› bulmaktan birbirlerini takip etme-
ye, yuvalar›n› kurmaktan savaflmaya kadar hayatlar›n›n
her an›nda bu duyu organlar›n› çal›flt›r›rlar. 2-3 milimet-
relik vücutlar›n›n içerisine s›¤d›r›lm›fl 500.000 sinir hüc-
resiyle, biz ak›l sahibi insanlar› flafl›rtacak bir iletiflim sis-
temine sahiptirler. Burada dikkat edilmesi gereken hu-
sus; bahsedilen yar›m milyon sinir hücresi ve karmafl›k
iletiflim sisteminin, neredeyse insan›n milyonda biri kü-
çüklü¤ündeki bir kar›ncaya ait olmas›d›r. 

Kar›ncalar, ar›lar ve termitler gibi koloni halinde yafla-
yan sosyal canl›lar üzerinde yap›lan araflt›rmalarda, bu
hayvanlar›n iletiflim sürecindeki tepkileri belli bafll› ka-
tegorilere ayr›lm›flt›r. Bunlar› flöyle s›ralayabiliriz:
Alarma geçme, toplanma, temizlenme, s›v› besin de¤ifli-
mi, gruplaflma, tan›ma, kast belirleme...4

Okudu¤unuz bu çeflitli tepkilerle düzenli bir toplum
yap›s› oluflturan kar›ncalar›n, karfl›l›kl› haber al›flverifli-
ne dayal› bir hayatlar› vard›r ve bu al›flverifli sa¤lamada
hiçbir zorluk çekmezler. ‹nsanlar›n kimi zaman konufla-
rak halledemedi¤i, anlaflma sa¤layamad›¤› konularda
(toplanma, paylaflma, temizleme, savunma vs. gibi) ka-
r›ncalar›n etkileyici iletiflim sistemleriyle, yüzde yüz ba-
flar›l› olduklar›n› söyleyebiliriz.

Karınca Grupları Arasındaki Bilgi Alış-Verişi

Yeni keflfedilen bir besin kayna¤›na ilk önce öncü ka-
r›ncalar gider. Daha sonra, feromen denen ve iç salg›
bezlerinde salg›lad›klar› bir s›v› sayesinde di¤er kar›n-
calar› da ça¤›r›rlar. Yiyece¤in üzerindeki kitle kalabal›k-
lafl›nca iflçilere, yine bu feromen salg›s› vas›tas›yla bir s›-
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n›r konur. Bulunan
besin çok küçük
veya uzakta ise,
öncüler sinyal ve-
rerek besine ulafl-
maya çal›flan ka-
r›ncalar›n say›s›n-
da ayarlama ya-
parlar. E¤er güzel
bir besin bulun-
muflsa kar›ncalar daha çok iz b›rakmaya çaba sarf eder-
ler, böylece yuvadan daha fazla kar›nca avc›lara yard›m
etmeye gelir. Ancak bu s›rada, besinin kullan›l›p yuva-
ya tafl›nmas›nda hiçbir aksakl›k ç›kmaz. Çünkü ortada
tam bir "ekip çal›flmas›" vard›r. 

Baflka bir örnek, bir yuvadan baflka bir yuvaya göç
eden kaflif kar›ncalarla ilgilidir. Bu kar›ncalar, buldukla-
r› yeni yuvadan eski yuvaya do¤ru iz b›rakarak ilerler-
ler. Di¤er iflçiler yeni yuvay› incelerler ve ikna olurlarsa,
onlar da kendi feromenlerini (kimyasal izlerini) eski izin
üstüne eklerler. Böylece iki yuva aras›nda gidip gelen
kar›ncalar›n say›s› artar ve bunlar yuvay› haz›rlarlar. Bu
çal›flmalar esnas›nda, iflçi kar›ncalar da bofl durmaz, ara-
lar›nda belli bir organizasyon ve iflbölümü yaparlar. Ye-
ni yuvay› belirleyen kar›ncalar›n görev paylafl›m› flöyle-
dir:

(1) Yeni bölgede toplay›c› görevi üstlenen kar›ncalar
bulunur. 

(2) Yeni bölgeye gelip nöbet tutan bir grup vard›r. 
(3) Toplanma talimat›n› almak için nöbetçi kar›ncala-

r› izleyen kar›ncalar vard›r.
(4) Bir grup da bölgede detayl› araflt›rma yapar.
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Bu kusursuz hareket plan› kar›ncalar taraf›ndan ilk
var olduklar› günden bu yana uygulanmaktad›r. Böyle
bir plan›n gerektirdi¤i iflbölümünün, yaln›zca kendi ya-
flam›n› ve ç›karlar›n› düflünen bireyler taraf›ndan uygu-
lanmas› elbette ki imkans›zd›r. O halde akla flu soru gel-
mektedir: "Bu plan› kar›ncalara milyonlarca seneden be-
ri kim ilham etmektedir ve uygulamalar›n› kim sa¤la-
maktad›r?" Bu plan›n gerektirdi¤i son derece üstün
grup iletifliminin iflleyebilmesi için elbette büyük bir
ak›l ve güç sahibine ihtiyaç duyulmaktad›r. Olay›n asl›
ise aç›kt›r: Tüm canl›lar›n yarat›c›s›, sonsuz ak›l sahibi
olan Allah, kar›ncalar için bu sistemi yaratm›flt›r. Bu gi-
bi örnekler Rabbimizin kudretini daha iyi kavrayabil-
memiz için birer vesiledir. Allah Kuran'da flöyle buyur-
maktad›r:

Yeri de nas›l döfleyip yayd›k? Onda sars›lmaz da¤lar b›-
rakt›k ve onda göz al›c› ve iç aç›c› her çiftten bitirdik.
(Bunlar), içten Allah'a yönelen her kul için hikmetle ba-
kan bir iç göz ve bir zikirdir. (Kaf Suresi, 7-8)

Karıncaların Kimlik Kartı: 
Koloni Kokusu

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 anteniy-
le onun vücuduna dokunur. Ve koloniden olanla olma-
yan›, üzerinde tafl›d›¤› özel "koloni kokusu" sayesinde
hemen ay›rt edebilir. Yuvaya giren kar›nca e¤er bir ya-
banc›ysa, ev sahipleri bu davetsiz misafire ac›mas›zca
sald›r›rlar. Yuvan›n sakinleri, güçlü çene kemiklerini ya-
banc›n›n vücuduna geçirip onu ›s›r›r ve salg›lad›klar›
formik asit, sitronelal ve di¤er toksik maddelerle düfl-



Kar›nca Mucizesi 23

man› etkisiz hale getirirler.
E¤er konuk ayn› cinsten fakat farkl› koloniden bir

kar›ncaysa bunu da anlayabilirler. Bu durumda konuk
kar›nca yuvaya kabul edilir, fakat koloninin kokusunu
elde edinceye kadar misafir kar›ncaya daha az yiyecek
verilir.5

KARINCA TÜRLERİ

Kar›ncalar her ne kadar birbirlerine benzer görünse-
ler de, yaflay›fllar› ve fiziksel özellikleri aç›s›ndan çok çe-
flitli türlere ayr›l›rlar. Bu canl›lar›n yaklafl›k 8.800 çeflidi
vard›r. Her çeflidin de kendine özgü, hayranl›k verici
özellikleri bulunur. fiimdi bu türlerin bir k›sm›n›, çarp›-
c› yaflam flekilleri ve özellikleriyle inceleyelim.

1. Yaprak Kesici Karıncalar 

Di¤er bir ad› da "atta" olan yaprak kesici kar›ncala-
r›n belirgin özellikleri, kopartt›klar› yaprak parçalar›n›
bafllar›n›n üstünde yuvalar›na tafl›ma al›flkanl›klar›d›r.
Kar›ncalar, sa¤lamca kenetlenmifl çenelerinde tafl›d›kla-
r›, kendilerine oranla
oldukça büyük yap-
rak parçalar›n›n alt›na
gizlenirler. Bu neden-
le iflçi kar›ncalar›n
gün boyunca çal›flt›k-
tan sonra yuvaya dö-
nüflleri çok ilginç bir
görünüm ortaya ç›ka-
r›r. Böyle bir görün-
tüyle karfl›laflan kifli,



Kuran'da Ad› Geçen Canl›lar24

orman›n zemini sanki canlanm›fl, yürüyormufl hissine
kap›lacakt›r. Yaprak kesiciler ya¤mur ormanlar›nda, ye-
re dökülen yapraklar›n yaklafl›k %15'ini yuvalar›na tafl›-
yabilirler.6 Bu yaprak parçalar›n› tafl›malar›n›n sebebiy-
se, elbette güneflten korunmak de¤ildir. Kar›ncalar kes-
tikleri bu yaprak parçalar›n› yiyecek olarak da de¤erlen-
dirmezler. Peki bu kadar yapra¤› ne için kullan›rlar? 

Attalar›n bu yapraklar› mantar üretiminde kullan-
d›klar› keflfedilmifltir. Kar›ncalar yapraklar› yiyemezler
çünkü, vücutlar›nda, bitkilerde bulunan selülozu sindi-
rebilecek enzimler yoktur. ‹flçi kar›ncalar bu yaprak par-
çalar›n› çi¤neyerek bir y›¤›n haline getirir ve yuvan›n
yer alt›ndaki odalar›nda saklarlar. Bu odalarda ise yap-
raklar›n üzerinde mantar yetifltirirler. Bu yolla, büyüyen
mantarlar›n tomurcuklar›ndan kendileri için gerekli
proteini elde ederler.7

Ne var ki, attalar yuvadan ayr›ld›klar›nda, olufltur-
duklar› mantar bahçesi bozulacak ve zararl› mantarlara
yenilecektir. Peki bahçelerini yaln›zca "ekim" öncesinde
temizleyen attalar, zararl› mantarlardan nas›l korunabil-
mektedirler? Bunun s›rr›, yapraklar› çi¤nedikleri s›rada
kulland›klar› tükürükte gizlidir. Tükürük, istenmeyen
mantarlar›n oluflumunu engelleyici bir antibiyotik ve
do¤ru mantar›n geliflimini h›zland›r›c› bir madde de
içermektedir.8 fiimdi flunu düflünmek gerekir: Bu kar›n-
calar mantar yetifltirmeyi nas›l ö¤renmifltir? Bir gün ka-
r›ncalardan biri tesadüfen a¤z›na bir yaprak al›p çi¤ne-
mifl, sonra yine tesadüfen lapa haline gelen bu s›v›y›,
her yönden uygun bir yer olan kuru yaprak zeminin
üzerine sermifl, arkas›ndan yine bir tesadüf sonucu di-
¤er kar›ncalar buraya mantar parçalar› getirip ekmifl,
son olarak da burada yiyebilecekleri bir besin yetiflece-
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¤ini tahmin eden kar›ncalar bahçeyi temizleme, gerek-
siz maddeleri ay›klama ve ürünü toplama ifllemlerini
yapm›fl olabilirler mi? Sonra da gidip tek tek bütün ko-
loniye bu ifllemi ö¤retmifl olduklar›n› düflünmek ne de-
rece ak›lc› olabilir? Üstelik neden yiyemedikleri halde o
kadar yapra¤› yuvalar›na tafl›ma zahmetine katlanm›fl
olsunlar?

Di¤er yandan bu kar›ncalar mantar üretimini sa¤la-
mak için, yapraklar› çi¤nerken kulland›klar› tükürü¤ü
nas›l oluflturmufl olabilirler? Bu tükürü¤ü bir flekilde

Yaprak kesen kar›ncalar ve kesik

yapra¤›n üstünde koruyuculuk

görevi yapan kar›ncalar.
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meydana getirdikleri düflünülse bile, tükürü¤ün içinde
istenmeyen mantarlar›n oluflumunu engelleyici bir anti-
biyotik olmas›n› hangi bilgileriyle sa¤layabilirler? Böyle
bir ifllemi gerçeklefltirebilmek için, ciddi bir kimya bilgi-
sine sahip olmak gerekmez mi? Bu kimya bilgisine sahip
olsalar bile -ki bu imkans›zd›r- nas›l olur da bu bilgiyi
hayata geçirerek tükürüklerine antibiyotik madde özel-
li¤i kazand›rabilirler?

Böylesine mucizevi olaylar› kar›ncalar›n nas›l ger-
çeklefltirdiklerini düflündü¤ünde, insan›n karfl›s›na yu-
kar›dakilere benzer daha yüzlerce karmafl›k soru ç›ka-
cakt›r. Bu sorular›n ortak bir cevab› vard›r. Kar›ncalar,
yapt›klar› ifli baflarabilecek flekilde tasarlanm›fl ve prog-
ramlanm›fllard›r. Gözlemlenen olay, kar›ncalar›n çiftçili-
¤i bilerek dünyaya geldiklerini, daha do¤rusu getirildik-
lerini kan›tlamaya yeterlidir. Böylesine karmafl›k davra-
n›fllar, zaman içinde aflamalarla geliflebilecek basit olay-
lar de¤ildir. Kapsaml› bir bilginin ve çok üstün bir akl›n
eseridir. Dolay›s›yla evrim savunucular›n›n, zaman için-
de yararl› davran›fllar›n seçildi¤i ve gerekli organlar›n
mutasyonlarla geliflti¤i iddialar›, tamamen mant›ks›z
hale gelmektedir. Tüm bu bilgileri var olduklar› ilk gün-
den itibaren kar›ncalara veren, onlar› tüm hayret verici
özellikleriyle yaratan, flüphesiz "Sani" (Sanatç›) olan
Allah't›r. Atta kar›ncalar›n›n yukar›da anlatt›¤›m›z özel-
likleri, karfl›m›za bu kitap boyunca s›k s›k rastlayaca¤›-
m›z bir tablo ç›karmaktad›r. Söz konusu olan düflünme
yetene¤inden yoksun bir canl›d›r, ama bu canl› insan›n
bile zihnini zorlayan büyük bir ifl baflarmakta, müthifl
bir ak›l gösterisi sunmaktad›r. 

Peki bu sonuç neyi ifade eder?
Madem bu hayvan›n gerçekte baflard›¤› ifli yapmas›-



n› sa¤layacak bir düflünme yetene¤i yoktur, o halde yap-

t›¤› ak›l gösterisi, gerçekte bize bir baflka gücü tan›tmak-

tad›r. Kar›nca, üstün güç sahibi olan Rabbimizin ilha-

m›yla hareket etmektedir, dolay›s›yla sergiledi¤i ak›l da

gerçekte herfleyi yaratan Allah'›nd›r.

Attaların Anayolları

Attalar›n, kestikleri yapraklar› yuvalar›na tafl›rken

kulland›klar› yol, adeta minyatür bir anayol görünü-

mündedir. Burada yavaflça ilerleyen kar›ncalar, bütün

dal parçac›klar›n›, küçük çak›l tafllar›n›, çimen ve yabani

otlar› toplar ve yan taraflara b›rak›rlar. Böylece kendile-

rine tertemiz bir yol oluflturmufl olurlar. Uzun bir çal›fl-

madan sonra bu anayol, özel bir aletle yap›lm›fl kadar

düzgün ve pürüzsüz olur.

Atta kolonisi, tek bir kum tanesi boyutundaki iflçiler,

bu iflçilerden kat kat büyük askerler ve orta boylu "ma-

raton koflucular"dan oluflur. Maraton koflucular, yuvaya

yaprak parçalar› getirmek için etraf›nda kofltururlar. Bu

kar›ncalar öylesine çal›flkand›rlar ki, her 'koflucu' kar›n-

can›n yaprak tafl›yarak 4 dakika ilerlemesi, bir insan›n

omuzlar›nda 227 kg a¤›rl›kla 48 km (30 mil) yol gitmesi-
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ne denktir.9

Bir Atta yuvas›nda, 6 metre derinli¤e kadar inebilen
yumruk geniflli¤inde galeriler bulunur. Kum tanesi ka-
dar olan iflçiler bu labirentleri infla ederken, 40 ton kadar
toprak ç›kar›rlar.10 Kar›ncalar›n birkaç sene içinde yapt›-
¤› bu yuvalar, insanlar›n Çin Seddi'ni infla etmesiyle k›-
yaslanabilecek zorlukta ve profesyonelliktedir.

Attalar hakk›nda verilen bu bilgiler flüphesiz onlar›n
s›radan, basit canl›lar olarak görülemeyeceklerine delil-
dir. Son derece çal›flkan olan bu kar›ncalar, bir insan›n
güçlükle yapabilece¤i karmafl›k ifllerin üstesinden bafla-
r›yla gelmektedirler. Tüm bu yetenekleri kendi bafllar›-
na ve kendi istekleriyle kazand›klar›n› söylemek, man-
t›k kurallar›na ayk›r› olacakt›r. fiüphesiz bu yetenekleri
onlara veren tek güç sahibi olan Allah't›r. 

Attaların Yaprak Kesme Tekniği

Kar›nca, çene kemikleriyle yapra¤› parçalarken bü-
tün vücudunun titredi¤i görülür. Bilim adamlar› bu tit-
remenin, yapra¤› sabit tuttu¤unu ve böylece kesilmesi-
ni kolaylaflt›rd›¤›n› fark etmifllerdir. Ayn› zamanda bu
titreflim sayesinde ka-
r›nca, arkadafllar›na
iyi bir ifl üzerinde ol-
du¤u mesaj›n› da ve-
rir.11 ‹nsanlar taraf›n-
dan da çok zay›f bir
ses olarak duyulabi-
len bu titreflimi sa¤la-
mak için kar›nca, ka-
r›n bölgesindeki iki
küçük organ› birbiri-
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ne sürter. Bu titreflim, kar›ncan›n orak fleklindeki çene
kemiklerine ulafl›ncaya kadar vücut boyunca yay›l›r.
Kar›nca arka ayaklar›n› h›zla hareket ettirirken ayn› fle-
kilde çenesini de afla¤› yukar› titreterek yapra¤› ay flek-
linde keser. Bu metot t›pk› çok keskin elektrikli bir di-
limleme b›ça¤›n›n hareketini and›r›r.

Bu teknik, yaprak kesimini kolaylaflt›rmaktad›r. An-
cak bu titreflimlerin baflka bir amaca daha hizmet etti¤i
bilinmektedir. Yaprak kesen bir kar›ncay› görmek di¤er-
lerini de buraya çekmektedir. Çünkü, özellikle attalar›n
yaflad›¤› iklim bölgelerindeki birçok bitki zehirlidir. Ka-
r›ncalar›n, her yapra¤› kendilerinin test etmesi ve bu fle-
kilde riske girmeleri onlar için büyük bir tehlikedir. Bu
yüzden daima, di¤erlerinin ifllerini baflar›yla tamamla-
d›klar› yerlere gitmektedirler. 

Dokumacı Karıncalar 

Dokumac› kar›ncalar a¤açlarda, kendilerine yaprak-
lardan yuvalar yaparak yaflarlar. Yapraklar› birlefltirerek
çok fazla nüfusu bar›nd›rabilecek, birkaç a¤aca hakim
yuvalar oluflturabilirler.

Yuva oluflumunun aflamalar› ilginçtir. Önce iflçiler
tek tek, koloni bölgesi içinde genifllemeye elveriflli yer-
ler ararlar. Uygun bir a¤aç dal› bulduklar›nda dal›n yap-
raklar›na da¤›l›r, yapraklar› kenarlar›ndan çekifltirmeye
bafllarlar. Bir kar›nca, yapra¤›n bir bölümünü k›v›rmay›
baflard›¤›nda yak›n›ndaki iflçiler de buraya yönelir ve
yapra¤› birlik halinde çekmeye devam ederler. Yaprak,
kar›ncan›n boyundan daha genifl oldu¤unda ya da iki
yapra¤›n beraber çekilmesi gerekti¤inde, iflçiler, birleflti-
rilmesi gereken noktalar aras›nda canl› köprü vazifesi
görürler. Daha sonra zincirdeki kar›ncalar›n baz›lar›,
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yanlar›ndaki kar›ncalar›n s›rtlar›na ç›karak zinciri k›sal-
t›r ve böylece yaprak uçlar›n› birlefltirirler. Yaprak çad›r
benzeri bir flekil ald›¤›nda, baz› kar›ncalar bacak ve çe-
neleriyle yapra¤› tutmaya devam ederken, baz›lar› da
eski yuvaya gidip özel yetifltirilmifl larvalar› bu bölgeye
tafl›rlar. ‹flçiler, yapra¤›n ba¤lant› yerlerinde larvalar› ile-
ri geri sürterek onlar› bir ipek kayna¤› olarak kullan›rlar.
Larvalar›n a¤›zlar›n›n hemen alt›ndaki giriflten salg›la-
nan ipekle yapraklar istenilen yerden tutturulur. K›saca-
s› larvalar birer dikifl makinas› gibi kullan›l›rlar.12

‹pekleri için büyütülmüfl olan bu bir k›s›m larva, di-
¤erlerinden farkl› olarak büyük ipek bezlerine sahiptir
ama ebat olarak daha küçük olduklar› için rahatça tafl›-
nabilirler. Larvalar mevcut olan bütün ipeklerini, kendi
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yapraklar› diken

kar›ncalar
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ihtiyaçlar›n› karfl›lamak yerine kolonininkini karfl›lamak
üzere verirler. Genifllemifl olan ipek bezlerinden yavafl
yavafl ipek üretmek yerine, en bafltan bir kerede büyük
miktarlarda ipek salg›larlar ve kendi kozalar›n› yapma-
ya yeltenmezler bile. Yaflamlar›n›n kalan k›sm›nda, lar-
valar›n yapmas› gereken herfleyi onlar›n yerine iflçi ka-
r›ncalar yapacaklard›r. Görüldü¤ü gibi bu larvalar, sade-
ce "ipek üreticisi" olarak yaflamaktad›rlar.13

Kar›ncalar içinde böyle bir iflbirli¤inin nas›l geliflti¤i
bilim adamlar›nca bir türlü aç›klanamamaktad›r. Bir
baflka aç›klanamayan konu da bu davran›fl›n ilk olarak
nas›l olufltu¤udur. Böceklerin kanatlar›nda, omurgal›la-
r›n gözlerinde ve di¤er biyolojik mucizelerin varl›¤›nda
oldu¤u gibi böylesine karmafl›k ve yararl› bir hareketin
ilk canl›lardan bu yana nas›l olufltu¤u, evrimin temel il-
keleriyle aç›klanamayan bir gerçek, daha do¤rusu, evri-
mi savunanlar aç›s›ndan bir ç›kmazd›r.

Larvalar›n günün birinde kendi aralar›nda bir flekil-
de anlaflarak, "baz›lar›m›z›n, bütün koloninin ipek ihti-
yac›n› karfl›lamak amac›yla ipek üreticili¤i yapmas› ge-
rekiyor, a¤›rl›¤›m›z› ve ipek bezlerimizi ona göre ayarla-
yal›m" fleklinde ortak bir karar alm›fl olduklar›n› söyle-
mek elbette ak›lca bir iddia olmayacakt›r. Bu ise larvala-
r›n ne yapmalar› gerekti¤ini ilk ortaya ç›kt›klar› andan
itibaren bilmeleri demektir. Larvalar› yaratan Allah, on-
lar› yapmalar› gereken ifle uygun olarak flekillendirmifl
ve neler yapacaklar›n› ilham etmifltir.

Bal Karıncaları

Birçok kar›nca türü, yaprak bitlerinin "bal" denen
sindirim art›klar›yla beslenir. Bu maddenin gerçek bal
ile benzerli¤i yoktur. Ancak, bitki özsular›yla beslenen



bir yaprak bitinin sindirim art›klar›, yüksek oranda fle-
kerli madde içerdi¤i için bu ismi al›r. ‹flte bal kar›ncalar›
ad›yla tan›nan bu türün iflçileri de, besinin bol oldu¤u
aylarda, yaprak bitlerinden, kabuklu bitlerden ve çiçek-
lerden bal al›rlar.

Kar›ncalar›n yaprak bitlerinden bal alma biçimleri
oldukça ilginçtir. Kar›nca, yaprak bitine yaklaflarak
onun karn›n› dürtüklemeye bafllar. Yaprak biti de bir
damla sindirim art›¤›n› kar›ncaya verir. Kar›ncalar, yap-
rak bitlerinin kar›nlar›n› daha çok dürtükleyerek daha
çok bal almaya çal›fl›r ve ç›kan s›v›y› emerler. Peki em-
dikleri bu flekerli besini nas›l kullan›rlar ve bu besin da-
ha sonra ne ifle yarar?

Bal kar›ncalar›nda bu aflamada eflsiz bir görev payla-
fl›m› vard›r: Di¤er iflçiler taraf›ndan toplanan bal özünü
saklamak için baz› kar›ncalar "kavanoz" görevi görür-
ler!...

Her yuvada bir kraliçe, iflçiler ve ayr›ca bal tafl›y›c›lar
vard›r. Bu kar›ncalar›n kolonileri, ço¤unlukla, iflçilerin
nektar toplayabildikleri cüce mefle a¤açlar› yak›n›nda
bulunur. ‹flçiler nektar› yutup yuvalar›na tafl›d›ktan son-
ra, burada a¤›zlar›ndan geri ç›kararak, bal› saklayacak
olan genç iflçilerin a¤›zlar›na boflalt›rlar. Bal tafl›y›c› ka-
r›ncalar, vücutlar›n›n alt k›sm›n› fliflirerek bal kesesi ola-
rak kullan›rlar. ‹flçiler taraf›ndan toplanan bal özüyle
beslenir ve adeta bir "f›ç›" görevini görürler. Hatta bazen
büyüklükleri, küçük bir üzüm tanesi kadar olur. Bal›n
sabit kalabilmesi için, her odada 25-30 kadar›, ayaklar›y-
la tavana yap›fl›r ve yer de¤ifltirmezler.14 Tavana yap›fl›k-
ken, küçük ve yar› saydam bir üzüm salk›m› gibi görü-
nürler. E¤er herhangi biri düflecek olursa, iflçiler taraf›n-
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dan hemen eski pozisyonuna döndürülürler. Bal kava-
nozlar›ndaki bal, kar›ncan›n yaklafl›k 8 kat› a¤›rl›¤›nda-
d›r.  

K›fl›n ya da kurak mevsimde, s›radan iflçiler 'bal f›ç›-
lar›'n› ziyaret ederek günlük besin ihtiyaçlar›n› karfl›lar-
lar. ‹flçi kar›nca a¤z›n› "f›ç›"n›nkine yerlefltirir ve "f›ç›",
bal kesesindeki kaslar›n› kasarak, ufak bir damla bal
damlat›r. ‹flçi kar›nca bu besin de¤eri yüksek bal›, elve-
riflsiz mevsimlerde yiyecek olarak tüketir. 

Bir canl›n›n kendi a¤›rl›¤›n›n tam sekiz kat› bir a¤›r-
l›¤a ulaflarak, bal deposu vazifesi yapmaya karar verme-
si ve bu flekilde ayaklar›ndan as›l› kalarak hiç bir zarar
görmeden yaflayabilmesi, hayranl›k uyand›ran bir du-
rumdur. Kar›ncalar böylesine zor ve tehlikeli bir pozis-
yona girmeye neden ihtiyaç duymufllard›r? Bu benzer-
siz depolama tekni¤ini düflünüp, vücut geliflimlerini de
ona göre kendileri mi kontrol etmifllerdir? Düflünün ki
bir insan, vücudunda meydana gelen en basit bir gelifli-
me bile hakim de¤ilken, kar›ncan›n bunu kendi kendine
yapabilmesi flüphesiz imkan-
s›zd›r.  

Bal kar›ncalar› yine evrim
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teorisinin aç›klayamad›¤› bir davran›fl flekli göstermek-
tedirler. Bal› depolama metodunu ve bunun için gerekli
organlar› tesadüfen gelifltirmifl olmalar›, elbette ki man-
t›k d›fl› bir fikirdir. Paris Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü
Direktörü Profesöür Étinne Rabaud'nun bu konudaki
aç›klamas› flöyledir:

Bu örnekler (örne¤in bal kar›ncalar›) aç›kça gösteriyor
ki çeflitli organlar, canl›lar›n belirli fonksiyonlar› yapa-
bilmeleri için meydana gelmifl de¤il, aksine bunlar›n ön-
ceden varolmas›, belirli hareketlerin ve ifllerin yap›lma-
s›na baz› kez olanak vermifl baz› kez de vermemifltir. Bu
flunu gösteriyor ki, organlar canl›lar›n hayat koflullar›-
na uymalar›ndan meydana gelmemifl, aksine gördü¤ü-
müz gibi, hayat koflullar› bu organlar›n önceden var ol-
mufl olmas›ndan ve organlar›n fonksiyonlar›ndan do¤-
mufltur. Darwin'in yapt›¤› gibi flu soru sorulabilir: Bu
evrimde bu de¤iflmede yaflama yetene¤ini kaybedenin te-
mizlenmesi, ay›klanmas›, ya da organlar›n yeni koflulla-
ra uymas› olay› yok mudur? Biz de diyoruz ki, olaylar
böyle bir evrimin, böyle bir de¤iflmenin cereyan etmedi-
¤i, aksine tümüyle bunun aksi bir olay›n olageldi¤ini is-
pat etmektedir.15

Profesör Rabaud'nun yapt›¤› bu aç›klamalar, her in-
san›n vicdan›yla düflünerek zaten varabilece¤i bir sonu-
cu bize aç›kça göstermektedir: Tüm canl›lar› kusursuz
organlar› ve mükemmel davran›fllar›yla, bilginin ve ak-
l›n gerçek kayna¤› olan Allah yaratm›flt›r. Kuran'da bu
gerçek flöyle ifade edilir:

O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir biçimde) kusursuz-
ca var edendir, 'flekil ve suret' verendir. En güzel isim-
ler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar›n tümü O'nu
tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haflr Suresi, 24)

Kuran'da Ad› Geçen Canl›lar34
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BALARISI 
MUCİZESİ

Yirmi bin türden oluflan genifl bir familyaya sahip
olan ar›lar, hayvanlar dünyas›ndaki en çarp›c› mühen-
dislik ve mimarl›k bilgisine sahip, sosyal hayatlar› ile di-
¤er pek çok canl›dan ayr›lan, aralar›ndaki iletiflim ile
kendilerini inceleyen bilim adamlar›n› hayretler içinde
b›rakan canl›lard›r.

Bu bölümde tan›yaca¤›m›z balar›lar› ise di¤er ar›lar-
dan farkl› özelliklere sahiptir. Koloniler halinde a¤aç ko-
vuklar›nda veya benzeri kapal› mekanlarda kendilerine
yuva yaparlar. Bir ar› kolonisi, bir kraliçe, birkaç yüz er-
kek ve say›lar› 10 ila 80 bin aras›nda de¤iflen iflçilerden
oluflur. Görünüfl olarak birbirinden farkl› olan bu üç ar›-
dan kraliçe ar› ve iflçi ar›lar diflidir. Erkekler ise, difliler-
den iridirler ama ne i¤neleri vard›r, ne de kendileri için
besin toplayabilecek organlar›. Tek fonksiyonlar› krali-
çeyi döllemektir. Kovanda petek örme, yiyecek toplama,
ar› sütü üretme, kovan ›s›s›n› düzenleme, temizlik, sa-
vunma gibi akla gelebilecek tüm iflleri ise iflçi ar›lar ya-
parlar.

Ar› kolonilerinin her birinde sadece bir kraliçe bulu-
nur ve bu kraliçe ar› di¤er diflilere göre daha büyüktür.
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Temel görevi
ise yumurtlamakt›r.
Üreme sadece kraliçe ar›
vas›tas›yla olur, onun d›fl›nda di¤er
difliler erkeklerle çiftleflemezler. Kraliçe,
yumurtlamadan baflka, koloninin bütünlü¤ünü
ve kovandaki sistemin iflleyiflini sa¤layan önemli mad-
deler de salg›lar. 

Ar› kovan›ndaki hayat›n her aflamas›nda bir düzen
vard›r. Larvalar›n bak›m›ndan, kovan›n genel ihtiyaçla-
r›n›n teminine kadar her görev hiç aksamadan yerine
getirilir. Bu özellikler incelendi¤inde evrim teorisinin id-
dia etti¤i gibi ne do¤ada ne de ar›lar›n hayat›nda bafl›-
bofl ve tesadüfi bir "yaflam mücadelesi" olmad›¤› aç›kça
görülmektedir.

Allah Nahl Suresi'nde ar›lar›n Kendi vahyi ile hare-
ket eden canl›lar olduklar›n› flöyle bildirmektedir:

Rabbin balar›s›na vahyetti: Da¤larda, a¤açlarda ve onla-
r›n kurduklar› çardaklarda kendine evler edin. Sonra
meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolay-
laflt›rd›¤› yollarda yürü-uçuver. Onlar›n kar›nlar›ndan
türlü renklerde flerbetler ç›kar, onda insanlar için bir fli-
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fa vard›r. fiüphesiz düflünen bir topluluk için gerçekten
bunda bir ayet vard›r. (Nahl Suresi, 68-69)

İŞ BÖLÜMÜ VE KOVAN DÜZENİ

Bir kovanda say›lar› 10.000 ile 80.000 aras›nda de¤i-
flen ar› yaflar. Birarada yaflayan ar› say›s›n›n fazlal›¤›na
ra¤men aralar›ndaki kusursuz ifl bölümü ve disiplin sa-
yesinde, kovandaki ifllerde hiçbir aksama olmaz ve ko-
van içinde hiçbir kargafla da yaflanmaz.

Ar›lar aras›ndaki düzen son derece dikkat çekicidir.
Bu nedenle bilim adamlar› kovandaki düzenin nas›l sa¤-
land›¤›, ifl bölümünün neye göre belirlendi¤i, bu kadar
kalabal›k bir toplulu¤un nas›l olup da rahatl›kla birlikte
hareket etti¤i gibi sorulardan yola ç›karak ar›lar üzerin-
de çok detayl› araflt›rmalar yapm›fllard›r. Elde ettikleri
sonuçlar araflt›rmac›lar aç›s›ndan son derece düflündürü-
cü olmufltur. Özellikle canl›lar›n tesadüfen ortaya ç›kt›¤›-
n› iddia eden evrim savunucular› bu sonuçlar üzerine te-
orilerinin içine düfltü¤ü çeliflkileri sorgulamak zorunda
kalm›fllard›r. 

Evrim teorisinin temel iddialar›ndan olan "yaflam
mücadelesi" kavram› evrimciler taraf›ndan sorgulanan
çeliflkilerden sadece bir tanesidir. Evrimcilere göre do¤a-
daki her canl› kendi ç›karlar›n› korumak için savafl›r. Ay-
r›ca bu çarp›k anlay›fla göre bir canl›n›n, yavrular›na bak-
ma sebebi de neslini devam ettirme iste¤inden, yani iç-
güdüsünden baflka bir fley de¤ildir. Zaten evrimcilere gö-
re aç›klayamad›klar› tüm canl› davran›fllar›n›n sebebi "iç-
güdü"lerdir. Bu içgüdülerin nas›l ortaya ç›kt›¤› sorusu-
nun mant›kl› bir cevab› ise evrimciler taraf›ndan verile-
memektedir. 
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Evrimciler içgüdünün do¤al seleksiyon denen evrim

mekanizmas› ile kazan›lm›fl bir özellik oldu¤unu iddia

ederler. Do¤al seleksiyon, "bir canl› için faydal› olan her

türlü de¤iflimin di¤erlerinin aras›ndan seçilerek o canl›-

da kal›c› hale gelmesi ve bu flekilde bir sonraki nesle ak-

tar›lmas›" anlam›na gelmektedir. 

Ancak dikkat edilirse burada kastedilen seçimin ya-

p›lmas› için bir bilinç ve bir karar mekanizmas› gerek-

mektedir. Yani bir canl›n›n önce bir davran›flta bulunma-

s›, ard›ndan bu davran›fl›n kendisine uzun vadede çok

ciddi yararlar sa¤layaca¤›n› tespit etmesi ve ard›ndan

da yine bilinçli bir kararla bu davran›fl› sürekli hale geti-

rerek "içgüdülefltirmesi" gerekmektedir. Ancak kuflku-

Kovandaki düzen iflçi ar›lar›n üzerlerine düflen görevleri eksiksiz
yerine getirmeleri ile sa¤lan›r. Onbinlerce ar›ya neler yapacakla-
r›n› ilham eden herfleyi bilen Allah't›r.



suz böyle bir karar mekanizmas› do¤adaki canl›lardan
hiçbirine ait olamaz. De¤il kendileri için yarar getirecek
olan bir davran›fl› seçip sürdürmeleri, onlar›n kendi için-
de bulunduklar› durumdan dahi haberleri yoktur. 

Bütün ar›lar ayn› davran›fllarda bulunurlar. Örne¤in
belirli bir vakit geldi¤inde iflçi ar›lar pete¤in tepesini ka-
pat›rken, larva da kendi etraf›na kozas›n› örer. Ve Afri-
ka'da yaflayan da, Avustralya'da bulunan da olsa tüm ba-
lar›lar›, milyonlarca y›ld›r ayn› ifllemi yerine getirmekte-
dirler. Yani bu, tüm balar›lar›n›n sahip oldu¤u bir içgü-
düdür. Peki ama ar› larvalar› ve iflçi ar›lar, larvalar için
en uygun geliflme ortam›n›n kozan›n içi olaca¤›n› nas›l
tespit etmifllerdir? Bunlar› kendi hesaplamalar› ve seçim-
leri ile yapmalar› mümkün müdür? 

‹flte bu noktada evrimcilerin kendi içlerinde büyük
bir çeliflkiye düfltükleri aç›¤a ç›kmaktad›r. Çünkü iddia
ettikleri gibi bir seçimi ancak üstün bir güç sahibi yapa-
bilir; ancak bilinçli bir varl›k bu canl›lara tam ihtiyaçlar›
olan özellikleri ve içgüdüsel davran›fllar› verebilir. 

Do¤adaki kusursuz tasar›m Allah'a aittir ve canl›lar›n
"içgüdü" olarak tan›mlanan tüm davran›fl biçimleri
Allah'›n onlara ilham›d›r. Evrimciler de asl›nda bu gerçe-
¤in fark›ndad›rlar. Ar› gibi küçük ve bilinçsiz bir canl›n›n
bu ola¤anüstü yeteneklere kendi iradesiyle sahip olama-
yaca¤›n› evrimciler de bilirler. Ama evrimciler Allah'›n
üstün gücünü gördükleri, kendi iddialar›n›n imkans›zl›-
¤›n›n da fark›na vard›klar› halde teorilerini savunmak-
tan vazgeçmezler. 

Geçmiflte de bu zihniyeti tafl›yan insanlar yaflam›flt›r.
Hz. Musa döneminde peygamberin gösterdi¤i apaç›k mu-
cizeleri görmezlikten gelen ve Allah'›n apaç›k varl›¤›n› in-
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kar etmekte direnen insanlar olmufltur. Allah bu insanla-
r›n içinde bulunduklar› durumu flöyle haber vermifltir:

Vicdanlar› kabul etti¤i halde, zulüm ve büyüklenme do-
lay›s›yla bunlar› inkar ettiler. Art›k sen, bozguncular›n
nas›l bir sona u¤rat›ld›klar›na bir bak. (Neml Suresi, 14)

Kovan İçindeki Mükemmel Organizasyon

Ar›lar›n kovan içi yaflant›lar› ve bal üretimleri de son
derece flafl›rt›c› bilgiler içerir. Biz, fazla ayr›nt›ya girme-
den, ar›lar›n "sosyal yaflam"lar›n› temel özellikleriyle ta-
n›yal›m. Ar›lar›n yapmalar› gereken çok say›da "ifl" var-
d›r ve mükemmel bir organizasyonla bu ifllerin üstesin-
den gelirler. Bu ifllerden baz›lar› flunlard›r:

Nemin ayarlanmas› ve havaland›rma: Bala önemli
derecede koruyucu özellik kazand›ran kovan içi nem
daima belli bir s›n›rda olmal›d›r. Kovan›n içindeki ne-
min normalin alt›nda veya üstünde olmas› durumunda
bal, hem besleyici hem de koruyucu özelli¤ini kaybede-
cek, yani bozulacakt›r. Ayn› flekilde kovan›n ›s›s› da on
ay müddetince tam 32 0C olmak zorundad›r. Kovandaki
›s› ve nemin devaml› olarak gerekli s›n›rlarda tutulmas›
için özel bir 'vantilatör grubu' görevlendirilmifltir.

S›cak bir günde ar›lar›n kovanlar›n› havaland›rd›kla-
r› kolayca görülebilir. Kovan girifli ar›larla dolar, zemin
tahtas›na adeta kenetlenir ve kanatlar›yla kovan› yelpa-
zelerler. Herhangi bir kovanda hava, bir taraftan girip
öteki taraftan ç›kmas› için zorlan›r. Kovan›n içindeki
ekstra yelpazeciler de havay› dört bir tarafa sürerler.

Kovan içi havaland›rma sisteminin bir di¤er yarar›
da, kovan› dumandan ve havadaki kirlilikten korumak-
t›r.
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Sağlık Sistemi

Ar›lar›n bal›n niteli¤inin bozulmamas› için göster-
dikleri çaba sadece ›s› ve nem ayar› ile s›n›rl› de¤ildir.
Kovanda, bakteri üremesine neden olan bütün olaylar›
kontrol alt›nda tutmak için mükemmel bir sa¤l›k sistemi
çal›flt›r›l›r. Bu sistem ilk olarak bakteri üretmesi ihtimali
olan maddelerin ortadan kald›r›lmas›n› hedefler. Sa¤l›k
sisteminin ana prensibi yabanc› maddelerin kovana gir-
mesini engellemektir. Bu nedenle kovan›n giriflinde da-
ima iki nöbetçi bulundurulur. Bu tedbire ra¤men içeri
yabanc› bir böcek ya da cisim girmiflse, bunun en k›sa
zamanda kovandan uzaklaflt›r›lmas› için ar›lar seferber
olurlar ve bunu hemen d›flar› atarlar.

Kovan d›fl›na at›lamayacak büyüklükteki yabanc› ci-
simler için ise baflka bir korunma mekanizmas› devreye
girer: Ar›lar bu yabanc› cisimleri "mumyalar"lar. Ar›lar
böyle durumlar için "propolis (ar› reçinesi)" ad› verilen
bir madde üretir ve bununla mumyalama ifllemini ger-
çeklefltirirler. Çam, kavak, akasya gibi a¤açlardan topla-
d›klar› reçinelere baz› özel salg›lar ekleyerek üretilen ar›
reçinesi kovan içindeki çatlaklar›n yamanmas›nda da
kullan›l›r. Ar›lar taraf›ndan çatlak üzerine sürülen reçine
hava ile temasa geçti¤inde kuruyarak sert bir yüzey
oluflturur, böylece her türlü d›fl etkiyi engeller. Ar›lar
pek çok ifllerinde bu
maddeyi kullan›rlar. 

Bu noktada akla pek
çok soru gelecektir. Pro-
polisin özelli¤i, içinde
bakteri bar›namamas›-
d›r. Bu da propolisi
mumyalama ifli için ide-
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al bir madde haline getirir.  Ar›lar bu maddenin mum-
yalama için ideal bir madde oldu¤unu nereden bilmek-
tedirler? 

Bu ayr›nt›lar›n tam anlafl›lmas› için ar›lar›n propolo-
si kullanma fleklini ve yapt›klar› ifllemleri s›ras›yla dü-
flünelim. 

Öncelikle ar›lar bir canl› öldü¤ünde bedeninde bo-
zulmalar›n olaca¤›n› ve ortaya ç›kan maddelerin kovan-
daki canl›lara zarar verebilece¤ini bilmektedirler. Ayr›ca
bu bozulmay› engellemek için ölen canl›n›n özel bir
kimyasal iflleme tabi tutulmas› gerekti¤inin de fark›nda-
d›rlar. Mumyalama ifllemi için de bakteri bar›nd›rmama
özelli¤ine sahip bir madde olan propolisi kullanmakta-
d›rlar. 

Buraya kadar s›ralanm›fl olan bilgiler ›fl›¤›nda düflü-
nerek flu sorular› soral›m: Acaba ar›lar bir canl›da mey-
dana gelebilecek bozulmalar› ve bu bozulman›n zararl›
etkilerini nas›l yok edebileceklerini nereden bilmekte-
dirler? Üstelik sadece bunlar› bilmekle kalmay›p propo-
lis gibi bir maddeyi kullan›ma geçirmeyi nas›l akletmifl
olabilirler? Ar›lara bunu ö¤reten kimdir? Bu maddeyi
ar›lar nas›l keflfetmifllerdir? Formülünü nas›l bulup, üre-
time nas›l geçmifllerdir? Bu formülün bilgisini di¤er ko-
loni üyelerine ve kendilerinden sonra gelen nesillere na-
s›l aktarm›fllard›r?



Mumyalama ifllemi,
antiseptik maddenin
içeri¤i ve üretimi veya
nerelerde kullan›laca¤›
gibi konularda ar›lar›n
bir bilgisinin olamaya-
ca¤› ve vücutlar›nda
bunlar› üretebilecekleri
bir sistemi de kendilerinin meydana getiremeyece¤i
aç›kt›r. Bütün bunlar› ar›lar kendi kendilerine aklede-
mezler. Her aflamas›nda belli bir ak›l ve bilgi gerektiren
bu ifllemleri ar›lar tesadüfen de ö¤renmifl olamazlar.
Çünkü tesadüfler, fluurlu ve ak›lc› hareketler ortaya ç›-
karamazlar.

Bunlar, tüm bu ifllemlerin nas›l yap›laca¤›n›n ar›lara
baflka bir ak›l taraf›ndan ö¤retilmifl oldu¤unu gösterir.
Bu bilgilerin tümünü ar›lara herfleyin yarat›c›s› olan
Allah ilham etmektedir. Yeryüzündeki herfley gibi ar›lar
da Melik (bütün kainat›n sahibi ve mutlak surette hü-
kümdar›) olan Allah'a boyun e¤mifllerdir:

Hak Melik olan Allah pek yücedir. O'ndan baflka
ilah yoktur; Kerim olan Arfl'›n Rabbi'dir. (Mümi-
nun Suresi, 116)

Kovanın En Çalışkan Elemaları: İşçi Arılar

Kovandaki ifllerin aksamamas›nda ve düzenin sa¤-
lanmas›nda en büyük etken iflçi ar›lard›r. Say›n›n çoklu-
¤u nedeniyle ar› kovanlar›nda yap›lmas› gereken çok
fazla ifl vard›r. Yavru ar›lar›n bak›m›, temizlik, beslen-
me, yiyecek toplama ve depolama, güvenlik gibi pek
çok iflten iflçi ar›lar sorumludur. Kraliçe gibi difli olan ifl-
çi ar›lar hücrelerinden ç›kar ç›kmaz, büyük bir h›zla ko-
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van›n ifllerine koyulurlar. ‹flçi ar›lar›n yapt›klar› belli
bafll› ifller flöyle maddelendirilebilir:

1. Kovan›n temizli¤i
2. Ar› larvalar›n›n ve yavrular›n›n bak›m›
3. Kraliçe ar› ve erkek ar›lar›n beslenmesi
4. Bal yap›lmas›
5. Peteklerin inflas› ve onar›m iflleri
6. Kovan›n havaland›r›lmas›
7. Kovan›n güvenli¤i
8. Nektar (bal özü), polen (çiçek tozu), su, reçine gi-

bi malzemelerin toplanmas› ve depolanmas›
On binlerce ar›n›n yaflad›¤› kovandaki düzen, her bi-

reyin üzerine düflen görevi tam olarak yerine getirmesi
ile sa¤lanmaktad›r. Peki kovanda nas›l bir düzen var-
d›r? Ar›lardaki görev da¤›l›m› nas›ld›r ve neye göre be-
lirlenmektedir?

Bu sorular›n cevaplar›n› araflt›ran Alman böcek bi-
limci Gustav Rosch yapt›¤› bir dizi deney sonucunda,
iflçi ar›lar›n kovanda ald›klar› görevlerin yafllar›yla ba¤-
lant›l› oldu¤unu keflfetmifltir. Buna göre iflçi ar›lar ha-
yatlar›n›n ilk 3 haftas›nda birbirinden tamamen farkl›
görevler al›rlar.16 Bu dönemler;

- Birinci dönem: 1. ve 2. gün: Bir iflçi ar›n›n kovan-
daki ilk görevi temizliktir. Bu dönemde ar›lar kuluçka
temizleyicisi olarak görev yaparlar.

- ‹kinci dönem: 3-9. günler: ‹flçi ar›lar hayatlar›n›n 3.
gününden itibaren larvalar› besleme iflini üstlenirler.17

- Üçüncü dönem: 10-16. günler: Bu dönemde ar›la-
r›n balmumu bezleri geliflir ve kovan için petek infla et-
meye bafllarlar. 

- Dördüncü dönem: 17-20. günler: Bu dönem ar›la-
r›n kovan bekçili¤i yapt›klar› dönemdir. Kovana girme-
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ye çal›flan yabanc›lar› kokular›ndan teflhis eder ve en-
gellerler.

- Beflinci dönem: 21. gün ve sonras›: ‹flçilerin bu son
dönemdeki görevleri besin toplay›c›l›¤›d›r. 

Gerçekte ar›lar›n görevlerinin belirlenmesinde sade-
ce yafl etken de¤ildir. Her ar›n›n belli sorumluluklar› ol-
mas›na ra¤men acil durumlarda ar›lar hemen görevle-
rinde de¤ifliklik yapabilirler. Bu, ar› kovan› gibi kalaba-
l›k bir topluluk için son derece önemli bir avantajd›r.
E¤er ar›lar aras›ndaki görev da¤›l›m› kat› kurallara ba¤-
l› olsayd›, beklenmeyen bir olayla karfl›lafl›ld›¤›nda ko-
loni zor durumda kalabilirdi. Örne¤in kovana büyük
bir sald›r› oldu¤unda sadece gardiyan ar›lar savafla ka-
t›lsalard›, di¤erleri kendi ifllerine devam etselerdi elbet-
te ki bu kovan aç›s›ndan tehlikeli olurdu. Oysa
böyle bir durumda koloninin büyük bir bö-
lümü savunmaya kat›l›r ve öncelikle
kovan güvenli hale getirilir. 



Kuran'da Ad› Geçen Canl›lar46

Asl›nda ar›lar›n ani görev de¤iflimleri sa¤l›k konu-
sunda görev yapan bir kiflinin, birdenbire mimarl›k ya
da mühendislik yapar hale gelmesinden farkl› de¤ildir.
Burada bir karfl›laflt›rma yapal›m ve öncelikle insanlar
üzerinde düflünelim. De¤iflik konularda görev alabilen
kifliler zeki olarak nitelendirilirler. Bir insan için normal
olan bu özellikler bir böcek için söz konusu oldu¤unda
elbette durum de¤iflmektedir. Çünkü insanlar de¤iflik
alanlarda e¤itim alarak ya da belli bir tecrübe neticesin-
de bir bilgi birikimi ve deneyim kazanabilirler. Ama bu-
rada söz konusu olan ar›lard›r. Ar›lar›n yetenekleri ve
bilgi birikimleridir. Bunun ola¤anüstü bir durum oldu-
¤u aç›kt›r. Bu durumda flu soruyu sormak gerekir: Ar›-
lardaki bilgi birikimi ve yeteneklerin kayna¤› nedir? Bu
yetenekler onlara kim taraf›ndan verilmifltir?

Ar›lardaki bu yeteneklerin nedeni evrim teorisi sa-
vunucular›na göre ya tesadüflerdir ya da "tabiat ana"n›n
onlara bir hediyesidir. Evrimciler do¤a ya da tabiat ana
olarak nitelendirdikleri gücün ar›lar› usta birer mimar,
usta birer bak›c›, usta birer bal üreticisi haline getirdi¤i-
ni iddia ederler. Oysa kufllar›n, böceklerin, sürüngenle-
rin, a¤açlar›n, tafllar›n, çimenlerin, çiçeklerin oluflturdu-
¤u "do¤a" kavram› tesadüfleri kullanarak bir ar› meyda-
na getiremez. Bir ar›n›n kanad›n›, ar›lardaki peteklerin
hepsini ayn› ölçülerde alt›genlerden yapabilecek bir ye-
tene¤i, ar›lar›n üreme sistemini k›sacas› ar›n›n tek bir
vücut parças›n› bile yaratamaz. Çünkü do¤an›n kendisi-
ni de Allah yaratm›flt›r. Do¤ay› oluflturan her parçay›
tüm detaylar›yla birlikte Allah tasarlam›flt›r.

Ar›lar da yeryüzündeki bütün canl›lar gibi Allah'›n
ilham›yla hareket ederler. Yapt›klar› bilinçli hareketle-
rin, sahip olduklar› yeteneklerin tek kayna¤› budur.
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EN AZ MALZEME İLE EN FAZLA 
DEPOLAMA

Balar›lar› küçük balmumu parçalar›na flekil vererek,
30.000 ar›n›n yaflayabilece¤i ve birlikte çal›flabilece¤i bir
kovan infla ederler. 

Kovan, her bir yüzünde yüzlerce küçük hücre bulu-
nan balmumu duvarl› peteklerden oluflur. Bütün petek
hücreleri tam olarak ayn› büyüklüktedir. Bu mühendis-
lik harikas›, binlerce ar›n›n birlikte ortak çal›flmas›yla
oluflur. Ar›lar, bu hücreleri, besin depolamak ve genç
ar›lar›n bak›m› için kullan›rlar.

Balar›lar›, petek hücrelerini milyonlarca y›ld›r (100
milyon y›l öncesine ait ar› fosili bulunmufltur) alt›gen
fleklinde infla ederler. Acaba neden sekizgen veya befl-
gen gibi geometrik flekiller de¤il de özellikle alt›gen se-
çilmifltir? Bu sorunun cevab›n› matematikçiler veriyor:
"Birim alan›n maksimum kullan›m› için en uygun ge-
ometrik flekil alt›gendir." Petekler alt›gen yerine baflka
bir biçimde infla edilseydi kullan›lmayan bölgeler orta-
ya ç›kacak, böylece daha az bal depolanabilecek ve ko-
vandan daha az say›da ar› yararlanabilecekti.

Derinlikleri ayn› oldu-
¤u sürece üçgen ve dört-

gen hücrelerde de alt›-
gen hücrelerdeki ka-

dar bal depo edile-
bilirdi. Ancak bu
flekillerden çev-

resi en k›sa olan
alt›gendir. Ayn› ha-

cime sahip olmas›na
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ra¤men, alt›gen hücreler için kullan›lan malzeme üçgen
veya dörtgen için kullan›landan daha azd›r. 

Bu durumda flu sonuca var›l›r: Alt›gen hücre, en çok
miktarda bal depolarken, inflas› için en az balmumu ge-
rektiren flekildir. Karmafl›k geometri ifllemleri ile ortaya
ç›kan bu sonuç, elbette ar›lar taraf›ndan hesaplanm›fl
de¤ildir. Bu küçük hayvanlar, alt›geni, yarat›l›fllar›n›n
bir gere¤i olarak, yaln›zca kendilerine ö¤retildi¤i, bir
baflka deyiflle "vahyedildi¤i" için kullanmaktad›rlar. 

Ar›lar›n alt› köfleli hücreleri her yönden kullan›fll› bir
tasar›md›r. Hücreler birbirine uygun ve duvarlar› ortak-
t›r. Bu, yine en az balmumuyla en fazla depolamay› sa¤-
lar. Hücre duvarlar› oldukça ince olmalar›na ra¤men
kendi a¤›rl›kl›klar›n›n birkaç kat›n› tafl›yabilecek güçte-
dirler.

Ar›lar hücrelerin yan yüzeylerinin yan› s›ra, petekle-
rin dip k›s›mlar›n› da yaparken en çok tasarruf ilkesini
göz önünde bulundururlar.

Petekler, s›rt s›rta vermifl iki s›ral› bir dilim fleklinde
yap›l›r. Bu durumda iki hücrenin birleflim noktalar›
problemi do¤acakt›r. Bu sorun, hücre tabanlar›n›n, üç
eflkenar dörtgeni birlefltirerek infla edilmesiyle çözül-
müfltür. Pete¤in bir yüzünde üç hücre yap›lmas›, taba-
n›n öteki yüzdeki bir hücre taban›n›n kendili¤inden ya-
p›lm›fl olmas› demektir. 

Taban eflkenar dörtgen fleklindeki balmumu plakala-
r›ndan olufltu¤undan, bu yöntemle yap›lan hücrelerin
dibinde afla¤› do¤ru bir derinleflme görülür. Bu hücre-
nin hacminin, dolay›s›yla da depolanacak bal›n miktar›-
n›n artmas› demektir. 
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Petek Hücrelerinin Özellikleri

Bal ar›lar›n›n petek inflas› s›ras›nda dikkat ettikleri
bir baflka özellik, hücrelerin e¤imidir. Hücreler her iki
yana do¤ru 13'er derece yükseltilerek yere tam paralel
olmalar› engellenir. Böylece bal, a¤›z k›sm›ndan ak›p
gitmez.

‹flçi balar›lar› çal›fl›rken birbirlerine halkalar fleklinde
as›larak salk›m biçiminde toplan›rlar. Bundaki amaç,
balmumu üretimi için gerekli olan ›s›n›n sa¤lanabilme-
sidir. Kar›nlar›ndaki torbac›klar saydam bir s›v› üretir-
ler. Bu s›v›, d›flar› s›zar ve beyaz ince balmumu tabaka-
lar›n› sertlefltirir. Ar›lar, balmumunu ayaklar›ndaki kü-
çük kancalarla toplarlar. Bu balmumunu a¤›zlar›na ko-
yarlar ve yumuflay›ncaya kadar a¤›zlar›nda ifllerler ve
peteklerde onu flekillendirirler. Birçok ar› birlikte hare-
ket ederek, balmumunun yumuflak ve ifllenebilir halde
kalmas› için çal›flma yerinin tam istenilen ›s›da olmas›n›
sa¤larlar. 

Pete¤in inflas›nda çok ilginç bir nokta daha vard›r:
Pete¤in yap›lmas›na kovan›n üst k›sm›ndan bafllan›r ve
ayn› anda iki-üç dizi afla¤› do¤ru örülür. Bir petek dili-



Kuran'da Ad› Geçen Canl›lar50

mi her iki yana do¤ru genifllerken, önce içerdi¤i iki s›ra-
n›n tabanlar› birleflir. Bu ifl gayet uyumlu ve düzenli bir
flekilde gerçekleflir. Öyle ki pete¤in farkl› iki ya da üç
parçadan meydana getirildi¤ini farketmek mümkün de-
¤ildir. Ayn› anlarda de¤iflik uçlardan yap›lan petek di-
limleri o kadar düzgündür ki, yüzlerce aç› bar›nd›rma-
s›na ra¤men tek parça bir yap› izlenimi verir.

Bunun oluflabilmesi için, ar›lar›n bafllang›ç ve birlefl-
me noktalar› aras›ndaki uzakl›klar› önceden hesaplay›p,
hücrelerin boyutlar›n› ona göre planlamalar› gerekir.
Binlerce ar›n›n bu kadar hassas bir hesab› tutturabilme-
si bilim adamlar›n› hayretler içinde b›rakm›flt›r.

‹nsanlar›n bile alt›ndan kalkamayaca¤› bu ifli ar›lar›n
düzenleyebileceklerini düflünmenin ak›lc› olmad›¤› or-
tadad›r. O kadar ince bir hesap ve ayr›nt›l› bir organi-
zasyon vard›r ki, bunu kendi kendilerine baflarmalar›
mümkün de¤ildir.

Öyleyse ar›lar bunu nas›l baflarmaktad›rlar? Evrim
taraftarlar›n›n bu konuda söyleyecekleri tek fley, olay›n
"içgüdü" sayesinde baflar›ld›¤›d›r. Ama bu içgüdü deni-
len, nas›l bir fleydir ki, ayn› anda binlerce ar›ya hitap et-
mekte ve onlar›n kollektif bir ifl yapmalar›n› sa¤lamak-
tad›r? Çünkü ar›lar›n her birinin kendi "içgüdüleri" ile
böyle bir ifle yönlendirilmeleri yeterli olmayacakt›r;
yapt›klar› iflin birbiriyle uyumlu olmas› da gerekmekte-
dir. Bu sebeple ayn› merkezden gelen bir "içgüdü" ile
yönlendirilmelidirler. Farkl› noktalardan kovan› infla et-
meye bafllayan, hiçbir aç›kl›k kalmadan ve tüm alt›gen-
ler eflit olacak biçimde infla ettiklerini birlefltiren ar›lar,
hiç flüphesiz ki ayn› merkezden "içgüdü"sel mesajlar al›-
yor olmal›d›rlar!....

Yapt›¤›m›z aç›klamada kulland›¤›m›z "içgüdü" keli-
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mesi Yusuf Suresi'nin 40. ayetinde yer alan "kuru
isim"lerden baflka birfley de¤ildir. Böylesine apaç›k ger-
çekleri örtbas edebilmek endiflesiyle  "kuru isimler" üze-
rinde ›srar etmenin bir faydas› yoktur. Ar›lar, topluca
tek bir yerden yönlendirilmekte ve gerçekte yapamaya-
caklar› iflleri baflarmaktad›rlar. Onlar› buna yönelten de
ismi konulmufl fakat hiçbir tan›m› olmayan içgüdüler
de¤il, Nahl Suresi'nde bildirildi¤i üzere, "vahiy"dir. Bu
küçük hayvanlar, kendilerini belirli bir görev için yarat-
m›fl olan Allah'›n, kendilerine verdi¤i "program"› uygu-
lamaktad›rlar.

ARILAR ALLAH'IN İLHAMIYLA 
HAREKET EDERLER

Bu bölüm boyunca inceledi¤imiz gibi, ar›lar›n yap-
t›klar› ço¤u ifl insanlar için son derece hayranl›k verici-
dir. Birkaç haftal›k k›sa bir yaflam süresi olan balar›lar›
s›rayla bir iflten di¤erine geçerek kovandaki tüm iflleri
yaparlar. Yavru bak›m›ndan petek inflas›na, besin bul-
maktan bal üretimine kadar her ifli baflar›rlar. 

Bu flafl›rt›c› iflleri baflaran bir balar›s›n›n sinir siste-
minde 7000 dolay›nda sinir hücresi bulunur. Oysa bir
insan›n sinir hücreleri say›s› bunun 2 milyon kat›d›r. Bu-
na karfl›l›k balar›s›, insanlar› hayrete düflüren flu iflleri
kusursuzca yapabilmektedir:

-Kovanda bir dizi karmafl›k ifli yapar: Yavrular› bes-
leme, temizlik yapma, havaland›rma, onarma, yar›klar›
kaplama gibi;

-Özellikle dost ve düflman ar›lar› ay›rt edebilir.
-Günefl'in aç›s›na göre yön belirleyebilir.
-Ultraviyole ›fl›nlar›n› fark edebilir.
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-Tafl›d›¤› polen (çiçektozu) a¤›rl›¤›n› hesaplayabilir.
-Gö¤ün parlakl›¤›na, yeryüzündeki iflaretlere baka-

rak ve yolu üzerindeki kokular› alg›layarak do¤ru bir
uçufl rotas› tutturabilir.

-Uçufl s›ras›nda katetti¤i uzakl›¤› hesap edebilir. 
-Besin b›rakmak için kovan›n en uygun bölümünü

tespit edebilir.
-Kovanda yap›lan dansta hareketlerin frekans›n› öl-

çebilir ve bu yolla yiyecek kayna¤›n›n uzakl›¤›n› anla-
yabilir.

-Dikine konulmufl bir kovanda dans edildi¤inde Gü-
nefl ile yiyecek kayna¤› aras›ndaki aç›y› hesaplayabilir.

-Son derece kusursuz düzgünlükte alt›gen petekler
infla edebilir.

Ar›lara, bu ola¤anüstü özellikleri kim vermifltir? ‹n-
sanlar›n yapamayacaklar› hesaplar› yapabilen, say›s›z
özellikle donat›lm›fl bu canl›lar, nas›l var olmufllard›r?
Bu hayvanlar nas›l olur da, dünyaya gelir gelmez, hiçbir
e¤itim almadan, inan›lmaz ifller baflar›rlar? Dahas›, gö-
revlerini toplumsal bir düzen içinde nas›l olur da kusur-
suzca yerine getirirler? Sahip olduklar› organizasyon
ancak çok üstün bir ak›l taraf›ndan yap›labilecek kadar
kusursuzdur. Peki bu fluursuz canl›lar nas›l böyle bir or-
ganizasyonu gerçeklefltirebilirler?

‹flte bu sorular üzerinde düflündü¤ümüzde karfl›m›-
za ç›kan tek bir gerçek vard›r: Ar›lara bu özellikleri, bu
flafl›rt›c› yetenekleri veren sonsuz kudret sahibi olan
Allah't›r. Allah yaratt›¤› tüm canl›larda oldu¤u gibi ar›-
larda da s›n›rs›z ilmini ve örneksiz yarat›fl›n› bizlere
göstermektedir. Bu yarat›l›fla flahit olan insan için yapa-
cak tek fley, herfleyin hakimi olan Rabbimizi yüceltmek
ve O'na teslim olmakt›r.
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SİVRİSİNEK 
MUCİZESİ

Allah kendi varl›¤›n›n say›s›z delillerini insanlar›n
gözleri önüne sermifltir. O kendi sonsuz akl›n› ve ilmini
diledi¤i canl› üzerinde tecelli ettirir. Sonsuz rahmetiyle,
en umulmad›k en aciz, hatta ço¤u zaman bir beyne bile
sahip olmayan canl›lara hayranl›k uyand›ran ifller yap-
t›r›r. Bunun bir sonucu olarak, kufllardan sürüngenlere,
balinalardan böceklere kadar büyük küçük birçok canl›,
insanlar› hayrete düflüren ve kendilerinden beklenme-
yen hareket ve davran›fllar sergilerler. Bu hareketlerin
ço¤u insanlar› flafl›rt›r. Bir ço¤unun karfl›s›nda (örne¤in
örümce¤in çelikten daha sa¤lam bir ip üretmesi) kendi-
ni ak›ll›, bilgili, fluurlu gören insan aciz kal›r, hatta bu-
nun benzerini taklit etmeye dahi güç yetiremez.

‹flte bu bölümün konusu olan sivrisinek de, birçok
yönden insanlar› hayrete düflürecek davran›fllar sergile-
yen canl›lardan yaln›zca birisidir. Hatta bu canl›lardan
en s›k karfl›laflt›¤›m›z, varl›¤›na en çok aflina oldu¤u-
muz, belki de en az önem verdi¤imiz ve en de¤ersiz
gördü¤ümüzdür. Bu özellikler düflünüldü¤ünde "O hal-
de, neden sivrisinek?" sorusu gelebilir akl›n›za. Allah
bir ayette flöyle buyurmaktad›r:

fiüphesiz Allah, bir sivrisine¤i de, ondan üstün olan›
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da, (herhangi bir fleyi) örnek vermekten çekinmez.
Böylece iman edenler, kuflkusuz bunun Rablerinden
gelen bir gerçek oldu¤unu bilirler; inkâr edenler ise,
"Allah, bu örnekle neyi amaçlam›fl?" derler. (Oysa
Allah,) Bununla birço¤unu sapt›r›r, birço¤unu da hida-
yete erdirir. Ancak O, fas›klardan baflkas›n› sapt›rmaz.
(Bakara Suresi, 26)

Bu gerçekten haberdar olan insana düflen Allah'›n
yaratt›¤› deliller üzerinde samimi olarak düflünmek ve
Kuran'da bildirildi¤i gibi Allah'tan korkmakt›r.

SİVRİSİNEĞİN OLAĞANÜSTÜ 
MACERASI

Sivrisineklerle ilgili olarak genelde bilinen, onlar›n
kanla beslendikleridir. Oysa bu pek de do¤ru bir bilgi
de¤ildir. Çünkü sivrisineklerin tamam› de¤il sadece di-
flileri kan emer. Ayr›ca diflilerin kan emme sebepleri bes-
lenme ihtiyaçlar› de¤ildir. Hem difliler hem de erkekle-
rin besinleri çiçek özleridir. Diflilerin, erkeklerden farkl›
olarak kan emmelerinin tek nedeni, tafl›d›klar› yumurta-
lar›n olgunlaflmak için kanda bulunan proteinlere ihti-
yaç duymalar›d›r. Baflka bir deyiflle difli sivrisinek sade-
ce türünün devam›n› sa¤lamak için kan emer.

Sivrisineklerin di-
¤er özelliklerine geç-
meden önce bir nokta-
n›n sürekli hat›rda tu-
tulmas›nda fayda var-
d›r. Allah'›n ayette
dikkat çekti¤i bu can-
l›daki kusursuz tasa-
r›m, fluurlu ve bilinçli
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davran›fllar incelendi¤inde sivrisineklerin tesadüfen
oluflamayacaklar› gerçe¤i aç›kça görülmektedir. Sivrisi-
nekleri de yeryüzündeki bütün canl›lar gibi Allah yarat-
m›flt›r.

Sivrisine¤in en ola¤anüstü ve hayranl›k uyand›r›c›
özelliklerinden bir tanesi geliflim sürecidir. Bir canl›n›n
küçük bir kurttan, çeflitli de¤ifliklikler geçirerek sivrisi-
ne¤e dönüflümünün k›sa öyküsü flöyledir:

Kanla beslenen ve olgunlaflan sivrisinek yumurtala-
r›, yaz ya da sonbahar aylar›nda, nemli yapraklar›n üze-
rine veya kurumufl gölcüklere difli sivrisinekler taraf›n-
dan b›rak›l›rlar. Anne sivrisinek ilk önce karn›n›n alt›n-
daki hassas al›c›lar yard›m›yla, zeminde yumurtalar için
uygun koflullar arar. Gereken özelliklere sahip bir yer
buldu¤unda yumurtlamaya bafllar. Uzunluklar› 1 mili-
metreyi dahi bulmayan yumurtalar tek tek ya da grup-
lar halinde olmak üzere s›rayla dizilirler. Baz› türler ise
yumurtalar›n› bir sal olufltururcas›na birbirine yap›flm›fl
flekilde b›rak›rlar. Bu yumurta gruplar›n›n baz›lar›nda
300 kadar yumurta bulunur. 

Anne sivrisine¤in özenle yerlefltirdi¤i beyaz renkli
yumurtalar hemen koyulaflmaya bafllar ve bir-iki saat
içinde de tamamen simsiyah hale gelirler. Bu koyu renk,
böceklerin ve kufllar›n kendilerini
fark etmelerini engelledi¤inden
yumurtalar için önemli bir koru-
ma sa¤lar. Yumurtalardan baflka

Sal fleklindeki sivrisinek yumurtalar›
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baz› larvalar da bulunduklar› mekana göre renk de¤ifli-
mine u¤rarlar ve bu sayede korunurlar.

Çeflitli etkenlerden faydalanarak renk de¤ifltirmek
oldukça karmafl›k kimyasal ifllemlerin sonucunda ger-
çekleflir. Elbette ki sivrisineklerin de¤iflik evrelerindeki
renk de¤iflimlerinden ne yumurtalar›n, ne larvalar›n, ne
de anne sivrisine¤in haberi yoktur. Bu canl›lar›n böyle
bir sistemi kendilerinin oluflturmas› ya da bu sistemin
tesadüfen ortaya ç›km›fl olmas› da söz konusu de¤ildir.
Sivrisinekler ilk ortaya ç›kt›klar› andan itibaren bu sis-
temlerle birlikte yarat›lm›fllard›r.

Yumurtadan Çıkış

Kuluçka dönemi tamamland›¤›nda kurtçuklar he-
men hemen ayn› zamanda yumurtadan ç›kmaya bafllar-
lar. Aral›ks›z bir flekilde beslenen kurtçuklar süratle bü-
yürler. K›sa bir zamanda derileri daha fazla büyümele-
rini engelleyecek kadar gerginleflir. Bu ilk deri de¤iflimi
zaman›n›n geldi¤inin bir göstergesidir. Bu evrede, ol-
dukça sert ve gevrek olan deri kolayca k›r›l›r. Sivrisinek
kurtçu¤u, geliflimini tamamlay›ncaya kadar iki kez da-
ha deri de¤ifltirecektir. 

Kurtçuklar›n beslenmesi için tasarlanm›fl olan yön-
tem oldukça ilginçtir. Kurtçuklar, tüylerden oluflan yel-
paze biçimindeki iki uzant›yla su içinde küçük girdap-
lar oluflturarak, bakteri ve di¤er mikroorganizmalar›n
a¤›zlar›na do¤ru akmalar›n› sa¤larlar. Su içinde baflafla-
¤› duran kurtçuklar›n solunumu ise dalg›çlar›n kullan-
d›¤› "flnorkel" benzeri bir hava hortumuyla sa¤lan›r. Vü-
cutlar›nda salg›lanan yap›flkan bir salg› da suyun hava
ald›klar› deliklerden içeri kaçmas›n› engeller. Görüldü-
¤ü gibi bu canl›, birçok hassas dengenin birarada iflle-
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mesi sayesinde yaflam›n› sürdürmektedir. Hava hortu-
mu olmasa sivrisinek kurtçu¤u yaflayamayacak, yap›fl-
kan salg› olmasa hortum suyla dolacakt›r. Bu iki siste-
min birbirinden farkl› zamanlarda oluflmas› sivrisine¤in
bu evrede ölmesi demektir. Bu da sivrisine¤in bütün sis-
temleriyle eksiksiz ortaya ç›kt›¤›n› yani yarat›ld›¤›n› ka-
n›tlar.

Kurtçuklar bir kez daha deri de¤ifltirmifllerdir. Son
deri de¤ifltirme di¤erlerinden oldukça farkl›d›r. Bu evre-
de kurtçuklar gerçek bir sivrisinek olmak için son aflama
olan "pupa" dönemine girmifllerdir. ‹çinde bulundukla-
r› k›l›f iyice gerginleflmifltir.  Bu da pupan›n art›k bu k›-
l›ftan kurtulma zaman›n›n geldi¤ini gösterir. K›l›f›n
içinden öylesine farkl› bir canl› ç›kar ki, bunlar›n ayn›
canl›n›n farkl› geliflim evreleri oldu¤una inanmak ger-
çekten zordur. Görüldü¤ü gibi bu de¤iflim, ne kurtçu-
¤un, ne difli sivrisine¤in tasarlayamayaca¤› kadar kar-
mafl›k ve hassas bir ifllemdir...

Bu son de¤iflim s›ras›nda bir boru arac›l›¤›yla suyun
üstüne uzanm›fl olan solunum delikleri kapanaca¤›n-
dan, hayvan havas›z kalma tehlikesiyle yüz yüze kal›r.
Ama yeni ç›kan canl›n›n solunumu art›k bu kanaldan
de¤il, bafl taraf›nda beliren iki boru arac›l›¤›yla yap›la-
cakt›r. Bu yüzden k›l›f de¤ifltirmeye bafllamadan önce
bunlar su yüzüne ç›kar. Pupa kozas›n›n içindeki sivrisi-
nek art›k iyice geliflmifltir.  Bir anten biçimindeki duyar-
galar›, hortumlar›, ayaklar›, gö¤sü, kanatlar›, karn› ve
bafl›n›n büyük bölümünü kaplayan gözleri ile sivrisinek
art›k uçmaya haz›rd›r.

Pupan›n kozas› bafl taraftan y›rt›l›r. Bu aflamada en
büyük tehlike kozan›n içine su girmesidir. Ancak y›rt›-
lan kozan›n bafl taraf›, sine¤in kafas›n›n su ile temas›n›
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engelleyecek yap›da özel bir yap›flkan s›v›yla kaplan-

m›flt›r. Bu an çok önemlidir; en ufak bir rüzgar bile suya

düflüp ölmesine yol açaca¤› için sivrisinek suya sadece

ayaklar› de¤erek ç›kmak zorundad›r. Bunu baflar›r.

Acaba ilk sivrisinek böyle bir dönüflümü geçirecek

"yetene¤e" nas›l ulaflm›flt›r? Bir kurtçuk, kendi kendine,

üç kez deri de¤ifltirip bir sivrisine¤e dönüflmeye "karar"

m› vermifltir? 

Elbette hay›r, aç›kt›r ki, Allah'›n örnek verdi¤i bu

canl› özel olarak bu flekilde yarat›lm›flt›r. 

Sivrisine¤in "kan emme" tekni¤i ise ak›llara durgun-

luk verecek kadar detayl› yap›lar›n birlikte ifllemesiyle

oluflan kompleks bir sisteme ba¤l›d›r.

Hedef üzerine konan sivrisinek, hortumundaki du-

dakç›klar arac›l›¤›yla önce bir nokta seçer. Sivrisine¤in

Sivrisine¤in

geliflim evreleri
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bir fl›r›ngaya benzeyen
i¤nesi özel bir k›l›fla ko-
runmufltur. Kan emme
ifllemi s›ras›nda iflte bu
k›l›f i¤neden s›yr›l›r.

Deri, san›ld›¤› gibi
i¤nenin bas›nçla deriye
bat›r›lmas› yöntemiyle
delinmez. Buradaki as›l

görev, b›çak keskinli¤indeki üst çene ve üzerinde geriye
do¤ru e¤imli difllerin bulundu¤u alt çeneye düflmekte-
dir. Alt çene testere gibi ileri-geri hareket eder ve deri üst
çenenin yard›m›yla adeta kesilir. Aç›lan yar›ktan içeri
sokulan i¤ne kan damar›na ulafl›nca delme ifllemine son
verilir. Sivrisinek art›k kan emmeye bafllayacakt›r.

Ancak bilindi¤i gibi insan vücudu, damarlardaki en
ufak bir zedelenme karfl›s›nda kan› an›nda p›ht›laflt›ra-
rak, o bölgedeki kan ak›fl›n› durduran bir enzime sahip-
tir. Asl›nda bu enzimin sivrisinek için büyük bir prob-
lem oluflturmas› gerekmektedir. Çünkü sine¤in açt›¤›
deli¤e de vücut an›nda tepki gösterecek, o noktadaki
kan hemen p›ht›laflmaya bafllayacak ve yara onar›lacak-
t›r. Tabii ki bu da sivrisine¤in hiç kan emememesi de-
mektir.

Ama sivrisinek için bu sorun tamamen ortadan kal-
d›r›lm›flt›r. Sivrisinek kan emmeye bafllamadan önce,
vücudunda salg›lad›¤› özel bir s›v›y› soktu¤u canl›n›n
damar›nda açt›¤› deli¤in içine b›rakmaktad›r. Bu s›v›,
kandaki p›ht›laflmay› sa¤layan enzimi etkisiz hale geti-
rir. Böylece, p›ht›laflma sorunu olmadan, sivrisinek besi-
nine ulaflabilir. Sivrisine¤in soktu¤u yerde oluflan kafl›n-
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t› ve fliflmeye neden olan da  iflte bu p›ht›laflmay› engel-
leyici s›v›d›r. 

Bu, kuflkusuz ola¤anüstü bir ifllemdir ve karfl›m›za
flu sorular› ç›kar›r:

1) Sivrisinek, insan vücudunda bu tür bir p›ht›laflt›-
r›c› enzim oldu¤unu nereden bilmektedir?

2) Bu enzime karfl› kendi vücudunda bir salg› gelifl-
tirmesi için, enzimin içeri¤ini (kimyas›n›) bilmek zorun-
dad›r. Bu nas›l olabilir?

3) Böyle bir bilgiye ulaflsa(!) bile, nas›l olup da kendi
vücudunda böyle bir salg› üretip, bunu i¤nesine aktara-
cak "teknik donan›m"› oluflturabilir?

Asl›nda bütün bu sorular›n cevab› basittir: Sivrisinek
bunlar›n hiçbirini baflaramaz. Ne bunun için gerekli ak-
la, ne kimya bilgisine, ne de salg›y› üretecek "laboratu-
var" donan›m›na sahiptir. Bahsetti¤imiz varl›k, bir kaç
milimetre büyüklü¤ünde ak›ls›z ve bilinçsiz bir sinektir,
o kadar!...

Onu böyle inan›lmaz, ola¤anüstü ve hayranl›k veri-
ci bir sisteme sahip k›lan ise, insan› da sivrisine¤i de ya-
ratan, "göklerin, yerin ve her ikisi aras›ndakilerin Rabbi
olan" Allah't›r.

Allah bir ayetinde Kendisinden baflka gerçek dost ve
yard›mc› olmad›¤›n› haber vermekte ve kullar›na flöyle
buyurmaktad›r: 

Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destekçisi)dir.
Onlar› karanl›klardan nura ç›kar›r; inkar edenlerin ve-
lileri ise ta¤ut'tur. Onlar› nurdan karanl›klara ç›kar›r-
lar. ‹flte onlar, ateflin halk›d›rlar, onda süresiz kalacak-
lard›r. (Bakara Suresi, 257)
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ÖRÜMCEK 
MUCİZESİ

Yeryüzünde yüzlerce cins örümcek yaflar. Bu küçük
hayvanlar kimi zaman yuvas›n›n statik hesaplar›n› ya-
pabilen bir inflaat mühendisi, kimi zaman üstün tasa-
r›mlar yapan bir iç mimar, kimi zaman ola¤anüstü güç-
lü ve esnek ipler, öldürücü zehirler, eritici asitler üreten
bir kimyager, kimi zaman da son derece kurnaz taktik-
lerle avlanan bir avc› olarak karfl›m›za ç›kabilirler. 

Sahip olduklar› say›s›z üstün özelliklere ra¤men,
günlük hayatta kimse örümceklerin ne kadar özel yara-
t›lm›fl varl›klar oldu¤unu düflünmez bile. Bu umursa-
maz yap›ya göre etraftaki herfley gibi örümceklerin var-
l›¤›n›n da flafl›lacak bir yönü yoktur. Oysa bu, son dere-

ce hatal› bir düflünce-
dir. Çünkü do¤adaki
tüm canl›lar gibi örüm-
ceklerin davran›fllar›n›
örne¤in avlanma yön-
temlerini, üreme flekil-
lerini, savunma taktik-
lerini inceledikçe, bu
konuda detayl› bilgiler
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edindikçe hayret uyand›ran örneklerle karfl›lafl›r›z. 
Bu bölümde ele al›nan canl› yani örümcek de hem

davran›fllar› ile hem de sahip oldu¤u kusursuz meka-
nizmalarla evrim teorisini tek bafl›na yalanlayan, daha
aç›k bir ifadeyle "evrim teorisini çökerten" canl›lardan
biridir. ‹lerleyen sayfalarda örümce¤in yarat›l›fl›ndaki
detaylarda Allah'›n say›s›z mucizesi görülecek, ayn› za-
manda teorilerini tesadüflere dayam›fl olan evrimci zih-
niyetin içine düfltü¤ü durum da bir kez daha gözler
önüne serilecektir.

ÖRÜMCEKLERİN AVLANMA 
YÖNTEMLERİ

Ço¤u insan örümcekleri sadece, avlanmak için a¤
kuran hayvanlar olarak bilir. Bu eksik bir bilgidir çünkü
birer mimarl›k ve mühendislik harikas› olan bu a¤lar,
örümceklerin avlanmak için kulland›klar› tek yöntem
de¤ildir. Örümcekler, a¤ örmenin yan› s›ra avlanmak
için son derece flafl›rt›c› taktikler de kullan›rlar. Bunlar-
dan birkaç tanesini flöyle s›ralamak mümkündür:

Çölde Yaşayabilmek İçin Kapı Tuzağı

Birçok canl› için çöl iklimi öldürücü olabilecek dere-
cede s›cakt›r. Ancak baz› canl›lar bu s›cakl›¤a ra¤men
çölde yaflam sürdürebilecekleri yeteneklere sahiptirler.
Gerek avlanma flekilleri, gerek vücut yap›lar›, gerekse
davran›fl biçimleri çöl ortam›nda rahatl›kla yaflamalar›-
n› sa¤lar. Bu bölümün konusunu oluflturan örümcekle-
rin bir türü de çölde yaflamak için gerekli olan özellikle-
re sahiptir. "Kap› tuzakl› örümcek" ad› verilen bu canl›,
çöl zeminine yapt›¤› ve ›s›ya karfl› izole etti¤i yuvas›nda
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hem s›caktan korunur, hem de bu yuvay› av›n› yakala-
mak için bir tuzak olarak kullan›r.18

Örümcek ilk olarak topra¤› kazarak bir oyuk açar.
Salg›lad›¤› özel bir s›v› ile toprak parçac›klar›n› birleflti-
rerek oluflturdu¤u tünelin içini s›var. Bu ifllem, yuvada
oluflabilecek çökmelere karfl› duvarlar› güçlendirir. Da-
ha sonra yuvan›n içini de salg›lad›¤› ipekle kaplar. Bu
s›vama yöntemi günümüz yap›lar›nda da kullan›lan ›s›
izolasyonu yöntemlerine benzer. Bu sayede yuvan›n içi,
yüksek çöl ›s›s›na karfl› yal›t›lm›fl olur. 

Yuvan›n ikinci özelli¤i ise bir tuzak niteli¤inde olma-
s›d›r. Örümcek salg›lad›¤› ipekle yuvan›n girifline bir
kapak yapar. Bu kapa¤›n bir kenar› sa¤lam bir ipek
mentefleyle yuvaya ba¤l› oldu¤undan adeta bir kap›
olarak kullan›l›r. Bu kap› ayn› zamanda örümce¤in av-
lar›ndan gizlenmesini de sa¤lamaktad›r. Örümcek, ipek
kap›n›n üzerini çal› ç›rp› ve toprak ile kamufle eder. Da-
ha sonra yuvan›n d›fl›ndan içine do¤ru, yapraklar›n al-
t›ndan gergin iplikler çeker. Yuvaya yaklaflan bir böcek
yapraklara veya topra¤a bast›¤›nda, zeminin alt›nda bu-
lunan iplikleri titrefltirir. Bu titreflimler sayesinde yuva-
n›n içindeki örümcek av›n›n yaklaflt›¤›n› alg›layabilir.
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Bütün bu sistemi kurduktan sonra örümcek, yuvas›na
girip av›n› beklemeye bafllar.19

Kap› tuzakl› örümcekler yapt›klar› yuvada 10 y›l bo-
yunca yaflayabilirler. Bütün ömrünü bu karanl›k tünel-
de geçiren örümcek hemen hemen hiç d›flar› ç›kmaz.
Av›n› yakalamak için kapa¤› açt›¤›nda bile, arka ayakla-
r›n› yuvadan ç›karmaz. E¤er yuvan›n kap›s› bir çubukla
aç›l›rsa, örümcek yuvan›n a¤z›na gelir ve kap›y› kapat-
mak için büyük bir çaba harcar. Difliler yuvalar›ndan hiç
ç›kmazken, erkek örümcekler sadece efl aramak için yu-
valar›n› terk ederler. Difli örümcekler yavrulama zama-
n›, kapa¤› salg›lad›klar› ipekle yuvan›n a¤z›na birleflti-
rerek girifli s›k›ca kapat›rlar. Böyle bir durumda anne
örümce¤in bir y›l boyunca hiç d›flar› ç›kmadan yuvada
kalabildi¤i gözlenmifltir.

Kap› tuzakl› örümcek geceleri avlan›r, gündüzleri ise
yuvas›n›n kap›s›n› s›k›ca kapat›r. Gece olmaya bafllay›n-
ca örümcek kap›y› aralay›p havan›n tam karar›p karar-
mad›¤›n› kontrol eder. E¤er gece olmuflsa kapa¤› arala-
y›p ön bacaklar›n› d›flar›ya uzat›r. Uzun saatler boyunca
bu pozisyonda bekleyebilir. Örümcek özellikle kar›nca-
lar yaklafl›r yaklaflmaz y›ld›r›m h›z›yla üzerlerine atlar
ve onlar› yuvas›ndaki tünele do¤ru sürükler. Kapak ise
kendi a¤›rl›¤›yla kapan›r.

fiüphesiz yukar›da anlat›lan yaflam için ö¤renme,
üretim kabiliyeti gibi zeka gerektiren baz› yetenekler ge-
reklidir. Yoksa örümcek yüksek ›s›ya karfl› izolasyonu,
kumun içine kamuflaj yapmay› "tesadüfen" ya da kendi
kendine çal›flarak, deneyerek ö¤renemez. Daha örüm-
cek tünelini yapmaya bafllamadan, içini ›s›ya karfl› koru-
mal› bir ipek ile yal›taca¤›n›, ayn› ipekle yuvaya bir ka-
pak yapaca¤›n›, böylece düflmanlar›ndan gizlenip av-
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lanmak için eflsiz bir tuza¤a sahip olaca¤›n›, yavrular›n›
bu ipekle kapl› yuvada güvenle do¤urabilece¤ini "bil-
mektedir". Aksi takdirde ilk ortaya ç›kan kap› tuzakl›
örümcek çöl ortam›nda ya s›caktan ya da açl›ktan öle-
cektir. Bu da türünün sonu demektir. 

Ayr›ca her yeni do¤an örümcek, hep bu flekilde ha-
reket etmektedir. Ayn› flekilde yuva kurmakta, ayn› fle-
kilde beslenmektedir. Dolay›s›yla ilk örümce¤in bu fla-
fl›rt›c› özelliklere sahip olmas› yeterli de¤ildir, bunun
yan› s›ra tüm bilgileri gelecek nesillere de aktarabilmesi
gerekir. Bu ise ancak ve ancak bu bilgilerin örümce¤in
genlerine yerlefltirilmesi ile olabilir. Bütün bu bilgiler-
den sonra karfl›m›za yine birbirine ba¤l› sorular ç›kmak-
tad›r. Kap› tuzakl› örümcek bu özelliklere nas›l sahip ol-
mufltur ve bu bilgileri genlerine kim yerlefltirmifltir?..

Evrim teorisi savunucular›n›n içgüdü, hayali meka-
nizmalar, tesadüfler, tabiat ana gibi kavramlar ile aç›kla-
ma getirmeye çal›flt›klar› bu ak›lc› davran›fllar›n, plan
yapma yetene¤inin, taktik bulma ve uygulama gibi
özelliklerin, kusursuz vücut tasar›m›n›n gerçekte tek bir
aç›klamas› vard›r. Bu canl›lar her türlü bilgiye sahip
olan üstün bir güç sahibi taraf›ndan yarat›lm›fllard›r.
Tüm canl›lara sahip olduklar› yetenekleri veren yani on-
lar› bütün özellikleri ile birlikte yaratan Allah't›r. Allah
benzersiz bir ilmin sahibidir.

Ağ Atan Örümcek: Dinopis

Canavar yüzlü örümcek veya bilimsel ad›yla "dino-
pis"in çok farkl› ve flafl›rt›c› bir avlanma yetene¤i vard›r.
Bu örümcek sabit bir a¤ kurup av›n› beklemek yerine,
küçük fakat son derece üstün özelliklere sahip bir a¤ ör-
er ve bu a¤› av›n›n üzerine atar.20 Ard›ndan av›n› bu a¤
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ile iyice sarar. Yakalanan böce¤in yapabilece¤i bir fley
yoktur. A¤ o kadar mükemmel bir tuzakt›r ki böcek ç›r-
p›nd›kça a¤a daha çok dolan›r. Daha sonra örümcek be-
sinini muhafaza edebilmek için av›n›n üzerini yeni ip-
liklerle kapatarak onu bir anlamda "paketler".

Görüldü¤ü gibi örümce¤in av›n› yakalamas› bir plan
dahilinde gerçekleflmektedir. Bu avlanma flekline uygun
a¤› tasarlamak (büyüklük, flekil, dayan›kl›l›k vs.), ortaya
ç›kan tasar›m› üretime geçirebilmek, daha sonra gerekli
olacak özellikleri tasarlamak örne¤in a¤›n av› saracak
özelliklere sahip olmas›n› sa¤lamak gibi ifllemler elbette
ki zeka gerektiren ifllemlerdir. Bunun yan› s›ra örümce-
¤in yapt›¤› a¤›n yap›sal özellikleri incelendi¤inde de
son derece kusursuz bir yap› ile karfl›lafl›lacakt›r.

Dinopis'in a¤› tam anlam›yla bir tasar›m harikas›d›r.
Yaln›zca kulland›¤› ipli¤in kimyasal yap›s› bile bafll› ba-
fl›na bir mucizedir. Örümce¤in yapt›¤› a¤› kullanma tek-
ni¤i de oldukça ilginçtir. Örümcek av›n› beklerken, a¤›n
görünümü çubuklardan oluflmufl dar bir kafese benzer.
Fakat bu zarars›z görüntü gerçekte bir aldatmacad›r.
Örümcek, av›n› yakalamak için harekete geçti¤inde, a¤›
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bacaklar›yla d›fla do¤ru gerer ve bu flekilde kurtulmas›
imkans›z bir ölüm kapan› ortaya ç›kar. 

Peki gerek mekanik tasar›m, gerek kimyasal yap›
olarak bu kadar mükemmel olan bir a¤› örümcek nas›l
yapabilmifltir? Tasar›m gerektiren iflleri yapabilmek ko-
lay de¤ildir. Her biri için ayr› bir plan ve tecrübeye ihti-
yaç vard›r. Bunu flöyle de örneklendirebiliriz. Örümcek-
lerin ördükleri a¤lar tarif edilirken genellikle "dantel gi-
bi" tabiri kullan›l›r. Bu nedenle örümceklerin a¤lar›yla
adeta dantel ördüklerini söylemek yanl›fl olmayacakt›r.

Herhangi bir kiflinin eline dantel örmek için kullan›-
lan aletlerden birinin (t›¤, i¤ne vs.) ve dantel ipinin ve-
rildi¤ini düflünelim. Hiçbir tecrübeye sahip olmayan bu
insandan, tek bir seferde dantelden eserler ortaya ç›kar-
mas› beklenebilir mi? Ya da bir dantel örtünün tesadü-
fen at›lm›fl dü¤ümler sonucunda ortaya ç›kt›¤› düflünü-
lebilir mi? Elbette hay›r.

Bu, gerçe¤e ulaflmak için kullan›lan son derece basit
bir mant›k örgüsüdür ve aç›k gerçe¤i yans›tmaktad›r.
Bir tasar›m kendi kendine ortaya ç›kamaz çünkü bir ta-
sar›m›n ortaya ç›kmas› için ak›l, yetenek ve bilgi aktar›-
m› gereklidir. E¤er bir canl›, ak›l gerektiren tasar›mlar
yap›yor üstelik de bu tasar›m› eksiksizce üretime geçiri-
yorsa bu canl› "ak›ll›" demektir. Ancak bir böce¤in ak›l
sahibi oldu¤u, düflünebildi¤i, tasar›mlar yapt›¤› gibi bir
düflüncenin kabulü mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla bu
böce¤e sahip oldu¤u akl› veren, yani onu yöneten, yap-
t›klar›n› ona ö¤reten yani yapt›ran bir güç vard›r. Yani
böce¤in bir Yarat›c›s› vard›r.

Görüldü¤ü gibi bu canl›lar› Allah'›n yaratm›fl oldu-
¤u aç›k bir gerçektir. Ancak evrimciler bu aç›k gerçe¤i
görmezlikten gelip, ihtimaller üzerinde hareket ederler.
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Teorilerine olan körü körüne ba¤l›l›klar› onlar› anlamaz,
görmez, duymaz hale getirmifltir. Apaç›k olan bir gerçe-
¤i bile göremeyecek, gördükleri ve anlad›klar› halde ka-
bul edemeyecek hale gelmifllerdir.

Evrimcilerin iddia etti¤ine göre, Dinopis yukar›da
özelliklerini anlatt›¤›m›z a¤› tesadüfen örmüfl, yine tesa-
düfen bunu kullanmay› keflfetmifltir. Böyle bir fleyin im-
kans›z oldu¤unu her ak›l sahibi insan kolayl›kla fark
edecektir. Ancak biz bütün imkans›zl›¤›na ra¤men bu-
nun mümkün oldu¤unu ve tesadüfen ortaya ç›kan ilk

Dinopisin av›n› ad›m ad›m

yakalay›fl›



Dinopis'in bir flekilde a¤›n› örmeyi baflard›¤›n› düflüne-
lim. (Dinopis'in nas›l ortaya ç›kt›¤›, a¤› örmesini sa¤la-
yan kimyasallar›n vücudunda nas›l olufltu¤u gibi soru-
lar› göz ard› ederek bu varsay›mla harekete ediyoruz.)
O zaman flu sorular›n cevaplanmas› gerekir; tesadüfen
örülen ilk a¤dan sonra ikinci, üçüncü a¤lar nas›l örül-
dü? Örümcek tesadüfen ördü¤ü a¤› her seferinde bafl-
tan nas›l yapt›? Do¤an her yeni örümcek dantel gibi bir
a¤ örmeyi, üstelik de di¤erlerinden farkl› niteliklere sa-
hip bir a¤› örmeyi, bunu av›n›n üzerine atmas› gerekti-
¤ini nereden biliyordu? 

Bu sorular›n tek bir cevab› vard›r. Ö¤renme, ezberle-
me gibi yeteneklerden, hatta bunu yapacak geliflmifllik-
te bir beyinden yoksun olan örümce¤e bu özelli¤i, tüm
canl›lar› yaratan sonsuz kudret sahibi Allah vermifltir.

Çan Örümceklerinin Dalma Tekniği 

Asya ve Avrupa'n›n ›l›k bölgelerinde yaflayan su
örümcekleri, hayatlar›n›n büyük bir k›sm›n› su alt›nda
geçirirler. Çünkü bu örümcekler yuvalar›n› suyun içine
yaparlar. 

Yuvan›n inflas› için örümcek ilk olarak su bitkilerinin
saplar›n›n veya yapraklar›n›n aras›na a¤larla bir plat-
form yapar. Bu platformu, ipek iplikçiklerle etraftaki
bitki saplar›na tutturur. Bu iplikçikler, örümce¤e hem
evinin yolunu gösteren bir iflaret, hem platformu sabit-
leyen bir ba¤, hem de av›n yaklaflt›¤›n› bildiren bir radar
görevi görür.

Platform oluflturulduktan sonra örümcek, platfor-
mun alt›na ayaklar›n› ve gövdesini kullanarak hava ka-
barc›klar› tafl›r. Böylece a¤ yukar›ya do¤ru flifler ve hava
ilave edildikçe bir çan biçimini al›r. ‹flte bu çan, örümce-
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¤in içinde bar›naca¤› yuvas›d›r. 
Örümcek gündüzleri yuvas›n›n içinde bekler. Yak›-

n›ndan herhangi küçük bir hayvan, özellikle bir böcek
ya da larva geçti¤inde, d›flar› f›rlayarak onu yakalar ve
yemek için yuvas›na götürür. Suyun yüzeyine düflen bir
böcek, titreflimlere neden olur. Bu titreflimleri alan
örümcek yukar› ç›kar ve böce¤i kapt›ktan sonra suyun
alt›na tafl›r. Örümcek su yüzeyini adeta bir a¤ gibi kul-
lanmaktad›r. Suya düflen böcek, a¤a tak›lan di¤er kur-
banlardan farks›zd›r.

K›fl yaklaflt›¤›nda ise örümcek donmamak için ken-
disini koruyacak önlemler almak zorundad›r. Bu neden-
le k›fl›n yaklaflmas›yla birlikte su örümce¤i, gölcükte da-
ha afla¤›lara iner. Bu sefer de bir k›fl çan› örerek içini ha-
vayla doldurur. Baz› örümceklerse dipte duran bofl bir
su salyangozu kabu¤una yerleflir. Çan›n içinde hiç k›p›r-
damaz ve k›fl boyunca hemen hemen hiç enerji harca-
mazlar. Bunun nedeni
fazla enerji kaybetmemek
ve oksijen ihtiyac›n› orta-
dan kald›rmakt›r. Bu ön-
lem sayesinde yuvaya ta-
fl›nan hava kabarc›¤›
örümce¤e k›fl› geçirece¤i
4-5 ay boyunca yeter. 

Görüldü¤ü gibi su
örümce¤inin oluflturdu¤u
kabarc›k ve avlanma flekli
bir örümce¤in suda yafla-
yabilmesi için en ideal fle-
kilde tasarlanm›flt›r. Tesa-
düflerle bir canl›n›n suda
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yaflayacak bir yöntem bulmas› imkans›zd›r. Bu canl›
e¤er suda yaflayacak özelliklere sahip de¤ilse suya ilk
girdi¤i anda ölecektir, tesadüf ya da baflka bir fley bekle-
yecek kadar zaman› olmayacakt›r. Dolay›s›yla kara can-
l›s› olmas›na ve bu özellikleri tafl›mas›na ra¤men rahat-
l›kla suda yaflayabilen bir canl›, bunu o flekilde ortaya
ç›km›fl olmas›na borçludur. Bu da bize su örümce¤ini
tüm özellikleri ve yetenekleriyle birlikte Allah'›n kusur-
suz bir flekilde yaratt›¤›n› göstermektedir.

İpek Mucizesi

Örümceklerin a¤ kurmak için kendi vücutlar›nda
ürettikleri ipeksi iplikleri kullan›rlar.  herkes taraf›ndan
bilinmektedir. Ancak bu ipe¤in üretim aflamalar› ve ge-
nel özellikleri bilinmemektedir. Örümceklerin ürettikle-
ri ve çap› bir milimetrenin binde birinden daha küçük
olan ipek iplik, ayn› kal›nl›ktaki çelik telden befl kat da-
ha sa¤lamd›r. Bunun yan› s›ra kendi uzunlu¤unun dört
kat› kadar esneyebilir. ‹pe¤in di¤er bir çarp›c› özelli¤i
ise son derece hafif olmas›d›r. Bunu flöyle bir örnekle de
aç›klayabiliriz. Dünyan›n çevresi boyunca uzat›lacak bir
ipek ipli¤in a¤›rl›¤› sadece 320 gram gelir.21

Yukar›daki teknik bilgileri tekrar gözden geçirmekte
yarar var. Özellikle ipli¤in çelikten befl kat daha sa¤lam
olmas›, üzerinde dikkatle durulmas› gereken bir konu-
dur. Çünkü bilinen en sa¤lam malzemelerden oluflan çe-
lik büyük tesislerde, birçok teknik kullan›larak elde edi-
len bir alafl›md›r. Çelikten befl kat daha sa¤lam olan
örümcek ipi ise büyük tesislerde üretilmez; bir böcekten
salg›lan›r. Hemen her yerde rastlayabilece¤imiz herhan-
gi bir örümcek bu ipi üretebilir. Çelik a¤›r bir malzeme-
dir bu nedenle kullan›m› son derece zordur. Yüksek ›s›-



da dev f›r›nlarda
üretilip, kal›plarda
so¤utularak kulla-
n›ma haz›r hale ge-
tirilir. Örümcek ipi
ise son derece ha-
fiftir. Dev f›r›nlarda
ve kal›plarda de¤il
örümce¤in küçük
vücudunda üretilir.

Örümcek ipinin bir baflka
mucizevi özelli¤i ise çok esnek
olmas›d›r. Hem sa¤lam hem es-
nek malzeme bulmak çok zordur. Örne¤in çelik halat en
sa¤lam malzemelerden biridir. Fakat kauçuk halatlar gi-
bi esnek olmad›klar›ndan zamanla deforme olurlar. 

Kauçuk halatlar da kolay kolay deforme olmamala-
r›na ra¤men, yeterince dayan›kl› olmad›klar› için a¤›r
yükleri kald›ramazlar. Buna karfl›n, yukar›da belirtildi¤i
gibi, örümce¤in ipli¤i ayn› kal›nl›ktaki çelik telden befl
kat daha sa¤lam, yine ayn› kal›nl›ktaki kauçuktan yüz-
de otuz daha esnektir. Teknik olarak ifade etmek gere-
kirse; örümce¤in halat›, kopma mukavemet de¤eri ve
kopma öncesindeki uzama oran› bak›m›ndan efli benze-
ri olmayan bir malzemedir. 

Örümcek hakk›nda son y›llarda yap›lan araflt›rmalar
sayesinde ö¤renilen bu bilgiler birçok soruyu beraberin-
de getirmifltir. Örne¤in; e¤er çelik ve kauçuk halatlar in-
sano¤lunun yüzy›llarca edindi¤i bilgi birikimiyle yap›-
l›yorsa, bunlardan çok daha üstün olan örümcek ipi
hangi bilgi ile yap›l›yor? Nas›l olup da insano¤lu bunun
formülünü tam olarak keflfedip uygulamaya geçiremi-
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yor? Örümcek ipli¤ini bu kadar üstün yapan nedir? Bu-
nun cevab› ipe¤in yap›s›nda gizlidir. Kimyasal madde
üreten uluslararas› flirketlerin yapt›rd›¤› özel araflt›rma-
lar sonucunda, örümcek ipli¤inin yap›s› tamamen olma-
sa da k›smen çözülmüfltür.

İpeğin Yapısı

Örümceklerin yapt›klar› ipek, bilinen do¤al ya da
sentetik liflerden çok daha güçlüdür. Bunu keflfeden bi-
lim adamlar› örümce¤in nas›l bir sistemle bunu yapt›¤›-
n› keflfetmek için çal›flmalar bafllatm›fllard›r. Önceleri
bunun ipekböce¤inden ipek al›nmas› kadar kolay olabi-
lece¤ini düflünmelerine ra¤men bir süre sonra yan›ld›k-
lar›n› anlam›fllard›r. Danimarka'daki Aarhus Universite-
si'nden evrimci zoolog Fritz Vollrath örümcekler üzerin-
de yapt›¤› araflt›rmalar›n sonucunda örümceklerin üret-
tikleri ipe¤in, direkt olarak al›narak yap›lmas›n›n müm-
kün olmad›¤›n› görmüfltür. 

Bu durumda bilim adamlar› alternatif olarak "yapay
örümcek ipe¤i üretimi" fikriyle ortaya ç›km›fllard›r. An-
cak öncelikle araflt›rmac›lar›n, örümce¤in nas›l ipek
üretti¤ini bulabilmeleri gerekmektedir ki bu oldukça
uzun y›llar alm›flt›r. Zoolog Vollrath, son dönemlerde
yapt›¤› çal›flmalar neticesinde bu yöntemin önemli bir
bölümünü keflfetmifltir. Örümceklerin uygulad›¤› me-
tot, naylon gibi sentetiklerin yap›m›nda uygulanan yön-
teme benziyordu. Örümcekler ipeklerini, asitleyerek
sertlefltiriyorlard›. 

Çal›flmalar›n›, Araneus diadematus ad› verilen bahçe
örümce¤i üzerinde yo¤unlaflt›ran Vollrath, ipek örüm-
cekten ç›kmadan önce, ipe¤in oluflturdu¤u boruyu ince-
ledi. ‹pek, bu kanala girmeden önce, s›v› proteinlerden
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olufluyordu. Kanal›n içinde
özel hücreler, ipek proteinle-
rindeki suyu kendilerine çe-
kiyorlard›. Hidrojen atomlar›
ise di¤er bir kanalda pompa-
lanan suyu al›yorlar ve bir
asit havuzu oluflturuyorlard›.
‹pek proteinleri asit ile bira-
raya geldi¤inde, birinden di-
¤erine bir köprü oluflturuyor
ve bu flekilde son derece kuv-
vetli bir ipek olufluyordu.
Ancak elbette ki ipeklerin
oluflumu bu anlat›mdaki ka-
dar basit de¤ildir. Bir ipe¤in
ortaya ç›kabilmesi için çeflitli maddelere ve farkl› özel-
liklerdeki keselere ihtiyaç vard›r.22

Örümcek ipliklerinin hammaddesi, örgülü helezo-
nik amino asit zincirlerinden oluflan "keratin" adl› pro-
teindir.23 Bu madde insanlar›n saçlar›nda, vücut tüyle-
rinde ve hayvanlar›n boynuzlar›nda bulunur. Örümcek
ipli¤inin temel hammaddesini oluflturan bütün protein-
ler, çeflitli avlar›n sindirilmesi ile oluflan amino asitlerin
sentezlenmesinden elde edilirler. Öyle ki örümcekler,
kendi a¤lar›n› tekrar yiyip sindirerek yeni a¤ üretimi
için gerekli olan proteinleri vücutlar›nda üretebilirler. 

Örümceklerin kuyruklar›nda alt› bölümden oluflan
ve ipek kesesi denilen bir bölge vard›r. Keselerin her bi-
rinde farkl› salg›lar üretilir. Bu keselerin salg›lar› de¤iflik
kombinasyonlarda birleflerek, farkl› türdeki ipek iplikle-
ri meydana getirirler. Keseler aras›nda büyük bir uyum
vard›r. ‹peklerin üretimi s›ras›nda örümce¤in vücudun-
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da bulunan son derece geliflmifl özelliklere sahip pom-
palar, vana ve bas›nç sistemleri kullan›l›r. Üretilen ham
ipek, musluk gibi çal›flan memeciklerden lif fleklinde d›-
flar› ak›t›l›r. Örümcek bu memeciklerin püskürtme ba-
s›nc›n› diledi¤i flekilde de¤ifltirebilir. Bu son derece
önemli bir özelliktir. Çünkü bu ifllem sayesinde s›v› ke-
ratini oluflturan moleküllerin yap›s› da de¤iflmifl olur.
Valfler üzerindeki kontrol mekanizmas› sayesinde, iplik
üretilirken ipli¤in çap›, direnci ve elastikiyeti de de¤iflti-
rilebilir. Böylece ipe¤in kimyasal yap›s› de¤ifltirilmeden
ipli¤e istenilen fiziksel özellikler kazand›r›l›r. E¤er iplik
üzerinde daha köklü bir de¤iflim isteniyorsa bir baflka
bezin kullan›m›na geçilmesi gerekmektedir. Salg›lanan
farkl› özelliklere sahip iplikçikler arka ayaklar›n mü-
kemmel kullan›m› sayesinde istenilen do¤rultuya yön-
lendirilir.

Alt› farkl› keseden salg›lanan maddelerin kar›fl›m
oranlar› da çok önemlidir. Örne¤in yap›flkan iplik üreti-
lirken, yap›flkanl›k özelli¤i veren maddenin az kullan›l-
mas› durumunda a¤, böcek yakalama özelli¤ini kaybe-
decektir. Çok kullan›lmas› durumunda ise a¤›n kullan›-
labilme özelli¤i azalacakt›r. Bu ipe¤in ifle yarayabilir bir
ipek olmas› için, di¤er befl salg› bezinin de ayn› denge-
de çal›flmas› flartt›r. 

‹ki yapra¤› birlefltirerek yuva

yapan Ptocasius örümce¤i
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Bütün bu ifllemlerin baflar›yla tamamlanmas› sonu-
cunda her biri farkl› özelliklere ve farkl› ifllevlere sahip
örümcek ipekleri ortaya ç›kar. ‹pek iplikleri o kadar sa¤-
lamd›r ki zoolog Vollrath örümcek ipe¤inin kuvvetini
"Örümce¤in ipe¤i, Kevlar'dan çok daha kuvvetli ve çok
daha elastikidir. Kevlar, bilindi¤i gibi, insan yap›m› en
güçlü sentetiktir"24 sözleriyle ifade etmektedir:

Örümcek ipeklerinin üstün özellikleri bu kadarla da
kalmamaktad›r. Sa¤laml›¤› nedeniyle kurflun geçirmez
yeleklerin yap›m›nda kullan›lan bir tür plastik olan
Kevlar'dan farkl› olarak örümcek ipe¤i yeniden ifllenilip
tekrar tekrar kullan›labilir. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, çelikten daha
sa¤lam, kauçuktan daha esnek olan dünyan›n en mü-
kemmel malzemesinin, bir örümce¤in gövdesinde üre-
tilmifl olmas›d›r. En büyük tekstil fabrikalar›, en gelifl-
mifl dokuma tezgahlar›, moleküler araflt›rmalar yapan,
en son teknolojilerle donat›lm›fl kimya laboratuvarlar›
bile örümcek ipli¤inin tam benzerini üretmeyi baflara-
mam›fllard›r. Peki bir örümcek bu benzersiz kimyasal
yap›y› nas›l tasarlam›flt›r? Tasarlad›ktan sonra üretim
için gerekli olan hammaddelerin kayna¤›n› nas›l tespit
etmifl, gerekli olan alt› farkl› temel maddenin üretimini
nas›l gerçeklefltirmifltir? Bu maddelerin kar›fl›m oranla-
r›n› hangi ölçüm aletlerini kullanarak tespit etmifltir?
Kar›fl›m› yapaca¤› efl zamanl›, bas›nç kontrollü kesecik-
leri kendisi mi dizayn etmifltir? Bu dizayn› yapt›ktan
sonra laboratuvara benzer bir yap›y›, kendi vücudunda
kendi iste¤iyle mi infla etmifltir? 

Kuflkusuz bütün bu kusursuz özelliklerin evrimcile-
rin iddia ettikleri gibi tesadüfler sonucunda oluflmas›
mümkün de¤ildir. Örümcek kendi vücudunda yeni bir
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sistem üretemez. Nelere ihtiyac› olaca¤›n› önceden be-

lirleyip buna göre bir tasar›m yaparak bunu vücuduna

yerlefltirmesi mümkün de¤ildir. Böyle bir düflünce hem

bilimsellikten hem de mant›k ölçülerinden uzaklaflmak

olacakt›r.  Her biri di¤erinden farkl› özelliklere sahip ip-

likler üreten25 böyle bir sistemin kendi kendine ortaya

ç›kmas› ise kesinlikle mümkün de¤ildir. Böyle bir iddi-

ada bulunmak bir hezeyandan öteye gidemez. Elbette ki

gökleri ve yeri yaratan Allah, örümce¤i de bu muhte-

flem sistemle birlikte yaratm›flt›r. Allah herfleyi eksiksiz

yaratan, her türlü yaratmadan haberdar oland›r.

Allah'›n kusursuz yaratmas›ndaki düzen ve ölçü bir

ayette flöyle bildirilmektedir:

... O'na mülkünde ortak yoktur, herfleyi yaratm›fl, ona
bir düzen vermifl, belli bir ölçüyle takdir etmifltir. (Fur-
kan Suresi, 2)
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İpek İpliklerin Esnekliği

‹plik, örümce¤in kullan›m amac›na göre farkl› özel-
likler gösterir. Örne¤in yap›flkan ipek, tutunma ipinin
ipe¤ini yapan salg› bezlerinden farkl› bezlerde üretilir,
daha ince ve daha esnektir. Kimi durumlarda %500-600
oran›nda esneyebilir. Bunun nedeni ipe¤i oluflturan yan
zincir amino asitlerinin düzenli bir kristal yap› içerisin-
de s›ralanmalar›d›r. Bu kristaller, beta örgülü tabakalara
ba¤l› olmayan, amino asitlerden oluflmufl kauçuk ben-
zeri bir maddeyle kaplan›rlar. Yüksek bir entropiye sa-
hip bu maddeler, ipe¤e kauçuktaki gibi ola¤anüstü bir
esneklik verirler. Yap›flkan ipli¤in esnekli¤i, uçan böcek-
lerin yavaflça durdurulabilmelerini sa¤lar. Böylelikle
a¤›n kopma olas›l›¤› düflmüfl olur. Kullan›lan zamk ise
daha farkl› özelliklere sahip salg› bezleri grubunda üre-
tilir. Bu madde o kadar yap›flkand›r ki, böcekler bu a¤-
lara yakaland›klar›nda asla kurtulamazlar.

Örümceklerin İplikleri Çelikten Daha Sağlam-
dır

Örümcek ipli¤ine çelikten sa¤lam olma özelli¤ini ka-
zand›ran proteinlerden en önem-
lisi "skleroprotein"dir. Örümcek
bu maddeyi arka bacaklar›n›n uç
k›s›mlar›ndaki iplik yerlerinden
elde eder. Bu protein sayesinde
üretilen iplik son derece sa¤lam-
d›r.26 Öyle ki elli metre geniflli¤in-
de bir a¤› örebilecek büyüklükte
bir örümcek olsayd›, bu a¤ ile bir
uça¤›n durdurabilece¤ini söyle-
mek mümkün olurdu. 
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‹pli¤in sa¤laml›¤›n› atomik yap›s› sa¤lar. ‹plik ser-
best haldeyken onu oluflturan atomlar düzensiz bir hal-
dedir. Bu durum ipli¤in gerilmesine imkan tan›r. Ancak
iplik gerildikçe bünyesindeki atomlar düzenli bir hal
al›rlar. Serbest b›rak›ld›klar›nda ise tekrar eski hallerine
dönerler. 

Herhangi bir ipi fazlaca gerdi¤imizde genellikle ip
birdenbire kopar. Bunun nedeni ipin yüzeyinde oluflan
çatlaklar›n h›zla büyümesidir. Çatlaman›n h›zla gerçek-
leflmesinin nedeni ise, ipe etkiyen kuvvetlerin, herhangi
bir karfl› kuvvet olmad›¤› için çatla¤›n etraf›nda yo¤un-
laflmalar›d›r. Oysa örümcek ipini oluflturan (kauçuk
matristeki) kristalize yap›, çatlamay› oluflturan kuvvet-
leri zay›flatarak, bunlar› bölen birer engel oluflturur. Bu
da ipli¤i dayan›kl› k›lar.

Gerilim alt›ndaki bir malzeme için küçük bir yüzey
hasar› bile oldukça tehlikelidir. Fakat bu risk örümcek
ipli¤inde al›nan bir tedbirle önlenmifltir. Bahçe örümce-
¤i ipli¤i üretirken, ayn› anda üzerini s›v› bir madde ile
kaplar, böylece iplikte meydana gelebilecek çatlamalar
bafltan önlenmifl olur. Örümceklerin milyonlarca y›ld›r
uygulad›klar› bu yöntem günümüzde çok büyük yük
tafl›yan ve çok sa¤lam olmas› gereken endüstriyel kab-
lolarda kullan›lmaktad›r.

fiu ana kadar geçen aç›klamalar mevcut mucizevi bir
yap›n›n teknik aç›klamalar›d›r. Öyleyse burada biraz
düflünmek gerekir. Bu teknik izahlar›n ard›nda yatan
gerçek nedir? Örümce¤in ne proteinlerden, ne de ato-
mun kristal yap›lar›ndan haberi olmad›¤› aç›kt›r. Kim-
ya, fizik veya mühendislik dallar›yla herhangi bir ilgisi
de yoktur. O, düflünme yetene¤i olmayan bir böcektir.
Sahip oldu¤u özellikler ise hiçbir flekilde tesadüfle aç›k-
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lanamayacak kadar komplekstir. Peki o zaman bütün bu
hesaplar›, planlamalar› yapan kimdir? Örümce¤in a¤›,
ipli¤i, avlanmas› ve yaflam› detayl› flekilde incelendikçe
karfl›m›za ç›kan kusursuz teknik yap›n›n kendi kendine
oluflmas›n›n mümkün olmad›¤› hemen görülmektedir.

Herhangi bir kuytu köflede veya bahçede otlar›n ara-
s›nda her an görebilece¤iniz bir örümcek, sahip oldu¤u
kimya, fizik ve mimari konular›ndaki bilgi birikimiyle
Allah'›n yaratma sanat›n›n apaç›k delillerinden biridir.
Allah bu canl›da sonsuz ilmini, yaratmadaki s›n›rs›z gü-
cünü bizlere göstermektedir. Örümce¤e tüm davran›flla-
r›n› ilham eden Allah't›r. Allah ayetlerde bu gerçe¤i flöy-
le bildirmektedir:

Göklerde ve yerde olanlar›n tümü Allah'› tesbih
etmifltir. O, üstün ve güçlü (aziz) oland›r, hüküm
ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü
O'nundur. Diriltir ve öldürür. O, herfleye güç yeti-
rendir. (Hadid Suresi, 1-2)
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SONUÇ

Do¤adaki canl›lar›n tümü yaflamlar›n› sürdürebilmek
için ak›l gerektiren davran›fllarda bulunurlar. Yetenek, be-
ceri, üstün manevra kabiliyeti olarak tan›mlanabilecek bu
davran›fllar›n ortak özelli¤i ise her birinin mutlak surette
ak›l gerektiren davran›fllar olmalar›d›r. Bir insan›n ancak
ö¤renme, beceri ve tecrübe gibi özelliklerle kazanaca¤›
yetenekler, bu canl›larda ilk do¤duklar› andan itibaren
vard›r. Son derece ak›lc› planlar dahilinde hareket eden,
hesaplama yaparak avlanan, gerekti¤inde bir kimya mü-
hendisi gibi davranarak hangi durumlarda ne gibi bir
madde üretmeleri gerekti¤ini bilen bu canl›lar, kendileri-
ni inceleyen bilim adamlar›n› gerçek anlamda flaflk›nl›¤a
düflürmektedirler. Öyle ki evrimci bilim adamlar› dahi
canl›lardaki ak›l gerektiren özellikler karfl›s›nda teorileri-
ni çürütecek nitelikte itiraflarda bulunmaktad›rlar. 

Örne¤in evrimci Richard Dawkins, Climbing Mount
Improbable adl› kitab›nda örümceklerin davran›fllar›n› "…
flafl›rt›c› ve ayn› zamanda bir zeka gerektiren örümcek a¤lar›na
bakma f›rsat›m›z olacak. Öyle ki bilinçsiz olmalar›na ra¤men
yapt›klar› iflte ve onu nas›l yapt›klar›nda bir zeka kullan›m›
vard›r" sözleriyle tan›mlamaktad›r. Asl›nda Dawkins bu
sözleri sonucunda evrim teorisinin hiçbir mekanizmas›
ile aç›klama getirilemeyen "hayvanlardaki bilinç ve ak›lc›
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davran›fllar›n nas›l ortaya ç›kt›¤›, bunun kayna¤›n›n ne
oldu¤u" gibi sorularla karfl› karfl›ya kalmaktad›r. Gerçek-
te "Canl›lar bu zekay› nas›l ediniyorlar ve bunu nerelerde
kullanacaklar›n› nas›l ö¤reniyorlar? Nas›l olup da avlan-
ma taktikleri uyguluyorlar?" gibi sorular evrim teorisi sa-
vunucular›n›n aç›k ve kesin cevaplar veremedikleri soru-
lard›r. 

Bu noktada evrimcilerin canl›lardaki bilinçli ve ak›lc›
davran›fllara ne gibi iddialarla cevap vermeye çal›flt›kla-
r›n›n incelenmesi yerinde olacakt›r. Bunu evrimcilerin id-
dialar›nda kulland›klar› önemli bir terimin gerçekte ne
anlama geldi¤ini aç›klayarak yapal›m.

"Canl›lar›n bilinçli davran›fllar›n›n nas›l ortaya ç›kt›¤›"
sorusuna cevap arayan evrimciler "içgüdü" kavram›n›
kullanarak konuya aç›kl›k getirmeye çal›fl›rlar. Ancak bu
konuda kesin olarak baflar›s›zd›rlar. Çünkü içgüdü kav-
ram›n›n anlam› biraz derinlemesine düflünüldü¤ünde bu
gerçek aç›kça görülmektedir. 

Evrimciler hayvanlar›n fedakarl›k, plan kurma, taktik
yürütme ya da yetenekleri do¤rultusunda ifller yapma gi-
bi ak›l ve bilinç gerektiren davran›fllar› içgüdüleri saye-
sinde yapt›klar›n› söylerler. Elbette ki evrimcilerin bunla-
r› söylemeleri yeterli de¤ildir. Bu iddiayla birlikte, bu
davran›fllar›n ilk olarak ortaya nas›l ç›kt›¤›, nesilden nesi-
le nas›l aktar›ld›¤›, içgüdü kavram›n›n canl›lara ak›l ve
bilinç kazand›rmay› nas›l baflard›¤› gibi sorular›n cevap-
lar›n› da vermeleri gerekmektedir. Ancak bu gibi sorula-
ra evrimcilerin verebilecekleri kesin bir cevaplar› yoktur. 

Baz› evrimcilerse içgüdü aç›klamas›n›n yan› s›ra bü-
tün davran›fllar›n canl›lar›n genlerinde programlanm›fl
oldu¤unu söylerler. Ancak bu durumda bu program› ya-
pan›n ve canl›lara bunu yükleyenin kim oldu¤u sorusu-
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na cevap vermeleri gerekmektedir. Elbette evrimciler bu
soruya da bir cevap verememektedirler.

Teorinin kurucusu olmas›na ra¤men Charles Darwin
bu konudaki ç›kmazlar›n›; "‹çgüdülerin birço¤u öylesine fla-
fl›rt›c›d›r ki, onlar›n geliflimi okura belki teorimi tümüyle y›k-
maya yeter güçte görünecektir"27 sözleriyle ifade etmifltir.

Buraya kadar anlat›lanlarda aç›kça görüldü¤ü gibi iç-
güdü gibi bir kavramla canl›lar›n bilinçli davran›fllar›na
aç›klama getirmek hiçbir flekilde mümkün de¤ildir. Elbet-
te ki canl›lar› programlayan, onlara neler yapacaklar›n›
ö¤reten bir güç vard›r. Ancak bu ne tabiat ana olarak ad-
land›r›lan do¤an›n tafl› topra¤›d›r, ne de yavrusunu can›
pahas›na koruyan, kendi sürüsünden baflka bir canl›y›
kurtarmak için geri dönen, düflman›n› kand›rmak için
taktikler uygulayan canl›lar›n kendileridir.

Bu özelliklerin tümünü onlara veren, onlar› ak›ll› dav-
ranacaklar›, bilinçli hareket edecekleri flekilde yaratan
güç Allah'a aittir. Allah tüm do¤adaki canl›larda say›s›z
örne¤ini gördü¤ümüz akl›n tek sahibidir. Canl›lara neler
yapmalar› gerekti¤ini ilham eden Allah't›r.

Hiçbir canl›n›n davran›fllar›n› tesadüflerle, baflka her-
hangi bir mekanizma ile ya da ilginç kavramlarla aç›kla-
mak mümkün de¤ildir. Böyle bir iddiada bulunmak sade-
ce bir aldatmaca olmaktan öteye gidemeyecektir. Allah
bunu bir ayetinde flöyle bildirmektedir. 

De ki: "Siz, Allah'›n d›fl›nda tapt›¤›n›z ortaklar›n›z› gör-

dünüz mü? Bana haber verin; yerden neyi yaratm›fllar-

d›r? Ya da onlar›n göklerde bir ortakl›¤› m› var? Yoksa

biz onlara bir kitap vermifliz de onlar bundan (dolay›)

apaç›k bir belge üzerinde midirler? Hay›r, zulmedenler,

birbirlerine aldatmadan baflkas›n› vadetmiyorlar. (Fat›r

Suresi, 40)
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Dediler ki: "Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka
bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herfleyi

bilen, hüküm ve hikmet sahibi olans›n."
(Bakara Suresi, 32) 


