O K U Y U C U YA
• Bu kitapta ve di¤er çal›ﬂmalar›m›zda evrim teorisinin çöküﬂüne özel bir yer ayr›lmas›n›n
nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluﬂturmas›d›r. Yarat›l›ﬂ› ve
dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuﬂkuya düﬂmesine neden olmuﬂtur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm
insanlar›m›za ulaﬂt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z›
okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüﬂtür.
• Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaﬂamaya davet edilmektedirler. 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" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.
• Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karﬂ›l›kl› bir sohbet ortam› ﬂeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup
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›nmas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda
ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teﬂvik edilmesidir.
• Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kiﬂi, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri taﬂ›yan ve okumaktan hoﬂland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin
bulundu¤una ﬂahit olacakt›r.
• Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n ﬂahsi kanaatlerine, ﬂüpheli kaynaklara
dayal› izahlara, mukaddesata karﬂ› gereken adaba ve sayg›ya dikkat etmeyen üsluplara,
burkuntu veren ümitsiz, ﬂüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.

ÖRÜMCEKTEK‹
MUC‹ZE

HARUN YAHYA

YAZAR ve ESERLER‹
HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul 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¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserleri yaklaﬂ›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000
sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmiﬂtir.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düﬂünceye karﬂ› mücadele eden iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluﬂturulmuﬂtur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›ﬂ olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir.
Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz
(sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm
çal›ﬂmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmiﬂtir. Bu
suretle, inkarc› düﬂünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve
dine karﬂ› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu
son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Yazar›n tüm çal›ﬂmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaﬂt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düﬂünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini
ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya
kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boﬂnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca,
Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çin-

ce, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok
dile çevrilen eserler, 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 vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kiﬂi, bu eserlerdeki hikmetli, 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›
çürütülmüﬂtür. 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 görmediklerini
görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teﬂvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri
karmaﬂa meydana getiren, kuﬂku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada
güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak
ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade,
yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuﬂkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek
amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baﬂar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaﬂalar›n, Müslümanlar›n
çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaﬂayabilecekleri ﬂekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm,
fesat ve kargaﬂa ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve
etkili bir biçimde yap›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 huzur 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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az› okuyucular bu kitab› gördüklerinde, kitab›n konusunun kendilerini pek ilgilendirmedi¤ini düﬂünebilirler. Kendi kendilerine,
küçük bir böcek hakk›nda yaz›lm›ﬂ olan bir kitab›n hem onlara
pek bir ﬂey ifade etmeyece¤ini, hem de içinde bulunduklar› "yo¤un tempo" nedeniyle bu tür bir kitaba ay›racak zamanlar› olmad›¤›n› söyleyebilirler.
Buna karﬂ›n ayn› kiﬂiler, belki de ekonomiyle ya da siyasetle ilgili bir
araﬂt›rma kitab›n› ya da bir roman› daha çekici ve daha "yararl›" bulurlar. Ya da baﬂka konulardaki kitaplar›n kendilerine çok daha fazla katk›da bulunaca¤›n› san›rlar. Oysa gerçek ﬂu ki, ﬂu anda elinizde tuttu¤unuz
kitap, onu okuyan kiﬂiye ﬂimdiye dek okudu¤u pek çok kitaptan çok daha fazla "yararl›" olacak, ona çok daha fazla katk› sa¤layacakt›r. Çünkü
bu kitap, örümcek denen bu küçük hayvan›n özellikleri hakk›nda detayl› bilgiler vermek için yaz›lm›ﬂ bir biyoloji kitab› de¤ildir. Kitap, örümce¤i konu edinir, fakat yöneltti¤i hayati gerçek ve verdi¤i mesaj son derece
önemlidir.
Bir anahtar gibi... Anahtar tek baﬂ›na oldukça önemsiz gözüken bir
alettir. Onu daha önce hiç anahtar görmemiﬂ, dolay›s›yla anahtar ile kilit
aras›ndaki iliﬂkiden haberi olmayan bir insana verirseniz, elindeki ﬂeyi
anlams›z ve iﬂe yaramaz bir metal parças› olarak görecektir. Oysa bazen
bir anahtar, açt›¤› kilidin arkas›ndaki ﬂeye göre, dünyan›n en de¤erli ﬂeylerinden birisi olabilir.
Bu kitap da, örümce¤i tek baﬂ›na bir konu olarak ele almak amac›yla de¤il, onu bir "anahtar" olarak kullanmak amac›yla yaz›lm›ﬂt›r. Bu
anahtar›n açt›¤› kilidin arkas›ndaki gerçek ise, bir insan için tüm yaﬂam›
boyunca karﬂ›laﬂabilece¤i en büyük gerçektir. Çünkü bu gerçe¤i çarp›tmak isteyen kiﬂilerin ortaya att›¤› evrim teorisinin ne kadar as›ls›z bir teori oldu¤unu ortaya koyar ve insano¤lunun tarihin baﬂ›ndan bu yana bulmak için u¤raﬂt›¤› sorulara cevap verir. "Ben kimim? Ben ve içinde yaﬂad›¤›m evren nas›l var oldu? Yaﬂam›m›n anlam› ve amac› nedir?" benzeri
hayati sorular›n gerçek cevab›, söz konusu kilidin arkas›ndaki gerçektir.
Cevap ﬂudur; insan ve içinde yaﬂad›¤› evren, en ince noktas›na kadar
tek bir Yarat›c› taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r ve O'nun varl›¤›n› göstermek,
O'nu yüceltmek için vard›r. Her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh
olan o Yarat›c› üstün bir güç sahibi olan Allah't›r. Allah'›n Kuran'da bildir-
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di¤ine göre, insan›n varl›¤›n›n yegane amac› da, hem kendisinin hem de
evrenin bu yarat›lm›ﬂl›¤›n› kavramak ve tüm bunlar›n sahibi olan Allah'a
kulluk etmektir.
Bu kavray›ﬂ› elde etmek için ise bir çaba gerekir. Çaban›n önemli bir
k›sm›, var olan herﬂeyi gözlemlemek, bunlar üzerinde düﬂünmek ve bunlardaki mesaj› alg›layabilmektir. Çünkü var olan herﬂey ve özellikle do¤adaki her canl›, Allah'›n varl›¤›n› gösteren ve özelliklerini tan›tan birer
"ayet", yani delildir. Allah, yaratt›¤› insanlara yol göstermek için indirdi¤i kutsal kitab›m›z Kuran'da bu "ayetler"e ﬂöyle dikkat çeker:
ﬁüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gündüzün ard arda
geliﬂinde, insanlara yararl› ﬂeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'›n
ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra diriltti¤i suda, her
canl›y› orada üretip-yaymas›nda, rüzgarlar› estirmesinde, gökle yer aras›nda boyun e¤dirilmiﬂ bulutlar› evirip çevirmesinde düﬂünen bir topluluk için gerçekten ayetler vard›r. (Bakara Suresi, 164)

Dikkat edilirse, Kuran'da "ayet" olarak gösterilenler, pek çok insan›n
gözünde al›ﬂ›k olduklar› do¤a olaylar›d›r. Gece ile gündüzün birbirini izlemesi, gemilerin suda batmay›p yüzmeleri, ya¤murun topra¤a hayat
vermesi, rüzgarlar ve bulutlar... Günümüzde birçok kiﬂi, bunlar›n hepsinin bilimsel aç›klamalarla ve mekanik bir mant›k içinde izah edildiklerini, dolay›s›yla hiçbir ﬂaﬂ›rt›c›l›k taﬂ›mad›klar›n› düﬂünür. Oysa bilim, yaln›zca var olan ç›plak maddesel gerçekli¤i tasvir etmekte, buna karﬂ›n hiçbir zaman "niçin" sorusuna cevap verememektedir. Buna ra¤men, dünyaya egemen olan din-d›ﬂ› toplum düzeninin yaratt›¤› toplu cehalet, insanlar› bu "ayetler" üzerinde düﬂünmekten, bunlar›n arkas›nda çok ayr› bir
anlam oldu¤unu kavramaktan al›koyar. Nitekim Kuran'da, do¤adaki söz
konusu "ayetler"in yaln›zca "düﬂünebilen bir topluluk" taraf›ndan görülebilece¤i bildirilmektedir.
"Düﬂünebilen bir topluluk" için, asl›nda do¤an›n her parças› bir
"ayet", bir baﬂka deyiﬂle gerçe¤in önündeki kap›lar› açan birer anahtard›r.
Do¤a neredeyse sonsuz parçaya bölünebilece¤i için, kap›lar ve anahtarlar›n say›s› da neredeyse sonsuzdur asl›nda. Fakat bazen tek bir kap›y› açmak bile insan› gerçe¤e ulaﬂt›rabilir. Do¤an›n içinden çekilip al›nacak tek
bir parça, örne¤in tek bir bitki ya da tek bir hayvan hakk›nda düﬂünmek,
insan› tüm bir evrenin anlam›n› kavramaya yaklaﬂt›rabilir. ‹ﬂte bu neden-
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le, Kuran'da, "ﬁüphesiz Allah, bir sivrisine¤i de, ondan üstün olan› da
örnek vermekten çekinmez." denilir, çünkü, "Böylece iman edenler, kuﬂkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek oldu¤unu bilirler..." (Bakara Suresi, 26)
Küçücük bir hayvan olan sivrisinek kadar, yine küçücük bir hayvan
olan örümcek de Allah'›n bir ayetidir. Sivrisine¤in insanlar›n ço¤u taraf›ndan önemsenmeyiﬂi gibi, o da önemsenmez; ama "düﬂünebilen bir topluluk", bu "ayetler"in taﬂ›d›¤› mucizeyi görebilir. Bu küçücük hayvanlar› birer "anahtar" kabul edebilir ve Allah'›n yarat›ﬂ›ndaki muhteﬂemli¤i görmek için açmak gereken kilidi açabilir.
Örümceklerin çok az kimse taraf›ndan bilinen ﬂaﬂ›rt›c› ve hayranl›k
verici özelliklerini anlatan ve bunu yaparken hep "nas›l" ve "niçin" sorular›n› soran bu kitap, iﬂte bu amaç için yaz›lm›ﬂt›r. Ve s›rf bu amaç nedeniyle de, ﬂimdiye kadar okudu¤unuz pek çok kitaptan daha önemlidir.
Çünkü "düﬂünebilen bir topluluk"tan olabilmek, insana di¤er herﬂeyden
çok daha gereklidir.
Kendinden (bir nimet olarak) göklerde ve yerde olanlar›n tümüne sizin
için boyun e¤dirdi. ﬁüphesiz bunda, düﬂünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vard›r. (Casiye Suresi, 13)

AKILLI TASARIM yani YARATILIﬁ
Kitapta zaman zaman karﬂ›n›za Allah'›n yaratmas›ndaki mükemmelli¤i vurgulamak için kulland›¤›m›z "tasar›m" kelimesi ç›kacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullan›ld›¤›n›n do¤ru anlaﬂ›lmas› çok önemli.
Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmıﬂ olması, Rabbimiz'in
önce plan yaptı¤ı daha sonra yarattı¤ı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki,
yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir ﬂeyin ya da
bir iﬂin olmasını diledi¤inde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde ﬂöyle buyurulmaktadır:
Bir ﬂeyi diledi¤i zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir iﬂin olmasına karar verirse, ona yalnızca "Ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Göklerde, yerde, bu ikisinin
aras›nda ve nemli topra¤›n alt›nda
olanlar›n tümü O'nundur.
(Taha Suresi, 6)

O'nun (Allah'›n) d›ﬂ›nda, hiçbir ﬂeyi yaratmayan, üstelik
kendileri yarat›lm›ﬂ olan,
kendi nefislerine bile ne zarar, ne yarar sa¤layamayan,
öldürmeye, yaﬂatmaya ve yeniden diriltip-yaymaya güçleri yetmeyen birtak›m ilahlar
edindiler. (Furkan Suresi, 3)
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Y

eryüzünde yüzlerce cins örümcek yaﬂar. Bu küçük hayvanlar kimi zaman yuvas›n›n statik hesaplar›n› yapabilen bir inﬂaat mühendisi, kimi zaman üstün tasar›mlar yapan bir iç mimar, kimi

zaman ola¤anüstü güçlü ve esnek ipler, öldürücü zehirler, eritici asitler
üreten bir kimyager, kimi zaman da son derece kurnak taktiklerle 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 yarat›lm›ﬂ varl›klar oldu¤unu düﬂünmez bile. Bu umursamaz yap›ya göre etraftaki herﬂey gibi örümceklerin
varl›¤›n›n da ﬂaﬂ›lacak bir taraf› yoktur. Oysa bu, son derece hatal› bir düﬂüncedir. Çünkü do¤adaki tüm canl›lar gibi örümceklerin davran›ﬂlar›n›
örne¤in avlanma yöntemlerini, üreme ﬂekillerini, savunma taktiklerini inceledi¤imizde, bu konuda detayl› bilgiler edindikçe hayret uyand›ran örneklerle karﬂ›laﬂ›r›z.
Do¤adaki canl›lar›n tümü yaﬂamlar›n› sürdürebilmek için ak›l gerektiren davran›ﬂlarda bulunurlar. Yetenek, beceri, üstün manevra kabiliyeti
gibi tan›mlamalarla adland›r›labilecek olan 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. Kitab›n
ilerleyen bölümlerinde detayl› olarak örneklendirilecek olan bu yeteneklerin nas›l ortaya ç›kt›¤›, canl›lar›n bunlar› nas›l ö¤rendikleri gibi sorular
ise cevaplanmas› gereken sorulardand›r. Son derece ak›lc› planlar dahilinde hareket eden, hesaplama yaparak avlanan, gerekti¤inde bir kimya mühendisi gibi davranarak hangi durumlarda ne gibi bir madde üretmesi gerekti¤ini bilen bu canl›lar, kendilerini inceleyen bilim adamlar›n› gerçek
anlamda bir ﬂaﬂk›nl›¤a düﬂürmektedirler. Öyle ki evrimci bilim adamlar›
dahi canl›lardaki ak›l gerektiren özellikler karﬂ›s›nda itiraflarda bulunmaktad›rlar.
Evrimci bir bilim adam› olmas›na ra¤men Richard Dawkins, Clim-

bing Mount Improbable adl› kitab›nda örümceklerin davran›ﬂlar›n› "… ﬂa-
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ﬂ›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› davran›ﬂlar›n nas›l ortaya ç›kt›¤›, bunun kayna¤›n›n ne oldu¤u" gibi sorularla karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›r. Gerçekte "Canl›lar bu zekay› nas›l ediniyorlar ve
bunu nerelerde kullanacaklar›n› nas›l ö¤reniyorlar? Nas›l olup da avlanma taktikleri uyguluyorlar?" gibi sorular evrim teorisi savunucular›n›n
aç›k ve kesin cevaplar veremedikleri sorulard›r.
Bu noktada evrimcilerin canl›lardaki bilinçli ve ak›lc› davran›ﬂlara ne
gibi iddialarla cevap vermeye çal›ﬂt›klar›n›n incelenmesi yerinde olacakt›r. Bunu evrimcilerin iddialar›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. ‹çgüdünün kavram› 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 gibi ak›l ve bilinç gerektiren davran›ﬂlar› içgüdüleri sayesinde yapt›klar›n› söylerler. Elbette ki evrimcilerin bunu söylemeleri yeterli de¤ildir. Bu iddiayla birlikte, bu davran›ﬂlar›n ilk olarak ortaya nas›l ç›kt›¤›, nesilden nesile nas›l aktar›ld›¤›, içgüdü
kavram›n›n canl›lara ak›l ve bilinç kazand›rmay› nas›l baﬂard›¤› gibi sorular›n cevaplar›n› da vermeleri gerekmektedir. Ancak bu gibi sorulara evrimcilerin verebilecekleri kesin bir cevaplar› yoktur. Buna hemen bir evrimcinin kendi itiraf›n› örnek olarak verebiliriz. Gordon Rattray Taylor
evrimci bir genetik uzman›d›r. ‹çgüdülerle ilgili olarak ﬂöyle söylemektedir:
‹çgüdüsel bir davran›ﬂ ilk olarak nas›l ortaya ç›k›yor ve bir türde kal›t›msal
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olarak nas›l yerleﬂiyor diye sorsak, bu soruya hiçbir cevap alamay›z.1

Baz› evrimcilerse içgüdü aç›klamas›n›n yan›s›ra bütün davran›ﬂlar›n
canl›lar›n genlerinde programlanm›ﬂ oldu¤unu söylerler. Ancak bu durumda bu program› yapan›n ve canl›lara bunu yükleyenin kim oldu¤u
sorusuna cevap vermeleri gerekmektedir. Ancak evrimciler bu soruya da
bir cevap verememektedirler.
Teorinin kurucusu olmas›na ra¤men Charles Darwin bu konudaki
ç›kmazlar›n›; "‹çgüdülerin birço¤u öylesine ﬂaﬂ›rt›c›d›r ki, onlar›n geliﬂimi
okura belki teorimi tümüyle y›kmaya yeter güçte görünecektir."2 sözleriyle ifade etmiﬂtir.
Buraya kadar anlat›lanlarda aç›kça görüldü¤ü gibi içgüdü gibi bir
kavramla canl›lar›n bilinçli davran›ﬂlar›na aç›klama getirmek hiçbir ﬂekilde mümkün de¤ildir. Elbette ki canl›lar› programlayan, onlara neler yapacaklar›n› ö¤reten bir güç vard›r. Ancak bu ne tabiat ana olarak adland›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› davranacaklar›, 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 herhangi bir mekanizma ile ya da ilginç kavramlarla aç›klamak mümkün de¤ildir. Böyle bir
iddiada bulunmak sadece 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› gördünüz mü? Bana
haber verin; yerden neyi yaratm›ﬂlard›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)

Bu kitapta ele al›nan canl› yani örümcek de hem davran›ﬂlar› ile hem

Giriﬂ

19

de sahip oldu¤u kusursuz mekanizmalarla 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› zamanda s›rt›n› tesadüflere dayam›ﬂ olan
evrimci zihniyetin içine düﬂtü¤ü durum da bir kez daha gözler önüne serilecektir.

Biz, gökleri, yeri ve ikisi aras›nda bulunanlar› bir
'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye yaratmad›k. Biz onlar› yaln›zca hak ile yaratt›k. Ancak
onlar›n ço¤u bilmezler. (Duhan Suresi, 38-39)

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.
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Kement Atarak Avlanan Örümcek
Örümcek türleri içinde en ilginç avlanma yöntemlerinden birine "Bolas" örümceklerinde rastlan›r. Dr. Gertsch örümcekleri araﬂt›ran bir uzmand›r ve Bolas örümcekleri üzerinde yapt›¤› detayl› incelemeler sonucunda bu örümcek türünün av›n› kementle yakalad›¤›n› gözlemlemiﬂtir.
Bolas örümce¤inin avlanmas› iki aﬂamal› olarak gerçekleﬂir. ‹lk aﬂamada örümcek, ucunda yap›ﬂkan bulunan bir ip haz›rlay›p pusuya yatar.
Bu yap›ﬂkan ip daha sonra bir kement gibi kullan›lacakt›r. Bu arada örümcek av›n› kendisine çekmek için çok özel bir kimyasal madde de yayar.
Bu, diﬂi güvelerin erkeklerini çiftleﬂmeye ça¤›rmak için salg›lad›klar› "feromon" adl› maddedir. Sahte ça¤r›ya aldanan erkek güve kokunun geldi¤i kayna¤a do¤ru yönelir. Örümceklerin görme duyusu son derece zay›ft›r ancak güvenin uçarken ç›kard›¤› titreﬂimleri alg›layabilirler. Bu sayede
örümcek av›n›n kendisine do¤ru yaklaﬂt›¤›n› hisseder. Burada dikkat çekici olan Bolas örümce¤inin hemen hemen kör oldu¤u halde havada as›l›
durarak kendi yapt›¤› bir kement yard›m›yla, uçan bir canl›y› yakalayabilmesidir.
Strange Things Animals Do adl› kitapta Bolas örümce¤inin avlanma
ﬂekli, bir kovboyun kement kullanmas›na benzetilmektedir. Kitapta yer
alan sat›rlardan bir bölümü ﬂöyledir:
Örümcek ipek gibi bir kemer örer ve bunun sonuna bir a¤›rl›k koyar, a¤›r bir
zamk harc›. Böylece silah› bir kovboyun kementini and›rmaktad›r. Daha
sonra bu kementi öndeki iki çift aya¤›na al›r ve bu öndeki iki ayak kol görevini yapar. Bir güve uçtu¤unda kementini f›rlat›r. Yap›ﬂkanl› a¤›r k›sm› havada uçurarak tam böce¤in vücudunun üzerine çarpt›r›r ve yap›ﬂkan madde böce¤in üstüne yap›ﬂ›r, güve içeri çekilir ve Bolas örümce¤i onu yukar›
do¤ru sarar…3

Kokuya aldanan kurban›n yaklaﬂmas›yla birlikte avdaki ikinci aﬂama baﬂlar. Örümcek aya¤›n› geriye çekerek sald›r› pozisyonuna geçer ve
aniden insan gözünün alg›layamayaca¤› bir h›zla kementini sallar. Güve
ipin ucundaki yap›ﬂkan topa yakalan›r. Örümcek av›n› yukar› çeker ve

Bolas örümcekleri
insan gözünün alg›layamayaca¤› kadar h›zl› bir ﬂekilde
kementlerini sallad›klar› için bu resim ancak özel bir
teknik kullanarak
çekilebilmiﬂtir.

hemen onu felç edecek ›s›r›ﬂ›n› gerçekleﬂtirir. Ard›ndan salg›lad›¤› özel
bir ipekle güveyi sarmalar. Bu ipe¤in özelli¤i besini uzun süre taze tutabilmesidir. Böylece örümcek av›n›, daha sonra yemek üzere taze bir ﬂekilde saklar. Ayn› kitapta yazar Bolas örümce¤inin bu planl› hareketini ﬂöyle de¤erlendirmektedir:
Bilim adamlar› örümce¤i küçük bir hayvan olarak görürler. Ama ne e¤itilmiﬂ bir deniz aslan›, ne de bir köpek ya da kaplan ve bir maymun hatta bir
kovboy bile bu küçük görülen hayvan›n yapt›¤› iﬂi yapamayacakt›r.4

Görüldü¤ü gibi Bolas örümceklerinin avlanma teknikleri son derece
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beceri gerektiren, hatta çal›ﬂarak tecrübe kazan›lmas› gereken iﬂlemlere
dayanmaktad›r. Bu iﬂlemler aﬂama aﬂama incelenecek olursa örümce¤in
yapt›klar›n›n zorlu¤u daha net ortaya ç›kacakt›r. Bunu "Bolas örümce¤i
avlanmak için neler yapmak zorundad›r?" sorusunun cevab›na bakarak
görelim:
❏ Örümce¤in bir ipin ucunda yap›ﬂkan topak haz›rlamas›...
❏ Baﬂka bir böce¤in erke¤ini çekebilmek için o böce¤in diﬂisinin salg›lad›¤› kokuyu vücudunda üretmesi ve salg›lamas›...
❏ Av›na, insan gözünün bile yakalayamayaca¤› bir h›zla kement atabilmesi...
❏ Kementi av›na isabet ettirip onu
yakalamas›...
❏ Son olarak da av›n› belli bir süre taze tutabilecek özelliklere sahip bir ipekle
ambalajlamas› gerekmektedir.
Peki, Bolas örümce¤i nas›l olup da bu
kadar ak›lc› bir plan çerçevesinde hareket

Bolas örümce¤i resimde görülen

etmektedir? Planlama yapmak ancak mu- yap›ﬂkan toplarla av›n› yakalar.
hakeme yetene¤i olan varl›klara yani insa-

na has bir özelliktir. Bununla birlikte örümcek bunlar› düﬂünmesini sa¤layacak kapasitede bir beyne de sahip de¤ildir. Öyleyse bu denli çarp›c›
özelliklere sahip bir avlanma tekni¤ini nas›l edinmiﬂtir? Bu soru bilim
adamlar›n›n hala cevaplamaya çal›ﬂt›¤› bir sorudur.
Evrimcilere göre örümcekler bütün özelliklerine tesadüfen sahip olmuﬂlard›r. Tesadüfen kement yapmaya karar vermiﬂ, tesadüfen o kimyasal› üretmiﬂ ve güvenin dikkatini çekmesi gerekti¤ini bilmiﬂ, yine tesadüfen kementi isabet ettirebilecek bir yetenek kazanm›ﬂt›r. Kementle avlanabilmek için gerekli olan di¤er özelliklerin tümü de hep tesadüflerle ortaya ç›km›ﬂt›r. Böyle tesadüflere dayal› iddialar›n sadece bir senaryodan
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ibaret oldu¤u, hiçbir bilimsel ve mant›ksal yönünün olmad›¤› aç›kt›r. Evrimcilerin senaryolar›n›n bilimsellikten ne kadar uzak oldu¤unu daha iyi
görebilmek için biz de tüm imkans›zl›klar›na ra¤men bir senaryo oluﬂtural›m:
Senaryo: Uzun y›llar önce, di¤er örümcekler gibi a¤ kuramad›¤›n›
anlayan bir örümcek çevresini dikkatle gözlemlemeye baﬂlar. Bir gün diﬂi
güvelerin bir kimyasal madde ile erkeklerini nas›l çektiklerini fark eder.
Güveleri yakalayabilmek için ayn› maddeyi üretmesi gerekti¤ini düﬂünür
ve vücudunda kendi kendine bir kimya laboratuvar› kurarak bu maddeyi üretmeyi baﬂar›r. Ama problemi hala bitmemiﬂtir. Çünkü erkek güveleri yakalayamad›¤› sürece onlar› kendine çekmesinin bir anlam› yoktur. O
s›rada akl›na baﬂka bir fikir gelir ve üretti¤i iplikle gürz-kement kar›ﬂ›m›
bir silah yapar.
Fakat bu silah› yapmak da tek baﬂ›na yeterli olmayacakt›r. Av› ilk
yaklaﬂt›¤›nda, a¤›n› ona isabet ettiremezse tüm emekleri boﬂa gidecek, dahas› açl›ktan ölecektir. Ama böyle olmaz ve av›n› yakalar, sonunda mükemmel bir avlanma tekni¤i bulmay› "baﬂarm›ﬂt›r". Daha sonra bu tekni¤i bütün detaylar›nda hiçbir eksiklik olmadan di¤er örümceklere ö¤retmesi gerekti¤ini düﬂünür ve kendinden sonra gelecek nesile de bu bilgileri bir ﬂekilde aktarman›n yolunu bulur.
Görüldü¤ü gibi bunlar çok aç›k bir senaryonun parçalar›d›r. Ancak
senaryonun yaz›lm›ﬂ olmas› yeterli de¤ildir. Bir de bu hayali senaryonun
gerçekleﬂmesinin sa¤lanmas› gerekmektedir. Bunun için de yine hayali
senaryonun içindeki çeﬂitli hayali alternatifleri düﬂünelim.
1. Hayali Alternatif: Evrimcilerin bir güç olarak nitelendirdikleri
"do¤a ana" yani a¤aç, çiçek, gökyüzü, su, ya¤mur, güneﬂ vs. gibi do¤ada
hüküm süren tüm güçler ortaklaﬂa hareket ederek kendilerine mükemmel
iﬂleyen bir sistem kurmuﬂlard›r. Bu sistem içinde de Bolas örümce¤ini
unutmam›ﬂlar ve ona da iyi bir av tekni¤i kazand›r›vermiﬂlerdir!
2. Hayali Alternatif: Yine evrimcilerin bir güç olarak nitelendirdikleri kör tesadüfler tüm avc›lara oldu¤u gibi Bolas örümce¤ine de yard›mda
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bulunmuﬂlar ve bu özellikleri kazanmas›n› sa¤lam›ﬂlard›r..
Elbette ki bunlar da geniﬂ bir hayal gücünün ürünü olan senaryolardan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bu geniﬂ hayal gücünün sahibi ise evrimci bilim adamlar›d›r. Sorunun as›l cevab›na geçmeden önce bu senaryolar›n ne
derece mant›ks›z ve geçersiz olduklar›n› inceleyelim:
❏ Bolas örümce¤inin bir kimya mühendisi olmad›¤› aç›kt›r! Bir
örümcek güvenin salg›lad›¤› maddeleri inceleyip, bunlar›n kimyasal analizini yap›p, daha sonra da bu maddenin ayn›s›n› kendi vücudunda bilinçli olarak üretmeye baﬂlayamaz. Bunu iddia etmek, ak›l, mant›k ve bilimle tamamen z›tlaﬂmak demektir.
❏ Güvenin salg›lad›¤› kimyasal maddenin örümcek için avlanma
d›ﬂ›nda hiçbir kullan›m alan› yoktur. Örümcek bu salg› bezlerine tesadüfen sahip olmuﬂ olsa bile, ayn› zamanda güvenin salg›lad›¤› salg› ile kendi salg›s› aras›ndaki benzerlikleri de bilmeli ve bu benzerli¤i analiz ederek kendi lehine kullanmay› ak›l edebilmelidir.
❏ Örümce¤in güvenin üretti¤i maddenin özelliklerini bir ﬂekilde
"ö¤rendi¤ini", bu özellikleri kendi lehine kullanmay› "ak›l etti¤ini" varsaysak bile, bu sefer de gerekli maddeyi üretebilece¤i fiziksel de¤iﬂikliklere sahip olmas› gerekecektir. Hiçbir canl›n›n kendi iste¤iyle vücuduna
bir organ ya da kimyasal üretim yapabilen bir sistem eklemesi mümkün
de¤ildir. Bir örümce¤in böyle bir ﬂey yapabilmiﬂ olabilece¤ini de¤il iddia
etmek düﬂünmek bile mant›k ölçülerinin tamamen d›ﬂ›na ç›kmak olacakt›r.
Her ne kadar imkans›z olsa da bütün bu sayd›¤›m›z özelliklere
örümce¤in tesadüfen sahip oldu¤unu düﬂünelim. Bu sefer de örümce¤in
güveyi yakalayabilece¤i kementi yapmay› "ak›l etmesi", kementi "tasarlad›ktan" sonra kementi yapaca¤› ipi kendi iste¤iyle üretebilmesi gerekir.
Görüldü¤ü gibi Bolas örümce¤inin sahip oldu¤u özellikler detayl›
bir ﬂekilde incelendi¤inde, temeli tesadüflere dayanan evrim teorisinin ne
kadar komik bir iddia oldu¤u daha iyi anlaﬂ›l›r. Tesadüflerin yukar›da
sayd›¤›m›z özellikleri, yani akletme, planlama ve tasar›m yeteneklerini
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bir örümce¤e kazand›rmayaca¤›, dahas› örümce¤in bütün bunlara zaman
içerisinde kendi kendine sahip olamayaca¤› aç›kt›r. Bunu görebilmek için
uzun uzun düﬂünmeye, araﬂt›rmalar yapmaya gerek yoktur. Biraz sa¤duyu kullanarak düﬂünmek bu apaç›k gerçe¤i görebilmek için yeterli olacakt›r.
Sonuç olarak evrimcilerin senaryolar›n›n geçersiz oldu¤u ortadad›r.
Geriye yaln›zca gerçek kalm›ﬂt›r: Söz konusu durum çok özel bir yarat›l›ﬂ› gerektirmektedir. Allah, tüm canl›lar›, bitkileri, hayvanlar›, böcekleri
yaratand›r. Allah üstün kudret, ilim, ak›l ve hikmet sahibidir:
Göklerin, yerin ve ikisi aras›nda bulunanlar›n Rabbidir, üstün ve güçlü
olan, ba¤›ﬂlayand›r. (Sad Suresi, 66)

Çölde Yaﬂayabilmek ‹çin Kap› Tuza¤›
Birçok canl› için çöl iklimi öldürücü olabilecek derecede 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 kitab›n konusunu oluﬂturan örümceklerin bir türü de çölde yaﬂamak için
gerekli olan özelliklere sahiptir. "Kap› tuzakl› örümcek" ad› verilen bu
canl›, çöl zeminine yapt›¤› ve ›s›ya karﬂ› izole etti¤i yuvas›nda hem s›caktan korunur, hem de bu yuvay› av›n› yakalamak için bir tuzak olarak kullan›r.5
Örümcek ilk olarak topra¤› kazarak bir oyuk açar. Salg›lad›¤› özel bir
s›v› ile toprak parçac›klar›n› birleﬂtirerek oluﬂturdu¤u tünelin içini s›var.
Bu iﬂlem, yuvada oluﬂabilecek çökmelere karﬂ› duvarlar› güçlendirir. Daha 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¤inin ise bir tuzak oldu¤unu belirtmiﬂtik. 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›
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Kap› tuzakl› örümcek av›n› yakalarken sadece ön ayaklar›n› d›ﬂar› ç›kar›r.

olarak kullan›l›r. Bu kap› ayn› zamanda örümce¤in avlar›ndan gizlenmesini de sa¤lamaktad›r. Örümcek, ipek kap›n›n üzerini çal› ç›rp› ve toprak
ile kamufle eder. Daha sonra yuvan›n d›ﬂ›ndan içine do¤ru, yapraklar›n
alt›ndan gergin iplikler çeker. Yuvaya yaklaﬂan bir böcek yapraklara veya
topra¤a bast›¤›nda, zeminin alt›nda bulunan iplikleri titreﬂtirir. Bu titreﬂimler sayesinde yuvan›n içindeki örümcek av›n›n yaklaﬂt›¤›n› alg›layabilir. Bütün bu sistemi kurduktan sonra örümcek, yuvas›na girip av›n› beklemeye baﬂlar.6
Kap› tuzakl› örümcekler yapt›klar› yuvada 10 y›l boyunca yaﬂayabilirler. Bütün ömrünü bu karanl›k tünelde geçiren örümcek hemen hemen
hiç d›ﬂar› ç›kmaz. Av›n› yakalamak için kapa¤› açt›¤›nda bile, arka ayaklar›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› kapatmak için büyük bir çaba harcar.
Diﬂiler yuvalar›ndan hiç ç›kmazken, erkek örümcekler sadece eﬂ aramak
için yuvalar›n› terkederler. Diﬂi örümcekler yavrulama zaman›, kapa¤›
salg›lad›klar› ipekle yuvan›n a¤z›na kaynatarak 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›nca örümcek kap›y› aralay›p havan›n tam karar›p kararmad›¤›n› kontrol eder. E¤er gece olmuﬂsa kapa¤›
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Resimlerde kap› tuzakl› örümceklerin
yuvalar›n›n giriﬂi görülmektedir.

aralay›p ön bacaklar›n› d›ﬂar›ya uzat›r. Uzun saatler boyunca bu pozisyonda bekleyebilir. Örümcek özellikle kar›ncalar yaklaﬂ›r yaklaﬂmaz y›ld›r›m h›z›yla bunlar›n üzerine 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 gereklidir. Yoksa örümcek yüksek ›s›ya karﬂ› izolasyonu, kumun içine kamuflaj yapmay› "tesadüfen" ya da
kendi kendine çal›ﬂarak, deneyerek ö¤renemez. Daha örümcek tünelini
yapmaya baﬂlamadan, içini ›s›ya karﬂ› korumal› bir ipek ile yal›taca¤›n›,
ayn› ipekle yuvaya bir kapak yapaca¤›n›, böylece düﬂmanlar›ndan gizlenip avlanmak için eﬂsiz bir tuza¤a sahip olaca¤›n›, yavrular›n› bu ipekle
kapl› yuvada güvenle do¤urabilece¤ini "bilmektedir". Aksi takdirde ilk
ortaya ç›kan kap› tuzakl› örümcek çöl ortam›nda ya s›caktan ya da açl›ktan ölecektir. Bu da türünün sonu demektir.
Ayr›ca her yeni do¤an örümcek, hep bu ﬂekilde hareket etmektedir.
Ayn› ﬂekilde yuva kurmakta, ayn› ﬂekilde beslenmektedir. Dolay›s›yla ilk
örümce¤in bu ﬂaﬂ›rt›c› özelliklere sahip olmas› yeterli de¤ildir, bir de tüm
bilgileri gelecek nesillere de aktarabilmesi gerekir. Bu ise ancak ve ancak
bu bilgilerin örümce¤in genlerine yerleﬂtirilmesi ile olabilir. Bütün bu bilgilerden sonra karﬂ›m›za yine birbirine ba¤l› sorular ç›kmaktad›r. Kap› tuzakl› örümcek bu özelliklere nas›l sahip olmuﬂtur ve bu bilgileri genlerine kim yerleﬂtirmiﬂtir?..
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Evrim teorisi savunucular›n›n içgüdü, hayali mekanizmalar, tesadüfler, do¤a ana gibi kavramlar ile aç›klama 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 onlar› bütün özellikleri ile birlikte yaratan Allah't›r. Allah benzersiz bir ilmin
sahibidir.

Aldatma Ustas› Örümcek
San›ld›¤›n›n aksine birçok örümcek cinsi a¤ kurmadan avlan›r. Av›n›
a¤ örmeden yakalayan örümcek cinslerinden biri "misumenoides formosige" adl› örümcektir. Bu örümcekler, çiçeklerin içinde kendilerini kamufle
ederek, çiçe¤e konan ar›lar› avlayarak beslenirler.7
Misumenoides formosiges, sahip oldu¤u renk de¤iﬂtirme özelli¤ini kul-

Resimde görülen çiçe¤in ve örümce¤in renkleri t›pat›p ayn›d›r. Öyle ki baz› böcekler
çiçek zannederek örümce¤in üzerine konarlar. Bu iki canl›y› birbirlerine tam uyumlu
olacak ﬂekilde, ayn› renkte yaratan üstün güç sahibi Allah't›r.
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Baz› örümcekler üzerinde bulunduklar› çiçekle ayn› renk tonunda olman›n ötesinde ayn› desenlere
de sahiptirler. (yanda)
Sa¤ alttaki örümcek
ise üzerinde yürüdü¤ü kumlarla bir bütün
gibidir.
Ancak çok dikkatli bir
ﬂekilde bak›ld›¤›nda
örümcekleri üzerinde
bulunduklar› fondan
ay›rt etmek mümkün
olmaktad›r.

Caerostis adl› örümcek geceleri avlan›r. (altta solda) Gün do¤arken a¤lar›n› sökerek
yeniden gecenin olmas›n› bekler. Gün boyu üzerinde durdu¤u dal ç›k›nt›s›na olan
benzerli¤i sayesinde kendini kamufle eder.

lanarak çiçe¤in sar› veya beyaz renklerine uyum gösterir. Ayaklar›n› da çiçe¤in ortas›na, mükemmel bir ﬂekilde gizler ve av›n› beklemeye baﬂlar.8
Ancak örümce¤in sahip oldu¤u renk ile üzerinde durdu¤u çiçek t›pat›p
ayn›d›r. Örümce¤i çiçekten ay›rt edebilmek için son derece dikkatli bir ﬂekilde bakmak gerekmektedir.
Örümce¤in pusuya yatt›¤› çiçe¤e konan ar› bir süre sonra, çiçe¤in
içindeki nektar› emmek üzere harekete geçer. Ancak tam bu s›rada, örüm-
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cek ar›y› uzun bacaklar›yla yavaﬂça sarar, sonra ani bir hareketle ar›y› kafas›ndan sokar ve zehirini do¤rudan ar›n›n beyninin içine enjekte eder ve
daha sonra da av›n› yer. Örümcek çiçe¤in üzerinde o kadar ustaca kamufle olmuﬂtur ki, bazen bir kelebek veya bir ar› hiç fark›nda olmadan örümce¤in üzerine bile konabilir.
Acaba örümcek bu renklere sahip olmaya kendisi mi karar vermiﬂtir? Çiçe¤in yap›s›n› inceleyip ayn› renkleri, tonlar› kendi üzerine kopya
m› etmiﬂtir? Örümce¤in böyle bir yetene¤inin olmad›¤› aç›kt›r. Birkaç sinir dü¤ümü d›ﬂ›nda, düﬂünmesini sa¤layacak bir beyni bile yoktur. Dahas› örümcek renk körüdür; yani örümcek ne sar›y› ne de pembeyi alg›layabilir. Alg›lad›¤›n› varsaysak bile gördü¤ü renk ile kendi rengini tonlar› bile ayn› olacak hale getirmeyi kendi kendine baﬂarmas›, bunun için vücudunda sistemler üretmesi mümkün de¤ildir. Örümce¤e renk ayr›m› ve
üretimi yapt›ran üstün güç sahibi olan Allah't›r.
Çiçek ve örümce¤in birbirlerine uygun olarak, ayn› renkte yarat›ld›klar› çok aç›kt›r. Sanki bir tuval üzerinde ortak boya ve f›rçadan kullan›larak yap›lm›ﬂ iki farkl› figür gibi birbirleriyle ayn› renkte ve ayn› tonda olmalar› tesadüf gibi bir masal ile aç›klanamayacak kadar kusursuz bir
uyumdur.

Merdiven A¤ Kurarak Avlanmak
Örümcek a¤lar› pek çok canl› için kesin bir ölümle sonuçlanan tuzaklard›r. Ancak bu ölümcül tuza¤› aﬂabilen canl›lar da vard›r. Örne¤in normal bir örümcek a¤› pervane böce¤ine karﬂ› etkisiz kal›r. Çünkü pervane
böce¤inin vücudunu kaplayan tozlar a¤›n yap›ﬂkan k›sm›n› etkisiz hale
getirir. Böcek de bu özelli¤i sayesinde a¤dan kolayl›kla kurtulur.
Ancak pervane böcekleri de normal a¤lardan farkl› bir yap›ya sahip
olan baz› a¤lara karﬂ› çaresizdirler. Tropik bölgelerde yaﬂayan "scoloderus"
adl› örümce¤in a¤› di¤erlerinden farkl› olarak sinek ka¤›d›na benzeyen
bir yap›dad›r. Bu sayede scoloderus pervane böce¤ini rahatl›kla yakalar.
Scoloderus türü örümcekler bir metre uzunlu¤unda, 15-20 cm. geniﬂli¤in-

Örümceklerin Avlanma Yöntemleri

33

de, merdiven biçiminde a¤lar kurarlar. Pervane böcekleri yakaland›klar›
bu uzun a¤lardan aﬂa¤› düﬂerler. Bu uzun süren düﬂüﬂ s›ras›nda yap›ﬂkan
a¤a tak›lmalar›n› engelleyen pullar›n hemen hemen hepsini kaybederek
sonunda scoloderusun tuza¤›na yakalan›rlar.
Görüldü¤ü gibi bu örümcek türü de di¤erlerinden çok farkl› bir avlanma ﬂekline sahiptir. Bu türün avlanmas›nda dikkat çeken de örümce¤in yapt›¤› a¤›n avlayaca¤› böce¤i yakalayabilece¤i özelliklerde olmas›d›r. Di¤erlerinden farkl› bir a¤ yap›s›na sahip olan bu örümcek türü de
Allah'›n yaratma sanat›n›n s›n›rs›zl›¤›n› gösteren delillerden biridir.

A¤ Atan Örümcek: Dinopis
Canavar yüzlü örümcek veya bilimsel ad›yla "dinopis"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¤ örer ve bu a¤› av›n›n üzerine atar.9 Ard›ndan av›n› bu a¤ ile iyice sarar. Yakalanan böce¤in yapabilece¤i bir ﬂey yoktur. A¤ o kadar mükemmel bir
tuzakt›r ki böcek ç›rp›nd›kça a¤a daha çok dolan›r. Daha sonra örümcek

Dinopis'in a¤› son derece özel bir tasar›ma sahiptir. Di¤erlerinin aksine bu örümcek
türü resimde görülen a¤›n›, av›n›n üzerine atmak için kullan›r.
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besinini muhafaza edebilmek için av›n›n üzerini yeni ipliklerle 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› baﬂ›na bir mucizedir. Örümce¤in
yapt›¤› a¤› kullanma tekni¤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¤› 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 -ne kadar basit olursa olsun- yapmak kolay de¤ildir. Her biri için ayr› bir plan ve tecrübeye ihtiyaç vard›r. Bunu ﬂöyle de örneklendirebiliriz.
Örümceklerin ördükleri a¤lar tarif edilirken genellikle "dantel gibi" 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 verildi¤ini düﬂünelim. Hiçbir tecrübeye sahip olmayan bu insandan, tek bir seferde dantelden eserler ortaya ç›karmas› beklenebilir mi? Ya da bir dantel örtünün tesadüfen at›lm›ﬂ dü¤ümler sonucunda ortaya ç›kt›¤› düﬂünülebilir 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 tasar›m›n ortaya ç›kmas› için ak›l, yetenek ve bilgi akta-

Örümceklerin Avlanma Yöntemleri

35

Resimlerde Dinopis'in avlanma aﬂamalar› görülmektedir. Örümcek bir dala veya yapra¤a ba¤lad›¤› ipe tutunarak kendini boﬂlu¤a b›rak›r. Ve pusuda beklemeye baﬂlar. Alt›ndan geçecek olan av
için kurtuluﬂ yoktur. Örümcek bir anda
at›l›r ve a¤›n› av›n üzerine dolay›verir.

r›m› gereklidir. E¤er bir canl›, ak›l gerektiren tasar›mlar yap›yor üstelik de
bu tasar›m› eksiksizce üretime geçiriyorsa bu canl› "ak›ll›" demektir. Ancak bir böce¤in ak›l sahibi oldu¤u, düﬂünebildi¤i, tasar›mlar yapt›¤› gibi
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bir düﬂüncenin kabulü mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla bu böce¤e sahip oldu¤u akl› veren, yani onu yöneten, yapt›klar›n› ona ö¤retenbir güç vard›r.
Bu güç böce¤i yaratan Allah'›n benzeri olmayan gücüdür.
Örümcek örne¤inde de görüldü¤ü gibi bütün canl›lar› Allah'›n yaratt›¤› çok aç›k bir gerçektir. Ancak evrimciler bu aç›k gerçe¤i görmezlikten gelip, ihtimaller üzerinde hareket ederler. 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 kabul
edemeyecek hale gelmiﬂlerdir.
Evrimcilerin iddia etti¤ine göre, Dinopis önceki sayfalarda özelliklerini anlatt›¤›m›z a¤› tesadüfen örmüﬂ, yine tesadüfen bunu kullanmay›
keﬂfetmiﬂtir. Böyle bir ﬂeyin imkans›z oldu¤unu her ak›l sahibi insan kolayl›kla fark edecektir. Ancak biz bütün imkans›zl›¤›na ra¤men bunun
mümkün oldu¤unu ve tesadüfen ortaya ç›kan ilk Dinopis'in bir ﬂekilde
a¤›n› örmeyi baﬂard›¤›n› düﬂünelim. (Dinopis'in nas›l ortaya ç›kt›¤›, a¤›
örmesini sa¤layan kimyasallar›n vücudunda nas›l oluﬂtu¤u gibi sorular›
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 örüldü? Örümcek tesadüfen ördü¤ü a¤› her seferinde baﬂtan nas›l yapt›? Do¤an her yeni örümcek dantel gibi bir a¤ örmeyi, üstelik de di¤erlerinden farkl› niteliklere sahip bir a¤› örmeyi, bunu av›n›n üzerine atmas› gerekti¤ini nereden biliyordu?
Bu sorular›n tek bir cevab› vard›r. Ö¤renme, ezberleme gibi yeteneklerden, hatta bunu yapacak geliﬂmiﬂlikte bir beyinden yoksun olan örümce¤e bu özellikleri, tüm canl›lar› yaratan sonsuz kudret sahibi Allah vermiﬂtir.

Aldatmaca Uzman› Portia Örümcekleri
Portia Fimbriata örümce¤i di¤er pek çok örümce¤in aksine hem a¤
kurarak, hem de kendi a¤›ndan uza¤a giderek avlan›r. Portia'n›n baﬂka bir
özelli¤i de böcekler yerine kendi türdeﬂlerini yiyecek olarak tercih etme-
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sidir. Bu nedenle Portia'n›n a¤ sahas› genellikle di¤er örümceklerin a¤lar›d›r. Bunu yaparken son derece ilginç bir taktik izler.10
Genelde rüzgar eserken ya da bir böcek a¤dan kurtulmaya çal›ﬂ›rken
Portia a¤›n üzerine yerleﬂir. Çünkü bu s›rada oluﬂan titreﬂimler sayesinde
kendini farkettirmeden a¤a gizlice yerleﬂebilir. Görünüﬂte rüzgarda a¤a
tak›lm›ﬂ bir bitki parças›n› and›r›r. Av› gördü¤ünde telaﬂ içinde atlayan
di¤er örümceklerin aksine Portia son derece yavaﬂ bir yürüyüﬂe sahiptir.
A¤a yerleﬂtikten sonra tuza¤a düﬂen bir böcek gibi bacaklar›n› yavaﬂça
sallay›p a¤a tak›lm›ﬂ böcek taklidi yapar. Bu titreﬂime aldanan a¤ sahibi

Portia örümcekleri
taklit yap›p kendi
türdeﬂlerini kand›rarak avlan›rlar.
Örne¤in resimde
görülen k›vr›k bir
yapra¤›n içinde
yaﬂayan Portia türü (alttaki örümcek), Euryattus
örümce¤inin (üstteki örümcek) çiftleﬂme hareketini
taklit ederek diﬂiyi
kand›r›r. Bir örümce¤in "taklit yetene¤ine" sahip olmas› ve bu takti¤i
kendi kendine bulmas› elbette ki imkans›zd›r. Örümcek Allah taraf›ndan bu özelli¤e
sahip olarak yarat›lm›ﬂt›r.
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yaklaﬂ›rken, Portia a¤›n üstünde pusuda beklemektedir.
Portia örümcekleri kendi türdeﬂlerinin de taklidini yaparak onlar›
kand›r›rlar. Örne¤in k›vr›k bir yapra¤›n içinde yaﬂayan Portia, Euryattus
örümce¤inin çiftleﬂme hareketini taklit ederler. K›vr›k bir yapra¤›n üstüne yerleﬂen Portia, Euryattus'un erke¤i gibi davranmaya baﬂlar. Bu kand›rmayaca aldanan diﬂi örümcek yuvas›n›n d›ﬂ›na ç›kar.11
Portia de¤iﬂik örümceklerin sinyallerini nas›l taklit edebilmektedir
ve neden böyle farkl› bir avlanma ﬂekli seçmiﬂtir? Bir örümce¤in "taklit
yetene¤ine" sahip oldu¤unu ve bunun için de böyle ilginç bir avlanma
ﬂekli seçti¤ini öne sürmek ak›lc› olmayacakt›r. Örümcek Allah taraf›ndan
bu ﬂekilde yarat›ld›¤› için taklit yaparak avlanmaktad›r. Allah bu örneklerle bize benzeri olmayan yaratma sanat›n› tan›tmaktad›r.

Örümceklerin Bal›k Avlama Teknikleri
Baz› örümcekler en akla gelmedik ortamlarda bile avlanabilirler. Örne¤in "Dolmedes" ad›yla bilinen su örümce¤i için av sahas› su yüzeyidir.
Bu örümce¤e daha çok batakl›klarda ya da su hendeklerinin s›¤ yerlerinde rastlan›r.12
Gözleri pek keskin olmayan su örümce¤i, zaman›n›n büyük bir bölümünü su kenar›nda ipek iplikler üretip çevreye yaymakla geçirir. Bu iplikler iki iﬂe birden yarar; hem di¤er örümceklere karﬂ› kendi avlanma s›n›rlar›n› belirten bir tür uyar›, hem de beklenmedik bir tehlike karﬂ›s›nda
örümce¤in hemen kullanabilece¤i bir kaç›ﬂ yoludur.
Avlan›rken örümce¤in en çok uygulad›¤› yöntem, dört baca¤›n› suya sokup, di¤er dört baca¤›yla da kuru topra¤a tutunmakt›r. Bunu yaparken batmadan suyun üzerinde kalmak için çok bilinçli bir yöntem uygular. Örümcek, suya sokaca¤› bacaklar›n› diﬂlerinin aras›ndan geçirerek su
geçirmez bir s›v›yla kaplar. Daha sonra örümcek avlanmak için su kenar›na yaklaﬂ›r. Bütün vücudunu dikkatle aﬂa¤› do¤ru iterek suyun yüzüne
kendini b›rak›r. Su yüzeyini dalgaland›rmadan diﬂlerini ve dokungaçlar›n› suya bat›r›r. Gözleri ile çevreyi, bacaklar› ile sudaki titreﬂimleri izleye-
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Bu örümcek türü ayaklar›nda bulunan su geçirmez s›v› sayesinde su üzerinde rahatl›kla hareket eder. Resimde bir bal›¤› yakalam›ﬂ olan su örümce¤i görülmektedir.

rek bir canl›n›n yaklaﬂmas›n› bekler. Örümce¤in doyabilmesi için av›n›n
en az resimde görülen Golyan bal›¤›n›n boyutunda olmas› gerekir.
Örümcek Golyan bal›¤›n› avlarken, bal›k, diﬂlerinin 1,5 cm. yak›n›na
gelene kadar suda hiç hareket etmeden bekler. Daha sonra birden vücudu
ile suya girer ve bal›¤› bacaklar› ile yakalayarak zehirli diﬂlerine do¤ru çeker. Bundan sonra, kendisinden çok a¤›r olan bal›¤›n kendisini suyun içine sürüklememesi için hemen arka üstü döner. Zehir k›sa sürede etkisini
gösterir. Bu zehir av› öldürmekle kalmay›p, ayn› zamanda da kurban›n
vücut dokular›n› eriterek kolayca hazmedilebilir bir çorba haline dönüﬂtürür. Av› öldü¤ünde, örümcek onu k›y›ya çeker ve beslenir.13
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Zarif a¤lar›nda pusuya yat›p bekleyen, çal›lar›n aras›na gizlenen
örümcekler, gerçek birer ölüm makinesi olarak yarat›lm›ﬂlard›r. Avlanmak için su üstünde bile yürüyebilirler.(sa¤da) Gerekti¤inde bir
çan oluﬂturarak suyun alt›nda bile
yaﬂayabilirler. (sol altta)

Burada akla hemen baz› sorular gelmektedir. "Batmay› engelleyen bu
salg›ya örümcek nas›l sahip olmuﬂtur?" "Suda batma tehlikesine karﬂ› a¤z›ndaki s›v›yla ayaklar›n› ya¤lamas› gerekti¤ini nereden bilmektedir?"
"Suda batmamas›n› sa¤layacak s›v›n›n formülünü örümcek nas›l bulmuﬂtur ve bunu nas›l üretmiﬂtir?" Avlanmas›n›n her aﬂamas›nda ak›l alametleri olan bu örümcek kuﬂkusuz tüm bunlar› kendi iradesiyle gerçekleﬂmemiﬂtir. Di¤er tüm canl›lar gibi bu örümcek türü de Allah'›n kendisine ilham› sayesinde bu kadar ak›lc› hareket etmekte, böyle bir plan yapabilmekte ve bunu uygulayabilmektedir. Allah her canl›n›n r›zk›n› veren oldu¤unu bir ayetinde ﬂöyle bildirmektedir:
Yeryüzünde hiçbir canl› yoktur ki, r›zk› Allah'a ait olmas›n. Onun karar
(yerleﬂik) yerini de ve geçici bulundu¤u yeri de bilir. (Bunlar›n) tümü
apaç›k bir kitap (yaz›l›)d›r. (Hud Suresi, 6)

Resimde görülen su örümce¤inin oluﬂturdu¤u kabarc›k suyun alt›nda yaﬂamak için
en ideal ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Bir örümce¤in tesadüfen suda yaﬂayacak bir yöntem bulmas› imkans›zd›r. Örümcekleri bu özellikleri ile birlikte yaratan Allah't›r.

Çan Örümceklerinin Dalma Tekni¤i
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 platform yapar. Bu platformu, ipek iplikçiklerle etraftaki bitki saplar›na tutturur. Bu iplikçikler, örümce¤e hem
evinin yolunu gösteren bir iﬂaret, hem platformu sabitleyen bir ba¤, hem
de av›n yaklaﬂt›¤›n› bildiren bir radar görevi görür.
Platform oluﬂturulduktan sonra örümcek, platformun alt›na ayaklar›n› ve gövdesini kullanarak hava kabarc›klar› taﬂ›r. Böylece a¤ yukar›ya
do¤ru ﬂiﬂer ve hava ilave edildikçe bir çan biçimini al›r. ‹ﬂte bu çan, örümce¤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 dü-

(a)

(b)
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ﬂen 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 kullanmaktad›r. Suya düﬂen böcek, a¤a tak›lan di¤er
kurbanlardan farks›zd›r.
K›ﬂ yaklaﬂt›¤›nda ise örümcek donmamak için kendisini koruyacak
önlemler almak zorundad›r. Bu nedenle k›ﬂ›n yaklaﬂmas›yla birlikte su
örümce¤i, gölcükte daha aﬂa¤›lara iner. Bu sefer de bir k›ﬂ çan› örerek içini havayla doldurur. Baz› örümceklerse dipte duran boﬂ bir su salyangozu kabu¤una yerleﬂir. Çan›n

(d)

içinde hiç k›p›rdamaz ve k›ﬂ boyunca hemen hemen hiç enerji
harcamazlar. Bunun nedeni fazla enerji kaybetmemek ve oksijen ihtiyac›n› ortadan kald›rmakt›r. Bu önlem sayesinde yua) Sal örümce¤i su üzerinde ava haz›rlan›yor. b) Bacaklar› ile sudaki hareketleri alg›layan örümcek, Golyan
bal›¤› gelene kadar hiç k›p›rdamaks›z›n bekler. c-d-e) Bal›¤› yakalar ve
zehirleyerek öldürdükten sonra k›y›ya çekerek yer.

(c)

(e)
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vaya taﬂ›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 yaﬂayabilmesi için en ideal ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Tesadüflerle bir canl›n›n suda 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 bekleyecek kadar zaman›
olmayacakt›r. Dolay›s›yla kara canl›s› olmas›na ve bu özellikleri taﬂ›mas›na ra¤men rahatl›kla suda yaﬂayabilen bir canl›, bunu o ﬂekilde ortaya
ç›km›ﬂ olmas›na borçludur. Bu da bize su örümce¤inin tüm özellikleri ve
yetenekleriyle birlikte Allah taraf›ndan kusursuz bir ﬂekilde yarat›lm›ﬂ oldu¤unu göstermektedir.
Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. O'nun aln›ndan yakalay›p denetlemedi¤i hiçbir canl› yoktur.
Muhakkak benim Rabbim, dosdo¤ru bir yol üzerinedir (dosdo¤ru yolda
olan› korumaktad›r.) (Hud Suresi, 56)

Tekerlek Gibi Örümcekler
Güneybat› Afrika'da Namibia çölünde yaﬂayan baz› örümcek türleri,
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tehlikeyle karﬂ›laﬂt›klar› anda bacaklar›n› gövdelerine do¤ru çekerek vücutlar›n› adeta bir tekerlek haline getirirler. Tekerlek ﬂeklini alm›ﬂ olan
gövdeleriyle seri taklalar atarak süratle yuvarlanan örümcekler böylelikle tehlikeden süratle uzaklaﬂ›rlar.
Boylar› 2.5-3 cm kadar olan bu örümcekler, saniyede 2 metre gibi oldukça büyük bir h›za eriﬂebilirler. Bu h›z›n tam olarak anlaﬂ›lmas› için
ﬂöyle bir örnek verebiliriz. Örümceklerin tekerlek ﬂekline getirdikleri gövdelerinin devir say›s›, saatte 40 kilometre h›zla giden bir araban›n tekerleklerinin dönüﬂ say›s› kadard›r.
Baz› örümcek türleri -özellikle alt›n tekerlekli örümcek olarak adland›r›lan örümcekler- bu yöntemi düﬂmanlar›ndan kaçmak için kullan›r.
Ço¤u zaman düﬂman, ya¤mac› diﬂi yaban ar›lar›d›r. Yuvas›n› özellikle
kum tepelerinin üst taraf›na kuran örümcek, yaban ar›s› yuvas›n› kazmaya baﬂlay›nca d›ﬂar› f›rlar. Önce h›z kazanmak amac›yla birkaç ad›m atar,
sonra beﬂ eklemli bacaklar›n› k›v›rarak yokuﬂ aﬂa¤› yuvarlanan bir tekerlek gibi h›zla yol alarak kaçar. Örümcek yuvas›n› kum tepesinin aﬂa¤›s›na
kuracak olsa kaç›ﬂ için gerekli h›za ulaﬂamayacak ve yakalanacakt›r. Bu
nedenle örümcek yuva yap›m› için hep tepelerin üst k›sm›n› tercih etmektedir. Örümce¤in daha düﬂman›yla hiç karﬂ›laﬂmadan yuvas›n› tepeye

Yuvas›n› özellikle kum tepelerinin üst taraf›na kuran bu örümcek, yaban
ar›s› yuvas›n› kazmaya
baﬂlar baﬂlamaz d›ﬂar› f›rlar. (yandaki sayfa) Örümcek h›z kazanmak amac›yla önce birkaç ad›m atar,
sonra beﬂ eklemli bacaklar›n› k›v›rarak yokuﬂ aﬂa¤› yuvarlanan bir tekerlek
gibi h›zla kaçar. (solda)
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kurmak gibi bir önlem almas› son derece bilinçli bir davran›ﬂt›r. Kuﬂkusuz ona bunu ilham eden Allah't›r. Allah benzersiz yaratan, her türlü yaratmay› bilendir.

Püskürtücü Örümcek
"Scytodes" ad› verilen örümcek cinsi, kurbanlar›n›, üzerlerine zehir
ve yap›ﬂkan kar›ﬂ›m› bir s›v› püskürterek öldürür. Bu s›v›lar, örümce¤in
gözlerinin arkas›nda bulunan iki bez içerisinde ayr› ayr› üretilir ve birlikte püskürtülürler. Scytodes yakalad›¤› av›n› bacak kaslar›yla s›k› s›k› sarar.
Bu s›rada yap›ﬂkanl› zehiri diﬂlerinin aras›ndan av›n›n üzerine, havada
zigzaglar oluﬂturacak ﬂekilde püskürtür.14 Bu sayede kurban›n› bir dal veya yapra¤a yap›ﬂt›rarak sabitledikten sonra av›n› ast›¤› yerde yer.

De¤iﬂik avlanma taktikleri kullanan, formülü hala çözülememiﬂ iplikler üreten örümcekler yarat›l›ﬂ mucizelerindendir.
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Pasilobus'un Tuza¤›
Yeni Gine'ye özgü bir tür olan "Pasilobus", çok usta bir tuzak haz›rlay›c›s›d›r. Kurdu¤u a¤ çok yap›ﬂkan ipliklerden oluﬂmuﬂtur. A¤ bir bütün
olarak iki ucundan sabit noktalara tutturulmuﬂtur. Uçlardan birindeki dü¤üm çok s›k›d›r ama öbür uçtaki dü¤üm oldukça gevﬂek b›rak›lm›ﬂt›r. Bu
bir hata de¤ildir, örümce¤in dalg›nl›¤›ndan da kaynaklanmamaktad›r.
Bunun bir avlanma takti¤i oldu¤u a¤a do¤ru bir canl› yaklaﬂt›¤›nda anlaﬂ›lmaktad›r. Örne¤in a¤a bir pervane çarpt›¤›nda gevﬂek ilmek serbestçe
çözülür. Bu durumda sa¤lam dü¤üm kopmad›¤› için böcek bir bohça gibi havada as›l› kal›r. Daha sonra örümcek kurban›n›n yan›na gider ve hemen yap›ﬂkan bir madde ile baﬂtan sona s›var. Bu taktik sayesinde örümcek av›n› k›sk›vrak yakalam›ﬂ olur.

Sizin yarat›l›ﬂ›n›zda
ve türetip-yayd›¤›
canl›larda kesin
bilgiyle inanan bir
kavim için ayetler
vard›r.
(Casiye Suresi, 4)

Papa¤an›n canl›
renkleri, kartal›n
keskin gözleri,
ﬂahinin ani
vuruﬂu,
impalan›n
muhteﬂem
atlay›ﬂ›...

S›çrayan örümcek
pusuya yatt›¤› yapra¤›n
üzerinden atlayarak, av›n› havada yakalar. Hayvan, baﬂar›l› bir atlay›ﬂ
için en uygun aç›y› hesaplamak, av›n›n h›z›n›
ve uçuﬂ yönünü de göz
önünde bulundurmak
zorundad›r.
Ayr›ca bulundu¤u
mesafeden yere çak›lmamas› da gerekmektedir.
Örümce¤e bütün bu hesaplamalar› nas›l yapaca¤›n›, kendini nas›l koruyaca¤›n› ilham eden, onu
kusursuzca yaratm›ﬂ olan
Allah't›r.
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Kusursuz Bir S›çray›ﬂ
A¤ kurup bekleyen birçok örümcek türünün aksine, s›çrayan örümcek av›na kendisi sald›rmay› tercih eder. Bu örümcek türünün avlanmas›ndaki dikkat çekici özellik ise s›çrayarak av›na ulaﬂmas›d›r. Örümcek
öylesine ustaca bir s›çray›ﬂ yapar ki yar›m metre ötesinden uçan bir böce¤i, s›çrayarak havada yakalayabilir.15
Örümcek, ﬂaﬂ›rt›c› s›çray›ﬂ›n›, hidrolik bas›nç ilkelerine göre çal›ﬂan
sekiz baca¤› sayesinde yapar. Sald›r› sonunda av›n›n üzerine bir anda çökerek güçlü k›skaçlar›n› av›na geçirir. Bu atlay›ﬂ ço¤u zaman bitkiler aras›ndaki karmaﬂ›k ortamlarda gerçekleﬂir. Örümcek, baﬂar›l› bir atlay›ﬂ için
en uygun aç›y› hesaplamak, av›n›n h›z›n› ve uçuﬂ yönünü de göz önünde
bulundurmak zorundad›r.
Daha da ilginç olan, av›n› yakalad›ktan sonra örümce¤in ölmekten
nas›l kurtuldu¤udur. Örümcek ölebilir, çünkü av›n› yakalamak için atlarken do¤al olarak kendini de boﬂlu¤a b›rakmaktad›r. Bu durumda bulundu¤u yüksek mesafeden (ço¤unlukla bir a¤ac›n tepesindedir) yere çak›labilir. Ama örümcek böyle bir problemle karﬂ›laﬂmaz. Çünkü s›çramadan

S›çrayan örümcekler kendilerinden büyük canl›lar› avlayacak kadar çevik yarat›lm›ﬂlard›r.
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ÖRÜMCEKTEK‹ MUC‹ZE

S›çrayan örümcekler; avlar›n›n yerini tam olarak belirlemelerini sa¤layan
gözlere, kusursuz bir s›çray›ﬂ yapmalar›n› sa¤layan bacaklara sahip olarak
Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂlard›r.

hemen önce salg›lad›¤› ve bulundu¤u dala yap›ﬂt›rd›¤› iplik onu yere
düﬂmekten kurtar›r, havada as›l› kalmas›n› sa¤lar. Bu iplik, hem kendini,
hem de yakalad›¤› av› taﬂ›yabilecek kadar sa¤lamd›r.

Görev: Yerini Belirle ve Hedefe Kilitlen
Çok üstün bir s›çrama yetene¤ine sahip olan bu örümcek türünün
di¤er fiziksel özellikleri de kusursuzdur. S›çrayan örümce¤in gözlerinden
ikisi kafan›n ortas›ndan dürbün biçiminde ileri uzanm›ﬂt›r. Bu iki büyük
göz, yuvalar›n›n içinde sa¤a-sola ve yukar›-aﬂa¤› do¤ru hareket edebilir.
Yeﬂile ve ultraviyole dalgalar›na duyarl› dört katl› retinas› sayesinde
örümce¤in gözü yüksek netlikte görüntü sa¤lama özelli¤ine sahiptir. Kafan›n yan›ndaki di¤er dört göz ise görüntüyü ayn› netlikte göremez, ancak çevresindeki türlü hareketi alg›lar. Bu sayede hayvan, arkas›ndaki bir
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S›çrayan örümce¤in gözlerinin birbirlerinden ba¤›ms›z görebilme yetene¤i, cisimleri
daha çabuk alg›layabilmesini sa¤lar.
Allah'›n üstün ilminin bir tecellisi
olan bu özellik
s›çrayan örümcekleri usta birer avc›
yapar.
Alttaki resimlerde
siyah göz kameraya, aç›k renkli göz
ise baﬂka bir noktaya bakmaktad›r.

Örümce¤in gözlerinin ikisi kafan›n ortas›ndan ileri uzanm›ﬂt›r. Bu iki büyük
göz, yuvalar›n›n içinde sa¤a-sola ve
yukar›-aﬂa¤› hareket edebilir. Ultraviyole dalgalar›na duyarl› dört katl› retina sayesinde yüksek netlikte görüntü sa¤lan›r.
Kafan›n yan›ndaki di¤er
dört göz etraftaki her
hareketi farkedebilir.
Bu sayede, hayvan,
arkas›ndaki bir av›
veya düﬂman› da
rahatl›kla teﬂhis edebilir.

National Geographic, Eylül 1991

av› veya düﬂman› da rahatl›kla fark edebilir.
Buraya kadar s›çrayan örümcekle ilgili olarak verilen bilgileri düﬂünelim. S›çrayan örümcek av›n› bir s›çrama ile yakalayabilece¤i kadar seri
hareket edebilecek bir vücut yap›s›na sahiptir. Ayn› ﬂekilde gözleri de av›n› her yönden görmesini sa¤lar.
Elbette ki örümcek, böyle olmas›n›n kendisi için daha faydal› olaca¤›n› düﬂünmüﬂ de, kendine ilave gözler edinmemiﬂtir. Ya da bu gözler tesadüfen ortaya ç›kmam›ﬂt›r. Hayvan tüm bu özelliklerle birlikte Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r. Tek bir gözün nas›l oluﬂtu¤unu aç›klayamayan evrim teorisi s›çrayan örümce¤in sekiz gözüne ve bu gözler aras›ndaki mükemmel koordinasyona hiçbir aç›klama getirememektedir.

Her Yönden Kusursuz Bir Kamuflaj Tekni¤i
Sa¤ üstteki resimde ne gördü¤ünüz sorulsa, do¤al olarak "yapra¤›n
alt›nda ve üstünde duran birkaç kar›nca" dersiniz. Oysa resimde yapra¤›n
alt›ndaki bekleyen bir kar›nca de¤ildir. "Myrmachne" adl› bekleyen bir s›çrayan örümcek türüdür. Kar›nca ile s›çrayan örümce¤i ay›rt etmenizi sa¤layacak tek özellik bacak say›lar›d›r. Çünkü örümcekler sekiz, kar›ncalar
ise alt› bacakl›d›r.
S›çrayan örümcek nas›l olup da kar›ncalar› kand›rmay› baﬂarmaktad›r? Çünkü s›çrayan örümcek sadece d›ﬂ görünüﬂ benzerli¤i ile yetinmemekte, davran›ﬂlar›yla da yapt›¤› taklidi desteklemektedir. Örne¤in s›çrayan örümcek bacak say›s› fark›n› ortadan kald›rabilmek için, öndeki iki
baca¤›n› daha da öne uzat›r ve havaya kald›r›r. Bu durumda öndeki iki

bacak t›pk› kar›ncan›n antenlerine benzer bir görünüm al›r. Bu noktada
mutlaka durup düﬂünmek gerekmektedir. Çünkü bu, örümce¤in say› saymay› bilmesi demektir. Örümcek önce kendi bacaklar›n› sonra kar›ncan›n
bacaklar›n› saym›ﬂ, daha sonra da kar›ncan›n bacak say›s›n› kendi bacak
say›s›ndan ç›karm›ﬂt›r. Aradaki fark› görünce de bunlar› yok etmesi gerekti¤ini anlam›ﬂ ve fazla olan bacaklar›na da son derece ﬂuurlu bir hareketle anten görüntüsü vermiﬂtir.

Resimdeki üç böcekten
sadece yanlarda bulunan ikisi kar›nca, ortadaki ise bir s›çrayan örümcektir. Aralar›ndaki fark
örümceklerin kar›ncalardan bir çift fazla bacaklar›n›n bulunmas›d›r.

S›çrayan örümceklerin kar›nca taklitleri o kadar mükemmeldir ki kimi zaman baﬂka cins s›çrayan örümcekler bile onlar›
gerçekten kar›nca zannedip avlamaya çal›ﬂabilmektedir.

Bu arada unutulmamas› gereken önemli noktalar vard›r. Öncelikle örümcek kar›ncadan yap›sal
olarak tamamen farkl› bir hayvand›r. Örümce¤in kar›nca gibi görünmesi için yaln›zca bacaklar›n› havaya kald›rmas› yeterli de¤ildir. Ayn› zamanda hareketlerini, yani yürüyüﬂünü ve duruﬂunu da taklit etmesi gerekmektedir. Bunun için de örümcek kusursuz bir gözlem yapmal› ve bu gözlemini uygulayabilmek için de usta bir aktör gibi rol yapmal›d›r.
Görüldü¤ü gibi örümcek düﬂünmekte, düﬂündüklerini uygulayabilmekte, bu uygulamalar› yaparken de vücudunda gerekli yap›sal de¤iﬂiklikler
gerçekleﬂtirebilmekte, bundan baﬂka taklit yetene¤i
de kullanmaktad›r. Bütün bunlar› örümce¤in yapamayaca¤›n› anlamak akl› olan ve düﬂünebilen her insan için son derece kolayd›r. Öncelikle örümce¤in
düﬂünmesini sa¤layacak özellikte bir beyni yoktur.
Öyleyse örümce¤in yeteneklerinin kayna¤› nedir?
Bu sorunun cevab›n› vermeden önce kamuflaj›n tam
olmas› için gereken baﬂka özellikleri de incelemekte
fayda vard›r.
Örümce¤in yapt›¤› kamuflaj yaln›zca bu say›lanlardan ibaret de¤ildir. Hayvan›n kendisini kar›nca gibi gösterecek göz motiflerine de ihtiyac› vard›r.

Örümcekler renklerini kullanarak da kamuflaj yaparlar.
Bu s›çrayan örümcek türü
zeminle ayn› renk ve desende yarat›lm›ﬂt›r. Rengi nedeniyle kendisini fark edemeyen güvenin yan›na kadar
gelmesini bekler ve üzerine
atlar.

MENGENE
G‹B‹ ÇENE
Mopsus mormon adl› bu
s›çrayan örümcek, kendinden 5 kat büyüklükteki bir
av› rahatl›kla yakalayabilir.
(solda) Çünkü çok güçlü
ve büyük çeneleri vard›r.
Örümcek oldukça iri olan
siyah çenesini avlanmad›¤› zaman a¤z›n›n içine k›v›r›r, bu sayede rahat hareket edebilir. Mopsus
güçlü çenesi sayesinde
farelere, hatta y›lanlara bile kafa tutabilen örümceklerdendir.
Yeni Zellanda'da yaﬂayan bu s›çrayan
örümcek yass› vücudu sayesinde
yapraklar›n aras›nda kolayl›kla kendini kamufle eder.
(altta)

Portia
di¤er s›çrayan örümceklerden iki özelli¤i ile ayr›l›r. Bunlardan ilki; a¤ örmesi, ikincisi ise bir canavar›
and›ran korkunç görüntüsü. Bu d›ﬂ
görünüﬂ örümce¤e, düﬂmanlar›na
57
karﬂ› bir avantaj sa¤lar.(sa¤da)

Çünkü kendi gözleri kar›ncan›n gözleri gibi siyah, iri birer nokta ﬂeklinde
de¤ildir. Ama örümcekte var olan bir özellik bu sorunu ortadan kald›rm›ﬂt›r. Örümce¤in baﬂ›n›n yan›nda bulunan iki büyük siyah benek t›pk›
kar›ncan›n gözlerine benzer.
Durup düﬂünelim: Örümce¤in baﬂ›n›n iki yan›ndaki beneklerden haberdar olmas› mümkün de¤ildir. Kald› ki bir örümce¤in bir ﬂeyden haberdar olmas› ve buna göre ﬂuurlu bir taktik geliﬂtirmesi gibi bir durumdan
söz etmek de hiç ak›lc› de¤ildir. Öyleyse kar›nca ile beslenen ve kar›nca
taklidi yapmas› gereken örümce¤in, baﬂ›n›n üzerindeki sahte gözler nas›l
oluﬂmuﬂtur? Örümcek nas›l olup da "ö¤renme", "say› sayma" ve "taklit etme" gibi yeteneklere sahip olmuﬂtur? E¤er bu sahte gözler olmasa ne olurdu? O zaman örümcek ne kadar iyi bir kar›nca taklidi yapsa da kar›ncalar taraf›ndan teﬂhis edilirdi. E¤er kar›ncalar tehlikeyi fark eder ve örümcekten önce davran›rlarsa bu örümce¤in sonu olurdu. Kar›ncalar güçlü
çeneleri ile örümce¤i öldürürlerdi. Görüldü¤ü gibi örümce¤in kar›nca
taklidi yapmaya karar vermesi yetmemektedir. Ayn› zamanda do¤uﬂtan
sahte gözlere de sahip olmal›d›r ki kamuflaj› baﬂar›ya ulaﬂs›n.

S›çrayan örümcekler zaman zaman birbirlerini de avlayabilirler. ‹lginç olan di¤er örümcek
türlerini taklit ederek bunu yapmalar›d›r. Di¤er s›çrayan örümceklerin yuvalar›na s›z›p onlar›n yavrular›n› yiyen Phyaces comosus bu iﬂi yaparken usta bir pandomimci gibi rol
yapar. (üstte ve yanda) Bundan baﬂka Phyaces'in vücudu son derece kal›n tüylerle
kapl›d›r. Bu da ona iyi bir savunma imkan› sa¤lar. Phyaces'ler birbirleriyle anlaﬂmazl›¤a düﬂtükleri zamanlarda bacaklar›n› kald›rarak vücutlar›n›n alt›ndaki son derece parlak tüyleri gösterip karﬂ›s›ndakini ürkütmeye çal›ﬂ›rlar. Bu örümcek türüne
sahip oldu¤u tüm özellikleri veren Allah't›r. Allah örneksiz yaratand›r. Her türlü yaratmay› bilendir.

Bunlar örümce¤in yaﬂam›n› devam ettirmesi için gerekli olan özelliklerden birkaç tanesidir. Bunlardan tek bir tanesinin eksikli¤i durumunda s›çrayan örümcek bir süre sonra ölecektir. Bu durumda örümce¤in sahip oldu¤u özelliklerin tesadüfen ortaya ç›kt›¤›n› söylemek imkans›zd›r.
Örümcek bu özelliklerin tümüne bir anda sahip olmuﬂtur yani bir anda
ortaya ç›km›ﬂt›r. Allah her canl›y› kusursuz bir ﬂekilde, ihtiyac› olacak her
özellikle birlikte yaratm›ﬂt›r.
‹ki milimetre boyundaki Phyaces'in d›ﬂ görünüﬂü bir pislik parças›na
benzer. Örümcek bu benzerli¤ini kullanarak adeta bir gösteri sergiler.
Rüzgarla savrulan bir pislik parças› taklidi yapan Phyaces, sab›rla ve yavaﬂ yavaﬂ hedefindeki yuvaya yaklaﬂ›r. Phyaces, rolünü o kadar iyi yapar
ki, yuvan›n kap›s›nda bekleyen anne örümcek hiç kuﬂkulanmaz. Yavrulara iyice yaklaﬂan örümcek, aniden sald›r›r ve yavruyu kaparak yemeyi
baﬂar›r.

Güçlü bacaklar› ve y›rt›c› çenesi Mopsus mormon'un kendisinden büyük
avlar› bile rahatl›kla yakalayabilmesini sa¤layan özelliklerindendir. Resimdeki örümcek, kendisinden oldukça büyük olan yusufçuk böce¤inin
en zay›f yeri olan boynuna atlayarak onu yakalamay› baﬂarm›ﬂt›r.

S›çrayan örümcekler avlanmada son derece baﬂar›l›d›rlar. Öyle ki böcekler
dünyas›n›n en y›rt›c›s› olarak bilinen Mantisleri bile
yakalayabilmektedirler. (sa¤da üstte) Elbetteki arada onlar›n da Mantis'e av olmalar› söz konusudur.
(sa¤da altta).

Sustal› Çeneler
Mymarachne plataleoides örümce¤inin erke¤inin son derece ilginç bir
d›ﬂ görünüﬂü vard›r. Bu türün erkekleri uzun bir buruna sahiptir. Örümcek avland›¤›nda ya da bir sald›r›yla karﬂ›laﬂt›¤›nda, bu burun ikiye ayr›larak ucunda zehirli diﬂleri bulunan çenelere dönüﬂür. Son derece keskin
ve sivri olan bu iki uzant›y› örümcek bir k›l›ç gibi kullanabilir.

Mymarachne plataleoides örümcekleri uzun burunlar›n› bir k›l›ç gibi kullanarak hemcinsleriyle
savaﬂ›rlar. Bir sald›r›yla karﬂ›laﬂt›klar›nda burunlar› ikiye ayr›larak zehirli diﬂleri ortaya ç›kar.

S›çrayan Örümce¤in Fedakarl›¤›
S›çrayan örümcek dünyaya yeni gelen yavrular›n› bir süre s›rt›nda
taﬂ›r. Bu sayede hem yavrular›n›n ihtiyaçlar›n› kolayca karﬂ›lar, hem de
onlar› daha iyi savunabilir. Düﬂmanlar›na karﬂ› ac›mas›z bir ölüm makinesi olan örümcek, yavrular› söz konusu oldu¤unda son derece ﬂefkatli
davranmaktad›r. Bu evrimciler aç›s›ndan pek çok soru iﬂaretini beraberinde getiren bir durumdur. Çünkü evrimciler do¤adaki canl›lar aras›nda k›-

Her yavru örümcek do¤ar
do¤maz a¤ yapabilme yetene¤ine sahiptir. Çünkü
a¤ üretmesini sa¤layacak
vücut yap›s›, a¤› nas›l
örece¤ine dair bilgi ve
yetenekle birlikte yarat›lm›ﬂt›r.

yas›ya bir yaﬂam mücadelesi oldu¤unu ve bu mücadeleden yaln›zca güçlü olanlar›n galip ç›kt›¤›n› iddia etmektedirler. Ancak do¤adaki canl›lara
bakt›¤›m›zda evrimcilerin iddialar›n›n aksine örneklerle karﬂ›laﬂ›r›z. Canl›lar›n hem kendi türleri içinde hem de di¤er canl›larla aralar›nda çok net
fedakarl›k örnekleri vard›r. Bu durum do¤ay› incelerken, kendisini baﬂka
canl›lar için feda eden, yavrular› için ölümü göze alan hayvanlarla karﬂ›-
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laﬂan evrimcileri içinden ç›kamad›klar› bir ç›kmaza sokmuﬂtur. Bilimsel
bir dergide bu ç›kmaz ﬂöyle tarif edilmektedir:
Sorun canl›lar›n niye birbirlerine
yard›m ettikleridir. Darwin'in teorisine göre her canl› kendi varl›¤›n›
sürdürmek ve üreyebilmek için bir
savaﬂ vermektedir. Baﬂkalar›na yard›m etmek, o canl›n›n sa¤ kalma
olas›l›¤›n› azaltaca¤›na göre, uzun
vadede evrimde bu davran›ﬂ›n elenmesi gerekirdi. Oysa canl›lar›n özverili olabilecekleri gözlenmiﬂtir.16

Anne hayvanlarda var olan yavru sevgisinin hiçbir evrim mekanizmas› ile aç›klanmas›n›n mümkün ol-

S›çrayan örümcek yavrular›n› koruyabilmek için bir süre s›rt›nda taﬂ›r.

mayaca¤› aç›kt›r. Bu o kadar kesin bir
gerçektir ki, Cemal Y›ld›r›m gibi birçok evrimci de bunu itiraf etmek zorunda kalm›ﬂlard›r:
Annenin yavru sevgisini, hiçbir ruhsal ö¤e içermeyen "kör" bir düzenekle
(do¤al seleksiyon) aç›klamaya olanak var m›d›r? Biyologlar›n (bu arada
Darwincilerin) bu tür sorulara doyurucu yan›tlar verdiklerini söylemek
güçtür, kuﬂkusuz.17

Elbette ki ﬂefkat, merhamet, koruma hissi gibi kavramlar› kör düzeneklerle aç›klamak mümkün de¤ildir. Çünkü hiçbir bilince ve akla sahip
olmayan canl›lara tüm davran›ﬂlar›n› ilham eden Allah't›r. Hiçbir canl›n›n
kendi karar›yla fedakarl›k göstermesi, plan kurmas› ya da baﬂka herhangi bir ﬂey yapmas› mümkün de¤ildir. Allah herﬂeyi kontrolü alt›nda tutand›r.

Sizin ilah›n›z yaln›zca Allah't›r ki, O'nun
d›ﬂ›nda ilah yoktur. O, ilim bak›m›ndan
herﬂeyi kuﬂatm›ﬂt›r. (Taha Suresi, 98)

Örümcek ipi kendi
kal›nl›¤›ndaki
çelikten beﬂ kat daha
sa¤lamd›r ve bunun
yan›s›ra kendi uzunlu¤unun dört kat›
kadar esneyebilir.
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Ö

rümceklerin a¤ kurmak için kendi vücutlar›nda ürettikleri
ipeksi iplikleri kulland›klar›18 herkes taraf›ndan bilinmektedir.
Ancak bu ipe¤in üretim aﬂamalar› ve genel özellikleri bilinme-

mektedir. Örümceklerin üretti¤i ve çap› bir milimetrenin binde birinden
daha küçük olan ipek iplik, ayn› kal›nl›ktaki çelik telden beﬂ kat daha 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.19
Yukar›daki teknik bilgileri tekrar gözden geçirmekte yarar var. ‹pli¤in çelikten beﬂ kat daha sa¤lam olmas›, üzerinde durmadan geçilebilecek bir konu de¤ildir. Çünkü bilinen en sa¤lam malzemelerden olan çelik
büyük tesislerde, birçok teknik kullan›larak elde edilen 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 herhangi bir örümcek bu ipi üretebilir. Çelik a¤›r bir malzemedir bu nedenle
kullan›m› son derece zordur. Yüksek ›s›da dev f›r›nlarda üretilip, kal›plarda so¤utularak kullan›ma haz›r hale getirilir. Örümcek ipi ise son derece
hafiftir. 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 esnek malzeme bulmak çok zordur. Örne¤in çelik halat
en sa¤lam malzemelerden biridir. Fakat kauçuk halatlar gibi esnek olmad›klar›ndan zamanla deforme olurlar. Kauçuk halatlar da kolay kolay deforme olmamalar›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 yüzde otuz daha esnektir. Teknik olarak ifade etmek gerekirse; örümce¤in halat›, kopma mukavemet de¤eri ve kopma öncesindeki uzama oran› bak›m›ndan eﬂi benzeri olmayan bir malzemedir.
Örümcek hakk›nda son birkaç on y›lda yap›lan araﬂt›rmalar sayesin-
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de ö¤renilen bu bilgiler birçok soruyu beraberinde getirmiﬂtir. Örne¤in;
e¤er çelik ve kauçuk halatlar insano¤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 geçiremiyor? Örümcek ipli¤ini bu kadar üstün yapan nedir? Bunun cevab› ipe¤in yap›s›nda gizlidir. Kimyasal madde üreten uluslararas› ﬂirketlerin yapt›rd›¤› özel araﬂt›rmalar sonucunda, örümcek ipli¤inin yap›s› tamamen olmasa da k›smen çözülmüﬂtür.

‹pe¤in Yap›s›
Örümceklerin yapt›klar› ipek, bilinen do¤al ya da sentetik liflerden
çok daha güçlüdür. Bunu keﬂfeden bilim adamlar› örümce¤in nas›l bir sis-

"Kurt örümce¤i" yumurtalar› için eﬂsiz
bir koza haz›rlar. Bu koza sert yüzeyiyle
yumurtalar› d›ﬂ tehlikelerden korur. Yumuﬂak ipekle kapl› iç yüzey ise maksimum konfor sa¤lar. Örümcek yumurtalar›n› kesenin tepesindeki delikten içeri
b›rak›r. (üstte) Daha sonra bu deli¤i de
kapat›r ve yumurtalar mükemmel bir
z›rha sahip olurlar. Oklahoma'da yaﬂayan bir cins ise kendisi için kundaklar
yapar. Bir yaprak bulup a¤›na taﬂ›r. Bu
yapra¤› k›v›rarak uçlar›n› salg›lad›¤›
özel bir ipekle birbirine tutturur. (yanda)
Yuvan›n konforunu sa¤lamak için, iç
duvar›n› da ipekle kaplar.
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Ptocasius, iki yapra¤› birleﬂtirerek kendine yuva yapan bir örümcek türüdür. Yapraklar› birleﬂtirmek için ipe¤ini yap›ﬂt›r›c› olarak kullan›r. Bu yuva ona hem avlanma hem de geceleri güvenli bir ﬂekilde gizlenme imkan› verir.

temle bunu yapt›¤›n› keﬂfetmek için çal›ﬂmalar baﬂlatm›ﬂlard›r. Önceleri
bunun ipekböce¤inden ipek al›nmas› kadar kolay olabilece¤ini düﬂünmelerine ra¤men bir süre sonra yan›ld›klar›n› anlam›ﬂlard›r. Danimarka'daki Aarhus Universitesi'nden evrimci zoolog Fritz Vollrath örümcekler
üzerinde yapt›¤› araﬂt›rmalar›n sonucunda örümceklerin ürettikleri ipe¤in, onlardan direkt olarak al›narak yap›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n›
görmüﬂtür.
Bu durumda bilim adamlar› alternatif olarak "yapay örümcek ipe¤i
üretimi" fikriyle ortaya ç›km›ﬂlard›r. Ancak 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›¤› metod, naylon gibi sentetiklerin yap›m›nda uygulanan
yönteme benziyordu. Örümcekler ipeklerini, asitleyerek sertleﬂtiriyorlard›.
Çal›ﬂmalar›n›, Araneus diadematus ad› verilen bahçe örümce¤i üzerinde yo¤unlaﬂt›ran Vollrath, ipek örümcekten ç›kmadan önce, ipe¤in oluﬂturdu¤u boruyu inceledi. ‹pek, bu kanala girmeden önce, s›v› proteinler-
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den oluﬂuyordu. Kanal›n içinde özel hücreler, ipek proteinlerindeki suyu
kendilerine çekiyorlard›. Hidrojen atomlar› ise di¤er bir kanalda pompalanan suyu al›yorlar ve bir asit havuzu oluﬂturuyorlard›. ‹pek proteinleri
asit ile biraraya geldi¤inde, birinden di¤erine bir köprü oluﬂturuyor ve bu
ﬂekilde son derece kuvvetli bir ipek oluﬂuyordu. Ancak elbette ki ipeklerin oluﬂumu bu anlat›mdaki kadar basit de¤ildir. Bir ipe¤in ortaya ç›kabilmesi için çeﬂitli maddelere ve farkl› özelliklerdeki keselere ihtiyaç vard›r.20

Örümceklerin tesadüfen ortaya ç›km›ﬂ olamayacaklar›n› anlamak için sadece salg› bezlerinin yap›s›n› incelemek yeterli olacakt›r. Bu çizimde tropikal
bir örümcek olan Madagaskar örümce¤inin (Nephila Madagascariensis) sa¤
taraf›ndaki salg› bezleri gösterilmiﬂtir. Sol tarafta da ayn› biçimde salg› bezleri yer almaktad›r. ﬁiﬂe salg› bezleri (1 ve 2) örümce¤in a¤ üstünde yürürken bast›¤› ayr›ca yere inerken ve tekrar yukar› ç›karken kulland›¤› kuru tutunma iplikçi¤ini üretir. Yap›ﬂkan iplik, baﬂka bir salg› bezi (3) taraf›ndan
üretilir. Bu temel iplik, tutkal (yap›ﬂkan) salg› bezleri (4 ve 5) taraf›ndan kaplanacakt›r. 6. salg› bezi ise kuru ipli¤i bir yüzeye tutturmak için gerekli olan
yap›ﬂkan› üretir. 7. bez ise yakalanan av› sarmalamak için kullan›lacak olan
bir sürü ince ipli¤in hammaddesini sa¤lar. 8. salg› bezi yumurta kesesi için
gerekli ipe¤i üretir. 9, 10 ve 11. ﬂekiller arka, orta ve ön iplik memeciklerini
göstermektedir. Örümcekler ipeklerini iﬂte böylesine kusursuz bir sistem
saygesinde salg›lamaktad›rlar. ‹ﬂlevleri, yap›lar› birbirinden farkl› olan bu
sistemin tesadüflerle ortaya ç›kamayaca¤› aç›kt›r. Örümcekler bu sistemle
birlikte üstün güç sahibi olan Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂlard›r.

‹PL‹KÇ‹LER M‹KROSKOP ALTINDA...
Soldaki ilk resimde Ecriballate isimli örümce¤in
yakalama ipe¤inin 100 defa büyütülmüﬂ hali görülmektedir. ‹pli¤e yap›ﬂkanl›k özelli¤ini kazand›ran s›v› kaplama maddesi ise
resimde damlac›klar halinde görülüyor. 300 defa büyütülmüﬂ ikinci resimde,
damlac›klar›n içinde kablo
yuma¤› gibi yuvarlanm›ﬂ
iplikçikler görülüyor. Her
bir damlac›ktaki yüzey gerilimi, iplikçikleri biraraya
getirip büzüﬂtürerek bir
tür ç›kr›k sistemi oluﬂturur. Zorlama durumunda
bu yumak biçimli ç›kr›k
sistemi boﬂal›r ve iplik
çok büyük miktarlarda esneyebilir.

200 defa büyütülmüﬂ sa¤daki resimden anlaﬂ›laca¤› gibi, Ecriballete örümce¤inin kuru ipli¤i yüzlerce mikro kuru iplikçi¤in biraraya gelmesiyle oluﬂmuﬂtur. Bu
ipekler herhangi bir s›v› ile kaplanmad›klar› halde yap›ﬂkand›rlar.
Bu yap›ﬂkanl›k örümce¤in ipe¤i
salg›larken yapt›¤› tarama iﬂlemi
sayesinde gerçekleﬂir. Ayaklardaki özel taraklar ile yap›lan tarama
iﬂlemi iplikleri iyice kabart›r. Ancak 1.000 defa büyütülmüﬂ bir resimde gözlenebilen bu kabar›kl›k
ve yarat›lan elektrostatik etki, ipli¤e yakalama özelli¤ini kazand›r›r.
Bu kusursuz özelliklerin evrimcilerin iddia ettikleri gibi tesadüfler
sonucunda oluﬂmas› mümkün
de¤ildir. Allah, örümce¤i bu muhteﬂem sistemle birlikte yaratm›ﬂt›r.

YUMURTA
KESEC‹⁄‹N‹N DIﬁ ‹PE⁄‹
KUYRUKSU BEZ

TOPLAYICI BEZ

S‹L‹ND‹R‹K BEZ

KÜÇÜK AMPULSÜ BEZ

PIRIFORM BEZ‹
YAKALAYICI SP‹RAL‹N
TEMEL ‹PL‹KLER‹
BÜYÜK AMPULSÜ
BEZ

AS‹N‹FORM

SIVI KAPLAMA

BEZ‹

YAPISAL ‹PEK
ÇEK‹C‹ HAT
YUMURTA KESES‹N‹N
‹Ç‹NDEK‹ YUMUﬁAK ‹PEK

YARDIMCI
SP‹RAL

BA⁄LANTI VE EKLER ‹Ç‹N
YAPIﬁKAN MADDE

Her örümcek, farkl› iﬂlevler için farkl› niteliklere sahip iplikler üretir. Diatematus
isimli örümcek, farkl› amino asit kompozisyonlar›na sahip iplikler kullanan örümceklerdendir. Bu örümcek karn›ndaki salg›
bezlerini kullanarak yedi farkl› tipte ipek
üretebilir. Çelikten daha sa¤lam, kauçuktan daha esnek dünyan›n en mükemmel
malzemesi olan iplikler, bir örümce¤in
gövdesinde üretilmektedir. Bu Allah'›n sanat›d›r. Allah herﬂeyi eksiksiz yaratan, her
türlü yaratmadan haberdar oland›r.

Örümcek ipliklerinin hammaddesi, örgülü helezonik amino asit zincirlerinden oluﬂan "keratin" adl› proteindir.21 Bu madde insanlar›n saçlar›nda, vücut tüylerinde ve hayvanlar›n boynuzlar›nda da bulunur. Örümcek ipli¤inin temel hammaddesini oluﬂturan bütün proteinler, çeﬂitli avlar›n sindirilmesi ile elde edilen amino asitlerin sentezlenmesinden elde
edilirler. Öyle ki örümcekler, kendi a¤lar›n› tekrar yiyip sindirerek dahi,
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 birinde farkl› salg›lar üretilir. Bu

Yumurta kozas›n›n d›ﬂ yüzü için
y›rt›lmaya dayan›kl› ipek.
Yakalama a¤›n› oluﬂturan çift a¤ için elastik yap›ﬂkan ipek.

Örümce¤in
üzerinde hareket
etti¤i daha az esnek olan yard›m
spiralindeki ipek.

A¤›n as›l yap›s›n› oluﬂturan
daha az
esnek ve
sert ipek.

Yumurta kozas›n›n
d›ﬂ yüzü için y›rt›lmaya dayan›kl›
ipek.

Yumurtalar›n› ve
av›n› sard›¤›
yumuﬂak ipek.

Her örümcek türünün a¤›n› örme ve kullanma ﬂekli
farkl›d›r. Ancak tümü ayn› mükemmel iplik üretme mekanizmas›na sahiptir. Allah örümceklerde her yönden
kusursuz bir sistem yaratm›ﬂt›r.
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keselerin salg›lar› de¤iﬂik kombinasyonlarda birleﬂerek, farkl› türdeki
ipek iplikleri meydana getirir. Keseler aras›nda büyük bir uyum vard›r.
‹peklerin üretimi s›ras›nda örümce¤in vücudunda bulunan son derece geliﬂmiﬂ özelliklere sahip pompalar, 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 bas›nc›n› diledi¤i ﬂekilde
de¤iﬂtirebilir. Bu son derece önemli bir özelliktir. Çünkü bu iﬂlem sayesinde s›v› keratini oluﬂturan moleküllerin yap›s› da de¤iﬂmiﬂ olur. Valfler
üzerindeki kontrol mekanizmas› sayesinde, iplik üretilirken ipli¤in çap›,
direnci ve elastikiyeti de de¤iﬂtirilebilir. 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 mükemmel kullan›m› sayesinde istenilen do¤rultuya yönlendirilir.
Alt› farkl› keseden salg›lanan maddelerin kar›ﬂ›m oranlar› da çok
önemlidir. Örne¤in yap›ﬂkan iplik üretilirken, yap›ﬂkanl›k özelli¤i veren
maddenin az kullan›lmas› durumunda a¤, böcek yakalama özelli¤ini kaybedecektir. 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› dengede çal›ﬂmas› ﬂartt›r.
Bütün bu iﬂlemlerin baﬂar›yla tamamlanmas› sonucunda her biri
farkl› özelliklere sahip olan ve farkl› iﬂlevleri olan 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."22
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.
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Burada dikkat edilmesi gereken nokta, çelikten daha sa¤lam, kauçuktan daha esnek olan dünyan›n en mükemmel malzemesinin, bir
örümce¤in gövdesinde üretilmiﬂ olmas›d›r. En büyük tekstil fabrikalar›,
en geliﬂmiﬂ dokuma tezgahlar›, moleküler araﬂt›rmalar yapan, en son teknolojilerle donat›lm›ﬂ kimya laboratuvarlar› bile örümcek ipli¤inin tam
benzerini üretmeyi baﬂaramam›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 oranlar›n› hangi ölçüm aletlerini kullanarak tespit etmiﬂtir? Kar›ﬂ›m›
yapaca¤› eﬂ zamanl›, bas›nç kontrollü kesecikleri 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 evrimcilerin iddia ettikleri
gibi tesadüfler sonucunda oluﬂmas› mümkün de¤ildir. Örümcek kendi
vücudunda yeni bir sistem üretemez. Nelere ihtiyac› olaca¤›n› önceden
belirleyip buna göre bir tasar›m yaparak bunu vücuduna yerleﬂtirmesi
mümkün de¤ildir. Böyle bir düﬂünce hem bilimsellikten hem de mant›k
ölçülerinden de uzaklaﬂmak olacakt›r.
Her biri di¤erinden farkl› özelliklere sahip iplikler üreten23 böyle bir
sistemin kendi kendine ortaya ç›kmas› ise kesinlikle mümkün de¤ildir.
Böyle bir iddiada bulunmak bir hezeyandan öteye gidemez. Elbette ki
gökleri ve yeri yaratan Allah, örümce¤i de bu muhteﬂem 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. (Furkan Suresi, 2)
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ÇEL‹KTEN SA⁄LAM ‹PL‹K
Örümcek ipe¤i yak›ndan incelendi¤i takdirde (a), düzensiz amino asit zincirleri
ve bir dizi, s›ralanm›ﬂ kristallerden oluﬂmuﬂ karma bir yap›da oldu¤u görülür (b
ve c). Her bir kristal, “beta örgülü yapraklar” olarak adland›r›lan akordeon gibi
preslenmiﬂ farkl› büyüklükteki amino asit gruplar›ndan oluﬂmuﬂtur (d). Bu yap›n›n etraf›n› çevreleyen sarmallar alfa-helix olarak adland›r›l›r. Bunlar›n büzülmüﬂ da¤›n›k yap›lar› ipe¤e elastikiyet sa¤lar. ‹pek üretildikten sonra d›ﬂar› ç›karken sa¤da gösterilen (e) kesme kuvvetleri helikslere uygulan›r. Sonuç olarak hidrojen ba¤lar› k›r›l›r ve beta örgülü yapraklar oluﬂturulurlar.
(1 nanometre= 0.000000001 metre)

Kullan›m Amac›na En Uygun Üretilen ‹plikler
Örümceklerin a¤lar›n› örerken birden fazla iplik türü kulland›klar›
genelde bilinmez. Oysa örümcekler farkl› amaçlar için vücutlar›nda farkl› iplikler üretirler. Örümceklerin yaﬂam› düﬂünüldü¤ünde bunun ne kadar önemli bir özellik oldu¤u hemen anlaﬂ›lmaktad›r. Çünkü örümce¤in
üzerinde dolaﬂt›¤› ipli¤in özelli¤i ile av›n› yakalamak için ya da s›k›ca sarabilmek için kulland›¤› ipliklerin birbirinden farkl› olmas› ﬂartt›r. Örne¤in örümce¤in üzerinde yürüdü¤ü iplik, av›n› yakalarken kulland›¤› iplik gibi yap›ﬂkan olsa, örümcek a¤a yap›ﬂ›p kalacak ve dolay›s›yla da bu
onun ölümüne neden olacakt›r.
Bunu bir örnek üzerinde görelim. Bir bahçe örümce¤i a¤›n› kurar-
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ken, dört-beﬂ farkl› özellikte ip kullan›r. Bunlar›n içinde örümce¤in bir
asansör gibi inip ç›kt›¤› ve köprü gibi kulland›¤› tutunma iplikleri, örümcek a¤›n›n iskeletini oluﬂturan temel a¤ iplikleri, av›n yakalanmas›n› sa¤layan yap›ﬂkan iplikler, a¤daki iplikleri birbirine ba¤layan birleﬂtirme iplikleri vard›r. Bundan baﬂka yakalanan av› sar›p sarmalamaya yarayan
sarma ﬂeritleri, örümce¤in evini oluﬂturan koza iplikleri, ayr›ca yumurta
keselerini oluﬂturan kese iplikleri ve yavru örümcekleri d›ﬂ tehlikelerden
koruyan ipek iplikleri de bu örümce¤in imal etti¤i de¤iﬂik tipteki ipliklerdendir.
Bu ipek iplikler, hem esneklik hem de sa¤laml›k bak›m›ndan farkl›
özelliklerde olduklar› gibi, kal›nl›k ve yap›ﬂkanl›k bak›m›ndan da farkl›-
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l›klar gösterirler. Örne¤in, örümce¤in yaﬂant›s›nda büyük rol oynayan tutunma ipi, yap›ﬂkan özellik taﬂ›mamas›na ra¤men, sa¤lam ve esnek bir
yap›ya sahiptir. Örümce¤in a¤›rl›¤›n›n iki-üç kat› a¤›rl›¤› rahatl›kla taﬂ›yabilir. Beraberinde yakalam›ﬂ oldu¤u av›n› da birlikte taﬂ›yan örümcek,
bu ipler sayesinde güvenle yukar› aﬂa¤› hareket eder.
Görüldü¤ü gibi örümce¤in yaﬂayabilmek için çok farkl› iplikleri
üretmesi ve üstelik bu farkl› ipliklerin her birini do¤ru yerlerde kullanabilmesi gerekmektedir. Bunlardan tek birinin olmamas› dahi örümcek için
ölümcül olacakt›r.
Bir örümce¤in bu özelliklerin tümüne birden sahip olmadan hayatta
kalmas› mümkün de¤ildir. Mükemmel a¤lar örebilen, üstün mimari tasar›mlar yapan ama a¤›na yap›ﬂkanl›k özelli¤i veremeyen bir örümcek düﬂünün. Bu durumda örümce¤in a¤› hiçbir iﬂe yaramayacakt›r. Evrim sürecinin kendisine yap›ﬂkan a¤ örmeyi binlerce y›l ö¤retmesini beklemesi
gibi bir durum söz konusu bile de¤ildir, çünkü bu durumda örümcek birkaç gün içinde ölecektir. Ya da her çeﬂit iplik üretebilen fakat a¤ kurmay›
bilmeyen bir örümcek düﬂünün. Elbette ki örümce¤in üretti¤i iplikler hiçbir iﬂe yaramayacak ve örümcek yine ölecektir. Bütün iplikleri üretebilse
fakat yumurtalar›n› korudu¤u kese ipliklerini üretemese bu defa da
örümcek neslinin soyu tükenecektir. Görüldü¤ü gibi örümceklerin evrimcilerin iddia ettikleri gibi, sahip olduklar› özellikleri zamanla kazanmak
için bekleyecek vakitleri yoktur.
Örümceklerin sahip olduklar› özelliklerin hiçbir parças› evrim teorisinin iddia etti¤i gibi aﬂama aﬂama ortaya ç›km›ﬂ olamaz. Dünya üzerindeki ilk örümcekten itibaren tüm örümcekler eksiksiz bir ﬂekilde var olmak zorundad›rlar. Bütün bunlar örümceklerin bir anda ortaya ç›kt›klar›n› yani onlar› Allah'›n yaratt›¤›n›n delillerindendir. Allah örümceklerdeki
üstün yarat›l›ﬂ mucizesi ile bizlere sonsuz gücünü ve benzersiz ilmini göstermektedir.
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‹pek ‹pliklerin Esnekli¤i
‹plik, örümce¤in kullan›m amac›na göre farkl› özellikler 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› içerisinde s›ralanmalar›d›r. Bu kristaller,
beta örgülü tabakalara ba¤l› olmayan, amino asitlerden oluﬂmuﬂ kauçuk
benzeri bir maddeyle kaplan›rlar. Yüksek bir entropiye sahip bu madde-

A¤lar› çok sa¤lam
oldu¤u için yerliler
Alt›n a¤ örümce¤inin iplerini bal›k avlamak için misina
olarak kullan›rlar. Alt›n a¤ örümce¤i ad›n›, üretti¤i alt›n sar›s› ipliklerden al›r.
A¤›n sar› rengi çiçek
arayan ar›lar› ve böcekleri kand›rarak
tuza¤a düﬂmelerini
sa¤lar.
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ler, ipe¤e kauçuktaki gibi ola¤anüstü bir esneklik verirler. Yap›ﬂkan ipli¤in esnekli¤i, uçan böceklerin yavaﬂça durdurulabilmelerini sa¤lar. Böylelikle a¤›n kopma olas›l›¤› düﬂmüﬂ olur. Kullan›lan zamk ise daha farkl›
özelliklere sahip salg› bezleri grubunda üretilir. Bu madde o kadar yap›ﬂkand›r ki, böcekler bu a¤lara yakaland›klar›nda asla kurtulamazlar.

Örümceklerin ‹plikleri Çelikten Daha Sa¤lamd›r
Örümcek ipli¤ine çelikten sa¤lam olma özelli¤ini kazand›ran proteinlerden en önemlisi "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¤lamd›r.24 Öyle ki elli metre geniﬂli¤inde bir
a¤› örebilecek büyüklükte bir örümcek olsayd›, bu a¤ ile bir uça¤›n durdurabilece¤ini söylemek mümkün olurdu.
‹pli¤in sa¤laml›¤›n› atomik yap›s› sa¤lar. ‹plik serbest haldeyken onu
oluﬂturan atomlar düzensiz bir haldedir. 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 gerçekleﬂmesinin nedeni ise, ipe etkiyen kuvvetlerin, herhangi bir karﬂ› kuvvet olmad›¤› için çatla¤›n etraf›nda yo¤unlaﬂmalar›d›r.
Oysa örümcek ipini oluﬂturan (kauçuk matristeki) kristalize yap›, çatlamay› oluﬂturan kuvvetleri 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 kablolarda kullan›lmaktad›r.
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Resimde ipek üzerinde oluﬂan yüzey damlac›klar› görülmektedir.

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 atomun kristal yap›lar›ndan haberi olmad›¤› aç›kt›r. Kimya, 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›klanamayacak 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 aras›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 gücünü bizlere göstermektedir. Örümce¤e tüm davran›ﬂlar›n› ilham eden Allah't›r.
Allah ayetlerde bu gerçe¤i ﬂöyle 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 yetirendir. (Hadid
Suresi, 1-2)
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Bahçe Örümceklerinin ﬁaﬂ›rt›c› A¤ Kurma Teknikleri
Bahçe örümcekleri yuvalar›n› sa¤lamlaﬂt›rmak için "ﬂakül" kullan›rlar. Örümcek a¤lar›nda d›ﬂar›dan çevrelenen iplikçik, 4 ile 6 adet tutunma
noktas›nda sa¤lam hale getirilir ve böce¤in uçuﬂu için dikey olarak as›l›r.
Bundan baﬂka örümcekler a¤lar›n›, d›ﬂar›dan çerçeveleyen iplikçi¤in alt
ortas›ndan k›sa sapl› bir ipli¤e ba¤l› bir a¤›rl›kla gergin hale getirirler. Bu
a¤›rl›k havada sallanarak a¤› sa¤lam hale getiren bir taﬂ parças›, bir a¤aç
parças› ya da bir salyangoz kabu¤u olabilir. Bilim adamlar› a¤a as›l› durumda bulunan a¤›rl›¤› hafifçe yukar›ya kald›rd›klar›nda ve tekrar serbest sallanmas›n› engellediklerinde, yuvas›nda beklemekte olan örümce¤in hemen geldi¤ini ve ﬂakülü kontrol etti¤ini, daha sonra da a¤›rl›¤›n
tekrar havada serbest olarak sallanabilmesi için örümce¤in ipli¤i k›saltt›¤›n› gözlemlemiﬂlerdir. Gözlemlerinden ç›kard›klar› sonuç bütün bu hareketlerin örümcek taraf›ndan a¤›n sa¤lamlaﬂt›r›lmas› için amaçl› olarak
yap›ld›¤›d›r.25

Dünyan›n En Amans›z Tuza¤›
Örümcek a¤›na tak›lan bir av için yapacak fazla bir ﬂey yoktur. Kurulan tuzak o kadar ustal›kla haz›rlanm›ﬂt›r ki, kurban ç›rp›nd›kça a¤ esnekli¤ini kaybederek, av› daha s›k› sarar. Kurban biraz zaman geçip tamamen güçsüz düﬂtükçe, a¤ da ilk haline göre giderek daha sa¤lam ve
sert bir hale gelir. Böylece bir köﬂede hayvan›n umutsuzca ç›rp›nmas›n›
izleyen örümcek, sonunda tamamen bitkin düﬂmüﬂ, kapana k›s›lm›ﬂ av›n› rahatça öldürebilir.
Bir kurban a¤a tak›ld›¤›nda olmas› beklenen; böcek ç›rp›nd›kça a¤›n
deforme olmas› ve k›sa sürede hayvan›n tuzaktan kurtulmas›d›r. Fakat
bunun tam tersi gerçekleﬂir ve a¤ kat›laﬂarak böce¤i tamamen hareketsiz
b›rak›r. Nas›l olup da bir a¤, yakalanan kurban ç›rp›nd›kça daha sa¤lam
bir hale gelmektedir?
Bunun cevab› ipe¤in yap›s› incelendi¤inde verilebilmektedir. Örümce¤in yakalama ipe¤i havadaki nemin de etkisiyle yeni bir yap›ya dönüﬂ-
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mektedir. Bu de¤iﬂim ﬂöyle gerçekleﬂir:
Bahçe örümce¤inin spirali oldukça yap›ﬂkan bir s›v›yla kapl› bir çift
elyaf›n bileﬂiminden oluﬂur. Bu yap›ﬂkan s›v› temel elyaflar›n üretildi¤i
bezlerden farkl› bir bezde üretilir. Örümce¤in salg› bezlerinden d›ﬂar› ç›kan iplik lifleri, bu yap›ﬂkan madde ile sürekli olarak ince bir film ﬂeklinde kaplan›rlar. Bu kaplama maddesinin yap›ﬂkanl›¤›, içerdi¤i glikoproteinlerden kaynaklan›r. Ayr›ca %80'i de son derece kolay bulunan sudan
oluﬂmaktad›r.26
Atmosferdeki suyu alan yap›ﬂkan s›v› küçük damlac›klara ayr›l›r ve
bu damlac›klar ipin üzerinde boncuklar gibi s›ralan›rlar. H›zl› aral›klarla
yap›ﬂkan ipe¤i büzmek ve germek, damlac›klar›n içerisinde kalan lifleri
birer yay veya ç›kr›k gibi kurar ve çözer. Bu sayede ipi oluﬂturan çekirdek
lifleri, üzerindeki kaplama s›v›s› ile birlikte gerilim alt›nda kal›r. Böylece
ç›rp›nan bir böce¤in enerjisi yaln›zca ipin kendisi taraf›ndan de¤il, ipi
kaplayan proteinlerle birlikte bütün sistem taraf›ndan emilir.
Çekirdek liflerinin elastikiyeti ›s›ya ba¤l›d›r. Av›n kinetik enerjisi ›s›ya çevrildi¤inden entropi artar, iplik ›s›n›r. Bu da çekirdek liflerinin daha
kuvvetli olmalar›n› sa¤lar. Av›n emilen enerjisi yakalama kapasitesini art›r›r. K›saca a¤a yakalanan av›n hayatta kalabilmek için yapt›¤› son ç›rp›n›ﬂlar› kendi sonunu haz›rlar. Av›n son enerjisi, a¤›n sa¤laml›¤›n›n art›r›lmas› için kullan›l›r. A¤, hayvan› tamamen hareketsiz b›rakana kadar sertleﬂir. Bu özellikleri yüzünden örümcek a¤› do¤ada bulunan en ac›mas›z
tuzakt›r.
Akla di¤er ipek ipliklerinde de bu özelli¤in mevcut olup olmad›¤›
sorusu gelmiﬂ olabilir. E¤er böyle olsayd› ne olurdu? Örne¤in taﬂ›ma ipliklerinde de ayn› esneklik olsa ne olurdu. Elbette ki örümce¤in av›n› ya
da kendini taﬂ›mas› oldukça zor olurdu. Nitekim a¤›n iskeletini oluﬂturan
taﬂ›ma iplikleri, yakalama ipliklerinin aksine baﬂka bir kaplama maddesi
ile kaplanarak suya karﬂ› korunmuﬂtur. Çünkü taﬂ›ma ipliklerinin, yap›ﬂkan iplikler gibi esnek olmas› gerekli de¤ildir.
Görüldü¤ü gibi örümcek, de¤iﬂik görev ve yap›daki ipliklerin her bi-
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rine ﬂartlar›n ve o anda yapaca¤› iﬂin gerektirdi¤i ﬂekilde farkl› maddelerle kaplama yapmaktad›r. Peki örümcek bu kaplamalar›n fiziksel ve kimyasal etkilerini nereden bilmektedir? Örümce¤in e¤itim ald›¤› ya da tecrübe ile bunu edindi¤i ya da tesadüfen bunlar› keﬂfetti¤i gibi bir iddiada
bulunmak elbette ki ak›lc› ve sa¤duyulu bir iddia olmayacakt›r.
Bu noktada biraz düﬂünmek do¤ru cevab›n bulunmas› için yeterlidir. Örümce¤in bütün bu planlamay› yapabilmesi için yukar›da anlatt›¤›m›z moleküler düzenlemeleri, kinetik enerjiyi ve ›s›y› plastikleﬂmeye çevirecek kimyasal mekanizmalar› vs. ö¤renmesi gerekir. Bütün bunlar› ö¤rendikten sonra da bu üretime karar vermiﬂ olmal›d›r. Karar verdikten
sonra ise kendi vücudunda baz› yap›sal de¤iﬂiklikleri gerçekleﬂtirip, bu
ürünleri üretecek sistemleri vücudunda oluﬂturmal›d›r.
Bu elbette ki hayali bir senaryodur. Görüldü¤ü gibi örümceklerdeki
mükemmel vücut tasar›m›n› ve bilinçli davran›ﬂlar› herhangi bir etki, do¤a olay› ya da baﬂka herhangi bir gücün etkisi ile aç›klamak mümkün de¤ildir. Örümce¤in tüm bunlar› kendi kendine yapamayaca¤› da ak›l sahibi her insan taraf›ndan görülebilecek bir gerçektir. Zaman içinde de¤iﬂimlerle ya da baﬂka herhangi bir evrimsel süreçle örümceklerin bilinçli davran›ﬂlar›n› ve vücut yap›lar›n› aç›klamak elbette ki mümkün de¤ildir.
Do¤adaki tüm canl›lar›n örümcektekilere benzer hatta çok daha detayl› özellikleri vard›r. Herhangi birini incelemek dahi bu canl›lardaki
apaç›k tasar›m› görmek için yeterli olacakt›r. Hepsine hakim olan bir gücün varl›¤› apaç›k ortadad›r. Gerek vücut tasar›mlar›, gerekse davran›ﬂlar› bu canl›lar›n bir Yarat›c› yani Allah taraf›ndan yarat›ld›¤›n› aç›kça kan›tlamaktad›r. Bunu anlayabilmek için sadece ak›l kullanarak düﬂünmek
yeterlidir. Tüm alemlerin Rabbi olan Allah; "E¤er akl›n›z› kullanabiliyorsan›z, O do¤unun da, bat›n›n da ve bunlar aras›nda olan herﬂeyin de
Rabbi'dir…" (ﬁuara Suresi, 28) ayetiyle bu gerçe¤i insanlara bildirmiﬂtir.
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Örümce¤in ‹pe¤i ve Savunma Sanayi
Bir malzemenin sa¤laml›¤› ve esnekli¤i, endüstriyel alanda büyük
önem teﬂkil eder. Sa¤laml›k kullan›m alan›n›n geniﬂli¤ini, esneklikse kullan›m kolayl›¤›n› art›r›r. Sa¤laml›k ve esneklik aç›s›ndan yeryüzünde bulunan, en ideal malzeme örümcek ipli¤idir. Bu yüzden araﬂt›rmac›lar yirminci yüzy›l›n son çeyre¤inde çal›ﬂmalar›n› örümcek ipli¤i üzerinde yo¤unlaﬂt›rm›ﬂlard›r. Buna karﬂ›n örümcek ipli¤inin ancak daha az kalitede
bir benzeri, kimyasal yollardan üretilebilmiﬂtir. K›saca günümüz teknolojisi, bütün imkan ve araﬂt›rmalara ra¤men, örümce¤in üretti¤i iplikle eﬂde¤er özellikte bir iplik üretememektedir.
Örümcek ipe¤i, genelde "glisin, alanin, serine ve trosin" amino asitlerinden oluﬂmuﬂ bir proteindir. Du Pont firmas›, örümcek ipe¤inin kimyasal formülünden yola ç›karak, ipe¤i oluﬂturan moleküllerin diziliﬂ s›ralar›n› belirleyerek, yapay yoldan çeﬂitli lifler üretmiﬂtir. Bu sentetik polimerin her makro molekülü, binlerce molekül zincirlerini oluﬂturan, karbon, oksijen, nitrojen ve hidrojen atomlar›ndan oluﬂmaktad›r. "Kevlar" ad›
verilen bu ürün, bugüne kadar yapay olarak üretilmiﬂ organik elyaflar›n
en geliﬂmiﬂidir. Sa¤laml›k ve esnekli¤iyle de, örümcek ipli¤inin üstün fiziksel özelliklerine en yaklaﬂan yapay elyaf Kevlar elyaf› olmuﬂtur.
Kevlar, oto emniyet kemerleri ve çeﬂitli koruyucu giysilerle insanlar›n sa¤l›¤›n› korumak ve güvenli¤ini sa¤lamak için kullan›lmaktad›r. Ayr›ca uçak ve gemi sanayinin d›ﬂ yap› malzemelerinde, lif optik ve elektromekanik kablolar›n üretiminde, ip ve halat sanayinde, çeﬂitli spor aletlerinde oldukça fazla derecede kullan›lan önemli bir malzemedir.
Kevlar elyaf› "poli-parafenilen tereftalamid" maddesinden oluﬂur.
Uzun molekül zincirleri içeren bu elyaf türü yap›s› nedeniyle e¤irilerek
iplik haline getirilmeye uygundur. Dayan›kl›l›k ve hafiflik özellikleri, bu
malzemenin sanayinin birçok sektöründe kullan›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Kevlar'›n, yüzy›l›m›zdaki en önemli kullan›m alanlar›ndan birisi de
savunma sanayi olmuﬂtur. Daha önceleri çelikten üretilen kurﬂun geçirmez yelekler, günümüzde görünüm bak›m›ndan, normal kumaﬂlardan

‹pek Mucizesi
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farkl› olmayan, Kevlar iplikten dokunmuﬂ kumaﬂtan üretilmektedir. Çünkü Kevlar, darbeleri emme özelli¤i sayesinde kurﬂunun vuruﬂ ﬂiddetini
azalt›r. Bu teknoloji aç›s›ndan son derece önemli bir geliﬂmedir ayn› zamanda çok faydal› bir buluﬂtur. Ancak bütün bu üstün özelliklerine ra¤men Kevlar elyaf› örümcek ipe¤inin ancak üçte biri kadarl›k bir oranda
darbeleri emme özelli¤ine sahiptir.
Bir örümce¤in üretti¤i ipli¤in daha az geliﬂmiﬂ bir benzerinin günümüz teknolojisine sahip tesislerde uzun süren çal›ﬂmalar sonucunda üretilebiliyor olmas›nda düﬂünebilen kiﬂiler için elbette ki önemli sonuçlar ve
ibretler vard›r. Bu karﬂ›laﬂt›rma Allah'›n canl›lar› benzersiz bir yarat›l›ﬂla
yaratt›¤›n› gösteren delillerden biridir.

‹pek ‹pliklerinin ‹nsan Yaﬂam›ndaki Yeri
Örümcek ipliklerinin kimyas›n›n anlaﬂ›lmas› için yap›lan araﬂt›rmalar s›ras›nda iplikler, örümceklerden özel makineler sayesinde sa¤›l›r.
Böylece örümceklere zarar vermeden hayvan baﬂ›na günde 320 metre
ipek (yaklaﬂ›k 3 miligram) elde edilebilmektedir.
Bu yolla elde edilen ipliklerin kullan›ld›¤› yani örümceklerin insanl›¤a hizmet etti¤i bir baﬂka alan da t›pt›r. ABD'deki Wyoming Üniversitesi farmakologlar›, "Nephile" türü örümce¤in a¤ ipliklerini, çok hassas baz› cerrahi operasyonlarda, özellikle tendon ve eklem müdahalelerinde
ameliyat ipli¤i olarak kullanmaktad›rlar.

Yeryüzünde hiçbir canl› yoktur ki, r›zk›
Allah'a ait olmas›n...
(Hud Suresi, 6)

Örümcek a¤lar›
sa¤laml›k, esneklik
gibi özellikleri
ve kullan›m avantajlar›n›n
yan› s›ra, bir
mimarl›k ve mühendislik
harikas›d›r.
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Ö

rümce¤in a¤›; a¤›rl›¤› taﬂ›yan iskelet iplikleriyle, bu ipliklerin
üzerine yerleﬂtirilmiﬂ spiral ﬂekilli yap›ﬂkan özellikteki yakalama ipliklerinden ve a¤›n iplerini birbirine birleﬂtiren ba¤lant›

iplerinden oluﬂur. Spiral ﬂekilli yap›ﬂkan iplikler, iskelet ipliklerine tam
olarak ba¤lanmazlar. Böylece a¤a yakalanan böcek kurtulmaya çal›ﬂt›kça
yap›ﬂkan a¤a daha fazla yap›ﬂm›ﬂ olur. Böce¤in üzerine tamamen yap›ﬂan
yakalama ipi, zamanla esnekli¤ini kaybederek, sertleﬂir ve sa¤lamlaﬂ›r. Bu
ﬂekilde böcek kapana k›s›l›r, hareketsiz kal›p kaskat› kesilir. Bundan sonra ise av adeta canl› paketlenmiﬂ haz›r bir besin gibi, sa¤lam iskelet ipliklerinin üzerinde, örümce¤in gelip son darbeyi vurmas›n› beklemek zorundad›r.

A¤›n Darbeleri Emme Özelli¤i
Örümcek a¤lar›n›n etkili bir tuzak olabilmesi için sadece yap›ﬂkan
özelli¤e sahip olmas› ya da farkl› özellikteki ipliklerden üretiliyor olmas›
yeterli de¤ildir. Örne¤in a¤›n uçan böcekleri durdurabilecek ﬂekilde dizayn edilmiﬂ olmas› da gerekmektedir. A¤a tak›lan böce¤i güdümlü bir
füzeye benzetecek olursak böce¤in hareketinin durdurulmas› tek baﬂ›na
yeterli olmayacakt›r. Çünkü a¤a yakalanan av›, örümce¤in gelip inceleyebilmesi ve ›s›rabilmesi için, hareketsiz tutabilmesi gerekmektedir. Bir füzeyi yakalay›p, hareketsiz tutabilmek ise oldukça zor bir iﬂtir.
A¤› oluﬂturan iplikçikler çok sa¤lam olduklar› gibi ayn› zamanda da
esnektirler. Fakat a¤›n esneklik pay›, farkl› bölgelerde, farkl› oranlardad›r.
Bu esneklik oran›n›n önemi ﬂu sebeplere ba¤l›d›r;
❏ E¤er iplikçiklerin esneme paylar› gerekti¤inden az olsayd›, a¤a
çarpan böcek sert bir yaya çarpm›ﬂcas›na geldi¤i yöne do¤ru geri f›rlard›.
❏ E¤er iplikçiklerin esneklik pay› gerekti¤inden fazla olsayd›, böcek
a¤› çok fazla esnetir, yap›ﬂkan iplikler birbirine yap›ﬂ›r ve a¤ deforme
olurdu.
❏ ‹plikçi¤in esneklik pay› hesaplan›rken rüzgar etkisi de göz önüne
al›nm›ﬂt›r. Böylece esen rüzgar›n gerdi¤i a¤ tekrar eski haline dönebilir.
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❏ Esneklik pay›, a¤›n tutturuldu¤u yer için de önemlidir. Örne¤in
a¤ bir ota tutturulmuﬂsa, a¤›n esnekli¤i bu otun hareketinden kaynaklanan gerilimleri ortadan kald›racak nitelikte olmal›d›r.
Spiral ﬂeklinde örülen yakalama iplikçikleri birbirine çok yak›nd›r.
Herhangi küçük bir sallanma bu ipleri birbirine yap›ﬂt›rarak, yakalama
alan›nda büyük gedikler oluﬂturabilir. Bu yüzden esneme paylar› yüksek,
yap›ﬂkanl› yakalama iplikçikleri, esneme paylar› düﬂük kuru iplerin üzerine yerleﬂtirilmiﬂtir. Böylece a¤da oluﬂabilecek potansiyel kaç›ﬂ deliklerinin önü al›nm›ﬂt›r.
Görüldü¤ü gibi a¤›n her özelli¤inde mucizevi bir yap› görülmektedir. Her türlü olas›l›k düﬂünülmüﬂtür. Bunlar düﬂünüldü¤ünde evrim teorisinin iddias›n›n ak›ld›ﬂ›l›¤› bir kere daha ortaya ç›kmaktad›r. Tesadüfen ortaya ç›kan de¤iﬂimlerle bir a¤da darbe emici özelliklerin nas›l oluﬂturulaca¤›n›n bir örümce¤e ö¤retilmesi elbette ki mümkün de¤ildir.
Örümceklere bu yetene¤i veren, bilinçli davran›ﬂlarda bulunmalar›n› sa¤layan Allah't›r:
O Allah ki, yaratand›r. (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ‘ﬂekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakim'dir. (Haﬂr Suresi, 24)

Üç Boyutlu A¤lar
Üç boyutlu a¤ ya da di¤er ad›yla "Aerial yakalama tuzaklar›", iki boyutlu a¤lara göre daha karmaﬂ›k bir yap› içerirler. A¤ bir düzlem ﬂeklinde de¤il, karmaﬂ›k üç boyutlu bir yap›dad›r. Bu çeﬂit a¤lar yay›lm›ﬂ yumak y›¤›nlar› görünümündedir. Bu yüzden de a¤›n denetlenmesi, iki boyutlu a¤lara göre daha zordur. E¤er örümce¤in itibar etmedi¤i küçük böcekler ve parazitler a¤a yakalan›yorsa, örümce¤in iﬂi daha da zorlaﬂ›r. Bu
yüzden örümcek, a¤›n› kurmak için bu tip ziyaretçilerin olmad›¤› bir bölgeyi seçer.
Bu a¤lar› kullanan örümceklerden biri kara dul örümce¤idir. Üstün
bir mimari tekni¤e sahip olan örümcek a¤›n›n içinde, ayn› zamanda me-

Örümcek a¤lar› her yönden kusursuz bir tasar›ma sahiptir.

kanik bir tuzak da vard›r. Bu tuzak yo¤un ve yap›ﬂkan bir a¤ alan›n› içerir. Bu a¤ topu, yere fazla güçlü olmayan iplikçiklerle ba¤lan›r. K›m›ldayan bir böcek a¤ topuna yap›ﬂ›r yap›ﬂmaz, iplikçikler kopar, yer ile ba¤lant› kesilir. Ve örümcek bir süre sonra tuza¤› yukar›, üç boyutlu a¤›n ortas›na çekerek, hareketsiz kalm›ﬂ av›n› öldürür.
Üç boyutlu a¤lardaki tuza¤›n plan›n›n ve örümce¤in kulland›¤› yöntemin dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Çünkü a¤›n tasar›m›nda çok
aç›k bir ak›l gösterisi vard›r. Mekanik tuza¤› olsun veya olmas›n üç boyutlu a¤larda av›n h›z›n› kesmek için kullan›lan yöntem ayn›d›r. Çok say›daki zay›f iplik bir planlama çerçevesinde özellikle örülmüﬂtür. Böce¤in tak›lmas›yla beraber fazla güçlü olmayan bu iplikler kopacakt›r. Bu arada
av›n hareket enerjisi bu ipliklerin kopar›lmas› için harcand›¤›ndan, böce¤in h›z› kesilir. Daha sonra yakalama iplikleri böce¤i k›sk›vrak yakalar.
Örümcek kusursuz bir planlama ile çal›ﬂan bu a¤› örmeyi elbette ki
sözde evrim süreci sonucunda kendi çabas›yla ö¤renmiﬂ olamaz. Örümcekler de yeryüzündeki di¤er canl›lar gibi Allah'›n emriyle hareket etmektedirler. Rahman ve Rahim olan Allah; "… Oysa göklerde ve yerde her ne
varsa –istese de istemese de- O'na teslim olmuﬂtur ve O'na döndürülmektedirler." (Al-i ‹mran Suresi, 83) ayetiyle bunu haber vermiﬂtir.

Liyphia cinsi örümcekler
hamak biçimli a¤lar (alttaki beyaz k›s›m) örerler.
A¤ yukar›dan ve aﬂa¤›dan ipliklerle otlara tutturulur. Üstteki ipliklere tak›lan böcekler a¤›n içine
düﬂer. (üstte)
Baz› üç boyutlu a¤lar
kubbemsi yap›dad›r.
Örümcek bu karmaﬂ›k
yap›ya yakalanan çok küçük bir böce¤in bile kesin konumunu titreﬂimler
sayesinde hatas›z olarak
belirler.
(yan sayfada)

ÖRÜMCEK A⁄INI NASIL ÖRÜYOR?

MIAGRAMMOPES
(TROP‹KAL
ÖRÜMCEK)

1

2

3

4

5

6

7

8

HYPTIOTES
(ÜÇGEN A⁄LI
ÖRÜMCEK)

SCOLODERUS
(MERD‹VEN
A⁄LI
ÖRÜMCEK)

THERIDION
(TARAK AYAKLI ÖRÜMCEK)
STEGODYPHUS
(YUVARLAK
BAﬁLI ÖRÜMCEK)
ARANEUS DIADEMATUS
(HAÇLI BAHÇE
ÖRÜMCE⁄‹)

ULOBORUS
(TÜYLÜ BACAKLI
ÖRÜMCEK)

DINOPIS
(A⁄ ATAN
ÖRÜMCEK)

AGELENA
(KAPI TUZAKLI

THERIDIOSOMA

ÖRÜMCEK)

MASTOPHORA
(BOLAS
ÖRÜMCE⁄‹)
MERIENE
DICIYNA

LATRODECTUS
(KARADUL
ÖRÜMCE⁄‹)

A¤lar›n Kontrolü
Örümcek a¤lar›n›n düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.
Çünkü a¤›n spiral ﬂeklindeki yap›ﬂkan bölümü, ya¤mur nedeniyle veya
tuzaktan kurtulmaya çal›ﬂan avlar yüzünden hasar görür. Ayr›ca a¤a yap›ﬂan tozlar da, spiral ipliklerin yap›ﬂkanl›k özelliklerini yitirmelerine sebep olur.
A¤, bulundu¤u ortama ba¤l› olarak, örülmesinden çok k›sa bir zaman sonra -24 saat sonra bile- böcekleri yakalamas›n› sa¤layan özelliklerini yitirebilir. Bu yüzden a¤, periyodik olarak bozulup yeniden yap›l›r.
Örümcek bozdu¤u a¤›n ipli¤ini yer ve sindirir. Sindirdi¤i iplikteki amino
asitleri bir sonraki a¤›n yap›m›nda kullanacakt›r.
Örümceklerin türlerine göre a¤›n yenen bölgesi ve yeme zaman› da
de¤iﬂiklik gösterir. Örne¤in bahçe örümcekleri a¤›n çerçevesine dokunmay›p, yaln›zca a¤›n yar›çap›n› ve yap›ﬂkan spiralini yerler.
Tropikal bölge örümcekleri a¤lar›n› alacakaranl›kta kurar ve bu a¤›
ﬂafakla birlikte yerler. Il›man bölgelerde ise örümcekler, a¤lar›n› yiyerek
yenisini kurma iﬂini gece yaparlar. Çünkü bu bölgelerde yaﬂayan gece böcekleri tropikal bölgelerdeki gibi bol de¤ildir. Bu nedenle a¤›n gündüz boyunca kurulu tutulmas› gereklidir.
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Kuﬂlar›n a¤lar›n› parçalamas›n› engellemek için örümcekler a¤lar›na üsttekine benzer zigzag ﬂekiller yaparlar.

Ava Göre A¤ Yapmak
Örümcekler a¤lar›n›, avlamak istedikleri hayvan›n boyutuna göre
örerler. Örne¤in Güney Amerika örümce¤i, Eylül ay›nda yeni yuvalar
aramaya ç›kan beyaz kar›ncalar› daha kolay yakalayabilmek için s›k gözlü a¤lar örerken, avlamak istedi¤i böcek, büyük boyutlu bir kelebek oldu¤unda ördü¤ü a¤›n gözleri büyümekte, sa¤laml›¤› ve esnekli¤i daha da
artmaktad›r.
Ayr›ca a¤lar›n e¤imi, avlanmas› düﬂünülen böce¤in hareketine
(uçan, yürüyen, s›çrayan vs.) göre de de¤iﬂtirilir. Bu sayede a¤›n hasar
görme oran› azalt›ld›¤› gibi, yakalama kapasitesi de art›r›lm›ﬂ olur.

Kuﬂlara Uyar› ve Kamuflaj
Örümcekler kendileri için çok de¤erli olan a¤lar›n› genellikle tenha
yerlere kurarlar. Bunun nedeni hayvanlar veya do¤a ﬂartlar› taraf›ndan
a¤›n bozulmas›n› önlemektir. A¤lar›n› korumak için örümcekler son derece ilginç yöntemler kullan›rlar. Bu yöntemlerin en ilginçlerinden bir tanesi de Orta Amerika'da yaﬂayan Argiope örümceklerinin a¤lar›nda görülür.

Tasar›m Harikas› A¤lar
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Bu örümcekler a¤lar›na parlak beyaz renkte, zig-zag ﬂeklinde iﬂaretler koyarlar. Bu iﬂaretler kuﬂlar için bir uyar›d›r ve a¤›n içinden geçmemeleri
gerekti¤ini hat›rlatmaktad›r. Ayr›ca bu iﬂaretler örümcek taraf›ndan saklanmak için de kullan›l›r. ‹ﬂaretlerin arkas›nda duran örümcek, bu ﬂekilde
av›n›n kendisini görmesini engeller.

Örümcek A¤lar›ndan Esinlenerek Haz›rlanan Tasar›mlar
Endüstriyel tasar›mlar yaparken do¤adaki örneklerden yararlanmak
günümüzde son derece yayg›n kullan›lan bir yöntemdir. Çünkü do¤adaki tasar›mlar her yönden kusursuzdur. Enerji tasarrufu, estetik, kusursuz
iﬂlevsellik, manevra yetene¤i gibi bir tasar›mda olmas› gereken bütün
özellikler do¤adaki örneklerinde eksiksiz mevcuttur. ‹nsan becerisi kullanarak ve senelerce süren bir bilgi birikimiyle ve zahmetli süreçler neticesinde ortaya ç›kan tasar›mlar, ço¤u zaman do¤adaki benzerlerinin kötü
birer taklidi olmaktan öteye gidememektedir. Do¤adaki as›llar›yla bu taklitler karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bu durum aç›kça görülmektedir.

Münih Olimpiyat Stad›'n›n tavan›, örümce¤in a¤›ndan esinlenerek yap›lm›ﬂt›r. Böylece tavandaki çeﬂitli gerilimler eﬂit olarak da¤›t›lm›ﬂt›r.
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Örümcekler de do¤ada örnek al›nan canl›lardan biridir. Örne¤in tepeli toygar örümce¤i veya çiy örümceklerinin yapt›klar› a¤lar gerek estetik, gerekse mühendislik aç›s›ndan muhteﬂemdir. Bu örümcekler a¤lar›n›,
çay›rlardaki otlar üzerine yay›lm›ﬂ bir çarﬂaf görünümü verecek ﬂekilde
yatay düzlemde kurarlar. Dikey otlar› bir kiriﬂ gibi kullanarak, a¤ üzerinde oluﬂan yüklerin bu otlar üzerine da¤›t›lmas›n› sa¤larlar.
Bu yöntem büyük mekanlar›n üstünü kapamak amac›yla insanlar taraf›ndan taklit edilmiﬂtir. Günümüz modern mimari eserlerine örnek olarak gösterilen Münih Olimpiyat Stad› ve Cidde Havaalan› Terminali, bu
örümcek türlerinin a¤lar› örnek al›narak inﬂa edilmiﬂtir.
‹nsanlar taraf›ndan taklit yöntemiyle üretilmiﬂ olan bu tasar›m›
örümcekler dünya üzerinde ilk ortaya ç›kt›klar› andan itibaren kullanmaktad›rlar. Elbette ki bu tasar›m›n ortaya ç›kmas› ve yap›larda uygulanabilir hale gelmesi için belli derecede mühendislik bilgisi gerekmektedir.

Tasar›m Harikas› A¤lar

103

Tatl› su örümce¤inin a¤›ndan esinlenerek yap›lan bir
denizalt› köyü projesi. Örümce¤in su geçirmez a¤›,
böce¤in yaﬂam›n› sürdürmesi için gereken hava ve
besini de içinde taﬂ›maktad›r. Denizalt› evlerinde a¤›n
yerine cam›n kullan›lmas› düﬂünülmüﬂtür. (solda)
Çiy örümce¤inin a¤›n› inﬂa ederken kulland›¤› teknikten ilham al›narak haz›rlanan Münih'teki çardak biçimli kuﬂ kafesleri. (üstte)

Oysa örümcekler ne yap› stati¤i, ne de mimari tasar›m bilirler, böyle bir
e¤itimleri yoktur. Onlar da di¤er canl›lar gibi sadece kendilerine do¤uﬂtan, Allah taraf›ndan ilham edilmiﬂ vahye uyarak hareket etmektedirler.
Ürettikleri mimari harikalar›n›n tek nedeni budur. Allah bir ayetinde tüm
canl›lar›n Kendi denetimi alt›nda oldu¤unu ﬂöyle bildirmektedir:
‹ﬂte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan baﬂka ilah yoktur. Herﬂeyin yarat›c›s›d›r, öyleyse O'na kulluk edin. O, herﬂeyin üstünde bir vekildir.
(En'am Suresi, 102)

Bu Allah'›n yaratmas›d›r. ﬁu halde O'nun d›ﬂ›nda
olanlar›n yaratt›klar›n› bana gösterin. Hay›r, zulmedenler aç›kça bir sap›kl›k içindedirler. (Lokman
Suresi, 11)

Kimi örümcek türleri güçlü zehirleri ve özel k›skaçlar›yla kurba¤a,
tavﬂan ve hatta küçük kuﬂlar› bile
yakalayabilirler.
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Mükemmel Yarat›l›ﬂ Örne¤i
Örümceklerin mekanik tuzaklar kuran, suyun dibine yuvalar yapabilen, a¤dan yapt›¤› kementlerle avlanan, kimyasal zehirler püskürtebilen, kendi boyunun yüzlerce misli yükseklikten bir ipe tutunup atlayan,
vücudunda çelikten sa¤lam ipler üreten, avlanmak için kamuflaj yapabilen birer ölüm makinesi, ayn› zamanda mimarl›k ve mühendislik harikas› a¤lar kuran birer "mühendis" olduklar›n› biliyoruz. Örümceklerin sahip
olduklar› bu gibi yeteneklerin yan›s›ra vücut yap›lar› incelendi¤inde de
birçok farkl› mucizeyle karﬂ›laﬂ›l›r.
Bütün örümceklerin vücudunda, bir dokuma fabrikas› gibi çal›ﬂan
taraklar, kimyevi maddeler üreten laboratuvarlar, çok güçlü sindirim salg›lar› üreten organlar, en hassas titreﬂimleri hisseden alg›lay›c›lar, zehir
enjeksiyonu yapabilen güçlü k›skaçlar ve bunlar gibi yarat›l›ﬂa delil teﬂkil
eden birçok özellik vard›r. Bütün bu özellikleriyle düﬂünüldü¤ünde,
örümcek tek baﬂ›na evrim teorisine meydan okuyan, tesadüf gibi komik
bir varsay›m› bir kez daha çürüten önemli bir delildir.
Örümce¤in yap›s›nda bulunan organlar› ve özelliklerini daha yak›ndan inceleyelim:

Bir örümce¤in yukar›dakine benzer bir a¤ yapabilmesi için; vücudunda bir dokuma fabrikas› gibi çal›ﬂan taraklar›n, kimyevi maddeler üreten bir laboratuvar›n ve daha pek çok
kompleks organ›n var olmas› gerekmektedir. Bunlar›n tümüne eksiksiz sahip olan
örümcekler bütün bu özellikleriyle tek baﬂlar›na evrimin iddialar›n› çürüten ve Allah'›n
kusursuz yarat›ﬂ›n› kan›tlayan delillerdendir.
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Örümcekler a¤lar›ndaki titreﬂimlere karﬂ› çok hassast›rlar. Diﬂi kara dul örümce¤i
a¤daki titreﬂimlerin kayna¤›n›n a¤a tak›lan bir av m› yoksak çiftleﬂmeye gelen bir erkek mi oldu¤unu hemen anlar.

Gövde:
Örümce¤in vücudu baﬂl›-gö¤üs (sefalotoraks) ve kar›n olarak, genel
anlamda iki bölüme ayr›lm›ﬂt›r. Baﬂl› gö¤üste sekiz göz; sekiz bacak, iki
zehir çengeli ve iki duyu aya¤› vard›r. Yumuﬂak ve esnek olan karn›n alt
bölümünde iplik delikleriyle solunum sisteminin delikleri bulunur. Sefalotoraks ve kar›n, pedonkül ad› verilen çok ince bir boruyla birleﬂir. Baﬂka hiçbir canl›n›n beli örümce¤inki kadar ince de¤ildir. Bununla birlikte 1
mm.'den daha dar olan bu borunun içinden sindirim borusu, kan damarlar›, soluk borular› ve sinir sistemi geçer. Daha genel bir ifadeyle örümce¤in vücudunu oluﬂturan iki bölüm aras›nda özel bir hat sistemi kuruludur. Bu hatlar sayesinde örümce¤in vücudundaki muhteﬂem yap›n›n mekanizmalar› (zehir üreten bezler, iplik üreten bezler, vücudu kaplayan sinir sistemi, sindirim-dolaﬂ›m sistemleri) ve beyin aras›nda ba¤lant› kurulur.
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Fonksiyonlu Bacaklar:
Örümce¤in en zor ﬂartlar alt›nda
bile yürüyebilmesini ve tutunabilmesini sa¤layan dört çift baca¤› vard›r.
Her bacak yedi parçadan meydana
gelmiﬂtir. Her baca¤›n sonunda "skopula" denilen k›llar bulunur. Bu k›llar
sayesinde hayvan duvarlarda veya tamamen ters düzlemlerde bile kolay- Örümce¤in hassas k›llarla kapl›
baca¤›n›n büyütülmüﬂ foto¤raf›.
l›kla yürüyebilir.
Örümceklerin bacaklar›ndaki özel yap› sadece düz olmayan zeminlerde yürümelerini sa¤lamakla kalmaz. Bundan baﬂka gözleri iyi görmemesine ra¤men örümceklerin geceleri rahat hareket edebilmeleri de bacaklar›ndaki yap› sayesinde gerçekleﬂmektedir. Baz› örümcek türleri sadece ›ﬂ›¤› alg›layabilecek kadar, yani bir insan›n görme kabiliyetinin yüzde onu kadar görebilirler. Buna karﬂ›n örümcekler a¤lar›n› gece karanl›¤›nda örerler ve bu s›rada a¤›n üzerinde kolayl›kla hareket ederler.
Örümcekler ördükleri a¤lar›n yap›ﬂkan bölümlerine basmadan sadece kuru taraflar›nda hareket ederler. Ender olarak bast›klar› yap›ﬂkan a¤lara yap›ﬂmaktan kurtulmalar›n› ise, salg›lam›ﬂ olduklar› bir s›v›yla ayaklar›n› kaplamalar›na borçludurlar.
Örümce¤in arka iki baca¤›n›n görevlerinden baﬂka biri de salg›lanan
ipli¤i e¤irmektir. Bu bacaklarda ipli¤i e¤irmeye yarayan özel taraklar bulunur. Taraklar›n ucuna e¤irme sahas› denir; her e¤irme sahas›n›n üzeri
yüzlerce e¤irme tüpüyle örtülüdür. Bu tüpler vas›tas›yla kar›ndaki ipek
bezlerinde salg›lanan s›v› ipek, vücudun d›ﬂ›na ç›kar›l›r ve iplikçikler ﬂeklinde e¤irilir.

Üstün Alg›lama Yetene¤i:
S›çrayan örümcekler d›ﬂ›nda, örümceklerin bir ço¤unun görme duyular› oldukça zay›ft›r, ancak çok k›sa mesafeleri alg›layabilirler. Bir avc›
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A¤›n, titreﬂimleri iletme özelli¤ini en iyi kullanan örümceklerden biri de huni
a¤l› örümcek olarak da bilinen maymun örümce¤idir.

için büyük bir zaaf say›labilecek bu durum, örümcekte var olan çok hassas bir erken uyar› sistemi ile ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
Bu uyar› sisteminin temeli, dokunma duyusuna dayan›r. Vücut, titreﬂimlere karﬂ› çok hassas tüylerle kapl›d›r. Bu tüylerin her biri bir sinir
ucuna ba¤lan›r. Dokunma hatta ses ve koku yüzünden meydana gelen titreﬂimlerle bu k›llar uyar›l›r. Tüyler titreﬂimleri sinir uçlar›na aktar›r. Sinirler de ald›klar› uyar›lar› çok h›zl› bir ﬂekilde beyne iletir. Bu sayede örümcekler en küçük titreﬂimlerin bile varl›¤›ndan haberdar olurlar.
Örümcekler hareketsiz avlar› alg›layamazlar, ama canl› böceklerin
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neden olduklar› titreﬂimleri çözerek, böceklerin a¤›n neresinde olduklar›n› saptayabilirler. E¤er örümcek böce¤in bulundu¤u yerden tam olarak
emin de¤ilse, böce¤in konumunu daha do¤ru alg›layabilmek için a¤›na
ayaklar› ile vurarak a¤› sallar. Bu ﬂeklide gelen titreﬂimlerden av›n yerini
tespit etmiﬂ olur.
Örümce¤in bacaklar›, alg›lay›c› k›llar›n en yo¤un oldu¤u organlard›r. Bu alg›lay›c› k›llar›n içleri boﬂ, yap›lar› ise serttir. Kayna¤› bir metre
uzakl›kta olan düﬂük ﬂiddette bir sesin titreﬂimleri bile hayvan taraf›ndan
alg›lanabilir. Dahas› bacak k›llar›nda ›s›ya hassas baﬂka bir alg›lay›c› sistem daha vard›r. Ayr›ca vücut derilerinde, içlerinde son derece hassas sinir uçlar› bulunan yar›klar bulunur. Bütün bu özellikler sayesinde örümcekler yak›n çevrelerinde, geniﬂ bir alanda meydana gelen her hareketi,
adeta kendi derilerinin üzerinde gerçekleﬂiyormuﬂ veya yaklaﬂan cisme
dokunabiliyormuﬂ gibi rahat hissederler.
Örümce¤in bir baca¤› koptu¤unda, bir süre sonra, yerine yenisi ç›kar. Yeniden ortaya ç›kan bacak, eskisine oranla daha k›sa olur. Örümcek
yere bile de¤meyen bu baca¤› yürürken kullanmaz. Hatta örümcek, toplam ayak mevcudunun yar›s›ndan yoksun oldu¤unda bile -yani dört
ayakla- çok rahat yürüyebilir. Boyu k›sa da olsa tekrar bir baca¤›n ç›kmas›n›n tek sebebi, baca¤›n üzerinde bulunan alg›lay›c› k›llara örümce¤in
duydu¤u ihtiyaçt›r.
Örümceklerin a¤lar›ndaki titreﬂimleri alg›lama yetenekleri o kadar
hassast›r ki a¤daki titreﬂimlerin kayna¤›n›n, a¤a tak›lan bir av m› yoksa
çiftleﬂmeye gelen bir erkek örümcek mi oldu¤unu kolayl›kla ay›rt edebilirler.
Son birkaç y›la kadar, esnek yap›ya sahip olduklar› için a¤lar›n, titreﬂimleri iletmedikleri san›lmaktayd›. Fakat son olarak geliﬂtirilen "Lazer
Doppler Titreﬂim Ölçer" ad› verilen aletler kullan›larak yap›lan araﬂt›rmalar genel kan›n›n aksine bir sonuç ç›karm›ﬂt›r. A¤lar›n esnek yap›lar›na
ra¤men titreﬂimleri iletti¤i, ayn› zamanda titreﬂim ﬂiddetini art›rd›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Fakat bunun nedeninin bilimsel aç›klamas› yap›lamam›ﬂt›r.
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Tarantulan›n vücudu erken uyar› sistemi gibi
çal›ﬂan k›llarla
kapl›d›r. Bu k›llar›n alg›lama
kapasitesi o kadar yüksektir ki,
seslerin havada
yol açt›¤› titreﬂimleri bile alg›layabilir (üstte).
Bu tarantula
gündüzleri uyku
tulumu biçiminde ördü¤ü a¤›n
içinde yaﬂar.
Gece oldu¤unda
ise kendine kamuflaj imkan›
sa¤layan a¤›n
içinden ç›karak
avlan›r (yanda).

Küçük bir ses dalgas›ndan, a¤ üzerindeki titreﬂimlere kadar her türlü uyar› örümcek taraf›ndan çok net alg›lan›r. Özellikle a¤ üzerindeyken
iﬂe yarayan bu erken uyar› sistemi, örümcek aç›s›ndan olabilecek en uygun özelliklere sahip olan mekanizmad›r. Vücut üzerinde bulunan binlerce k›l›n her birinin sinir ucunun beyne ba¤l› oldu¤u ve gelen uyar› sinyallerinin örümcek taraf›ndan çok h›zl› de¤erlendirildi¤i düﬂünülecek olursa sözü edilen sistemin kompleksli¤i daha iyi anlaﬂ›l›r.

Tarantulalar senede
bir kere kabuk de¤iﬂtirirler. Geliﬂen bedenlerine dar gelen
kabuklar›ndan kurtulmalar› gerekmektedir.
Dar bir eldiveni elden
ç›karmaya benzeyen
bu olay hayvan›n birkaç saatini al›r. Kabuk
de¤iﬂimi tamamland›¤›nda tarantula bütün
sistemleriyle birlikte
yenilenmiﬂ, eskisiyle
ayn› özelliklere sahip
yepyeni bir kabu¤a
sahip olur.

Zehir Enjektörlü K›skaçlar:
Örümceklerin gözlerinin önünde iki güçlü k›skaç vard›r. Bu k›skaçlar örümce¤in hem savunma hem de avlanma silahlar›d›r. Her k›skac›n
gerisinde öldürücü zehirini, zehir çengelinin içine ak›tan bir zehir bezi
vard›r. Örümcek, av›n› hareketsiz b›rakmak istedi¤i zaman k›skaçlar›n›
av›na bat›r›r. Ard›ndan k›skac›n içindeki deliklerden kurban›n›n vücudunun içine zehir pompalar.
Örümceklerin bu korkunç ölüm araçlar› yuva haz›rlamak ve küçük
boyuttaki maddeleri taﬂ›mak için de kullan›l›r. K›skaçlar›n yan›nda duyarga yerine geçen çok hassas iki uzant› vard›r ve bunlara duyu aya¤› de-
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nir. Örümcek, a¤›na yakalanan kurban›n› incelerken, bu duyargalar› kullan›r.
Görüldü¤ü gibi örümceklerde son derece özel bir dizayna sahip olan
bir alg›lama sistemi vard›r. Bu sistemin evrim teorisinin zaman içinde oluﬂum iddias›n› tam anlam›yla geçersiz k›ld›¤› çok aç›k bir ﬂekilde görülmektedir. Bunun yan›nda örümce¤in vücudunda öldürücü bir zehirin
üretildi¤i sistemlerin bulunmas› da tesadüflerle aç›klanmas› imkans›z
olan bir özelliktir.
Zehirin kimyasal yap›s› böcekleri öldürebilecek özelliktedir. Buna
karﬂ›n örümce¤e zarar vermemesi için zehir özel olarak yal›t›lm›ﬂ bir
alanda saklanmaktad›r. Örümce¤in k›skaçlar› da ayn› ﬂekilde son derece
iﬂlevseldir. Zehir pompalayan mekanizmalar›n, dokular› parçalayan k›skaçlar içine yerleﬂtirilmiﬂ olmalar›, zehirin kurban›n içine ak›t›labilmesini
sa¤lar. Bu sayede k›skaçlar yaln›zca fiziksel de¤il ayn› zamanda da kimyasal bir silah gibi çal›ﬂ›rlar. Tekrar görülmektedir ki örümce¤in vücudunun her parças›nda tesadüflerle, mutasyonlarla ya da baﬂka bir hayali evrim mekanizmas› ile izah edilemeyecek, çok özel bir tasar›m vard›r.
Örümcek sahip oldu¤u tüm özellikleri ile birlikte Allah taraf›ndan
yarat›lm›ﬂt›r. Sahip oldu¤u tüm özellikler de bize Allah'›n sanat›n› tan›tan
delillerdir.

Av› Felç Etme ve Sindirim
Örümcek, a¤›na yakalanan hayvanlar›, a¤a iyice yap›ﬂt›rd›ktan sonra üretti¤i baﬂka bir iplikle tamamen
sarmalar. Daha sonra k›skaçlar›yla
av›n› yakalar ve içine zehirini pompalay›p öldürür.
Örümcek sadece s›v›lar› sindirebilir. Milimetrenin onda birinden
daha büyük parçac›klar a¤z›n›n etraf›ndaki tüyler taraf›ndan filtre
Tarantulalar avlar›n› felç ederek öldürürler.

SAVUNMA S‹STEM‹
Tarantulalar arka bacaklar›na dokunuldu¤unda, mikroskobik
dikenleri olan tüylerini dikerek kendilerini korurlar. Bu tüyler sald›rgan›n gözüne veya derisine bir
kez de¤ecek olursa
aylarca sürecek ç›ld›rt›c› bir kaﬂ›nt›ya
neden olacak kadar
tehlikelidir.

ERKEN UYARI S‹STEM‹
Tarantulan›n vücudundaki k›llar en küçük titreﬂimi bie hissedebilecek bir yap›dad›r.
Bu sayede Tarantula çevresinde olan biten herﬂeyden
bütün ayr›nt›s›yla haberdar
olur. Bu uyar› sistemi son derece önemlidir, çünkü hemen
hemen kör olan tarantula d›ﬂ
dünyay› ancak bu ﬂekilde alg›layabilir.

ZEH‹RL‹ MESAJ
Tarantulan›n zehiri diﬂlerinin
kökündeki keselerde üretilir.
Gerekti¤i zamanda diﬂlerin
içindeki kanallar arac›l›¤›yla
zehir d›ﬂar› ak›t›l›r. Bu güçlü
zehir sayesinde kuﬂ, kertenkele, tavﬂan gibi hayvanlar›
bile öldürürler.

ÜREME S‹STEM‹
Erkek tarantulan›n
kafas›nda bir çift
özel pençe bulunur.
Tarantula üretti¤i
spermleri bu pençeler yard›m›yla diﬂisinin üreme organ›na
yerleﬂtirir.

KÜÇÜK KED‹
AYAKLARI
Tarantulalar›n ayaklar›nda
bir k›l yuma¤› ile korunmuﬂ, son derece keskin
ve uçlar› sivri pençeler
yer al›r. Bir kedideki gibi
aya¤›n içine girip ç›kabilen pençeler örümce¤in
düz ve dik zeminlerde bile
rahatl›kla ilerleyebilmesine imkan tan›r. Ayaklar ayn› zamanda suyun üzerinde yürümeyi sa¤layan
özel baloncuklara da sahiptirler.
National Geographic, Eylül 1996, Vol.190, No.3, s.106-107
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edilir. Yani, örümce¤in bir böce¤i sindirebilmesi için
öncelikle bu canl›n›n dokular›n› s›v› hale getirmesi
gereklidir. Bunun için örümcek böce¤in dokular›n›
sindirim enzimleriyle y›karak parçalar. Dokular yeterince ak›c› hale gelince, çok güçlü olan emme sistemi
sayesinde bu s›v›y› emer. Örne¤in Misumenoides formosiges adl› örümcek bir ar›y› öldürdükten sonra, biri kafa veya boyunda öteki ar›n›n midesinin alt tara-

örümce¤in
k›skaçlar›

f›nda olmak üzere iki delik açar. Sonra ar›n›n vücudundaki s›v›lar› bu deliklerden emer.
Örümcek, av›ndan emdi¤i dokular› vücudundaki sindirim s›v›s›yla
kar›ﬂt›r›r. Av›n vücudunda oluﬂan vakum gücü, örümce¤in emme gücünü aﬂt›¤›nda, örümcek midesinin etraf›ndaki emme kaslar›n› serbest b›ra-

Örümcekler uzun açl›k dönemlerine karﬂ› son derece dayan›kl›d›rlar. Örne¤in kurt
örümce¤inin 305 güne yaklaﬂan bir ömrü vard›r. Bunun 208 gününü hiçbir ﬂey yemeden geçirebilir. Bu uzun açl›k dönemine, metabolizmas›n› 1/40'a kadar düﬂürerek dayan›r. Bu dönemin ard›ndan avlanan örümce¤in vücut a¤›rl›¤› iki kat›na ç›kabilir. Bu,
gövdelerinin aﬂ›r› geniﬂlemeye müsait bir yap›da yarat›lm›ﬂ olmas› sayesinde gerçekleﬂir.
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k›r. Bunun sonucunda örümce¤in vücudundaki sindirim s›v›s›n›n bir bölümü ar›n›n vücuduna girer. Ar›n›n vücudunun de¤iﬂik bölgelerine ulaﬂan sindirim s›v›s›, buradaki dokular› da eritir. Örümcek bu sefer mide taraf›ndaki öteki deli¤i emer. Bu döngü ar›n›n içi tamamen boﬂalt›l›ncaya
kadar sürer. Ar›n›n vücudu örümcek için sadece bir besin kayna¤› olman›n ötesinde; örümce¤in sindirim sisteminin bir parças›, geçici bir uzant›s› olur. Sonunda ar› boﬂ bir yumurta kabu¤una benzer, geriye bir kabuktan baﬂka hiçbir ﬂey kalmaz.
Örümceklerin avlar› yaln›zca böcekler de¤ildir. Kimi zaman baz›
kurba¤a, fare, bal›k, y›lan ya da küçük kuﬂlar da örümceklerin kurban›
olabilirler. Hatta kuﬂ örümcekleri olarak bilinen örümcekler tavﬂan ve tavuklar› bile yakalayarak sindirecek güçtedirler.27

Suda Yürüyen Örümcek
Su örümcekleri su üzerinde yürüyebilmelerini sa¤layan çok özel bir
yap›ya sahiptirler. Bu örümceklerin ayaklar›n›n ucunda bulunan hidrofob
balmumuyla kapl› k›llardan oluﬂan kadifemsi s›k bir örgü vard›r. Bu sayede örümcek suyun üzerinde batmadan yürüyebilir.28 Hatta örümce¤in
su yüzeyinde kalabilme kapasitesi o kadar yüksektir ki, mevcut hallerinden 25 kat daha a¤›r olsalard› bile örümcekler su üzerinde rahatl›kla yürüyebilirlerdi.
Su örümcekleri suyun üzerinde yürürlerken arka ayaklar›n› bir dümen gibi kullan›rlar. Orta ayaklar hareketi sa¤larken daha k›sa olan ön
ayaklar avlar› yakalama vazifesi görür. Su örümce¤i o kadar h›zl› hareket
eder ki suyun üzerinde aniden bir metrelik bir atlay›ﬂ gerçekleﬂtirebilir.
Bu haliyle suyun üzerinde bir sürat motoru kadar h›zl› hareket eder.
Su örümcekleri avlan›rken su yüzeyini bir a¤ gibi kullan›rlar. Yanl›ﬂ
bir manevra yüzünden suya düﬂen yusufçuk, sinek veya kelebekler bu
örümcek türü için mükemmel bir av olur. Bu böceklerin kanatlar› suya
de¤ince, sinek ka¤›d›na tak›lm›ﬂ gibi suyun yüzeyine yap›ﬂ›p kal›rlar. Su
yüzeyinde yaratacaklar› en ufak bir titreﬂim örümcek taraf›ndan alg›lan›r.

118

ÖRÜMCEKTEK‹ MUC‹ZE

Su örümcekleri ayaklar›ndaki özel su geçirmez yap› sayesinde su üzerini bir a¤ gibi
kullanarak avlan›rlar. Her canl› Allah taraf›ndan ihtiyac› olan özelliklerle birlikte
yarat›lm›ﬂt›r.

Dahas›, örümcek titreﬂimlerden sadece av›n›n yerini de¤il ayn› zamanda
büyüklü¤ünü de tam olarak tespit eder. Hemen oraya giderek su yüzeyine yap›ﬂan av›n› sokarak zehirler ve öldürür.
Acaba bir örümce¤in ayak k›llar› üzerindeki suya batmay› önleyen
kaplamay› kim yapm›ﬂt›r? Dünyaya gelen her su örümce¤inin ayaklar›nda bu kaplama29 oldu¤u düﬂünülürse soru daha da geniﬂletilebilir. Örümcekler suyun kald›rma kuvvetini, hidrofob maddelerin moleküler özelliklerini, su molekülleri ile aralar›ndaki etkileﬂimi nereden bilmektedirler?
Bu sistemi kendileri tasarlayamayacaklar›na göre bunu kim yapm›ﬂt›r?
Suyun yüzey gerilimine göre tasarlanm›ﬂ olan bu kusursuz yap› kendi
kendine, tesadüfen de ortaya ç›kamayaca¤›na göre, bu olay nas›l meydana gelmiﬂtir? Örümcekler bu yap›y› ve suya batmalar›n› önleyen kimyasal maddenin formülünü kendilerinden sonraki örümceklere nas›l aktar-
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m›ﬂlard›r? Bütün bu sorular›n cevaplar› bizi mükemmel bir yarat›l›ﬂ›n
varl›¤›na götürecektir. Örümcekler Allah taraf›ndan kusursuz bir ﬂekilde
yarat›lm›ﬂlard›r. Allah her türe, ihtiyac› olan özellikleri verdi¤i gibi, bu
örümceklere de ihtiyaçlar› olan su üzerinde yürüyebilecekleri sistemleri
vermiﬂtir.

Allah'›n d›ﬂ›nda, kendileri
için göklerden ve yerden
hiç bir r›zka, hiç bir ﬂeye
malik olmayan ve buna
güçleri yetmeyen ﬂeylere
mi tap›yorlar? Art›k
Allah'a benzerler aramaya
kalk›ﬂmay›n; çünkü Allah
bilir, siz ise bilmezsiniz.
(Nahl Suresi, 73-74)
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vrim teorisi, her türlü bilimsel kriterden yoksun, hiçbir geçerli delile dayand›r›lamam›ﬂ tamamen spekülatif bir iddiad›r. Daha da ötesi, bütün iddias›n›, var olan her canl›n›n, gerçekleﬂmesi ihtimal d›-

ﬂ› say›s›z tesadüflerin ard› ard›na gelmeleri sonucunda oluﬂtu¤u gibi ak›l ve
bilim d›ﬂ› bir temel üzerine kurmuﬂtur.
Buna ra¤men evrim, birtak›m ideolojik çevrelerin, kitleleri gerçeklerden uzak tutmak için sar›ld›klar› tek çareleridir. Bu nedenle herﬂeye ra¤men
sürekli gündemde tutulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Ancak evrim teorisi do¤adaki
yarat›lm›ﬂ her canl›da oldu¤u gibi kitap boyunca inceledi¤imiz örümcek
karﬂ›s›nda da son derece çaresiz kalmakta, hiçbir ﬂekilde örümceklerin sahip
olduklar› özelliklerin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› aç›klayamamaktad›r.
Örümce¤in sahip oldu¤u özelliklerin nas›l geliﬂmiﬂ olabilece¤ini evrim
aç›s›ndan düﬂünürsek, evrim teorisinin ne kadar çürük bir iddia oldu¤unu
daha iyi anlar›z. Örümceklerin atas› oldu¤unu varsayaca¤›m›z bir böcek türü düﬂünelim. Bu böce¤in ﬂu andaki birçok örümcek gibi sa¤›r ve hemen hemen kör oldu¤unu varsayal›m. Bu haliyle böce¤in avlanamayarak açl›ktan
hemen ölmesi gerekir. Fakat her nas›lsa tesadüf gibi anlams›z bir güç sayesinde bu böcek hayatta kal›r.
Bir gün bu sa¤›r ve kör böce¤in akl›na avlanmak için a¤ kurmak gibi
parlak bir fikir gelir. Bu sayede hem bar›naca¤› bir yeri hem de avlanabilece¤i ideal bir tuza¤› olacakt›r. Ama bu böce¤in bir a¤ yapmas› için mimari
bilgi ve hesap yetene¤i gereklidir. Rüzgar›n ve yakalayaca¤› av›n h›z›n›, a¤›n
taﬂ›yaca¤› yükleri, bu yüklerin da¤›l›m›n›, a¤› kuraca¤› ot, yaprak vs.'nin taﬂ›ma güçlerini ve bunlar gibi birçok ayr›nt›y› tek tek hesaplamal›d›r. Bu durumda "Nas›l olabilir de bir örümcek hesap yapabilir?" sorusu akla gelebilir.
Ama unutulmamal›d›r ki bunlar evrimin temel mant›klar›d›r; yarat›l›ﬂ› reddetme çabas› içinde olan evrimin bu saçma mant›klar›na göre böce¤in bu hesaplar› kendisinin yapmas›ndan baﬂka bir çaresi yoktur.
Buna karﬂ›n ak›l sahibi oldu¤unu, a¤ yapmay› tasarlayabildi¤i varsaysak bile bu, böce¤i ölümden kurtaramaz; çünkü elinde a¤› kurabilece¤i malzeme yoktur. Do¤ada bu iﬂe yarayacak özelliklerde malzeme bulamaz. Bu
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yüzden a¤ kurmak için ip üretmeye karar verir. Fakat yine çok büyük bir
zorlukla karﬂ› karﬂ›yad›r; örümcek bu ipi nas›l üretecektir?
Derken tesadüf denen güç tekrar devreye girer, böce¤in vücudunda baz› de¤iﬂiklikler olur ve çok özel olan kimyasal s›v›y› salg›layacak alt› farkl›
bez böce¤in kuyruk k›sm›nda bir anda eksiksiz olarak ortaya ç›kar. Sonra bu
bezler eﬂ bas›nç ve eﬂ zamanlama sistemiyle çal›ﬂmaya baﬂlarlar. Yine tesadüfen bu bezlerin salg›lad›klar› kimyasal s›v›lar çok özel oranlarda birbirlerine kar›ﬂ›rlar ve ortaya örümcek ipinin hammaddesi ç›kar. Bir baﬂka tesadüfle yine ayn› anda ortaya ç›kan, arka bacaklardaki e¤irme kancalar›yla bu
lifler e¤rilerek, böcek için son derece uygun ipler üretilir. Tesadüfler o kadar
çok yard›m etmiﬂtir ki ortaya ç›kan ip çelikten beﬂ kat daha sa¤lam, kauçuktan yüzde otuz daha esnektir. Bu ipin insan taraf›ndan tam olarak taklit edilemeyen karmaﬂ›k moleküler özellikleri ise küçücük bir böcek taraf›ndan tasarlanm›ﬂt›r.
Ard›ndan böcek, kimi yap›ﬂkan ve esnek, kimi sert ve sa¤lam farkl›
özelliklerde ipleri kullanarak bir a¤ örer. Ne uygun tesadüftür ki böce¤in bacaklar› a¤larda yürüyebilmesi için uygun olan yedi eklemli yap›dad›r. Kendi a¤lar›na yap›ﬂmas›n› engelleyen özel bir kaplama zaten yine sözde tesadüflerin bir eseri olarak ayaklar›nda daha önceden vard›r. Rastlant›lar bunlarla bitmez. Sa¤›r ve hemen hemen kör olan böce¤in vücudu, a¤›n üzerindeki en hassas titreﬂimi alg›layacak özel bir k›l örtüsüyle, daha a¤› ördü¤ü
ilk günden kaplan›r. Ve burada sayamad›¤›m›z birçok tesadüfün verdi¤i kabiliyetler sonucunda ortaya bugünkü örümcek ç›kar.
Bu hayali senaryo sonucunda bile evrim teorisinin ne kadar ak›l d›ﬂ› bir
varsay›m oldu¤u aç›kça ortadad›r. Burada önemle belirtilmesi gereken bir
nokta vard›r. Öncelikle örümcek sahip oldu¤u özellikleri kesinlikle zaman
içinde kazanm›ﬂ olamaz. Söz konusu bütün yeteneklerin ayn› anda örümcekte bulunmalar› gerekir. A¤ örmeyi bilen bir örümce¤in, ayn› zamanda iplik üretebilecek yap›da olmas› gerekir. A¤ örmeyi bilen ama iplik üretemeyen, veya iplik üretebilip a¤ örmeyi bilmeyen bir örümcek olamaz. A¤ örmeyen örümcek türleri ise -s›çrayan örümcek gibi- zaten evrimi binlerce ke-

124

ÖRÜMCEKTEK‹ MUC‹ZE

re çökerten çok daha üstün özelliklerle birlikte yarat›lm›ﬂt›r.
Örümcek son derece güzel a¤lar örebilse fakat a¤›n üzerine döﬂeyece¤i
yap›ﬂkan ipi kaplad›¤› tutkal›ms› madde olmasa a¤ yine iﬂe yaramayacakt›r.
Tutkal›ms› madde mevcut olsa ama bu sefer yap›ﬂkan iplere ola¤anüstü esneklik veren moleküler özellikler olmasa -ki böyle olmas› son derece do¤al
olurdu- a¤ yine hiçbir iﬂe yaramayacak ve örümcek ölecektir.
‹plik üretecek mekanizmalara sahip bir örümcek, yedi¤i besinlerde bulunan Scleroprotein adl› madde olmasa iplik üretemez. Bütün bunlara ra¤men tesadüfen bir a¤ sahibi olsa, bu sefer a¤›n üzerinde yürüyebilece¤i bacaklara, ayaklar›n›n üzerinde bulunan, a¤a yap›ﬂmamas›n› sa¤layacak kimyasal kaplamaya ihtiyac› vard›r. Ayn› zamanda vücudunda a¤daki titreﬂimleri tespit edecek bir alg›lama sistemi bulunmal›d›r. Tüm bu özelliklerden biri olmasa hayvan k›sa sürede ölür.
Örümce¤in de sindirim, solunum, dolaﬂ›m sistemleri vard›r. Bu sistemlerin de t›pk› di¤erleri gibi ayn› anda ortaya ç›km›ﬂ olmalar› gerekir. Midesi
veya kalbi eksik bir örümcek düﬂünemeyiz. Kald› ki a¤ üreten organlar gibi
di¤er bütün organlar›n var olmalar› için, bu organlar›n genetik ﬂifrelerinin,
örümce¤i oluﬂturan milyonlarca hücrenin her birinde bilgi olarak var olmas› gerekir. Yeni bir organ demek, genetik ﬂifre olan DNA'da milyonlarca basamakl›k ek bilgi demektir. Bu basamaklardan herhangi birinin de¤iﬂmesi
yeni organ› tamamen iﬂe yaramaz hale getirecektir. (Detayl› bilgi için bkz. Harun Yahya, Hücredeki Mucize, ‹stanbul: Vural Yay›nc›l›k)
Dikkat edilmesi gereken baﬂka bir nokta, yumurtadan yeni ç›kan bir
örümce¤in hiçbir e¤itim almadan, do¤uﬂtan a¤ örmesi için gerekli bilgilere
sahip olmas›d›r. Bu bilgiler do¤rultusunda nesillerdir do¤an her örümcek a¤
kurabilir. Yavru örümcek hiçbir ﬂekilde e¤itimden geçmez, kurs görmez.
Bir inﬂaat mühendisi bina yapabilmek için gerekli bilgileri en az dört
sene üniversite okuyarak elde eder. Kaynak olarak daha önce yaz›lm›ﬂ yüzlerce akademik eseri kullan›r. Hesaplar› bilgisayarlarda yapar. Kendisine k›lavuz olacak, hesap yapmay› ö¤retecek hocalar› vard›r. Kendi büyüklü¤ünden yüzlerce kez daha büyük olan bir a¤› birçok faktörü göz önünde bulun-
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durarak kurmak, en az bir bina yapmak kadar hesap gerektirir. A¤› oluﬂturan iplikçiklerin gerilimleri, a¤›n oturdu¤u temelin sa¤laml›¤›, geometrik
ﬂeklin do¤rulu¤u, rüzgara ve av›n hareketlerine karﬂ› verilen dayan›kl›l›k ve
esneklik, iplerin kimyasal ve fiziksel özellikleri, daha sayamad›¤›m›z birçok
ince ayr›nt›y› hesaplamak ve tasarlamak için bir üniversite mezunu olmak
bile yetmez. Zaten yavru örümcekleri yetiﬂtiren bir üniversite de yoktur. Onlar dünyaya gelmelerinden k›sa süre sonra ip üretmeye, a¤ kurmaya ve avlanmaya baﬂlarlar.
Evrimci bilim adamlar› bunun nedenini aç›klayamamakta, çaresizlik
içinde son derece komik baﬂka bir iddiaya baﬂvurmaktad›rlar. Temeli yarat›l›ﬂ› inkar olan bu mant›¤a göre içgüdü denilen bilinmeyen bir güç, yeni do¤an bir örümce¤e ne yapmas› gerekti¤ini bildirir.
Peki içgüdü nedir? Örümce¤i bir fizik ve kimya profesörü, inﬂaat mühendisi, mimar yapan ve nereden geldi¤i belli olmayan bir dürtü müdür?
Örümce¤in içinden, kendi kendine geldi¤i söylenen bu dürtünün kayna¤›
nedir? Örümce¤in yap›s›n› inceleyerek bunu bulmaya çal›ﬂal›m.
Örümce¤in yap›s› bütün canl›larda oldu¤u gibi proteinlerdir. Bu proteinleri amino asitler oluﬂturmuﬂtur. Amino asitler ise büyük moleküllerin biraraya gelmesiyle oluﬂur. Moleküller de atomlar›n biraraya gelmesiyle ortaya ç›kar. Yukar›daki sorunun cevab›n› burada arayal›m. ‹nsan›n bile taklit
edemedi¤i iplikler üreten, benzersiz mimarl›k ve mühendislik eserleri yaratan örümce¤e, yapt›klar›n› bildiren güdü, örümce¤in içindeki hangi bölümdedir ki içgüdü ad›n› al›r. Vücudunu oluﬂturan proteinlerde mi? Proteinleri
oluﬂturan amino asitlerde mi? Bu amino asitleri oluﬂturan moleküllerde mi?
Yoksa molekülleri oluﬂturan atomlarda m›? Evrimcilerin içgüdü diyerek geçiﬂtirmeye çal›ﬂt›klar› dürtünün kayna¤› bunlardan hangisidir?
Elbette ki bunlardan hiçbiri de¤ildir. Örümcek yaﬂayan bütün canl›lar
gibi Alemlerin Rabbi'ne boyun e¤miﬂtir ve onun ilham›yla hareket etmektedir.
Yedi gök, yer ve bunlar›n içindekiler O'nu tesbih eder; O'nu övgü ile tesbih
etmeyen hiçbir ﬂey yoktur, ancak siz onlar›n tesbihlerini kavram›yorsunuz.
ﬁüphesiz O, halim oland›r, ba¤›ﬂlayand›r. (‹sra Suresi, 44)

Kimi zaman küçücük bir canl›n›n
sahip oldu¤u benzersiz sistemler
bize çok büyük bir gerçe¤i gösterir: Yarat›l›ﬂ Gerçe¤i... Tüm canl›lar
sahip olduklar› özelliklerle birlikte
Allah taraf›ndan kusursuzca yarat›lm›ﬂlard›r. Herﬂeyin tesadüfen
meydana geldi¤ini iddia eden Evrim Teorisi, canl›larda görülen mükemmellikler karﬂ›s›nda çaresizdir.
Modern bilimin bulgular› da bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu
aç›kça ortaya koymuﬂtur.
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›ﬂ gerçe¤ini reddetmek
amac›yla ortaya at›lm›ﬂ, ancak baﬂar›l› olamam›ﬂ bilim d›ﬂ› bir
safsatadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddeler-

den tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canl›larda çok
mucizevi bir düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüﬂtür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›ﬂ oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›ﬂt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r.
Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin
bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden
sonra yap›lan araﬂt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yanl›ﬂ oldu¤unu ortaya koymuﬂ ve bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmiﬂtir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl›
alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini
görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›ﬂ gerçe¤iyle" aç›klamaktad›rlar.
Evrim teorisinin çöküﬂünü ve yarat›l›ﬂ›n delillerini di¤er pek çok çal›ﬂmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya
devam ediyoruz. Ancak konuyu, taﬂ›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte
yarar vard›r.

Charles Darwin'in kendisi
bile teorisinin içinde bulundu¤u güçlükleri itiraf
etmiﬂtir.
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Darwin'i Yıkan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmasına karﬂın, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının
gündemine sokan en önemli geliﬂme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattı¤ı gerçe¤ine karﬂı çıkıyordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman
içinde küçük de¤iﬂimlerle farklılaﬂmıﬂlardı.
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mantık yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" baﬂlıklı uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karﬂısında açık veriyordu.
Darwin, teorisinin önündeki zorlukların geliﬂen bilim tarafından aﬂılaca¤ını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendirece¤ini umuyordu.
Bunu kitabında sık sık belirtmiﬂti. Ancak geliﬂen bilim, Darwin'in umutlarının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer dayanaksız bırakmıﬂtır.
Darwinizm'in bilim karﬂısındaki yenilgisi, üç temel baﬂlıkta incelenebilir:
1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktı¤ını asla açıklayamamaktadır.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrimleﬂtirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.
3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo
ortaya koymaktadır.
Bu bölümde, bu üç temel baﬂlı¤ı ana hatları ile inceleyece¤iz.

Aﬂılamayan ‹lk Basamak: Hayatın Kökeni
Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaﬂık 3.8 milyar yıl önce
ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı türünü oluﬂturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleﬂmiﬂse neden
bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadı¤ı, teorinin açıklayamadı¤ı
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sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin
ilk basama¤ı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıﬂtır?
Evrim teorisi, yaratılıﬂı reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul
etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasarım, plan ve düzenleme olmadan, do¤a kanunları içinde rastlantısal olarak meydana geldi¤ini iddia
eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı
bir hücre çıkarmıﬂ olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemiﬂti.
Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayıﬂı, canlıların çok basit bir yapıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaça¤'dan beri inanılan "spontane
jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip,
canlı bir varlık oluﬂturabileceklerine inanılıyordu.
Bu dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin de bu¤daydan
oluﬂtu¤u yaygın bir düﬂünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler
yapılmıﬂtı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz bu¤day konmuﬂ ve biraz
beklendi¤inde bu karıﬂımdan farelerin oluﬂaca¤ı sanılmıﬂtı.
Etlerin kurtlanması
da hayatın cansız maddelerden türeyebildi¤ine bir delil sayılıyordu.

Louis Pasteur, evrim teorisinin dayana¤› olan
"cans›z madde canl›l›k
oluﬂturabilir" iddias›n›
yapt›¤› deneylerle geçersiz k›ld›.
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Oysa daha sonra anlaﬂılacaktı ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluﬂmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı.
Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdı¤ı dönemde ise, bakterilerin cansız maddeden oluﬂabildikleri inancı, bilim dünyasında yaygın bir
kabul görüyordu.
Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından beﬂ yıl sonra, ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluﬂturan bu inancı kesin olarak
çürüttü. Pasteur yaptı¤ı uzun çalıﬂma ve deneyler sonucunda vardı¤ı sonucu ﬂöyle özetlemiﬂti: "Cansız maddelerin hayat oluﬂturabilece¤i iddiası
artık kesin olarak tarihe gömülmüﬂtür."30
Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karﬂı uzun süre
direndiler. Ancak geliﬂen bilim, canlı hücresinin karmaﬂık yapısını ortaya
çıkardıkça, hayatın kendili¤inden oluﬂabilece¤i iddiasının geçersizli¤i daha da açık hale geldi.

20. Yüzyıldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus
biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attı¤ı birtakım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen
meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çalıﬂtı.
Ancak bu çalıﬂmalar baﬂarısızlıkla sonuçlanacak ve Oparin ﬂu itirafı yapmak zorunda kalacaktı:
"Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı
oluﬂturmaktadır."31

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni konusunu çözüme kavuﬂturacak deneyler yapmaya çalıﬂtılar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikalı kimyacı Stanley
Miller tarafından 1953 yılında düzenlendi.

Alexander Oparin'in hayat›n kökenine evrimci bir
aç›klama getirmek için
yürüttü¤ü çabalar büyük
bir fiyaskoyla sonuçland›.
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Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazları bir deney düzene¤inde birleﬂtirerek ve bu karıﬂıma enerji ekleyerek, proteinlerin yapısında kullanılan birkaç organik
molekül (aminoasit) sentezledi.
O yıllarda evrim adına önemli bir aﬂama
gibi tanıtılan bu deneyin geçerli olmadı¤ı ve
deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya
koﬂullarından çok farklı oldu¤u, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.32
Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in
En son evrimci kaynaklar›n
da kabul etti¤i gibi, hayat›n
kendisi de kullandı¤ı atmosfer ortamının gerkökeni, hala evrim teorisi
33
çekçi olmadı¤ını itiraf etti.
için büyük bir açmazd›r.
Hayatın kökeni sorununu açıklamak için
20. yüzyıl boyunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep baﬂarısızlıkla sonuçlandı. San Diego Scripps Enstitüsü'nden
ünlü jeokimyacı Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 yılında yayınlanan bir makalede bu gerçe¤i ﬂöyle kabul eder:
Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdi¤imizde sahip
oldu¤umuz en büyük çözülmemiﬂ problemle karﬂı karﬂıyayız: Hayat yeryüzünde nasıl baﬂladı?34

Hayatın Kompleks Yapısı
Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza girmesinin baﬂlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile inanılmaz derecede karmaﬂık yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insano¤lunun yaptı¤ı bütün teknolojik ürünlerden daha karmaﬂıktır. Öyle
ki bugün dünyanın en geliﬂmiﬂ laboratuvarlarında bile cansız maddeler
biraraya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.
Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken ﬂartlar, asla rastlantılarla
açıklanamayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taﬂı olan proteinlerin rastlantısal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik orta-
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lama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den
küçük olasılıklar pratik olarak "imkansız" sayılır. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inanılmaz bir
bilgi bankasıdır. ‹nsan DNA'sının içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤ıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluﬂan 900 ciltlik bir kütüphane oluﬂturaca¤ı hesaplanmaktadır.
Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birtakım
özelleﬂmiﬂ proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile eﬂlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleﬂir.
Birbirine ba¤ımlı olduklarından, eﬂlemenin meydana gelebilmesi için
ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendili¤inden
oluﬂtu¤u senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin
(RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluﬂmaları aﬂırı derecede ihtimal dıﬂıdır. Ama bunların birisi olmadan di¤erini elde
etmek de mümkün de¤ildir. Dolayısıyla insan, yaﬂamın kimyasal yollarla
ortaya çıkmasının asla mümkün olmadı¤ı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır.35

Kuﬂkusuz e¤er hayatın do¤al etkenlerle ortaya çıkması imkansız ise,
bu durumda hayatın do¤aüstü bir biçimde "yaratıldı¤ını" kabul etmek
gerekir. Bu gerçek, en temel amacı yaratılıﬂı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır.

Evrimin Hayali Mekanizmaları
Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim
mekanizmaları" olarak öne sürdü¤ü iki kavramın da gerçekte hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip olmadı¤ının anlaﬂılmıﬂ olmasıdır.
Darwin, ortaya attı¤ı evrim iddiasını tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizmasına ba¤lamıﬂtı. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitabının isminden de açıkça anlaﬂılıyordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
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Do¤al seleksiyona göre, güçlü olan ve yaﬂad›¤› çevreye uyum sa¤layabilen
canl›lar hayatta kal›r, di¤erleri ise yok olurlar. Evrimciler ise do¤al seleksiyonun canl›lar› evrimleﬂtirdi¤ini, yeni türler meydana getirdi¤ini ileri sürerler. Oysa do¤al seleksiyonun böyle bir sonucu yoktur ve bu iddiay› do¤rulayan tek bir
delil dahi bulunmamaktad›r.

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaﬂam mücadelesi içinde, do¤al ﬂartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalaca¤ı düﬂüncesine dayanır. Örne¤in yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen
bir geyik sürüsünde, daha hızlı koﬂabilen geyikler hayatta kalacaktır.
Böylece geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluﬂacaktır. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleﬂtirmez, onları baﬂka bir canlı türüne, örne¤in atlara dönüﬂtürmez.
Dolayısıyla do¤al seleksiyon mekanizması hiçbir evrimleﬂtirici güce
sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in farkındaydı ve Türlerin Kökeni
adlı kitabında "Faydalı de¤iﬂiklikler oluﬂmadı¤ı sürece do¤al seleksiyon
hiçbir ﬂey yapamaz" demek zorunda kalmıﬂtı.36

Lamarck'ın Etkisi
Peki bu "faydalı de¤iﬂiklikler" nasıl oluﬂabilirdi? Darwin, kendi döneminin ilkel bilim anlayıﬂı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak ce-
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vaplamaya çalıﬂmıﬂtı. Darwin'den önce yaﬂamıﬂ olan Fransız biyolog
Lamarck'a göre, canlılar yaﬂamları sırasında geçirdikleri fiziksel de¤iﬂiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler
sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemiﬂlerdi, yüksek a¤açların yapraklarını yemek
için çabalarken nesilden nesile boyunları uzamıﬂtı.
Darwin de benzeri örnekler vermiﬂ, örne¤in Türlerin Kökeni adlı kitabında, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balinalara
dönüﬂtü¤ünü iddia etmiﬂti.37
Ama Mendel'in keﬂfetti¤i ve 20.yüzyılda geliﬂen genetik bilimiyle
kesinleﬂen kalıtım kanunları, kazanılmıﬂ özelliklerin sonraki nesillere
aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece do¤al seleksiyon "tek
baﬂına" ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalmıﬂ
oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yanına "faydalı de¤iﬂiklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların genlerinde radyasyon gibi dıﬂ etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda oluﬂan bozulmaları ekledi.
Bugün de hala dünyada evrim adına geçerlili¤ini koruyan model neoDarwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu
canlıların, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi sayısız kompleks organlarının
"mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda
oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliﬂtirmezler, aksine her zaman
için canlılara zarar verirler.
Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu
molekül üzerinde oluﬂan herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir.
Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu ﬂöyle açıklar:
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Göz

Anten

Ayak

Evrimciler yüzy›l›n baﬂ›ndan beri sinekleri mutasyona u¤ratarak, faydal› mutasyon örne¤i oluﬂturmaya çal›ﬂt›lar. Ancak ony›llarca süren bu çabalar›n sonucunda elde edilen tek sonuç, sakat, hastal›kl› ve kusurlu sinekler oldu.
Solda, normal bir sine¤in kafas› ve sa¤da mutasyona u¤ram›ﬂ di¤er bir sinek.

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana
gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların

ev-

rimsel bir geliﬂme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleﬂmiﬂ bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir de¤iﬂim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek
rasgele bir de¤iﬂim kol saatini geliﬂtirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir ﬂehri geliﬂtirmez, ona yıkım getirir.38

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliﬂtiren
mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı oldu¤u
görüldü. Anlaﬂıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan
genetik olaylardır. (‹nsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de
kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizması"
olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek baﬂına
hiçbir ﬂey yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizması" olmadı¤ını göstermektedir. Evrim mekanizması olmadı¤ına göre
de, evrim denen hayali süreç yaﬂanmıﬂ olamaz.
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Fosil Kayıtları: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaﬂanmamıﬂ oldu¤unun en
açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.
Evrim teorisine göre bütün canlılar birbirlerinden türemiﬂlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir di¤erine dönüﬂmüﬂ ve bütün
türler bu ﬂekilde ortaya çıkmıﬂlardır. Teoriye göre bu dönüﬂüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamıﬂ ve kademe kademe ilerlemiﬂtir.
Bu durumda, iddia edilen uzun dönüﬂüm süreci içinde sayısız "ara
türler"in oluﬂmuﬂ ve yaﬂamıﬂ olmaları gerekir.
Örne¤in geçmiﬂte, balık özelliklerini taﬂımalarına ra¤men, bir yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmıﬂ olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaﬂamıﬂ olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taﬂırken, bir
yandan da bazı kuﬂ özellikleri kazanmıﬂ sürüngen-kuﬂlar ortaya çıkmıﬂ
olmalıdır. Bunlar, bir geçiﬂ sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmiﬂte yaﬂamıﬂ olduklarına inandıkları bu teorik yaratıklara "ara geçiﬂ formu" adını verirler.
E¤er gerçekten bu tür canlılar geçmiﬂte yaﬂamıﬂlarsa bunların sayılarının ve çeﬂitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca ol-

Evrim teorisi, canl› türlerinin yavaﬂ de¤iﬂimlerle birbirlerinden evrimleﬂtiklerini iddia eder. Oysa fosil kay›tlar› bu iddiay› aç›kça yalanlamaktad›r. Örne¤in 530 milyon
y›l önce baﬂlayan Kambriyen devirde, birbirinden çok farkl› olan
onlarca canl› türü bir anda ortaya
ç›km›ﬂt›r. Üstteki çizimde tasvir
edilen bu canl›lar çok kompleks
yap›lara sahiptirler. Jeolojik dilde
"Kambriyen Patlamas›" olarak tan›mlanan bu gerçek, yarat›l›ﬂ›n
aç›k bir delilidir.
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ması gerekir. Ve bu ucube canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu ﬂöyle
açıklamıﬂtır:
E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan sayısız ara-geçiﬂ çeﬂitleri
mutlaka yaﬂamıﬂ olmalıdır... Bunların yaﬂamıﬂ olduklarının kanıtları da
sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir.39

Darwin'in Yıkılan Umutları
Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında
hummalı fosil araﬂtırmaları yapıldı¤ı halde bu ara geçiﬂ formlarına rastlanamamıﬂtır. Yapılan kazılarda ve araﬂtırmalarda elde edilen bütün
bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde
birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermiﬂtir. Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmasına karﬂın bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Sorunumuz ﬂudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak inceledi¤imizde, türler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karﬂılaﬂırız; kademeli evrimle geliﬂen de¤il, aniden yeryüzünde oluﬂan gruplar
görürüz.40

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiﬂ formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu,
Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, kendisinden evrimleﬂti¤i hiçbir atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak
ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmıﬂ olmasıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:
Yaratılıﬂ ve evrim, yaﬂayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve
eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmıﬂlardır ya da böyle olmamıﬂtır. E¤er böyle olmadıysa, bir de¤iﬂim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleﬂerek meydana gelmiﬂ olmalıdırlar. Ama e¤er
eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmıﬂlarsa, o halde sonsuz güç

410 milyon y›ll›k Coelacanth
fosili (üstte) ve bu bal›¤›n
günümüzdeki hali (solda)

Fosil kay›tlar› evrim teorisinin önünde çok büyük bir engeldir. Çünkü bu kay›tlar,
canl› türlerinin aralar›nda hiçbir evrimsel geçiﬂ formu bulunmadan, bir anda ve
eksiksiz yap›lar›yla ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Bu gerçek türlerin ayr› ayr›
yarat›ld›klar›n›n ispatlar›ndan biridir.

sahibi bir akıl tarafından yaratılmıﬂ olmaları gerekir.41

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde
ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sandı¤ının aksine, evrim de¤il yaratılıﬂtır.

‹nsanın Evrimi Masalı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaﬂayan
modern insanın maymunsu birtakım yaratıklardan geldi¤ini varsayar.
4-5 milyon yıl önce baﬂladı¤ı varsayılan bu süreçte, modern insan ile
ataları arasında bazı "ara form"ların yaﬂadı¤ı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:
1) Australopithecus
2) Homo habilis
3) Homo erectus
4) Homo sapiens
Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney maymunu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar
gerçekte soyu tükenmiﬂ bir maymun türünden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
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Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve
ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları çok geniﬂ kapsamlı çalıﬂmalar, bu canlıların sadece soyu tükenmiﬂ bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir
benzerlik taﬂımadıklarını göstermiﬂtir.42
Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani insan olarak sınıflandırırlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canlılar, Australopithecuslar'dan daha geliﬂmiﬂlerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara
ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim ﬂeması oluﬂtururlar. Bu
ﬂema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir
iliﬂki oldu¤u asla ispatlanamamıﬂtır. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en
önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder. 43
Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünyanın
farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaﬂadıklarını göstermektedir.44

EVR‹MC‹LERDEN SAHTE MASKELER

‹nsan›n evrimi masal›n› destekleyen hiçbir fosil kal›nt›s› yoktur. Aksine, fosil kay›tlar› insanlar ile maymunlar aras›nda
aﬂ›lamaz bir s›n›r oldu¤unu göstermektedir. Bu gerçek karﬂ›s›nda evrimciler, gerçek d›ﬂ› birtak›m çizim ve maketlere umut
ba¤lam›ﬂlard›r. Fosil kal›nt›lar›n›n üzerine
diledikleri maskeleri geçirir ve hayali yar›
maymun-yar› insan yüzler oluﬂtururlar.
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Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok
modern zamanlara kadar yaﬂamıﬂlar, Homo sapiens neandertalensis ve
Homo sapiens sapiens (modern insan) ile aynı ortamda yan yana bulunmuﬂlardır. 45
Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının
geçersizli¤ini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleontologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karﬂın, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu çıkmazı ﬂöyle açıklar:
E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaﬂayan üç farklı hominid (insanımsı)
çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤acımıza ne oldu?
Açıktır ki, bunların biri di¤erinden gelmiﬂ olamaz. Dahası, biri di¤eriyle
karﬂılaﬂtırıldı¤ında evrimsel bir geliﬂme trendi göstermemektedirler.46

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım
"yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda
yoluyla ayakta tutulmaya çalıﬂılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir.
Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri
üzerinde 15 yıl araﬂtırma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim
adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına ra¤men, ortada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy a¤acı olmadı¤ı sonucuna varmıﬂtır.
Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıﬂtır. Bilimsel olarak
kabul etti¤i bilgi dallarından, bilim dıﬂı olarak kabul etti¤i bilgi dallarına kadar bir yelpaze oluﬂturmuﬂtur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en
"bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir.
Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler
gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dıﬂı" sayılan kısımda ise,
Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algılama" kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu
ucunu ﬂöyle açıklar:
Objektif gerçekli¤in alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan
bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorum-
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lanmasına- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herﬂeyin
mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliﬂkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür.47

‹ﬂte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birtakım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamalarından ibarettir.

Darwin Formülü!
ﬁimdiye kadar ele aldı¤ımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz
evrimcilerin nasıl saçma bir inanıﬂa sahip olduklarını bir de çocukların bile anlayabilece¤i kadar açık bir örnekle özetleyelim.
Evrim teorisi canlılı¤ın tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Dolayısıyla bu iddiaya göre cansız ve ﬂuursuz atomlar biraraya gelerek önce
hücreyi oluﬂturmuﬂlardır ve sonrasında aynı atomlar bir ﬂekilde di¤er
canlıları ve insanı meydana getirmiﬂlerdir. ﬂimdi düﬂünelim; canlılı¤ın yapıtaﬂı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir yı¤ın oluﬂur. Bu atom yı¤ını, hangi iﬂlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluﬂturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

E
T
H
A
S

Evrim yanl›s› gazete ve
dergilerde ç›kan haberlerde yandakine benzer
hayali "ilkel" insanlar›n
resimleri s›kl›kla kullan›l›r. Bu hayali resimlere dayanarak oluﬂturulan haberlerdeki tek
kaynak, yazan kiﬂilerin
hayal gücüdür. Ancak
evrim bilim karﬂ›s›nda o
kadar çok yenilgi alm›ﬂt›r ki art›k bilimsel dergilerde evrimle ilgili
haberlere daha az rastlan›r olmuﬂtur.
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Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılı¤ın yapısında bulunan
fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol
miktarda koysunlar. Hatta normal ﬂartlarda bulunmayan ancak bu karıﬂımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere
eklesinler. Karıﬂımların içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlantısal oluﬂma ihtimali 10-950 olan) protein
doldursunlar. Bu karıﬂımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları istedikleri geliﬂmiﬂ cihazlarla karıﬂtırsınlar. Varillerin baﬂına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuﬂaktan kuﬂa¤a aktararak nöbetleﬂe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin baﬂında beklesinler. Bir canlının oluﬂması için hangi
ﬂartların var olması gerekti¤ine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar.
Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papa¤anları, atları,
yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri,
zeytinleri, üzümleri, ﬂeftalileri, tavus kuﬂlarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluﬂturamazlar. De¤il burada birkaçını saydı¤ımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir
hücresini bile elde edemezler.
Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluﬂturamazlar.
Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baﬂka
kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını
bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluﬂturamazlar. Madde, ancak
Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur.
Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır. Evrimcilerin ortaya attı¤ı iddialar üzerinde biraz bile düﬂünmek,
üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyece¤i bir di¤er konu
ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.
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Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kısaca cevap verelim. Bir cisimden gelen ıﬂınlar, gözde retinaya ters olarak
düﬂer. Bu ıﬂınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüﬂtürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük
bir noktaya ulaﬂır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi iﬂlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra ﬂimdi düﬂünelim:
Beyin ıﬂı¤a kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ıﬂık beynin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık, ıﬂı¤ın asla ulaﬂmadı¤ı, belki de hiç karﬂılaﬂmadı¤ınız kadar karanlık
bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ıﬂıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz.
Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamamıﬂtır. Örne¤in
ﬂu anda okudu¤unuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra baﬂınızı kaldırın ve çevrenize bakın. ﬂu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki
bu görüntüyü baﬂka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon ﬂirketinin üretti¤i en geliﬂmiﬂ
televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu netli¤e ulaﬂmak için çalıﬂmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araﬂtırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar geliﬂtirilmektedir.
Yine bir TV ekranına bakın, bir de ﬂu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu,
derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz.
Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün
görme kalitesine ulaﬂmaya çalıﬂmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu
görmek mümkün de¤il, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulanık, ön taraf ise ka¤ıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün
gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluﬂmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir.
‹ﬂte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluﬂturan mekanizmanın
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tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedirler. ﬂimdi biri size, odanızda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluﬂtu, atomlar biraraya geldi ve
bu görüntü oluﬂturan aleti meydana getirdi dese ne düﬂünürsünüz? Binlerce kiﬂinin biraraya gelip yapamadı¤ını ﬂuursuz atomlar nasıl yapsın?
Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluﬂturan alet tesadüfen oluﬂamıyorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen oluﬂamayaca¤ı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir.
Dıﬂ kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kula¤a iletir; orta kulak aldı¤ı ses titreﬂimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktarır; iç kulak da bu titreﬂimleri elektrik sinyallerine dönüﬂtürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma iﬂlemi de beyindeki
duyma merkezinde gerçekleﬂir.
Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ıﬂık gibi sese de
kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dıﬂarısı ne kadar gürültülü de olsa
beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda

Gözü ve kula¤›, kamera ve ses kay›t cihazlar› ile k›yaslad›¤›m›zda bu organlar›m›z›n
söz konusu teknoloji ürünlerinden çok daha kompleks, çok daha baﬂar›l›, çok daha
kusursuz tasar›mlara sahip olduklar›n› görürüz.
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hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin
bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.
Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sistemleri bu çalıﬂmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çalıﬂan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤ın oluﬂturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulaﬂılamamıﬂtır. En büyük müzik sistemi ﬂirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düﬂünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit
oluﬂur veya müzik setini açtı¤ınızda daha müzik baﬂlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü
olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤ı, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz; ses ne
ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan yaratıldı¤ı günden bu yana böyledir.
ﬁimdiye kadar insano¤lunun yaptı¤ı hiçbir görüntü ve ses cihazı,
göz ve kulak kadar hassas ve baﬂarılı birer algılayıcı olamamıﬂtır.
Ancak görme ve iﬂitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük
bir gerçek daha vardır.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan ﬁuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ıﬂıl ıﬂıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuﬂların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar,
elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluﬂtu¤una dair birçok detay
okursunuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde
rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku
ve his olarak algılayan kimdir?
Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan bir ﬂuur bulunmaktadır. Bu ﬂuur kime aittir?
Elbette bu ﬂuur beyni oluﬂturan sinirler, ya¤ tabakası ve sinir hücre-
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lerine ait de¤ildir. ‹ﬂte bu yüzden, herﬂeyin maddeden ibaret oldu¤unu
zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu ﬂuur, Allah'ın yaratmıﬂ oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz.
Bunların da ötesinde düﬂünmek için beyne ihtiyaç duymaz.
Bu açık ve ilmi gerçe¤i okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç
santimetreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli,
gölgeli ve ıﬂıklı olarak sı¤dıran Yüce Allah'ı düﬂünüp, O'ndan korkup,
O'na sı¤ınması gerekir.

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla
açıkça çeliﬂen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayatın kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalarının hiçbir evrimleﬂtirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara
formların yaﬂamadıklarını göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düﬂünce olarak bir kenara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düﬂünce, bilimin gündeminden çıkarılmıﬂtır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin eleﬂtirilmesini
"bilime saldırı" olarak göstermeye bile çalıﬂmaktadırlar. Peki neden?..
Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden
asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanıﬂ oluﬂudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤lıdırlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist açıklama oldu¤u için benimsemektedirler.
Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü
bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adamı" oldu¤unu ﬂöyle itiraf etmektedir:
Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiﬂ,
do¤ru varsayılmıﬂ) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan ﬂey, bilimin yöntemleri ve kuralları de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤lılı¤ımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir
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açıklama getiren araﬂtırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir açıklamanın sahneye
girmesine izin veremeyiz.48

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤lılık u¤runa yaﬂatılan bir dogma oldu¤unun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baﬂka
hiçbir varlık olmadı¤ını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı yarattı¤ına inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örne¤in
kuﬂların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, a¤açların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileﬂimlerle,
yani ya¤an ya¤murla, çakan ﬂimﬂekle, cansız maddenin içinden oluﬂtu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür.
Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir açıklamanın sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler.

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar
ise, ﬂu açık gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve
akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan
var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp ﬂekillendiren Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür
Burada ﬂunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantı¤ını kullanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisinin inanılması imkansız bir iddia oldu¤unu kolaylıkla anlayacaktır.
Yukarıda da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların
karıﬂımından zaman içinde düﬂünen, akleden, buluﬂlar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının,
Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylanların, limon a¤açlarının, karanfillerin çıkaca¤ına inanmaktadırlar. Üstelik,
bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, pofesörler, kültürlü, e¤itimli
insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en
etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya
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tarihinde insanların bu derece aklını baﬂından alan, akıl ve mantıkla
düﬂünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip
çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baﬂka inanç veya iddia
daha yoktur. Bu, eski Mısırlıların -sözde- Güneﬂ Tanrısı Ra'ya, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneﬂ'e tapmasından, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa'nın kavminin altından yaptıkları buza¤ıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir
körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da iﬂaret etti¤i bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anlayıﬂlarının kapanaca¤ını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düﬂeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu
ayetlerden bazıları ﬂöyledir:
ﬁüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiﬂtir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azap onlaradır. (Bakara Suresi, 6-7)
… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla
görmezler, kulakları vardır bununla iﬂitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir,
hatta daha aﬂa¤ılıktırlar. ‹ﬂte bunlar gafil olanlardır. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde de bu insanların mucizeler görseler bile inanmayacak kadar büyülendiklerini ﬂöyle bildirmektedir:
Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiﬂ bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniﬂ bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün
bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara, saçmalık
ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaﬂılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, ﬂuursuz ve cansız atomların ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, akıl ve ﬂuur
gösterip kusursuz bir sistemle iﬂleyen evreni, canlılık için uygun olan her
türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle
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donatılmıﬂ canlıları meydana getirdi¤ine inanmasının, "büyü"den baﬂka
bir açıklaması yoktur.
Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun
arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak
dini anlattı¤ında, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanların toplandı¤ı bir yerde karﬂılaﬂmasını söyler. Hz. Musa, büyücülerle karﬂılaﬂtı¤ında, büyücülere önce onların marifetlerini sergilemelerini
emreder. Bu olayın anlatıldı¤ı bir ayet ﬂöyledir:
(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini büyüleyiverdiler, onları dehﬂete düﬂürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiﬂ oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la
-Hz. Musa ve ona inananlar dıﬂında- insanların hepsini büyüleyebilmiﬂlerdir. Ancak, onların attıklarına karﬂılık Hz. Musa'nın ortaya koydu¤u
delil, onların bu büyüsünü, ayetlerdeki ifadeyle "uydurduklarını yutmuﬂ"
yani etkisiz kılmıﬂtır:
Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıverince)
bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor.

Geçmiﬂ zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›ﬂlar› ne derece garip ve
ak›l almazsa günümüzde Darwinistlerin inan›ﬂlar› da ayn› derecede ak›l almazd›r. Darwinistler tesadüfleri ve cans›z ﬂuursuz atomlar› yarat›c› güç olarak kabul ederler, hatta bu inanca bir dine ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.
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Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları geçersiz
kaldı. Orada yenilmiﬂ oldular ve küçük düﬂmüﬂler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkileyen bu kiﬂilerin yaptıklarının bir sahtekarlık oldu¤unun anlaﬂılması ile,
söz konusu insanlar küçük düﬂmüﬂlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açı¤a çıktı¤ında ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düﬂeceklerdir.
Nitekim, yaklaﬂ›k 60 yaﬂ›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim
teorisinin yak›n gelecekte düﬂece¤i durumu ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandı¤ı alanlarda, gelece¤in
tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤ına ikna
oldum. Gelecek kuﬂak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz
bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karﬂılayacaktır.49

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacası ve en ﬂiddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır. Bu ﬂiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında insanların üzerinden kalkmaya baﬂlamıﬂtır. Evrim aldatmacasının sırrını ö¤renen
birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandı¤ını hayret ve ﬂaﬂkınlıkla düﬂünmektedir.

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)
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