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� Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay -

rıl ma sı nın ne de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur-

 ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150

yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol-

 muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek

çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la -

bil me si ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im -

ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm

ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

� Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın

tüm ki tap la rın da ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in-

 san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir ler. Al lah'ın

ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı -

rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

� Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye-

 di den yet mi şe her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li

ve ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam

ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san lar

da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru -

lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

� Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce -

ği gi bi, kar şı lık lı bir soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa -

de et mek is te yen bir grup oku yu cu nun ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la

il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya rar lı

ola cak tır.

� Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah'ın rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma -

sı na ve okun ma sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya -

za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le

di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in san lar ta ra -

fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

� Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise

önem li se bep le ri var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz

özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf -

la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar da ya rar-

 la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

� Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he -

li kay nak la ra da ya lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik-

 kat edil me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen

an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 
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Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar

Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve

lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstan-

bul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-

si'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde

öğrenim gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel

ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı

sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının ge-

çersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karan-

lık bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eserleri

bulunmaktadır. 

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer

aldığı toplam 55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 72

farklı dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı müca-

dele eden iki peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini

yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluşturulmuş-

tur. Yazar tarafından kitapların kapağında Resulullah (sav)'in

mührünün kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise, kitapla-

rın içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son

kitabı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya

olmasını remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışma-

larında, Kuran'ı ve Resulullah (sav)'in sünnetini kendine rehber

edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm temel

iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itirazları

tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemekte-

dir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Re-

sulullah (sav)'in mührü, bu son sözü söyleme

niyetinin bir duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef,

Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaştırmak, böyle-

likle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret

gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye

sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çürük te-

mellerini ve sapkın uygulamalarını göz-

ler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yah-

ya'nın eserleri Hin-
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distan'dan Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, İspan-

ya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar

dünyanın daha pek çok ülkesinde beğeniyle okunmaktadır. İngilizce, Fransızca, Al-

manca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça,

Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tan-

zanya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor), Dhivehi (Maldiv-

lerde kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler,

yurtdışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insanın

iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapları

okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi üs-

lubun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin

netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri

okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi, ate-

izmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri müm-

kün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklardır,

çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya

Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır. 

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklan-

maktadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca

Allah'ın hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve ya-

yınlanmasında herhangi bir maddi kazançhedeflenmemektedir. 

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görme-

lerini sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin de,

çok önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri kar-

maşa meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve

keskin bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve

zaman kaybına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi

gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu ko-

nuda kuşkusu olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çü-

rütmek ve Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin

açıkça görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çek-

tikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın

yolu ise, dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve

Kuran ahlakının, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünya-

nın günden güne daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı

dikkate alındığında bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde yapılması

gerektiği açıktır. Aksi halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın iz-

niyle, 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk ve

adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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Darwinizm, cehaleti esas alır, insanların bilimsel konulardaki

bilgi eksikliğini kullanır. Darwinist ideoloji, bilgisiz kitleler üzerinde

bir önkabul oluşturmaya dayalıdır. Bunun için kullanılan yöntem, bol

tekrar ile kitle hipnozu yapmak ve büyü etkisi oluşturabilmektir. 

Darwinistlerin kitle hipnozunun etkisi bütün dünyayı sarmıştır.

Öyle ki insanların büyük bir kısmı, aslında hakkında hiçbir şey bil-

medikleri "evrimin" ateşli birer savunucusu haline dönüştürülmüş-

lerdir. Pek çoğu, neyi savunduğunun bilincinde dahi değildir. Onlar

yalnızca, günlük gazetelerde gördükleri gitgide dikleşen hayali may-

mun-insan resimlerinin veya "atamız solucanmış" gibi haberlerin et-

kisinde kalmışlardır. Bu gibi telkinlerle kitle hipnozu başarıya

ulaştırılmıştır. Bu sahte başarı nedeniyle kimse "delil var mı?" diye

sormayı düşünmemiştir. Nitekim ortada Darwinistlerin sunabileceği

hiçbir delil yoktur. Artık bu telkini alan kişi için "evrim"; hayatının

hemen her yerinde karşılaştığı, büyük gazete ve dergilerde sürekli

rastladığı, devlete bağlı okullarda resmi olarak okutulan, devlet ku-

rumlarınca korunup teşvik edilen, dünyaca ünlü bilim adamları tara-

fından savunulan hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Çok

aleni olan bir sahtekarlık; telkin, hipnoz ve aldatma metodlarıyla in-

sanlara doğruymuş gibi adeta dayatılmıştır. 

Tarihin en büyük kitle aldatmacası olan Darwinizm'in 150 yıllık

başarısının tek kaynağı işte budur: Propaganda!

Sistemli bir şekilde yürütülen Darwinist propaganda ile gerçekte

çok aleni olan bir sahtekarlık ustaca dünyaya hakim edilmiştir. 

Bu propaganda ile, bilimin reddettiği sahte evrim teorisi, tek ve

tartışılmaz bilimsel gerçek olarak dünyaya tanıtılmıştır. 
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Darwinist propaganda ile hipnoz yaygınlaştırılmış, bazı insanlar

bu büyünün etkisi altında kalmış, sorgusuz sualsiz ve pek çoğu da bi-

linçsiz bir şekilde Darwinist olmuşlardır. Öyle ki kimi insanlar, far-

kında dahi olmaksızın, dünyaya büyük belalar getiren, 20. yüzyılı

kana bulayan tüm zulüm sistemlerinin kökeni olan, son derece tehli-

keli bir teorinin savunucusu haline gelmişlerdir. Tüm dünyayı sarmış

olan 150 yıllık Darwinist aldatmaca, yalnızca ve yalnızca, organize ola-

rak gerçekleştirilen bu propaganda yönteminin bir sonucudur. 

Okuyacağınız bu kitapta, Darwinistlerin söz konusu propaganda

yöntemini nasıl kullandıklarına ve kitle hipnozunu nasıl gerçekleştir-

diklerine dair deliller göreceksiniz. Kitap boyunca örnek olarak veri-

len gazete kupürleri, Darwinistlerin propaganda silahları olan bir

kısım basını nasıl kullandıklarını ve sahte ve yalan haberler yaymada

nasıl pervasız olduklarını göstermek içindir. Bu kupürler, sahte pro-

pagandanın deşifre edilmesi açısından önem teşkil ettiği gibi,

okuyucuların özellikle basında ne gibi bir Darwinist aldat-

maca ile karşı karşıya olduklarını anlamaları ve bundan

sonra karşılaştıkları haberleri doğru bakış açısıyla de-

ğerlendirmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. 

Amaç, Darwinist sahtekarlığı deşifre edebilmek,

Darwinistlerin insanları nasıl göz göre göre aldat-

tıklarını gözler önüne serebilmektir. İnsanları

nasıl kitle telkini ile boğduklarını, 150 yıldır nasıl

yalan söylediklerini gösterebilmektir. Elinizdeki

kitap; Darwinizm'in bir sahtekarlık olduğunun kesin

delillerle ispat edildiği, 350 milyondan fazla fosilin ev-

rimi reddettiğinin açık delillerle gösterildiği, tek bir

proteinin dahi tesadüfen oluşamayacağının

bütün dünyaya ilan edildiği şu günlerde, ev-

rimin neden hükümetlerde, okullarda,

üniversitelerde, bir kısım basında ve

12
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bazı bilim adamları arasında yaygın olduğunu anlayabilmek için

önemli bir delil hükmündedir. 

Bilimin çökerttiği Darwinizm, şimdi propaganda yöntemlerinin

de deşifre edilmesiyle yepyeni bir çöküş daha yaşayacaktır. 21. Yüz-

yıl, Darwinistlerin ellerindeki tüm kaynaklara, maddi desteğe, basına

ve propaganda yöntemlerine rağmen, evrimin dehşetli şekilde çöküşe

uğradığı ve yerle bir olduğu bir yüzyıl olacaktır. 21. Yüzyıl, tüm batıl

pagan dinlerinin yok olup gittiği, Yüce Rabbimiz'in Hadi (Hidayet

veren) isminin tecelli ettiği bir yüzyıl olacaktır. Yüce Allah ayetlerinde

şu şekilde bildirir: 

Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördü-

ğünde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret

dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 2-3) 
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

"Kayıp halka bulundu" sahtekarlığını belirli

aralıklarla basın yoluyla gündeme getirirler

Darwinist propagandanın temelinde, tıpkı faşist Nazi Alman-

ya'sının kirli yöntemi gibi, bir yalanın sürekli olarak tekrarı vardır.

Nazilerin propaganda bakanı Joseph Goebbels'in yöntemi, Darwi-

nizm'in yaygınlaştırılması amacıyla çok kapsamlı bir şekilde kullanıl-

mıştır. Yalan sürekli ve belli tekrarlarla söylendikçe, bilim adamları,

dünyaca tanınmış dergiler ve gazeteler bu yalana ortak çıktıkça bir

kısım bilgisiz insanlar buna inanmaya başlamıştır. İşte Darwinizm'in

üreyip genişlediği ortam böyle bir ortamdır. 

İşte bu propaganda yöntemi nedeniyle insanlar yıllardır aynı hi-

kayeyi duyarlar: "Kayıp halka bulundu", "eksik halkaya ulaşıldı",

"halka tamamlandı!"... Evrimin yıllardır bir türlü bulunamayan bu ha-

yali kayıp halkası ile ilgili başlıklar artık bütün dünya için oldukça ta-

nıdıktır. Çünkü Darwinistler, uyuşturucu etki yapan bu ilacı insanlara

belli dozlarda sürekli olarak verirler. Tekrarın amacı budur. Tekrarın

amacı, Darwinist büyüyü insanlar üzerinde etkili kılabilmektir. 

Darwinizm'in geçersizliği gösterildiğinde, kayıp halka diye bir

şey olmadığı insanlara duyurulduğunda ise, Darwinist çevrede bir

panik havası başlar. İşte o zaman, basın yoluyla yapılan bu tekrar po-

litikasının dozu artırılır. Böyle bir durumda Darwinistler, ya sansas-

yonel bir iddia ile ortaya çıkar ya da hayali kayıp halka haberlerini

yoğunlaştırırlar. İlacın dozu bir anda artırılır. Büyünün etkisinin or-

tadan kalkmaması için sahte ne varsa gündeme getirilir. Soyu tüken-

miş canlı fosillerini bu sahte propaganda için kullanırlar. Darwinist



bilim adamları devreye girer, TV programları, Darwinist dergiler, bel-

geseller yoluyla bu haberler elden geldiğince desteklenir. 

Örneğin Ida, bu paniğin etkisiyle ortaya atılmış şaşırtıcı bir sah-

tekarlıktır. Bir lemur fosilinin alınıp pervasızca insanın atası olarak

bütün dünyaya ilan edilebilmesi gerçekten şok edici bir olaydır. Bu

fosilin, utanç verici bir propaganda ile dünyanın sekizinci harikası gibi

sahte sloganlarla insanlığa tanıtılması ve hakkında yapılan kapsamlı

yaygara Darwinistlerin yaşadıkları sıkıntının ve çaresizliğin ilanı ol-

muştur. Pek çok Darwinist, söz konusu yaygaradan ne kadar utan-

dıklarını açıkça dile getirmek zorunda kalmış ve bu sahte

propagandanın hemen ardından Ida'nın yalnızca bir lemur olduğu

açıklanıp, özür dilenerek iddialar geri alınmıştır. 

Ida tek örnek değildir. Darwinizm'in yıkılışının dehşetli etkisi ne-

deniyle bu tür sansasyonlar son dönemlerde yoğun hale gelmiştir.

Ida'nın ardından Ardi de aynı çaresizliğin sonucunda üretilmiş ve bir

maymun fosili insanın atası ilan edilmiştir. Fakat sansasyon uzun sür-
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Bir lemur fosilinin ve bir Bonobo maymu-
nunun Darwinist basında insanın atası
olarak gösterilebilmesi şok edicidir. Dar-
winistler bu utanç verici propagandadan
dolayı özür dilemek zorunda kalmışlardır.

Ida
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memiş, onun da yalnızca bir maymun olduğu açıklanarak iddialar geri

çekilmiştir. 

İddialar sürekli geri alınır, bundan sonra da alınacaktır. Çünkü

hayali "kayıp halka bulundu" haberlerinin tümü yalandır. Şu ana

kadar 300 milyondan fazla fosil çıkarılmıştır, bunlardan tek bir tanesi

bile ara fosil değildir. Şu ana kadar yapılan çağrılara, davetlere rağ-

men, tek bir Darwinist, tek bir tane bile ara fosil getirememiştir. Dar-

winizm'in dayandığı bu en yoğun propaganda yöntemi sindirildikçe

ve deşifre edildikçe, Darwinistler asıl çöküşü yaşamaktadırlar. Sahte-

karlıkları bir bir ortaya çıkmaktadır. 

Ardi ve Ida sahtekarlıkları bir kısım basında
bu başlıklarla yer aldı. Amaç, sahte haberlerle
evrim propagandasını devam ettirebilmekti. 
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Johns Hopkins Üniversitesi Carnegie Doğa Tarihi Müzesi paleontologların-

dan Chris Beard: "Bu fosilin, BİZE İNANDIRMAK İSTEDİKLERİNİN AK-
SİNE, ne maymunlarla, ne de insan ile bir bağlantısı yoktur."1

Duke Üniversitesi'nden paleontolog Richard Kay, "Ida'nın kayıp halka ol-
duğuna dair iddiaları destekleyecek elde hiçbir bilimsel analiz olmadığını",
YANİ HİÇBİR DELİL OLMADIĞINI açıkça itiraf etmektedir.2

Timesonline'da ise bu konuda şu itiraf yer almaktadır: "Attenborough, Ida'yı,
insanın geçmişi ile en yeni ve en mükemmel bağlantı haline getiren MEDYA
SİRKİNİN bir elemanı haline geldi." "Böyle bulgular, genellikle akademik der-
gilerin ciddi sayfalarında gün ışığına çıkarılır. Ama Ida ile ilgili olarak, Ame-
rikan Doğa Tarihi Müzesindeki şatafatlı basın toplantısı dışında böyle bir şey
söz konusu olmadı. Sonrasında fosili inceleyen kişiler araştırmaları hakkında
detaylar verdiler. Ancak yapılan açıklama son derece saçmaydı."3

Cambridge Üniversitesi'nden insanın evrimi profesörü Robert Foley ise, "bu
canlıya kayıp halka denmesinin "anlamsız" olduğunu" ifade ediyordu.4

"Dr. Simons 10 yıl sonra beni ilk defa olarak bu SAÇMALIK hakkındaki öfke-
sini paylaşmak için aradı ve on yıl sonra ilk defa olarak onunla aynı fikirde
idim. Sunulan ürün öylesine olağanüstüydü ki, şimdi bu şovun süresini ta-
mamlamak için bilim adamlarının baskı altında oldukları anlaşılmış olu-
yordu."

Simons ise şunları söylüyordu: "Bu saçma ve çok tehlikeli. Bu tamamen kötü
bilim yapmaktır... Darwinius mükemmel bir fosil, ama HİÇBİR ŞEKİLDE
KAYIP HALKA DEĞİL. EVRİM İÇİN BİR AÇMAZ TEŞKİL EDİYOR."

Darwinistlerin Ida aldatmacası ile ilgili itirafları 

1 The Missing Link? Nightline, ABC News television, May 20, 2009. The Missing

Link? Nightline, ABC News television, May 20, 2009

2 Gibbons, A. "Revolutionary" Fossil Fails to Dazzle Paleontologists. ScienceNOW

Daily News. Posted on sciencenow.sciencemag.org May 19, 2009, accessed May 20,

2009

3 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article6350095.ece

4 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article6350095.ece
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Ida sahtekarlığı büyük bir yayga-
rayla basında yer aldı ve Darwinist
propaganda için Ida  yoğun olarak
kullanıldı. Sahtekarlık ortaya çı-
kana kadar, kayıp halka aldatma-
cası pervasızca devam ettirildi. 
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Atlas, 07. 2009
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Evrimin "hayali kayıp halkası"nın bulunduğuna dair basında çıkan bu tip ha-
berler, genelikle Darwinistlerin propagandayı yaymak için kullandıkları başlıca
yöntemlerindendir. Darwinistler, ellerinde evrimi destekleyen bilimsel bir delil
olmadığından, aynı sahtekarca başlığı atarak büyüyü devam ettirmek isterler.
Özellikle ciddi şekilde yenilgiye uğradıkları dönemlerde, "kayıp halka bulundu"
başlığını Darwinist yayınların manşetlerinden insanlara sunar ve bu yalan haberi
evrimi çağrıştıran resimlerle desteklerler. Bu hipnoz yöntemi 150 yıldır kullanıl-
maktadır. Bu haberleri okuyan milyonlarca insan, yıllarca, evrimin ve kayıp hal-
kanın gerçekten var olduğunu zannetmiştir. Ta ki, evrim sahtekarlığı kendilerine
Harun Yahya eserleri vesilesiyle bütün yönleriyle açıklanıncaya kadar...

Evrensel, 13. 04. 2006
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Radikal, 11. 05. 2009
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Hürriyet, 21. 06. 1998

Hürriyet, 20. 11. 2004

Taraf, 21. 05. 2009

Bugün, 06. 11. 2006
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Evrimin bir sahtekarlık olduğunu bilmeyen bir insan için, tanınmış bir gazetenin
manşetinden, fosil resimleriyle, bilimsel terim ve formüllerle verilen bu haberler
oldukça göz boyayıcı olarak görülebilir. Oysa söz konusu "kayıp halka" haber-
lerinin tümü uydurmadır. Evrimi destekleyen TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL
YOKTUR. Böyle bir kayıp halka asla bulunmamıştır ve bulunması imkansızdır.
Çünkü canlılar EVRİM GEÇİRMEMİŞ, TÜMÜNÜ ALLAH YARATMIŞTIR. 

Vatan, 21. 09. 2006

Akşam, 19. 07. 2002

Birgün, 02. 02. 2008

Vatan, 08. 04. 2001

Birgün, 24. 01. 2008
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Bilimsel Terimler ve Formüllerle Bilimi 

Kullanarak Büyü Etkisi Oluştururlar

Evrim teorisi ile ilgili tüm aldatıcı haberlerin bilim adına ortaya

çıkması, Darwinist bilim dergilerinde yayınlanması, okul müfredat-

larında biyoloji derslerinde bilim gibi öğretilmesi ve evrim savunu-

cularının sürekli olarak bilimsel olduklarını öne sürmeleri insanlar

üzerinde yoğun bir telkin oluşturmuştur. Darwinistlerin bu yoğun tel-

kinleri sonucunda, evrimi reddetmek adeta bilimi reddetmekle eşde-

ğer gösterilmiştir. İnsanlara bilim diye, dayatma yoluyla evrim

öğretilmiştir. 

Oysa Darwinizm'in bilim ile hiçbir ilgisi yoktur. Bilim Darwi-

nizm'in düşmanıdır. Bilim, ateizmin karşısındadır. Bilim anti-komü-

nisttir, anti-Marksistir. Bilim; Marksist, ateist ve Darwinist düşünceyi

paramparça eden bir yapıdır. Bilimin her dalı evrimi reddetmiştir.

Bilim ile Darwinist aldatmaca yıkılmıştır. Bilim, evrimi tam olarak ge-

çersiz kılmıştır. Mikrobiyoloji, genetik, moleküler biyoloji, zooloji, pa-

leontoloji, kısacası bütün bilim dalları, evrimin geçersizliğini ispat

etmiştir. Darwinistler bilim karşısında en büyük yenilgilerini almış-

lardır. Dolayısıyla evrimin bilimsel bir teoriymiş gibi okutulması ve

telkin edilmesi büyük bir aldatmacadır. Bilim, Allah'a iman edenler

içindir; samimi dindarlara fayda getirir. 

Bütün bu gerçeklere rağmen, Darwinistlerin en büyük aldatma

konusu bilim olduğu için, bu telkini ellerinden bırakmak istemezler.

Bunun için Darwinist bilim dergilerinde yayınladıkları aldatıcı ha-

berlere bolca bilimsel terim ve formül ekleyerek okuyucular üzerinde

çok önemli, anlaşılmaz ve karmaşık bir bilgi veriyorlarmış izlenimi

oluşturmaya çalışırlar. 

Latince kelimeler, Darwinistlerin aldatıcı metodlarının baş ak-

törleridir. Darwinistler sahte fosillere, kurguladıkları yeni sahte teori-

lere Latince isimler verdiklerinde inandırıcılıklarının artacağını

düşünürler. Oysa anlattıkları konunun içinde bilimsel hiçbir kanıt

yoktur. Fakat Latince kelimelerle anlatınca dinleyen kişilerin bir kısmı,

bu sahte bilimsel gösterinin büyüsüne kapılır ve ulaşılması imkansız
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bir ilim deryası ile karşı karşıya kaldığını düşünür. Aklının ermeye-

ceğine kanaat getirir ve konuyu bilim adamlarına bırakmak gerekti-

ğini, onların her dediklerinin doğru olacağını düşünürler. Hatta bu

telkin öylesine güçlü verilmiştir ki, söz konusu bilim adamlarına uy-

mamak ciddi bir akılsızlık olarak algılanır. İşte insanlar üzerindeki

derin büyü etkisi böyle oluşturulur. 

Son bin yılın en büyük İslam alimi Üstad Bediüzzaman Said

Nursi Hazretleri, Darwinizm'in telkin ve tenkid kabiliyeti ile kitleleri

saran bir taun (veba) haline geldiğini şu sözlerle ifade etmiştir:

Maddiyyunluk (ateist, materyalist ve Darwinist felsefeler) manevi taun-

dur (bulaşıcı bir veba hastalığıdır) ki, beşere şu müthiş sıtmayı tutturdu,

gazab-ı İlahiye çarptırdı. Telkin ve tenkid kabiliyeti tevessü ettikçe (ge-

liştikçe), o taun da (bulaşıcı veba hastalığı da) tevessü eder (gelişir).1

Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin de dikkat çektiği bu telkin çok

yanıltıcıdır. Darwinistlerin kullandıkları formüllerin, Latince kelime-

lerin, bilimsel terimlerin hepsi sahtedir. Söz konusu bilim adamları

da, bir sahtekarlığı savunduklarının farkındadırlar. Darwinistler bi-

limi kullanarak yalnızca bilimsel gösteri yapmaktadırlar. 

Uydurdukları hikayelerin gerçek yüzü ortaya çıkarıldığında da,

o ana kadar Darwinist dergilerde sayfalarca anlatıp durdukları sahte

fosilleri alelacele geri almak zorunda kalırlar. Bir orangutan çenesine

insan kafatası kasıtlı olarak eklenerek, dişler eğelenerek oluşturulan,

hakkında 40'tan fazla "bilimsel" doktora tezi hazırlanan, uydurma La-

tince ismiyle Eoanthropus dawsoni (Piltdown adamı) sahtekarlığı; tek

bir domuz dişinden yola çıkılarak ailesine kadar resmedilen, yıllarca

kitaplarda "bilimsel" bir evrim deliliymiş gibi okutulan uydurma La-

tince ismiyle Hesperopithecus haroldcookii (Nebraska adamı) sahtekar-

lığı; sadece bir maymun olduğu anlaşılan uydurma Latince ismiyle

Australopithecus afarensis sahtekarlığı; beş farklı fosilin birbirine ek-

lenmesi ile oluşturulan ve tüm Darwinist yayınlarda uçmaya hazırla-

nan dinozor olarak tanıtılan, uydurma Latince ismiyle Archaeoraptor

liaoningensis sahtekarlığı ve son olarak bir lemurun insan atası olarak

lanse edilmeye çalışıldığı Ida sahtekarlığı bunun birkaç delilinden bi-

ridir. 
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Birgün, 20. 09. 2006

Star, 12. 01. 2010

Hürriyet, 10 04. 2001

H
ü

rr
iy

et
, 0

3.
 0

9.
 1

99
9

H
ü

rr
iy

et
, 2

1.
 1

0.
 1

99
9

S
ta

r,
 2

7.
 0

2.
 2

00
9



27

Bilim; anti-evrimdir, anti-Darwinizm'dir. Bilimin her dalı evrimi kesin olarak red-
detmiştir. 21. yüzyılda evrime en büyük darbe, bilimden gelmiştir. Fakat evrim
şaşılacak şekilde bilim adına ortaya çıkar. Sahte propagandasını yaygınlaştır-
mak için bilimi kullanır. Sahte haberleri bilimsel terimlerle süsleyerek hipnozu
daha etkili kılmaya çalışır. Oysa Darwinist yayınlarda geçen bu bilimsel terim-
lerin ve formüllerin gerçekte verilen haberle ilgisi bulunmamaktadır. 

Hürriyet, 02. 07. 2005

Birgün, 09. 05. 2008

Birgün, 13. 08. 2008
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Birgün, 19. 08. 2008

Hürriyet, 20. 03. 2001

Birgün, 15. 08. 2005

Hürriyet Bilim, 12. 10. 2002

Birgün, 20. 10. 2008
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Bu kupürlerdeki gibi sahte evrim haberlerine bakan, konu hakkında bilgisiz bir
insan, başlık ve resimlerden, gerçekten çeşitli araştırmalar sonucunda bilimsel
verilere ulaşıldığı izlenimine kapılabilir. Oysa bu haberlerin tümü uydurmadır.
Hiçbir bilimsel araştırma bu sonuçları vermemiştir. Bilimsel araştırmaların ver-
diği tek sonuç, tarihin hiçbir noktasında hiçbir şekilde evrimin yaşanmamış ol-
duğu gerçeğidir. Zaten Darwinistleri en perişan eden konu da, bu gerçeğin şu
anda tüm dünyaya deşifre edilmiş olmasıdır.

Evrensel, 24. 10. 2004

Radikal, 02. 06. 2006

Hürriyet, 29. 04. 2000
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Radikal, 26. 03. 2004

Cumhuriyet, 20. 08. 2003

Birgün, 19. 10. 2006

H
ü

rr
iy

et
, 2

0.
 0

8.
 2

00
3



31

Darwinistlerin en belirgin özelliklerinden biri, insanlarla adeta dalga geçmeleri,
olağanüstü saçmalıktaki haberleri müthiş bir pervasızlıkla insanlara dayatma-
larıdır. Darwinistler 150 yıldır bunu yaptıkları ve geçmişte bu yolla taraftar top-
ladıkları için, günümüzde de basın yoluyla aynı sahtekarlığı sürdürmeye
çalışmaktadırlar. Fakat artık başarılı olmaları imkansızdır.

Radikal, 19. 07. 2008
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19. yüzyılda Darwin'in içi su dolu baloncuk zannettiği
hücrenin, 21. yüzyılda dünyanın en büyük metropolü
olan New York şehrinden daha kompleks olduğu ortaya
çıkmıştır. Değil hücrenin, hücredeki tek bir protei-
nin bile tesadüfen oluşması imkansızdır. 

Bunların her biri, dünyanın en tanınmış bilimsel dergile-

rinde dünyanın en tanınmış bilim adamlarının referanslarıyla

bol bol Latince terimler kullanılarak yayınlanmış sahtekarlık-

lardır. Bu sahtekarlıkların gerçek yüzü ortaya çıkarılmasa,

bunlar, şaşırtıcı şekilde okul kitaplarındaki ve bilim dergile-

rindeki yerlerini koruyacaklar ve ünvanı "bilim adamı" olan

kişiler tarafından savunulacaklardır. İşte Darwinizm, bilim

adamlarının, bilim dergilerinin, TV'lerin, gazetelerin kullanıl-

dığı bu kadar tehlikeli ve büyük bir aldatmacadır. 

Tüm canlılığı basit gibi göstermeye çalışırlar

Darwinistlerin aldatma yöntemleri genellikle insanları

düşündürmemek üzerine kuruludur. Bunun kendilerince en

etkili yöntemlerinden biri de, olağanüstü komplekslikteki can-

lılığı tamamen gözardı edip, bunu "basit" gösterebilmektir. 

Darwinistler, "çamurlu suda hücre oluştu" derler. Tek bir

proteinin nasıl tesadüfen meydana gelebileceğini dahi açıkla-

yamazken, en teknolojik laboratuvarlarda daha tek bir hücreyi

anlamaya çalışırken, insanları "çamurlu suda oluşan ilk hücre"

aldatmacasıyla kandırmaya çalışırlar. 
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Radikal, 25. 02. 2007
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Canlılık, olağanüstü derecede komplekstir. Tek bir canlı hücresi, detayları dahi
anlaşılamamış muhteşem bir alemdir. Hücrenin tek bir proteini karşısında Dar-
winistler en büyük yenilgiyi almışlardır. Tek bir proteinin bile açıklamasını ya-
pamamaktadırlar. Dolayısıyla Darwinistlerin, genetik araştırmalar, gen bilimi,
DNA gibi konuları kullanarak verdikleri evrim haberleri çok büyük bir sahtekar-
lıktır. Genetik bilimi evrimi yerle bir etmiştir. Canlılığın başlangıcı iddiası, Dar-
winistlere en büyük çöküşü getirmiştir. Hiçbir bilimsel çalışma, Darwinist
yayınlarda anlatılan sonuçların hiçbirini vermemiştir. Söz konusu haberlerin ta-
mamı tam anlamıyla sahtekarlıktır. 

Akşam, 28. 08. 2002
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Birgün, 19. 06. 2006

Milliyet, 18. 10. 2003
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Vatan, 31. 01. 2006

Birgün, 24. 06. 2005

Birgün, 05. 03. 2005

Evrimcilerin tüm iddiaları akıl ve mantık dışıdır. Hiçbir zaman için küçük dinozor-
lar koşarken aniden uçmaya başlayamazlar. Maymunun insandan tek farkı iyi ko-
şucu olması değildir. Ne karıncayiyen, ne solucan, ne de bakteri insanla akraba
değildir. Canlılık, Darwinistlerin bu uydurma masalları ile açıklanamayacak kadar
komplekstir. Darwinistler canlılığı üstteki manşetlerdeki gibi basit göstermeye
çalışırlar. Çünkü kendilerince ne kadar basit olursa, "her şey tesadüfen oluştu"
iddiası daha rahat yaygınlaştırılabilecektir. İşte bu telkinle yıllarca insanları aldat-
mışlardır. Fakat tek bir hücredeki kompleksliği gösteren modern bilim, Darwi-
nizm'in sonunu getirmiştir. 



Darwinistler insanlara balıkların karaya çıkarak zamanla kap-

lumbağa olduklarını, sürüngenlerin aniden kanatlanıp tüylenerek uç-

maya başladıklarını, ayıların deniz kıyısında oynarken balinaya

dönüştüklerini -ki bu Darwin'in kendi iddiasıdır-, şempanzelerin de

(Darwinistler şempanze ya da maymun ifadesini bir nevi küçük

düşme olarak nitelendirdikleri için onların deyimiyle hayali "may-

munsu canlıların da") laboratuvarlarda kendi beyin hücrelerini ince-

leyen bilim adamlarına, profesörlere, alimlere dönüştüklerini iddia

ederler. Yaşamın içindeki muhteşem komplekslik, Darwinistler için

içinden çıkılamaz dev bir açmazdır. İşte bu nedenle tek çıkar yolları,

her şeyi tesadüflerle açıklayabilmek için, yaşamı ve içindeki

kompleksliği sanki "basitmiş" gibi gösterebilmektir. 

İşte bu amaçla, Darwinistlerin insanlara vermek istediği telkin

özetle şudur: Çamurlu su + tesadüfler + zaman = Canlılık! Darwi-

nistlere göre zaman, Darwinistlerin yaratıcı güç atfettikleri (Allah'ı

tenzih ederiz) tesadüflerle birleşince mucizeler meydana getirmekte,

canlılığı yoktan var etmekte, canlıları tüm imkansızlığına rağmen bir-

birine dönüştürmektedir. İşte Darwinistlerin iddiası, her şeyi böyle-

sine basit göstermeye çalışan komik bir mantıktır. 
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Darwinistlerin yeryüzündeki kompleks yapıları ve olağanüstü
çeşitliliği açıklamak için kullandıkları hayali formül.
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Bu, insanlara uygulanan sinsi bir hipnozdur. Bu hipnoz, insanla-

rın bazılarına öylesine etki eder ki, bu kişiler olağan-

üstü derecede saçma izahlara bir anda

inanabilirler. İnsanın şempanzenin biraz ge-

lişmiş bir hali olduğuna, balıkların istedikleri

zaman karaya çıkıp kara canlısına dönüşe-

ceklerine, çamurlu suyun içinde gerçekten

bir hücrenin oluşabileceğine, dinozorların

kanatlanıp kuş olacaklarına kanaat getire-

bilirler. Çünkü kitlevi hipnoz altındadırlar.

Bu hipnoz onlara, dünyaca tanınmış pro-

fesörler tarafından, dünyaca tanınmış der-

gilerin kapak sayfalarında anlaşılmaz

garip formüller ve garip bilimsel ke-

limelerle süslenmiş olarak verilir. 
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Oysa canlılıkta "basit" olan hiçbir şey yoktur. Evrim hipnozu al-

tında anlatılan her şey yalandır. Tek bir hücre, tüm altyapısı ve iç or-

ganizasyonu ile dünyanın en büyük metropolü olan New York

şehrinden dahi daha kompleks bir yapıdır. Son iki yüzyıldır yapılan

çok kapsamlı laboratuvar araştırmalarına rağmen, bu olağanüstü ya-

pının ancak çok küçük bir kısmı anlaşılabilmiş, fakat hiçbir şekilde

taklit edilememiştir. Hücrenin sahip olduğu binlerce proteinden bir

tanesi bile oluşturulamamaktadır. Canlı varlıklar, sahip oldukları

komplekslik, hassaslık, simetri, düzen, detay, donanım ve sistem açı-

sından gerçek anlamda birer sanat eseridirler. Dolayısıyla Darwinist

hipnozun gerektirdiği basit açıklamalar, yalnızca insanları aldatmak

içindir. 

Darwinistler, bütün bu saçmalıkları anlatırken, canlılıkta basit

hiçbir şey olmadığını elbette kendileri de bilmektedirler. Çamurlu

suda, değil hücre, tek bir protein bile oluşamayacağının, balığın ka-

raya çıkıp sonra da uçmaya başlayamayacağının elbette ki far-

kındadırlar. Darwinistlerin bu izahları psikolojik büyü ve

hipnoz amaçlı yaptıkları unutulmamalıdır. Dahası,

bütün bu açıklamaları pervasızca yapan Darwinistler,

gerçekte tek bir proteinin nasıl meydana geldiğini bile

açıklayamamaktadırlar. Zaten bu Darwinistler için baş-

tan büyük ve kesin bir çöküş anlamına gelir. Darwinist

hikayeleri dinlerken, bu gerçeğin kesin olarak unu-

tulmaması gerekir. 

Canlı varlıklar, sahip oldukları komplekslik, has-
saslık, simetri, düzen, detay, donanım ve sistem
açısından gerçek anlamda birer sanat eseridirler.
Bu sanat eserleri, üstün Sanatçı'nın varlığına,
Yüce Allah'ın Kudretine işaret eder. Darwinistler
de tüm varlıkların yaratılmış birer sanat eseri ol-
duğunun farkındadırlar. Fakat ideolojilerini terk
etmek istemezler. Olağanüstü saçmalıktaki iddia-
larını, bir sahtekarlık olduğunu bile bile yaygın-
laştırmaya çalışmalarının en önemli sebebi budur.
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Darwin döneminde, bilim adına uydurma haberler ortaya atmak kolaydı. Çünkü
bilim son derece ilkeldi. İnsanlar söz konusu manşetlerden gerçekten de sinekle
akraba çıktığımıza, şempanzelerin "kuzenlerimiz" olduğuna ve atlarla yakın ak-
raba olduğumuza inanabiliyorlardı. Ancak bilim, Darwinistlerin hiç beklemedik-
leri bir şekilde, evrim teorisine meydan okudu. Darwinistlerin bu saçma izahları
bilim tarafından yerle bir edildi. Dolayısıyla bu propaganda yöntemleri şu an
Darwinistleri yalnızca küçük düşürmektedir. 

Akşam, 25. 05. 2001

Hürriyet, 20. 04. 2009
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Vatan, 01. 02. 2010

Radikal, 30. 03. 2007

Vatan, 03. 03. 2009

Vatan, 04. 09. 2004
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Darwinistler halkın cahil ve bilgisiz olmasını isterler. Onları olağanüstü saçma-
lıktaki bilgilerle istedikleri gibi aldatabilmek isterler. Onlara, yeryüzündeki mu-
azzam çeşitlilikte ve mükemmellikteki canlı aleminin oluşması için
"zaman+tesadüfler+çamur" şeklindeki hayali formüllerinin yeterli olacağını tel-
kin etmeye çalışırlar. İşte Darwinizm böylesine büyük bir saçmalıktır. Bu saçma
mantığı telkin edebilmek için söz konusu gazete manşetleri en büyük silahtır.
Adeta çocuk kandırır gibi, konu hakkında bilgisiz halkı hipnoz altına almaya ça-
lışırlar. Darwinizm'in 150 yıllık dünya hakimiyeti büyük ölçüde, bu sahtekarca
basın haberleri yoluyla mümkün olmuştur. 

Radikal, 30. 12. 2004

Habertürk, 23. 04. 2009

Vatan, 18. 10. 2006



Büyük basına Darwinizm'i desteklemeleri için

gizli destek sağlanır

Darwinistler, propagandalarını 150 yıldır basın yoluyla gerçek-

leştirmişler, tüm psikolojik telkin yöntemlerini basını kullanarak yap-

mışlardır. Eğer basın gibi önemli bir güç ellerinde olmasa, Darwinist

diktatörlüğün dünya çapında, sahte bir hakimiyet kurması, evrim sah-

tekarlığının devlet kurumlarına, okullara, üniversitelere girmesi kuş-

kusuz ki mümkün olmazdı. 

Darwinizm'in basın yoluyla telkin edilmesi, inanılmayacak kadar

uydurma olan bu fikrin inanılır kılınması için ilk karar, Darwin döne-

minde, ateist masonların oluşturduğu üst düzey bir mason locasında

alınmış olan bir karardır. Paris'teki 33. Derece Mizraim Masonluk

Yüce Konseyi'ne bağlı konsey üyeleri, toplantılarında evrimin bir

bilim gibi gösterilip desteklenmesi gerektiğini açıklarken, kendileri

bile teoriyle alay etmekten çekinmemektedirler: 

İşte bu [evrim teorisinin bilimsel olduğu] bakış açısını kullanarak, hiç dur-

maksızın, basınımız yoluyla bu teorilere körü körüne güvenilmesini

sağlayacağız. Entelektüeller... bilgileriyle kendilerini övecekler ve herhangi

mantıksal bir doğrulamaya gerek duymaksızın bilimden alabildikleri

tüm bilgiyi faaliyete geçirecekler, temsilciliklerimizdeki uzmanlar onların

zihinlerini bizim istediğimiz yönde eğitebilmemiz için tüm parçaları

kurnazca bir araya getirdiler. Bir an için bunların boş sözler olduğunu dü-

şünmeyin: Darwinizm için planladığımız başarılar üzerinde dikkat-

lice düşünün...2

İşte Darwinizm, ateist masonların oluşturduğu bir Fransız loca-

sında alınmış bu karar doğrultusunda kitlelere yayılabildi. O dönem-

den itibaren de hep ateist masonların himayesi altında kaldı. Dünya

çapında bir hegemonya kurmuş olan, dolayısıyla tüm dünyayı dile-

diği gibi yönlendirecek bir basın ordusunun sahibi olan ateist mason-

lar, bu yolla diledikleri haberi çıkarıp, diledikleri konuyu gündem
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haline getirip insanları diledikleri şekilde yönlendirebilmektedirler.

Bu sinsi yönlendirme politikası halen devam etmektedir. 

Darwinizm'i ortadan kaldırmaya yönelik başarılar, ateist mason-

ları tedirgin eder. İşte böyle zamanlarda hemen basın yoluyla, daha

önce de tarif ettiğimiz bir yoğunlaştırılmış telkin politikası devreye

girer. Darwinist basın hemen tetiklenir, derhal bir sahte fosil bulu-

nur, Darwinist bir bilim adamı ön plana çıkarılır ve bu fosil üze-

rinden hikaye yazılır. Ateist masonların yöntemi bu şekilde

işlemektedir. 

Darwinizm'le ilgili haberlerin neden belli bir basın organı tara-

fından desteklendiğine dikkat çekmek gerekir. Söz konusu basın, ger-

çek bilgileri, bilimsel delilleri veya doğruları değil, yalnızca ateist

masonlardan aldıkları emirleri haber olarak verir. Darwinizm aldat-

macasının dünya çapındaki sahte hakimiyetini incelerken, bu gözle

değerlendirmek gerekmektedir. 

Ateist masonların yönetimin-
deki büyük basın sık sık ya-
yınlarında evrim saçmalığını

ön plana çıkaran haberlere
yer verir. 
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Hürriyet, 30. 05. 2000

Hürriyet, 14. 01. 1999

Hürriyet, 14. 01. 1999

Evrensel, 30. 05. 2008
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Bir kısım büyük basın, ta Darwin döneminden beri kitle hipnozu yapmak üzere
görevlendirilmiştir. Evrim teorisinin hiçbir şekilde bilimsel delilllerle desteklen-
meyeceğini çok iyi bilen dönemin Darwinistleri, organize bir çalışma ile bir Dar-
winist diktatörlük meydana getirmiş ve sahtekarlığı yaygınlaştırmak için bir
kısım büyük basını görevlendirmiştir. Söz konusu basın, halen görev başında-
dır. Şu an tek fark, Darwinistlerin sahtekarlık yapmış olduklarının artık deşifre
edilmiş olmasıdır. 

Sabah, 17. 03. 2000

Hürriyet, 25. 03. 2000
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"Suni yaşam yapmayı başardık" telkinleriyle

evrimi gerçekmiş gibi göstermeye çalışırlar

Darwinizm'i ortadan kaldıran çok kanıt vardır. Fakat evrim teo-

risini bitiren en temel nokta hayatın başlangıcıdır. Çok defa tekrarla-

dığımız ve ısrarla gündeme getirmeye devam edeceğimiz gibi,

Darwinistler, tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşumunu açıkla-

yamamaktadırlar. İşte bu gerçek evrim teorisi için çöküş noktasıdır. 

Bu büyük yenilgiyi bertaraf edebilmek için Darwinistler, yine te-

kellerindeki basına başvururlar. Yapay yaşam senaryoları bu konuda

en bilinen aldatma yöntemidir. Söz konusu yayın organlarında zaman

zaman gündeme gelen "yapay kan yaptık", "yapay evren yaptık", "suni

DNA ürettik", "sentetik yaşam yolda", "yapay hücre üretildi" haber-

leri işte bu psikolojik savunma yöntemlerinin bir parçasıdır. 

Konu hakkında bilgisiz kişiler, söz konusu haberlerden, Darwi-

nizm'in önündeki en büyük engelin, yani "yaşamın başlangıcı" soru-

nunun çözüldüğü izlenimine kapılabilirler. "Bugün hücre yaptılar,

yarın insan da yaparlar" gibi safiyane izlenimlere kapılabilirler. Zaten

bu haberleri verirken Darwinistlerin amacı da insanları böyle büyüle-

yebilmek, bu karanlık hipnoz ile beyinlerini uyuşturabilmektir. 

Oysa burada bir aldatmaca vardır. Hiç kimse, yoktan bir şeyi

oluşturmanın yanına bile yaklaşamamıştır, yaklaşamaz da. Allah'ın

dilemesi dışında, böyle bir şey mümkün değildir. Bilim adamlarının

yaptıkları; halihazırda var olan kan, DNA ve hücreyi kullanarak ve

en önemlisi akıl kullanarak yapılan bir laboratuvar çalışmasıdır. Dar-

winistler dilerlerse mümkün olan en derin noktalara, atomlara kadar

insinler, örneğin on milyar atomu tekrar baştan dizsinler, burada yine

akıl kullanmış olacak ve mevcutta var olan atomları kullanacaklardır.

Binlerce bilim adamının çalışması, teknolojik laboratuvarlar, milyon-

larca dolarlık harcama ve sayısız deney sonucunda elde edilen bu so-
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nuçlar, ancak muazzam bir emek ve akıl vesilesi ile gerçekleşebil-

mektedir. Yani aklın varlığı şarttır. Elde edilen sonuç ise evrim değil-

dir. 

Bir DNA'nın içindeki nükleotidleri alıp bir başka hücre içinde

farklı bir şekilde sentezlemek, mevcut sistem içinde akıl kullanarak

yapılmış yeni bir düzenlemedir. Bilim adına bir başarıdır, önemli bi-

limsel gelişmelerin önünü açacak güzel bir gelişmedir; ama kesinlikle

evrim değildir. Evrim, daha hayatın başlangıcı konusunda çaresizce

yıkılmıştır. Yalnızca tek bir proteinin tesadüfen meydana gelişinin

açıklanamayışı, Darwinist iddiaların tümünün sonu anlamına gelir. 

Darwinistlerin aldatma yöntemleri her zaman oldukça zavallıca ol-

muştur. İşte bu sebeple bu yöntemleri deşifre edip, verilen sahte tel-

kini ortadan kaldırmak son derece kolay olmaktadır. Darwinistlerin

onlarca yıl boyunca sahte propaganda yöntemleriyle elde ettik-

leri büyü etkisi, tek bir hamlede yerle bir olmaktadır.

Kuşkusuz, Allah'ın vaadi gereği, daima galip gele-

cek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Yüce Rabbi-

miz bir ayetinde şöyle buyurur: 

Kim Allah'ı, Resûlü'nü ve iman

edenleri dost (veli) edinirse, hiç

şüphe yok, galip gelecek olan-

lar, Allah'ın taraftarlarıdır.

(Maide Suresi, 56)
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Bilim Teknik, 09. 1979 

Hürriyet, 25. 05. 2010

Habertürk, 25. 05. 2010

Radikal, 09. 04. 2006
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Bir canlıda zaten var olan mevcut yapıları kullanarak, bilinçli varlıkların deneti-
minde, bilinçli şartlar altında, onlarca yıllık laboratuvar çalışmalarının sonucunda
yapay bir "kopya" meydana getirilmesi kuşkusuz bilim adına önemli bir gelişme-
dir, fakat bu KESİN OLARAK EVRİM DEĞİLDİR. Yoktan bir DNA veya protein oluş-
turulmamış, sisteme daha önce var olmayan yeni bir bilgi eklenmemiştir.
Darwinistlerin evrimle ilgisi olmayan bilimsel gelişmeleri kullanmak yerine, önce
tek bir proteinin tesadüfen yoktan nasıl var olabileceğini açıklamaları gerekmek-
tedir. işte Darwinistlerin dehşete düştükleri ve asla açıklayamadıkları en büyük
soru budur. Dolayısıyla Darwinistlerin yapay kopyalar üzerinden yaptıkları spekü-
lasyonların tümü uydurmadır. 

Akşam, 22. 05. 2010

Taraf, 22. 05. 2010

Sabah, 11. 02. 2001



Tesadüfleri sahte ilah olarak göstermeye çalışırlar

(Allah'ı tenzih ederiz) 

Darwinistlerin insanları aldatmak için kullandıkları, akıl almaz

derecede mantıksız bir senaryoları vardır. Bu senaryo dahilinde ol-

mayacak şey yok gibidir. Tek bir hücreden binlerce farklı türde canlı-

lar meydana gelir, karadan aniden sürüngenler havalanır ve kuş olur,

solucanlar zamanla insana dönüşür. Bu utanç verici senaryoda söz ko-

nusu oluşumları, dönüşümleri, değişimleri meydana getiren hayali

güç ise Darwinistlere göre "tesadüflerdir". İşte Darwinistler yıllarca

insanları bu şekilde aldatmışlardır. 

Evrimciler, Darwin'den hatta Sümerler'den beri bunu savun-

muşlardır. Tesadüf iddiası, evrim teorisinin temelini teşkil eden büyük

bir rezalet, Darwinistler açısından yüz karası bir izahtır. 

Fakat bu iddianın zavallılığı, mantıksızlığı ve saçmalığı tüm dün-

yaya özellikle Yaratılış Atlası vesilesiyle deşifre edildikten sonra, Dar-

winistler bir anda ağız değiştirmişlerdir. Bu utanç verici iddiayı artık

daha fazla savunarak küçük duruma düşmemek için çok daha man-

tıksız bir savunma psikolojisinin içine girmişlerdir. Şu

anda Darwinistlere "size göre her şeyi

gerçekleştiren tesadüfler mi?" denil-

diğinde, "biz tesadüf demedik" der-
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ler. Ardından peki "tesadüf değil de ne?" diye sorulduğunda, "bazı te-

sadüfi olaylar sonucunda oluşan bir süreç" gibi son derece çocukça ve

bir o kadar akılsızca bir savunma içine girerler. İşte bu, Darwinistlerin

dayanak noktasının ne kadar geçersiz olduğunun açık ve sarih gös-

tergesidir. 

Darwinistlerin insanları aldatmak, insanlar üzerinde büyü etki-

sini oluşturabilmek için bilimsel terimler ve formüller kullanarak ken-

dilerine bilimsel açıklama yapıyor görünümü vermeye çalıştıklarını

daha önce belirtmiştik. Tesadüf aldatmacası da yine aynı yöntem kul-

lanılarak insanlara makul gösterilmeye çalışılır. Evrimci yayınlarda

örneğin bir dinozorun kanatlanıp uçtuğu yalanı, Latince terimlerin ve

isimlerin sıkça kullanıldığı sözde bilimsel görünümlü bir makalenin

satırlarında anlatılır. Oysa dikkat edilirse, söz konusu hayali süreçte ve

bu akıl almaz derecede komik hikayede şuurlu, bilinçli, olaylara mü-

dahale eden, olayları yönlendiren, mantıklı çıkarımlar yaparak en

uygun olanını belirleyen, seçim yapma, mantık yürütme, doğrusunu

ayırt etme yeteneğine sahip olan bir akıl yoktur. Darwinizm, bir bi-

lincin varlığını kabul etmez. Sahte evrimde olayların tümü; şuursuz,

akılsız, bilinçsiz, kör tesadüfler tarafından gerçekleştirilmiştir. Tesa-

düfler Darwinistlerin; mucizeler gerçekleştiren, yoktan var eden,

hata yapmayan, gelecekteki olayları önceden fark edip bunun için

tedbirler geliştirebilen sahte ilahlarıdır. 

Darwinistler, işte bu sahte ilahı kendilerince bir yaratıcı güç gibi

göstermeye çalışır (Allah'ı tenzih ederiz) ve bu sinsi açıklamalar yo-

luyla Allah inancından insanları uzaklaştırmaya çalışırlar. Darwinist

büyünün, insanları zaman içinde ateizme sürüklemesinin, Darwinist-

lerin büyük kesiminin canla başla Allah inancına karşı mücadele

içinde bulunmasının temelindeki asıl neden işte budur. Darwinizm'e

inananlar, farkında olarak veya olmaksızın, tesadüf putunun hipnozu

altına girmekte ve kaçınılmaz olarak Allah inancından uzaklaşmakta-

dırlar. 



Detaylarla dikkati dağıtmaya çalışırlar

Kafa karıştırıcı detaylar ve saçma haberler Darwinistlerin psiko-

lojik savunma yöntemlerinin önemli bir parçasını oluşturur. Mantık-

sız detaylarla zihinleri boğmak, Darwinist hipnoz yönteminin bir

parçasıdır. Darwinist yayınlarda bu amaçla verilen haberler ile asıl

hedef, konu hakkında bilgisi olmayan bazı insanlara, evrimin bir sah-

tekarlık olduğunu unutturabilmek ve onların beyinlerini, "patatesle

mi yoksa solucanla mı daha yakın akrabayız?" gibi olağanüstü dere-

cede saçma bir soru ile meşgul edebilmektir. Darwinistler, mantıksız

detayları işte bu amaç için kullanırlar. 

Bir Darwinist yayında "kangurularla akrabaymışız", "aç kaldık o

yüzden dik yürümeye başladık", "hıçkırık kurbağadan miras kalmış"

şeklindeki olağanüstü derecede mantıksız haberlerin tümünün amacı

dikkati dağıtmaktır. Sanki evrim

ispatlanmış bir gerçekmiş de, ge-

riye sadece hıçkırığın ortaya çı-

kışı sorunu kalmış gibi bir

izlenim uyandırmaya çalışırlar.
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Yoğun olarak böyle haberlerin etkisinde kalan konu hakkında yete-

rince bilgisi olmayan kişiler bu telkini kolaylıkla alırlar. Bu aldatıcı ha-

berlerin etkisiyle evrimin açıklayamadığı birkaç küçük konu kaldığını,

onlara da nihayet bir açıklama getirildiğini zannederler. Darwinistle-

rin yıllardır sürdürdükleri kitle aldatmacası bu sistemle yürür. Kitle

hipnozu bu sahte yöntemle başarılı şekilde sürdürülür. 

Burada tekrar hatırlatalım: 

✧ Darwinistler daha tek bir proteinin tesadüfen meydana ge-

lişini açıklayamamaktadırlar. 

✧ Getirebildikleri tek bir tane bile ara fosil yoktur. 

✧ 350 milyondan fazla fosil evrimi yerin dibine geçirmiştir. 

✧ Canlılardaki komplekslik Darwinistlere en büyük darbeler-

den birini vurmuş, evrimle asla açıklayamayacakları sistemler

ortaya çıkarmıştır. 

✧ İddia ettikleri tüm fosillerin sahte olduğu ortaya çıkmış,

hatta bilerek sahtekarlık yaptıkları anlaşılmıştır. 

✧ Fosillerden, canlıların aniden ortaya çıktıkları ve milyon-

larca yıl boyunca hiçbir değişim geçirmedikleri açıkça anlaşıl-

mıştır. 

Bilimsel delil bunlardır. Darwinistler bunlara açıklama getireme-

dikleri için olağanüstü saçmalıktaki haberleri manşetten verirler.

Çünkü çaresizdirler. Bilim adına ortaya çıkmış fakat hiçbir bilimsel

delili olmayan sahte bir teoriyi sahtekarlık dışında başka nasıl savu-

nacaklardır? Fakat şu sıralar bu mantıksız haberlerin de artık etkisiz

olduğunu anlamış durumdadırlar. Şu anda okul çağındaki çocuklar

bile, Darwinistlerin bu türden izahlarıyla karşılaştıklarında, onlardan,

her şeyden önce bir proteinin ortaya çıkışının açıklamasını yapmasını

beklemektedirler. Dolayısıyla aldatmacanın ömrü uzun sürmemiştir. 
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En bilinen Darwinist propaganda taktiklerinden bir tanesi, hipnoz altındaki in-
sanları detaylara boğmak ve sahte iddialarla onları asıl konudan -evrimin bir
sahtekarlık olduğu gerçeğinden- uzaklaştırabilmektir. Darwinistler, sanki evrimle
ilgili her türlü şey ispatlanmış da geriye sadece hıçkırığın hangi hayvandan
miras kaldığı veya balinanın fil olup olmadığı konuları kalmış gibi saçma ve uy-
durma haberleri gündeme getirirler. Bilgisiz bir insanı bu haberlerle aldatabilmek
çok kolaydır. Söz konusu kişi artık, evrimi ispatlayan herhangi bir delil olup ol-
madığını soruşturmayı düşünmez. Çünkü detaylara boğulmuş, gerçekleri araş-
tırmaktan uzaklaşmış, Darwinist büyünün etkisinde kalmıştır. 
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Benzerlikleri delil olarak kullanmaya kalkarlar

Darwinistler, hayatın başlangıcı konusunun teorilerini bitirdiğini,

fosillerin evrimi çürütüp yok ettiğini, mutasyonların da hiçbir şekilde

evrim meydana getiremeyeceğini çok iyi bildiklerinden yine insan-

larda büyü etkisi meydana getirecek, bir o kadar da onlara mantıklı

gibi görünecek başka bir aldatmacanın ardına sığınırlar: Canlılar ara-

sındaki benzerlikler!

Canlılar arasındaki benzerlikler sanki evrimleşmenin bir kanıtıy-

mış gibi sürekli olarak Darwinistler tarafından dile getirilir. Çünkü

bazı insanlar genellikle bu aldatmacaya inanma eğiliminde olurlar.

Maymunun insana benzerliği o kadar kesin delil havasında sunulur

ki, bu telkini alan bazı insanlar hayvanat bahçesine gittiklerinde veya

maymunlarla ilgili bir belgesel film seyrettiklerinde belli bir yönde ka-

naat geliştirirler. Öyle ki, Darwinist aldatmacadan oldukça etkilenmiş

olduklarından, gördükleri canlının "biraz gelişse, tıraş olsa, iyi bes-

lense" rahatça insana dönüşebileceğine dair basit bir mantıkla düşün-

meye başlarlar. Birkaç teknik benzerlik, Darwinist telkinin

yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır.

Oysa maymun ne kadar insana benzerse benzesin Allah'ın izniyle

bu dünya üzerinde var olduğu sürece, maymundan farklı bir canlı ol-

mayacak, ne kadar eğitilirse eğitilsin insana dönüşmeyecektir. Ne ya-

parsa yapsın, Allah'ın dilemesi dışında insanı insan yapan "ruh"a

sahip olamayacaktır. 

İnsanı insan yapan "ruh"udur. Bir canlı ancak ruh sahibi olduğu

sürece insan vasfını kazanır. İnsan, "ben benim" diyebilen, beyninde

bir görüntü oluştuğunun ve onu izlediğinin farkına varabilen şuur sa-

hibi bir varlıktır. İnsan, fiziksel olarak neye benzerse benzesin, ruh sa-

hibi olduğu sürece insandır. Onu, diğer tüm canlılardan ayıran en

büyük gerçek budur. Darwinistler bu gerçeği örtbas etmeye çalışırlar.

Oysa evrim teorisi ruhun kesin varlığı karşısında en büyük darbele-
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rinden bir tanesini almaktadır. İşte bu sebeple, Darwinistler açısından

bu konu itina ile gündeme getirilmemeye çalışılır.

Canlıların benzerliği asla evrim için bir delil değildir. Canlılar bir-

birlerine elbette benzerler. Her biri, aynı gezegen içinde aynı havayı

solumakta, aynı elementlerin bileşiminden oluşmakta, aynı besinlerle

beslenmekte, aynı ortamı paylaşmaktadırlar. Tüm canlılar, benzer

muhteşem moleküler sistemlerle donatılmışlardır. Her bir sistem, sı-

nırları oldukça hassas olan bu Dünya şartlarına mükemmel uyum sağ-

layacak şekilde var edilmiştir. Dolayısıyla benzerlikler, Yüce Allah'ın

yaratma sanatının bir delilidir. Yüce Rabbimiz bir ayetinde şöyle bu-

yurur: 

Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir,

bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah'ın her-

şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle herşeyi ku-

şattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. (Talak Suresi, 12)

Bir canlıyı insan yapan, o canlının dış görünümü değil, taşıdığı "ruh"tur.
Darwinistler bu gerçeği örtbas etmeye çalışırlar.

Oysa insanın ruh sahibi olduğu gerçeği, Dar-
winistlerin en büyük açmazlarından biridir

ve insanın hayali evrimine dair tüm id-
diaları ortadan kaldırır. 
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Bir şempanzenin alet yapabilmesi, gıdıklanınca insan gibi gülmesi, çocuğuna şef-
kat göstermesi "insanlaşmakta" olduğunun bir delili değildir. Fiziksel benzerlikler
hiçbir zaman evrimin kanıtı olamaz. iki canlı arasındaki %0.001'lik bir fark bile Dar-
winistlerin asla aşamayacağı dev bir moleküler farktır. Fakat bunun ötesinde bir
şempanze, isterse fiziksel olarak insanın tıpkısının aynısı olsun, ruh sahibi olma-
dığı sürece asla ve asla insan olamayacaktır. Dolayısıyla Darwinistlerin bu kupür-
lerde örnekleri görülen propagandaları gerçekte büyük bir sahtekarlıktır.

Radikal, 04. 09. 2001

Hürriyet, 01. 10. 2005

Radikal, 13. 04. 2007

Radika, 12. 11. 2009

Radikal, 06. 06. 2009
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Evrimi inkar edenlere kapsamlı bir sindirme

politikası uygularlar

Darwinizm zorbalıkla, dayatmayla, sahtekarlıkla ayakta tutulur.

Darwinizm'in yıllardır gündemde olmasının tek sebebi tüm dünyaya

hakim bir sistem olan Darwinist diktatörlüktür. Darwinizm, bu dikta

rejimi neticesinde insanlara dayatılmış, zorla, icbar yoluyla kabul et-

tirilmiştir. Darwinist hipnoz, insanların hiç farkına varmadığı şekil-

lerde yaygınlaştırılmış, büyük bir kitle bu hipnozun etkisi altında

kalmıştır. Bu kirli diktatörlüğün sinsi yöntemleri sonucunda Darwi-

nizm, dünya çapında adeta reddedilemez, itiraz edilemez konuma ge-

tirilmiştir. 

Darwinizm şu anda büyük oranda dünya devletlerinin koruması

altındadır. Pek çok ülkede devlet kurumları tarafından desteklenir ve

hatta zorla kabul ettirilir. Batıl Darwinizm dinine karşı gelenler ise

yine aynı zorba yöntemlerle susturulurlar. Bunun örnekleri yüzlerce-

dir. Yalnızca evrim teorisini eleştirdikleri için işlerinden atılan profe-

sör ve bilim adamlarından bazıları karşı karşıya kaldıkları bu sindirme

politikasını son yıllarda açıkça deşifre etmektedirler. Öğrenciler sınıfta

bırakılmakta, devlet kurumlarında kıdemli kişiler kariyerlerinden ol-

maktadır. Üniversiteler, yalnızca Darwinist eğitimin verildiği ve yal-

nızca Darwinist eğitimin kabul edildiği dikta rejiminin bir parçası

haline getirilmiştir. 
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Dünyanın hiçbir üniversitesinde,
Darwinizm'i sorgulayan bir öğre-
tim üyesine yer yoktur. 
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Darwinizm'in reddi engellenmektedir, çünkü aksi takdirde batıl

Darwinizm dininin savunucularının hiçbir dayanağı olmayan bu teo-

riyi canlı tutabilmek için bir yolu kalmamış olacaktır. Yalan, yüksek

sesle söylenmekte ve bunun yalan olduğunu iddia etmek suç sayıl-

maktadır. Bilimsellik iddiasıyla ortaya atılan teori, bilimden tam an-

lamıyla uzak, resmen ve açıkça reddedilmesi engellenen, batıl,

dogmatik bir inanç sistemi haline getirilmiştir. Asıl dikkat çekici olan

ise, bunun göz göre göre, hiç çekinmeden yapılmasıdır. 

İşte bu sebeple "Darwinizm bütün dünyada kabul ediliyor" şek-

lindeki hezeyanların hiçbir anlamı yoktur ve bunların hiçbir şekilde

dikkate alınmaması gerekir. Darwinist diktatörlüğün sistemli ve sinsi

çalışmaları, zaten böyle bir kabulu şart kılmıştır. Kimi insanlar işle-

rinden olmamak, kariyerlerini bırakmamak için mecburen bu sahte

teoriyi kabul eder gözükmekte, öğrenciler sınıf geçebilmek için evrimi

destekleyen sorulara cevap vermek zorunda kalmaktadırlar. Tarihin

en geniş kapsamlı dikta uygulaması, Darwinist diktatörlük tarafından

dünya çapında gerçekleştirilmektedir. 

Evrim teorisini sorguladıkları için işle-
rinden atılan profesör ve bilim adam-
larından yalnızca birkaçı. 
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Darwinist diktatörlük bütün dünyayı ele geçirmiş durumdadır. Evrim, bu dikta-
törlüğün dayatması nedeniyle bütün dünyada devlet kanunlarıyla korunmakta-
dır. Evrim teorisine karşı çıkmak veya evrim teorisinin geçerliliğini sorgulamak
imkansızdır. Bu sorgulamayı yapanlar derhal tespit edilir, hemen susturulurlar.
Darwinist diktatörlüğün tekelindeki basının etkisiyle toplum baskısı geliştirilir,
kamuoyu oluşturulur ve evrimi sorgulayan kişi veya kurum üzerinde müthiş bir
caydırma politikası başlatılır. Profesörlerin korkudan üniversitelerde evrim eği-
timine devam etmeleri, Papa'nın kendi evinde evrim konferansı vermesi, kilise-
lerin Darwin'den özür dilemeleri sırf bu yüzdendir. 150 yıllık tarihin en büyük
sahtekarlığı olan evrimin tüm dünyaya yayılması ve sahte hipnozunu kitlelere
ulaştırması Darwinist diktatörlüğün yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. 

Radikal, 06. 10. 2010

Radikal, 22. 12 . 2005

Radikal, 31. 07. 2009

Cumhuriyet, 08. 07. 2004



Büyük bir kalabalık kitlenin evrime inandığı

yalanını telkin ederler

Darwinist dikta rejiminin boyutları bilindiğinde, neden evrimin

bütün dünyada destekleniyor gibi görüldüğü daha rahat anlaşılabile-

cektir. İnsanların bir kısmı genellikle kalabalığın yaptığı şeylerin ma-

kuliyetine inanırlar. Kalabalığı haklı bulmak isterler. Halk arasındaki

"uydum kalabalığa" lafı bu anlayışın ürünüdür. Oysa Kuran'da, "Yer-

yüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yo-

lundan şaşırtıp-saptırırlar..." (En'am Suresi, 116) ayetinde belirtildiği

gibi çoğunluk, çoğu zaman, Allah yolundan saptırıcı bir kitle telkinine

sahiptir.  Çoğunluğa değil, Kuran'a ve vicdana uymak esastır. Dünya

savaşları sırasında kitleleri ölüme götüren, Hitler Almanya'sını, Mus-

solini İtalya'sını, komünist Rusya'yı kana bulayan, yine bu kalabalık

psikolojisidir. Kökenini Darwinist ideo-

lojinin oluşturduğu bu çarpık zihniyet,

yalnızca bu Dünya Savaşları ve onla-

rın kirli etkileri sonucunda 200 mil-
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Darwinist kökenli zalimane felsefi
akımların insanlığa getirdiği belalar,
milyonlarca masum insanın ölümüne
sebep olmuştur.
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yondan fazla insanın ölümüne sebep olmuştur. İşte Darwinizm ko-

nusunda da insanları en fazla aldatan unsurlardan bir tanesi bu kala-

balık kültürüdür. 

Peki bütün mantıksızlığına rağmen, çoğunluğun Darwinizm'i be-

nimsemesi nasıl sağlanmıştır? Bunun sebepleri şunlardır: 

a. Darwinizm, dönemin ateist masonları tarafından teşkilatlı şe-

kilde organize edilmiş batıl bir inanç sistemidir. Başlangıcından

şu aşamaya kadar bütün gelişimi bu organize plan dahilinde ger-

çekleşmiştir. 

b. Ateist masonlar, tekellerine aldıkları bazı basın yayın araçları

yoluyla ilk başta oldukça tepki çeken evrim fikrini derinden ve

sessizce yaymışlar, bir kitle hipnozu meydana getirmişlerdir. 

c. Ateist masonların tekelindeki dergiler, gazeteler, televizyonlar

ve diğer yayın organları vasıtasıyla, evrimin bir gerçek olduğuna

dair aldatıcı telkin verilmiştir. Bu telkin halen devam etmektedir. 

d. İnsanlar üzerinde büyü etkisi oluşturabilmek için sahte resim-

ler, rekonstrüksiyonlar, sahte fosiller, sahte çizimler oluşturup

görsel telkin metodları geliştirmişlerdir. 

e. Tarihin en büyük sahtekarlığı olmasına rağmen evrimi, okul

müfredatlarına bir bilimmiş gibi dahil etmişlerdir. 

f. Ateist masonların tekelindeki Darwinist diktatörlük bütün

dünyada evrimi koruması altına almış, bazı devlet yönetimleri

bu koruyuculuğu bizzat üstlenmiştir. Evrime karşı gelmek adeta

bir milli suç sayılmış, insanlar, okullar, idareler bu sebeple mah-

kemeye verilmiştir. 

g. Evrime karşı gelenler sindirilmişler, susturulmuşlar, işlerinden

edilmişlerdir. Evrim, itiraz edilemez bir konuma getirilmiştir. 

h. Bilim, tümüyle evrimi reddetmiş olmasına rağmen, evrime

inananları bilimsel, inanmayanları bilim dışı ilan etmişler ve bu
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telkin sonucunda evrimi reddedenlerin toplumdan dışlanmasını

sağlamışlardır. 

Görüldüğü gibi Darwinizm, bilimsel olduğu için değil, tamamen

dayatma yoluyla telkin edildiği ve Darwinist diktatörlük tarafından

korunduğu için dünyada destek bulmuştur. Çoğunluğun bu sahte teo-

riyi destekliyor görünmesi insanları aldatmamalıdır. Çünkü bu in-

sanların bir kısmı, Darwinizm'in dünya çapında yaşanan tarihin en

büyük sahtekarlığı olduğunu bilmemekte, bir kısmı ise işini kaybet-

memek veya çevrenin tepkisini çekmemek için Darwinizm'i destekli-

yor gözükmektedir. 

Elbette bu insanlar arasında -azınlık da olsa- Darwinizm'i bir

ideoloji, sahte bir din olarak benimseyen kişiler de bulunmaktadır. Bu

kişiler, Allah'ın Kuran'da bildirdiği gibi zaten Allah'ın varlığını red-

detmek ve batıl olana uymak için yaratılmışlardır. Kuran'a göre bu in-

sanlar, mucizeler dahi görseler inanmayacaklardır. O yüzden böyle

kişilerin varlığı insanları aldatmamalıdır. Yüce Allah Kuran'da bu in-

sanları şöyle tanıtır: 

Gerçek şu ki, Biz onlara melekler indirseydik, onlarla ölüler

konuşsaydı ve herşeyi karşılarına toplasaydık, -Allah'ın dile-

diği dışında- yine onlar inanmayacaklardı. Ancak onların çoğu

cahillik ediyorlar. (En'am Suresi, 111)

Kuran'da açıkça tanıtılan bu insanlar, aslında yaptıklarının yan-

lış olduğunu bilmektedirler. Darwinizm'in sahte ve yanlış olduğunun,

kendilerini ve tüm varlıkları Yaratan'ın Yüce Allah olduğunun far-

kındadırlar. Fakat onlar, Kuran'da bildirildiği gibi vicdanları kabul et-

tiği halde, büyüklük içinde olmalarından dolayı itiraz ve inkar

içindedirler. Bir ayette Yüce Allah şöyle buyurur: 

Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklenme dolayı-

sıyla bunları inkar ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl bir

sona uğratıldıklarına bir bak. (Neml Suresi, 14)



Topluluktan dışlama tehdidi ile taraftarlarını

kaybetmemeye çabalarlar

Darwinizm, Darwinist diktatörlük tarafından 150 yıldır kapsamlı

bir koruma altında bulunmakta, bazı devletlerin kanunları tarafından

himaye altına alınmakta, teoriyi kabul edenler övülüp, teoriyi redde-

denler işlerinden atılmakta ve,okullarda dayatma zoruyla okutul-

maktadır. Dolayısıyla böyle bir ortamda bir kişinin Darwinizm'i

reddettiğini açıkça ifade etmesi çok kolay değildir. Böyle kişiler; Dar-

winist telkinin yoğun etkisi altındaki insanlar tarafından aniden dış-

lanır ve uzaklaştırılırlar. İşte bu, Darwinist diktatörlüğün taraftarlarını

kaybetmemek için kullandığı psikolojik caydırma metodlarının en

başlıcalarındandır. 

Hayatı boyunca evrim konusunda ihtisas yapmış ve profesörlüğe

kadar yükselmiş bir kişinin, günün birinde Darwinizm'i reddettiğini,

evrimin geçersizliğini gördüğünü açıklaması büyük bir olaydır. Eğer

bir profesör artık evrimi reddettiğini açıklarsa; bütün kariyerinin sona

ermiş olacağını, üniversitedeki popüler görevinden atılacağını, ço-

ğunluğunu Darwinistlerin oluşturduğu arkadaş çevresinin büyük bir

hızla kendisini terk edeceğini ve bunun yanında da oldukça yoğun bir

aleyhte propagandaya maruz kalacağını da bilir. Bu her zaman böyle

olmuştur. Daha önce örneklerini verdiğimiz profesörler tam olarak bu

sebeple işlerinden ve yakın çevrelerinden olmuşlardır. Kimileri hak-

kında, tekrar iş bulamaması için internet üzerinden çirkin bir tanıtım

kampanyası başlatılırken, kimileri işverenleri tarafından "entelektüel

terörist" ilan edilmiştir. 

Yıllarını bir evrimci olarak geçirmiş hatta bu yönde kariyer yap-

mış biri için evrim teorisini reddetmek bu kişinin yaşamında önemli

değişiklikleri beraberinde getirir. Böyle bir kişi için Darwinizm'in be-

raberinde getirdiği tüm belalı ideolojiler bir anda geçersiz hale gelir.

Komünistlik, ateistlik ve bunun gibi pek çok sapkın inancın bir anda
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hiçbir değeri kalmaz. Bir satanist Darwinizm'in geçersizliğini gördüğü

anda onun için satanist olmanın bir manası yoktur artık. Acımasızca

insanları katledebilen bir terörist, Darwinizm'in geçersizliğini anladı-

ğında bir anda yaptığı şeyin ne kadar mantıksız ve vicdansızca oldu-

ğunu fark eder. İnsanları öldürmeyi meşru kılan sapkın ideolojik

dayanak, bir anda kül olup uçmuştur. Dolayısıyla Darwinizm'i red-

detmek, hayatını bu sapkın ideolojiye dayandırmış olan insanların

tüm bakış açılarını, tüm değerlerini, tüm yaşamlarını değiştirir. 

Darwinizm'i reddedenlere yönelik bu dışlama politikası, Darwi-

nistlerin sarıldığı belki de en etkili psikolojik silahlardandır. Bu dış-

lama politikasının kolaylıkla üstesinden gelemeyeceğini düşünen bazı

insanlar inanmadıkları halde evrimci görünmeye mecbur kalmışlar-

dır. Evrime inanmadığı halde evrim konferansları veren, mantıksızlı-

ğını bildiği halde bu yönde kitaplar ve makaleler yazan, tam tersini

düşündüğü halde evrimcilerin bulunduğu ortamlarda teoriyi canla

başla savunur gözükmek zorunda kalan çok fazla sayıda insan var-

dır. Allah'ın varlığını açıkça görüp anladığı halde ateist arkadaşlarının

arasında bu düşüncesini dile getiremeyen kişilerin sayısı özellikle son

yıllarda çok artmıştır. 

Bu caydırma politikası söz konusu kişileri tedirgin etmemelidir.

Çünkü Darwinist diktatörlüğün sözde hakimiyeti oldukça geçici, güç-

süz ve zayıftır. Allah'ın vaadi gereği mutlaka batıl yok olacak ve Hak

olan galip gelecektir. Asıl olarak şu bilinmelidir ki Allah, samimi ola-

rak kendisine yönelen, vicdanına uyan, içinde bulunduğu toplumdan

dışlanmayı göze alarak doğru ve Hak olanın savunuculuğunu yapan

kişinin yanındadır. Galip gelecek olanlar mutlaka Allah'ın dostları ola-

caktır. Yüce Rabbimiz bir ayetinde şöyle bildirir: 

Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak

yoktur ve eğer sizi 'yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa,

O'ndan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse mü'minler,

yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. (Al-i İmran Suresi, 160)
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Eğer bir profesör bir gün evrime inanmadığını açıklarsa, bütün kariyerinin sona
ermiş olacağını, aile ve arkadaş çevresi tarafından dışlanacağını, kötüleneceğini,
yoğun bir aleyhte propagandaya maruz kalacağını, kendisi hakkında yaygınlaştı-
rılan aleyhte haberler nedeniyle bir daha iş bulamayacağını, ezilip, psikolojik yön-
den tahrip edileceğini çok iyi bilir. İşte bu yoğun psikolojik baskı nedeniyle bugün
pek çok profesör, evrime inanmadığı halde inanır gözükmek zorundadır. Darwi-
nizm'i reddedenlere yönelik bu dışlama politikası Darwinistlerin sarıldığı belki de
en etkili psikolojik silahlardandır. Evrim; tehdit, dışlama, aleyhte propaganda ve
holiganlık yöntemleriyle zorla savundurulan büyük bir sahtekarlıktır. 

Posta, 12. 03. 2009

Radikal, 04. 12. 2009

Cumhuriyet, 15. 03. 2009



Sahte anketler, istatistikler düzenler, evrimi kabul

edenlerin sayısını yüksek göstermeye çalışırlar

Darwinistlerden bir bilimsel delil istendiğinde genellikle şu ce-

vabı verirler: "Evrim zaten bütün dünyada kabul görüyor!" Darwi-

nistler bunu söylediklerinde evrim ile ilgili bütün sorunların ortadan

kalkmış olacağını, insanların bununla tatmin bulacağını ve bunun

Darwinizm'i kabul etmek için yeterli olacağını düşünürler. Gerçekten

de bu psikolojik telkin metodu şimdiye dek bir kısım insanlar arasında

etkili olmuştur. Bazı insanlar, teorinin bilimsel delillerle desteklenmi-

yor oluşunu pek önemsemez, genel kabule bakarlar. 

İşte bu sebeple Darwinist diktatörlük, tüm dünyanın evrimi

kabul ettiği izlenimini verebilmek için mümkün olan her yolu dener.

Bunlardan bir tanesi sahte anketler ve istatistikler düzenlemek, bu an-

ketler yoluyla evrime inananların sayısını fazla göstermek ve bunların

sonuçlarını Darwinist diktatörlüğün denetimi altındaki basın organ-

larında büyük bir yaygarayla yayınlamaktır. 

Söz konusu anket sonuçlarına bakan bir insan, Allah'a inanan ve

evrimi reddeden insanların sayılarının özellikle Amerika, İngiltere gibi

ülkelerde çok az olduğunu düşünebilir. Daha önce belirttiğimiz kala-

balık psikolojisinin getirdiği etki nedeniyle evrime inanan sahte ço-

ğunluğun doğru yolda olduğunu düşünebilir. Oysa bu bir

aldatmacadır. Böyle bir anket gerçekte hiç yapılmamıştır. Bu sonuç-

lar, Darwinist diktatörlüğün denetimi altındaki basın organlarında in-

sanlara duyurulmak için özellikle belirlenmiş sahte rakamlardır.

Darwinistler, bu sahte anketler ve istatistiklerle her zaman olduğu gibi

insanları aldatmaktadırlar. 

Pek çok ülkede bu anketler gerçekten yapılmış, insanlara gerçek-

ten ne düşündükleri sorulmuştur. Alınan sonuçlar Darwinistlerin id-

diaları ile taban tabana zıttır. İnsanlar evrimi reddetmekte, tüm

varlıkları Allah'ın yarattığına inanmaktadırlar. Bu oran gün geçtikçe
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Guardian
gazete-
sinde, İngil-
tere'de yapılan bir anket sonucunda
İngilizlerin yalnızca %25'inin evrime inandığına
dair haber, aynı yayın organının internet site-
sinde alelacele değiştirilmiş ve İngiliz nüfusunun
yarısının evrime inanmadığı şeklinde verilmişti. 

Yapılan somut anketlerin en bü-
yüklerinden biri, evrimi reddeden
ülkelerin başında Türkiye'nin ol-
duğunu göstermiştir. Türkiye'yi
ise ABD takip etmektedir. 

daha da artmaktadır. Yapılan somut anketlerin en büyüklerinden biri,

evrimi reddeden ülkelerin başında Türkiye'nin olduğunu göstermiş-

tir.3 Türkiye'yi hemen ardından takip eden tüm ülkeler arasından ev-

rimi reddeden ikinci ülke ise Amerika'dır. 

Dolayısıyla bir Darwinist yayında, herhangi bir anketin veya ya-

pılan istatistiklerin sonucu olarak, evrime inananların sayısı fazla gibi

gösteriliyorsa, bu sonucun aldatmaca olduğu unutulmamalıdır. Ger-

çekte tüm dünya çapında yapılan anketler, Amerika, Kanada ve İn-

giltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde evrimin ciddi

şekilde terk edildiğini göstermektedir. 
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Anti-Darwinist faaliyetlerin başarısından

"hiç etkilenmediklerini" iddia ederler

Bütün gücüyle Darwinizm propagandası yapan bir yayın grubu-

nun yaşayacağı en büyük dehşetlerden biri kuşkusuz anti-Darwinist

çalışmaların başarısıdır. Yaratılış gerçeğinin delillerini gösteren ve ev-

rimi çökerten kitaplar, yazılar, sergiler ve konferanslar dünya çapında

etkili olmaya başlayınca, bu Darwinistler için ciddi bir tehdit anlamına

gelir. Oldukça geniş bir kesim evrim aleyhine gerçekleştirilen bu ba-

şarının büyüklüğünden bahsederken, söz konusu yayın grubu buna

ses çıkarmazsa, bu onların çok ağırına gider. Bu sebeple yöntemleri

genellikle bu başarıyı önemsemiyor gibi gözüküp, "hiç etkilenmedik"

demektir. 

Aslında bu bir paniğin ifadesidir. Dünya çapında yapılan bir kon-

feransta tek bir proteinin ortaya çıkışının Darwinistler tarafından açık-

lanamadığı anlatılmakta, evrimi çürüten fosil deliller sunulmakta,

moleküler biyolojinin evrimi ortadan kaldırdığı ispatlanmaktadır. Bin-

lerce insan bu bilgileri hayranlık ve şaşkınlık içinde dinlemekte, bu

bilgiler silsileler halinde yüzbinlerce kişiye ulaşmaktadır. Bu delilleri

gören insanların artık Darwinizm'e inanması mümkün değildir. Do-

layısıyla, "hiç etkilenmedik" ifadesi, bu büyük yıkımı bertaraf edebil-

mek, gizli tutabilmek için bir savunma metodundan ibarettir. 

Bu aslında tam bir çocuk reaksiyonudur. Tıpkı babası kendisine

ceza veren küçük bir çocuğun "bir şey olmadi ki" diyerek etkilenme-

diğini hissettirmeye çalışması gibi, Darwinist yayınlar da aynı çocuksu

yöntemi uygularlar. Oysa oynadıkları oyunların gerçek yüzü ortaya

çıkarılmakta, canla başla sahtekarlıklarla savundukları evrim teorisi,

herkesin gözleri önünde çökertilmektedir. Dolayısıyla Darwinistlerin

bu büyük çöküşten etkilenmemeleri mümkün değildir. Elbette şiddetli

şekilde etkilenir ve korkuya kapılırlar. 
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Darwinistlerin korkusu daha da artacaktır. Çünkü dünya, gitgide

artan bir hızla, tüm bilimsel delillerin Yaratılış gerçeğini gösterdiğini

görmeye başlamıştır. Darwinist diktatörlüğün kirli hegemonyası, artık

sona ermektedir. Artık devir, Yüce Rabbimizin Hadi (Hidayet veren)

isminin tecelli ettiği, iman devridir. Allah inancına karşı ortaya atılmış

olan her batıl din, mutlaka yok olacaktır. Yüce Allah bir ayetinde şöyle

buyurur: 

De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olu-

cudur." (İsra Suresi, 81)

Kitlelerin katıldığı ve dünya çapında
200'den fazla kere gerçekleştirilen
evrim teorisinin çöküşü konferans-
ları, Darwinistler için yürek acısıdır.
Bu büyük başarı, onları dehşete dü-
şürür. "Hiç etkilenmedik" ifadesi,
bu büyük yenilgiyi bertaraf edebil-
mek, sindirebilmek içindir. 

Evrim teorisinin çöküşü ve Yaratılış gerçeği konferanslar serisi

İsviçre

Fransa

Almanya
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Ne zaman Darwinizm'in çöküşüne dair etkili bir çalışma yapılsa, konferanslar
düzenlense, kitaplar dağıtılsa, TV programları gerçekleştirilse; Darwinistler ya
"bir şey olmadı ki" deyip bunu bertaraf etmeye çalışır ya da çözümü yeni bir
"kayıp halka" haberi uydurmakta bulurlar. Dünya çapında gerçekleşen bu ye-
nilginin üzerlerinde hiçbir etkisinin olmadığını ispatlamaya çalışırlar. Oysa korku
içinde paniklemişlerdir. Dehşete düşmüşlerdir. 150 yıllık foyalarının ortaya çı-
kacağını anlamışlardır. Artık çöküşe doğru gittiklerinin farkındadırlar. Can hav-
liyle çıkardıkları sahte "kayıp halka" haberleri son çırpınışlarıdır. Fakat artık
bunların da bir sonuç getirmediğini görmektedirler. 

NTVMSNBC, 11. 05. 2010

Sabah, 10. 04. 2010

Radikal, 09. 04. 2010
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Sahte çizimler ve rekonstrüksiyonlarla büyü

etkisi oluşturmaya çalışırlar

Yıllarca bizlere gazete ve dergi sayfalarında telkin edilen, öğren-

cilerin okul kitaplarında senelerce gerçekmiş gibi anlatılan ve insanın

sahte tarihinin önemli bir delili gibi sunulmuş olan bir maymun adam

vardır. Eğik yürüyüşü, hayvansı görünümü, yanındaki garip görü-

nümlü karısı, elindeki sopası ile yaşadığı hayali sosyal hayat içinde

resmedilen bu sahte maymun adama bir de telafuzu dahi oldukça zor

Latince bir isim verilmiştir: Hesperopithecus haroldcookii.

Hesperopithecus haroldcookii, dünyanın en tanınmış dergilerinde

defalarca yeniden çizilmiş, resmedilmiş, rekonstrüksiyonları yapılmış,

dünyanın en tanınmış hatta Nobel ödüllü bilim adamları tarafından

konferanslarda tanıtılmış, üzerine tezler hazırlanmış, nerede nasıl ya-

şadığı, nasıl bir sosyal hayatı olduğu, nasıl yürüdüğü, nasıl konuştuğu

konusunda bilim adamlarının defalarca tartıştığı oldukça tanıdık bir

isimdir aslında. Bu, Nebraska Adamı'dır. 

Burada önemli bir nokta vardır: Darwinist bilim adamlarının yıl-

larca üzerinde çalışma yaptığı ve öğrencilerine yıllarca eğitim verdiği

Hesperopithecus haroldcookii üzerindeki bütün bu hayali senaryo, yal-

nızca tek bir diş üzerinden kurgulanmıştır. Ardından o dişin de, in-

sana da maymuna da ait olmadığı, gerçekte yalnızca bir domuz dişi

olduğu ortaya çıkmıştır. 

Nebraska adamı, Darwinistlerin görsel telkinlerle yaptığı sahte-

karlığın boyutlarını anlamak için iyi bir örnektir. Fakat tek örnek de-

ğildir. Darwinistlerin sosyal hayat içinde tüm uzuvlarıyla çok detaylı

çizimini yaptığı tüm hayali maymun adamlar kimi zaman sadece bir

serçe parmak fosilinden, bir kaval kemiğinden, ya da bir dişten oluşur.

Kimi zaman fosillerin iskeletlerinin bir bölümüne de ulaşılır, fakat

bunlara öyle bir rekonstrüksiyon yapılır, bu canlılar öyle bir resmedi-

lir ki, karşımıza çok kapsamlı bir maymun adam çıkar. Oysa bu bir al-

datmacadır. 
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Rekonstrüksiyonlar ve evrimci çizim-

ler, insanları yönlendirebilmek, sanki evrim var-

mış telkinini vermek için oldukça kapsamlı kullanılırlar. Nebraska

adamı örneğinde gördüğümüz gibi, oluşturulan resim veya rekons-

trüksiyon tamamen onu yapan kişinin hayal gücüne dayanır. Gerçekte

böyle bir maymun adam, asla ve hiçbir zaman yaşamamıştır. Nitekim

bulunan tüm kafatası ve iskeletlerin tamamı, ya insana ya da özellikle

soyu tükenmiş bir maymuna aittir. Fakat çizilen resim ile verilecek tel-

kinin altyapısı hazırlanmış olur. 

Darwinist gazete, dergi ve TV'lerde rastlanılan tüm maymun

adamlar, tüm dino-kuşlar, tüm sudan karaya ulaşmaya çalışan canlı-

lar hayalidir. Bunlar, tamamen bunu yapan sanatçıların hayal güçle-

rini yansıtır. Bunların sahtekarlık olduğu ortaya çıkarıldığında ise,

usulca geri alınırlar. Darwinist basın bu sahtekarlığın boyutlarının

anlaşılmaması için oldukça titizdir. Fakat elbette artık sahtekarlıkları

gizleme politikaları sonuç vermemekte, bütün Darwinist aldatmacalar

bir bir ve anında ortaya çıkarılmaktadır. 

Darwinistlerin rekonstrüksiyon aldatmaca-
sının en büyük delili Nebraska adamıdır.
Darwinistler, "tek bir domuz dişinden" ha-
yali Nebraska adamını, sosyal hayatı içinde
resmetmekten çekinmemişlerdir. 
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Hürriyet, 24. 09. 1998

Radikal, 26. 03. 2010

Milliyet, 23. 06. 2010
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Bu gazete kupürlerindeki tüm çizimler SAHTEDİR. Böyle bir maymun adam ta-
rihin hiçbir safhasında yaşamamıştır. Darwinistler, çizim ve rekonstrüksiyonları
kullanarak yalan söylemektedirler. İnsanları en fazla büyüleyecek telkin yönte-
mini, yani görselliği kullanmaktadırlar. Bu gazetelere bakan konu hakkında bil-
gisiz kişi, zaman içinde sürekli görmeye alıştığı maymun adamlara aşina olmaya
başlar. Bu büyü ile, atalarının geçmişte birer maymun adam olduğuna "inandı-
rılmıştır". Bu kişi, zahmetsiz olarak evrime de inanır. Bilimsel delil soruşturmaya
ihtiyaç dahi duymaz. Darwinist propaganda insanları işte böyle büyüler, hipno-
zunu böyle yaygınlaştırır. 
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Darwinistler, Sibirya'da buldukları bir serçe parmak fosilinden yukarıdaki çi-
zimleri yapmış ve bu parmağın, "üçüncü tür" bir insana ait olduğunu iddia et-
mişlerdir. Darwinistlerin bu aldatmacaya başvurmalarının tek sebebi, günümüz
insanına ait olan söz konusu parmak fosilinin kendi hayali evrim hikayelerine uy-
maması ve evrim teorisini yerle bir etmesidir. Hemen Darwinist yayınlar tarafın-
dan gerekli tedbir alınmış, garip bir maymun adam resmedilmiş ve bu bulgunun
"evrime dair" bir bulgu olduğu telkini verilmiştir. Bu konuya verdiğimiz kapsamlı
ve bilimsel cevaplar olmasa, bu aldatmaca pek çok insanı sarıp büyüleyecektir.
Konunun bilimsel gerçeklerini bilmeyen bir insan, Darwinistlerin tekelindeki ya-
yınlarda gördüğü bu maymun adamı gerçek zannedecektir. 

Toplum ve Tarih, 26. 03. 2010
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Evrimi çürüten deliller bulunduğunda bunu

gizlemeye çalışır ya da tahrip ederler

Darwinistler, geçtiğimiz 150 yıl boyunca yukarıda anlattığımız

bütün bu büyü telkinlerini kullanarak her türlü sahtekarlığı yapıyor,

sahte fosillerin propagandasını diledikleri her yerde yürütüyorlardı.

Tüm okulları, üniversiteleri, tanınmış bilim adamlarını, dergileri, ga-

zeteleri, görsel yayın organlarını tekellerine almış olduklarından do-

layı, diledikleri aldatmacayı diledikleri şekilde uyguluyorlardı. Buna,

evrimi çürüten delilleri yok etmek de dahildi. 

Canlılığın müthiş bir komplekslikle ve birden bire başladığının

en büyük kanıtlarından biri olan Kambriyen dönemi fosilleri, Darwi-

nizm'in sonunu ilan ettiğinden, fosilleri bulan Darwinist paleontolog

Charles Doolittle Walcott tarafından tam 70 yıl saklandı. Bu gerçek-

ten de Darwinist sahtekarlığın anlaşılması açısından çok büyük bir

olaydır. 

Bundan sonraki dönemlerde de buna benzer olaylar sıklıkla ya-

şandı, öyle ki, şu an bulunmuş olan ve tamamı evrimi çürüten 350 mil-

yondan fazla fosilden hiç kimsenin haberi yoktu. Elbette ki

Darwinistler, Kambriyen fosillerinde yaptıkları uygulamayı, bulunan

bütün fosillere yapmışlardı. Çünkü bulunan bütün fosillerin mahiyeti

aynıydı: Her biri Yaratılış gerçeğini ispat ediyordu. 

Yıllarca "yaşayan fosil" adı altında yalnızca iki ya da üç canlı ör-

neğini ön plana çıkarıp duran, sanki yaşayan fosil olarak yalnızca bu

örnekler varmış gibi göstermeye çalışan Darwinistlerin bu foyaları da

bu vesile ile ortaya çıkmış oldu. Anlaşıldı ki, şu an var olan bütün can-

lıların milyonlarca yıl önce yaşamış olan örneklerinin fosilleri gerçekte

vardı. Yani fosillerin çok büyük bir bölümü, günümüz canlılarının

milyonlarca yıl önce de aynı olduklarını gösteren yaşayan fosillerdi. 



İnsanın hayali evrimi konusu Darwinistler için spekülasyona en

açık ve en hassas konu olduğundan, Darwinistler insanın tarihini gös-

teren fosiller konusunda daha geniş çaplı bir sahtekarlık içindedirler.

Çoğu zaman insanın hiç evrim geçirmediğine dair fosiller saklanır,

hatta tahrip edilip yok edilir. Çünkü bunlardan yalnızca bir tanesinin

bile gündeme gelmesi evrim aldatmacasının sonunu getirmeye yeter-

lidir. Konuyla ilgili olarak hep sahte fosillerin gündeme getirilmesi-

nin, sürekli spekülasyonla gündem oluşturulmaya çalışılmasının

sebebi işte budur. 
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Charles D. Walcott, Kambriyen fosillerini keşfeder keşfetmez hemen örtbas etti
ve bu fosilleri TAM 70 YIL SAKLADI. Saklamasının tek sebebi, Kambriyen fosil-
lerinin evrimi yok eden muazzam bir Yaratılış delili olmasıydı. 
Walcott'un bu yöntemi, günümüz evrimcileri tarafından da şu anda tatbik edil-
mektedir. Yaratılış Atlası ile deşifre edilinceye kadar 350 milyondan fazla fosil in-
sanlardan saklanmıştır. Çünkü bu fosillerin tamamı Yaratılışı ispat etmektedir.
Darwinistler sahte teorilerini, bilimsel delil getirerek değil, bilimsel delilleri SAK-
LAYARAK muhafaza etmeye çalışmaktadırlar. 
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Bu resimde görülen
trilobit gözü yüzlerce

küçük petekten oluşur
ve bu peteklerin her bi-
rinin içinde çift mercek

yer almaktadır. Bu
canlılardaki 530 milyon

yıllık petek göz sis-
temi, bugüne kadar hiç
değişmeden gelmiştir;

günümüzde arı ya da
yusufçuk gibi günü-

müzdeki bazı böcekler
de aynı göz yapısına

sahiptir.



İdeolojilerinden vazgeçmemek için uzaylıları

dahi ortaya sürmüşlerdir

Darwinist bir bilim adamının ortaya çıkıp "yaşamı uzaylılar ge-

tirdi" demesi olağanüstü derecede küçük düşürücü ve onun adına son

derece komik bir olaydır. Dikkatli bakan ve Darwinizm aldatmacası-

nın gerçek yüzünün farkında olan bir kişi, bu açıklamaların çaresizlik

ve zavallılık ifadesi olduğunu hemen anlar. Çünkü Darwinistlerin en

büyük sorunu, hayatın başlangıcı sorunudur. Tek bir proteinin tesa-

düfen meydana gelişini hiçbir şekilde açıklayamayan ve bu konuda

çaresiz olduklarını anlayan Darwinistler, çözüm olarak şu anda uzay-

lılara sığınmaktadırlar. 

Daha önce bazı Darwinistlerle ilgili olarak dikkat çektiğimiz

önemli bir nokta vardır: Bazı Darwinistler, ayette belirtildiği gibi, "mu-

cizeler dahi görseler" Allah'ın varlığını inkar içindedirler. Bu, bazı in-

karcıların Kuran ile bizlere tarif edilen özellikleridir. Bu insanlar,

gerçeği ve doğruyu çok iyi bildikleri halde, Kuran'a göre yalnızca ka-

pıldıkları büyüklük hissinden dolayı inkar içindedirler. 

Bazı ateist Darwinistlerin başı çektiği bu uzaylı aldatmacası da

söz konusu durumdan doğmuştur. Proteinin tesadüfen meydana ge-

lemeyeceği gerçeği, canlıların yaratıldıklarını ispatlayan önemli delil-

lerden yalnızca biridir. Fakat bazı Darwinistler zaten Allah'ın varlığı

gerçeğini inkar amacında olduklarından (Allah'ı tenzih ederiz) prote-

inlerle ilgili bu önemli gerçeği görmezden gelirler. Ve tek bir proteini

dahi olağanüstü komplekslikte yaratmaya kadir olan Allah'ın varlı-

ğını kabul etmek yerine "yaşamı uzaylılar getirdi" diye olağanüstü de-

recede mantıksız bir iddianın savunucusu haline gelmişlerdir. Bu,

şaşırtıcı bir cesaret ve aslında müthiş bir acizliktir. Bu akıl almaz id-

diadaki Darwinistler, sapkın dinleri uğruna tam anlamıyla küçük düş-

mektedirler. 
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Darwinistler bunu yaparken, şu sorunun cevabını veremeyecek-

lerini akledememektedirler: İddia ettikleri şekilde oluşan bu hayali ve

kompleks molekül nasıl ortaya çıkmıştır? Uzayda bir yerde bile olsa,

tesadüfen meydana gelemediğine göre, onu var eden, insandan çok

daha üstün bir aklın varlığı gerekir. Bu, sahte Darwinist iddianın çö-

küşü demektir. Darwinistlerin diğer iddiaları olan organik molekül-

lerin uzaydan gelip, Miller'in deneyindeki gibi bir cold trap (soğuk

tuzak) içine yakalanarak bir canlı hücre meydana geldiği hikayesi de

aynı mantıksızlıktaki bir hikayedir. 

Bir hücreyi oluşturan tüm organik moleküller, hatta tek başına

oluşması imkansız proteinler bile bir arada olsa ve şartlar Darwinist-

lerin iddia ettikleri şekilde oluşsa bile, bir hücrenin tesadüfen mey-

dana gelebilmesi imkansızdır. Darwinistler laboratuvarda istedikleri

şartlarda, bilinçli ve kontrollü olarak hücrenin en küçük parçalarını

dahi meydana getirememektedirler. Tek bir tane proteini bile açıkla-

yamamaktadırlar. Darwinistler insanlarla oyun oynamaktadırlar.

Uzaylı aldatmacalarıyla aslında insanlara yönelik bakış açılarını gös-

termektedirler. 150 yılın aldatmacası olan evrim ellerinden gidecek

diye bu tür saçmalıkları insanlara hala dayatabileceklerini sanmakta-

dırlar. 

Darwinistler istedikleri kadar çabalasınlar, Yüce Allah'ı inkar

amacıyla (Allah'ı tenzih ederiz) getirdikleri her türlü iddia, yalnızca

kendilerini küçük düşürecektir. Çünkü bu alemlerin Rabbi olan Yüce

Allah'ın vaadidir. Bir ayette Rabbimiz inkar edenlerin aşağılık kılına-

cağını şöyle bildirmektedir: 

...bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten 

Allah, inkar edenleri hor ve aşağılık kılıcıdır. (Tevbe Suresi, 2)
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Proteinlerin tesadüfen meydana gelemeyeceğini artık inkar edemeyen, fakat
Yüce Allah'ın üstün Kudretini kabul etmek yerine, materyalist mantığın getirdiği
sahtekar ruhu bırakmak istemeyen bir kısım Darwinistler, uzaylılara sığınmakta
sakınca görmemektedirler. Sanki uzay iddiası, proteinin ilk olarak nasıl mey-
dana geldiği gibi en temel soruya bir çözüm olacakmış gibi sahtekarlık yapar ve
insanları aldatmaya çalışırlar. Ancak gerçekte, Darwinistlerin uzay iddiası, çok
derin ve kapsamlı bir çaresizliğin göstergesidir. Yenilmişliğin ve çözümsüzlüğün
bir tezahürüdür. Darwinistleri küçük düşüren en temel iddialardan biridir.
Yaşam, ne uzaydan gelmiş ne de tesadüfen dünya üzerinde başlamıştır. Yaşam,
Rabbimiz'in "Ol" emri ile gerçekleşmiş ve olağanüstü güzellik, çeşitlilik ve kom-
plekslikle tüm dünyada var olmuştur. Moleküler biyolojinin, genetiğin ve 350
milyon fosil ile bilimin de bize gösterdiği tek sonuç budur. 
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Sabah, 08. 12. 2008
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Evrimin geçersizliğini gösteren faaliyetleri bilimsel

delillerle değil, protestolarla, bağırtı çağırtı

ile susturmaya çalışırlar

Darwinistler bilimden korkarlar. Bilimin getirdiği gerçeklerin an-

laşılmasından, bilinmesinden, dünyaya yayılmasından dehşete kapı-

lırlar. Bunun nedeni, bilimsel her şeyin evrim teorisini yerin dibine

geçirmiş ve geçersiz kılmış olmasıdır. 

İşte bu sebeple Darwinistler, hiçbir zaman hiç kimseye BİLİM

İLE BİR CEVAP VEREMEMEKTEDİRLER. 

- Bilimsel delile verdikleri cevap yalnızca saldırganlıktır. 

- Bilimsel kanıtların sunulduğu evrim karşıtı konferanslara, de-

lillerle değil yalnızca pankartlar ve eylemlerle karşı koyarlar.

- Bilimsel delillerin –gerçek fosillerin– sergilendiği sergileri ka-

pattırmaya kalkışırlar. 

- Bilimsel delil sunan kitapları yakmaya kalkarlar. 

- Bilimsel delilleri okullarda okutmaya çalışanları mahkemeye

verirler. 

- Yaratılış savunucularının deliller getirerek karşılıklı tartışma

davetlerini dehşet ve korku içinde geri çevirir, asla kendileri böyle

bir talepte bulunamazlar. 

- Darwinistler, bilimsel delile bilim ile karşılık vermek yerine

zorbalıkla, saldırganlıkla, kaba kuvvetle ve bağırış çağırışla

cevap verirler. Çünkü ellerinde bilimsel delil yoktur ve ayakta

kalabilmek için bildikleri tek yöntem de budur. 

Ellerine geçen her fırsatta demokrasi, hak, özgürlük, düşünce

hürriyeti gibi kavramların ardına sığınan Darwinistler, iddialarının

geçersizliği ispatlandığında bir anda bağnaz ve saldırgan hale gelirler.

Devamlı ardına sığındıkları düşünce özgürlüğü, söz hakkı, demok-

rasi, fikir hürriyeti gibi kavramları bir anda yok sayarlar. Yaratılış ger-
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çeğini kanıtlayan deliller ortaya

konulduğunda hemen tahammül-

süzleşir hatta saldırganlaşırlar.

Aslında iddiaları konusunda en

sabit fikirli, en fanatik, en bağnaz ve en saplantılı olanlar Darwi-

nistlerin kendileridir. Çünkü Darwinizm, bilimin getirdiği bir sonuç

değil, aksine bilimin yalanladığı sahte ve sapkın bir inançtır. Sadece

ideolojiye ve batıl bir inanç sistemine dayandığı için ancak holigan

yöntemleriyle ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. 

Darwinizm uzun yıllardır,  himayesi altında, bu zorbaca politika

ile insanları sindirmektedir. Bugün Darwinizm dünya çapında devlet

kurumlarına hakimse, bunun tek sebebi söz konusu zorbaca ve sal-

dırgan sindirme politikasıdır. 

Eğer bir Darwinist, bilimsel bir konferansa elinde delille değil de

pankartlarla geliyor, bağırtı çağırtı ile bilimsel açıklamaları sustur-

maya çalışıyor, evrim karşıtlarına saldırıp onları sindireceğini zanne-

diyor, bilimsel bir konferanstan polis gözetiminde uzaklaştırılıyorsa,

bunlar Darwinizm'in gerçek yüzünün görülmesi için yeterlidir. Dar-

winizm'in yıkım haberi, Darwinistler arasında olağanüstü bir panik

başlatmıştır. Artık hiçbir zorbaca hareket, Darwinistlerin sahte dinini

ayakta tutamayacaktır. Bu Allah'ın adetullahıdır. Her şeyden haberdar

olan Rabbimiz Allah bir ayetinde iman edenlerin her zaman üstün ge-

leceğini şöyle bildirmektedir:

Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini dar-

madağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a

karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size. (En-

biya Suresi, 18)

Darwinistler için bilimsel bir anti-ev-
rimci faaliyete karşılık verebilmenin
tek yolu holiganlık, saldırganlık, pro-
testo, bağırtı çağırtıdır. Bilime, asla
bilimsel delillerle cevap veremezler. 



Psikolojik zorluk ve sıkıntı içinde oldukları

hareketlerinden ve verdikleri tepkilerden belli olur

Darwinistlerin, aslında psikolojik bir sıkıntı içinde olduklarını

gösteren önemli bir alamet daha vardır: Vücut dilleri. Özellikle Yara-

tılış delillerini gördüklerinde sıkıntılı hallerinden, gösterdikleri reak-

siyonlardan, kontrolsüz hareketlerinden, sıkıntılı tepkilerinden bu

konuda yenilgiye uğradıkları anlaşılabilmektedir. İşte bu, Darwi-

nizm'in bir aldatmaca olduğunun önemli delillerinden bir diğeridir. 

Darwinistler zaten genellikle bu yenilgiyi ve ezikliği bilerek Ya-

ratılış savunucularının karşısına çıkarlar. Bu nedenle hakkı ve doğ-

ruyu savunmanın getirdiği bir rahatlık ve huzur yerine, üstlerinde bir

yalanı savunuyor olmanın yükü ve sıkıntısı vardır. Kendi ideolojileri

gereği, hiçbir delili olmayan bir teoriyi sanki gerçekmiş ve bilimsel de-

lilleri varmış gibi savunmak zorundadırlar. Evrim teorisinin geçersiz-

liğine dair gösterilen hayati bilimsel delillere bir cevap vermek

zorundadırlar. İnsanların gerçek bilimsel delillere inanacağını ve bun-

dan ikna olacaklarını bile bile sanki gerçek bir şeyi savunuyor izlenimi

vermeye çalışacaklardır. Bir yalanı savunmak zorunda olmak, özel-

likle de gerçeklerin farkında olan bir insan için büyük bir sıkıntıdır. 
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Doğadaki estetik,
uyum ve simetri,
Darwinistlerin en

büyük sıkıntı konu-
larından biridir.

Darwin bile bu sı-
kıntısını gizleyeme-
miş, tavus kuşunun
tüylerinin kendisini
"hasta" ettiğini iti-
raf etmek zorunda

kalmıştır. 
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Karşılıklı tartışma programları işte bu sebeple Darwinistlerin kız-

dığı, sinirlendiği, sıkıldığı, garip el kol hareketleri ile karşı koymak is-

tediği, öfkeden gerildiği, saldırganlaştığı, bıkkın tavırlar sergilediği

ortamlardır. Sürekli izah etmeye çalıştıkları bir şey olduğunu söyler,

fakat bir türlü açıklama yapamazlar. Açıklama yapabilmeleri müm-

kün değildir, çünkü evrimi destekleyen tek bir bilimsel delil yoktur. 

Bu, hak olanı savunamamanın getirdiği rahatsızlık ve huzursuz-

luktur. Darwinistler, yalnızca bu ortamlarda değil, hayatlarının her

safhasında bu sıkıntılı ruh halini mutlaka yaşarlar. Çünkü bir yalanı

savunmakta, dürüst davranmamaktadırlar. Yüce Allah, hiçbir ilme

dayanmadan Rabbimiz'e karşı mücadele halinde

olanların "sıkıntılı bir geçim" içinde bulunduklarını

ayetinde bildirmiştir: 

"Kim de Benim zikrimden yüz çevirirse,
artık onun için sıkıntılı bir geçim var-
dır..." (Taha Suresi, 124)



Evrimi çürüten tüm iddiaların bilim dışı

olduğunu öne sürerler

Daha önceki satırlarda Darwinistlerin, bilimsel terimler ve for-

müller kullanarak kendilerine bilimsellik görünümü verdiklerinden

ve bu yolla psikolojik telkin vererek geniş kitleleri aldattıklarından

bahsetmiştik. Darwinistlerin bu yönde kullandıkları ikinci sahtekarca

taktik ise, Darwinizm'i savunmayanların bilimsel olmadıkları yönün-

deki aldatıcı savunma mekanizmasıdır. 

Bir Darwinist, sırf yenileceğini bildiği için Yaratılış'ı savunan bir

kişinin karşısına çıkmaz ve gerekçe olarak da "bilimsel bir tartışma or-

tamının olmayacağını" iddia eder. Oysa bu bir eziklik ve bir kaçıştır.

Bu tartışmayı yapmayı elbette istemez, çünkü yenileceğini ve kendi-

sini takdir eden sahte bir güruha karşı küçük düşeceğini bilir. Bunun

yerine bilimsellik aldatmacasının ardına sığınarak bu tartışmadan kaç-

manın yollarını arar. 

Oysa bilimsel delil getiren taraf yalnızca Yaratılış savunucuları-

dır. Hiçbir Darwinist, şimdiye kadar tek bir tane bile bilimsel delil ge-

tirememiştir. Zaten getirmesi mümkün değildir. Fakat tartışma

esnasında göreceği evrimi çürüten bilimsel deliller onu sıkıntıya dü-

şürecektir. Gerçek fosilleri görecek, evrim sahtekarlıkları bir bir ortaya

konacak, evrimcilerin nasıl tek bir proteinin tesadüfen meydana geli-

şini açıklayamadıkları bilimsel delillerle gözler önüne serilecektir. Bu

yenilgi Darwinistlere çok ağır gelir. İşte bu sebeple çok bilindik bir

psikolojik savunma yönteminin ardına sığınır ve karşı tarafı bilimsel

olmamakla suçlarlar. 

Şu gerçek sürekli olarak akılda tutulmalıdır: Darwinistlerin

elinde tek bir tane bile bilimsel delil yoktur. Onların elinde yalnızca

demagoji, yalan, suçlama, saldırganlaşma, psikolojik telkin, sahte fosil

ve bolca uydurma bilimsel terim vardır. "Bilimsellik" adına ortaya çık-

maları yüzyılın en şok edici olaylarından biridir. Bu, dünya çapındaki

98

Darwinist PropagandaYöntemleri



99

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Darwinist aldatmacanın boyutlarını göstermektedir. Bilimin sürekli

reddettiği, çocukların bile inanmadığı bir aldatmaca, bilimi kendisine

koruyucu kılıf edinmiştir. 

Dolayısıyla evrimi bilim adına savunduğunu ve Yaratılış savu-

nucularıyla bilimsel olmadıkları için görüşmediğini iddia eden bir

Darwinist incelenirken bu kişinin mutlaka büyük bir aldatmaca

içinde olduğunu daima hatırlamak gerekmektedir. Bilim aslında tüm

Darwinistlerin en büyük hasmı haline gelmiştir. Çünkü onlar bilimin

peşinden koştukça, bilimsel gerçekler sürekli olarak evrimi yok et-

mektedir. 

Sayın Adnan Oktar'ın, ateist ve Darwinist Richard Dawkins ile karşılıklı görüşme
talebi defalarca tekrarlanmış bunun için İngiliz gazetesi The Times'a ilan dahi
verilmiştir. Dawkins'in tartışmadan kaçma sebebi de, kuşkusuz, başta Yaratılış
Atlası olmak üzere Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinde şahit olduğu bilimsel de-
lillerin, iddialarını tamamen yerle bir edeceğini çok iyi bilmesidir.

13 Ekim 2009 tarihli İngiltere'nin The Times Gazetesi 
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Bilim; anti-Darwinist, anti-ateisttir 

BİLİM DARWİNİZM'İN DÜŞMANIDIR. BİLİM, ATEİZMİN KARŞISIN-

DADIR. BİLİM ANTİ-KOMÜNİSTTİR, ANTİ-MARKSİSTİR. BİLİM;

MARKSİST, ATEİST VE DARWİNİST DÜŞÜNCEYİ PARAMPARÇA

EDEN BİR YAPIDIR. Bilim ile Darwinist aldatmaca yıkılmıştır. Bilim ile

Darwinist propaganda en büyük darbesini almıştır. Bilim, kitlelere yıllarca

telkin edilen evrim sahtekarlığını bozguna uğratmıştır. Bilim, ateist felsefe-

nin temellerini yıkmıştır. Bilim, nereye gitse, nerede gündeme gelse, nerede

kendini gösterse Darwinizm'i parçalar, yok eder. Dolayısıyla BİLİM, ANTİ-

PAGANDIR. Bilim; putperest düşünceleri, batıl dinleri, sahte ideolojileri or-

tadan kaldırır. İşte bu nedenle BİLİM, DARWİNİSTLERİN EN BÜYÜK

ACILARINDAN BİRİDİR. 

Darwinizm'i bilim gibi göstermek, tüm dünya üzerinde oynanan çirkin bir

oyunun bir parçasıdır. Allah inancını yeryüzünden kaldırmak için (Allah'ı

tenzih ederiz) yeni bir dine ihtiyaç duyan deccali sistem, yıllar önce en et-

kili hipnoz yöntemini tespit etmiş ve hemen bilime sarılmıştır. Bilimi kulla-

narak insanları aldatabileceğini, tüm dünyaya ulaşabileceğini ve en kilit

yerleri eline geçirebileceğini, bilim adı altında tüm sahtekarlıkları rahatça

gerçekleştirebileceğini fark etmiştir. Deccal sisteminin dünya çapında ger-

çekleştirdiği kitle hipnozu bilim adı altında yaygınlaştırılmıştır.

Dost bildikleri bilim Darwinistleri yıkıp darmadağın etmiştir

Darwinistler, bilimsellik sahtekarlığını pervasızca uygularken, bilimin ken-

dilerine bu kadar büyük acılar çektireceğini hiç tahmin etmemişlerdi. Bili-

min yalnızca dine hizmet ettiğini görünce şoka girdiler. Tarihin en büyük

bilim adamlarının Allah'a iman ettikleri tüm dünyaya ilan edilince dehşete

kapıldılar. Bilimsellik safsatasına tekrar sarılmaya çalıştılar fakat tutuna-

madılar. Çaresizce, seslerini iyice kıstılar. Bilimin ateizmi, Darwinizm'i,

Marksizm'i, komünizmi, materyalizmi ve diğer tüm batıl ideolojileri boğup

yerle bir ettiğini kendi gözleriyle gördüler. Darwinistler, bilim karşısında

en büyük yenilgilerini aldılar. Dost bildikleri bilim, onları yıkıp darmadağın

etti. 
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Bilimin gelişmesi ile 21. yüzyılda ortaya çıkan en büyük gerçeklerden biri

şudur: Bilim Allah'a iman edenler içindir. Bilim samimi dindarlara fayda

getirir. Allah Kuran'da sivrisineğe (Bakara Suresi, 26), bal arısına (Nahl Su-

resi, 68) dikkat çeker. Bir yörünge üzerinde hareket eden yıldızlara (Zari-

yat Suresi, 7), suyun yüzünde gezen gemilere (Hac Suresi, 65) dikkat çeker.

Allah Kuran'da, yeşeren yapraklara (Enam Suresi, 59), yedi kat gökyüzüne

(İsra Suresi, 44) dikkat çeker. Allah, Kuran'da iman edenlerin bu iman de-

lillerine karşı dikkatli olmalarını ister. İnsan, bilim ile araştırdıkça bu dik-

kat çeken yapıların derinliklerini keşfeder. 

Bir sivrisineğin borusunu nasıl bir anestezi yöntemi ile yerleştirdiğini, o

lokal anestezinin meydana geldiği yerdeki maddenin moleküler yapısını

bize bilim verir. Yeşil yaprağın gerçekleştirdiği fotosentez mucizesi, gemi-

leri yüzdüren sularda var olan fizik kanunları, gökte asılı duran ve

-Allah'ın dilemesi dışında- asla dengesini bozmayan devasa gök cisimleri

bilimin bize gösterdiği gerçeklerdir. Kuran'da haber verilen her şeyi bilim

bize kanıtlar. Dolayısıyla vicdanıyla ve aklıyla düşünebilen bir insan, Ku-

ran'daki tek bir örnekten, Allah'ın Yüce Varlığını hemen kavrar. İşte bu se-

beple Kuran'da örnek verilen tek bir sivrisinek, Yüce Rabbimiz'e iman

etmek için yeterlidir. Allah ayetlerinde şöyle bildirir: 

Şüphesiz Allah, bir sivrisineği de, ondan üstün olanı da, (herhangi bir

şeyi) örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuşkusuz

bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu  bilirler; inkar edenler

ise, "Allah, bu örnekle neyi amaçlamış?" derler. (Oysa Allah,) Bununla

birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak O, fasıklardan

başkasını saptırmaz. (Bakara Suresi, 26)

Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; şimdi onu dinleyin. Sizin, Allah'ın

dışında tapmakta olduklarınız -hepsi bunun için biraraya gelseler dahi-

gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapa-

cak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.

(Hac Suresi, 73)
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İman hakikatleri, bilimin bize gösterdiği hediyelerdir. Allah'ın muhteşem

bir nimetidir. Allah, üstünlüğünü, büyüklüğünü, yüceliğini göstermek

için bilimi vesile eder. Bilimi de, bilimin keşfettiklerini de yaratan alem-

lerin Rabbi olan Allah'tır. 

Darwinistler şu anda dehşet içindeler. Bilimin anti-pagan, anti-Darwinist

olduğunu hayretle fark ettiler. Bu acı, Darwinistlerin 150 yıldır yaşadığı

en büyük acıların başındadır. Bilimi anlayanların, bilimin içinde olanla-

rın Darwinizm'i kitleler halinde terk etmesi bu acıyı artırmıştır. Bilimin İs-

lam'a hizmet etmesi, bu acıyı katlamıştır. Öyle ki Darwinistler utanç

içinde uzaylıları kurtarıcı ilan etmişlerdir. İşte, 150 yıldır kitle hipnozu

yapan deccal sisteminin son olarak içine düştüğü durum budur. 

Bilim, her dalıyla Allah'ın Yüce Varlığını göstermektedir. 21. Yüzyıl bu

keşfin ve dehşetli Darwinist yenilginin yüzyılı olacaktır. 

Bilim, Darwinizm'in en büyük düşmanıdır.
Bilim; Marksist, ateist, materyalist, Darwi-
nist düşünceyi paramparça eder. 
Bilim, tüm ihtişamı ile Allah'ın Yüce Varlı-
ğını ve Yaratmasını gözler önüne sermiş-
tir. Bilimin gösterdiği tüm bu gerçekler ve
bilimin İslam'a hizmet etmesi, 21. yüzyılda
Darwinistlerin en büyük acısı olmuştur. 
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Evrim ile Allah inancı çelişmez aldatmacasını

yaymaya çalışırlar

Darwinizm'in temelini materyalizm oluşturur. Materyalizm ya-

nılgısına göre madde sonsuzdur ve maddenin üzerinde herhangi bir

güç yoktur. Bir başka deyişle materyalizm, tüm evreni oluşturan

madde üzerinde ona hakim olan, onu sürekli kontrolü altında tutan

üstün bir Yaratıcı'nın varlığını reddeder (Allah'ı tenzih ederiz). Mad-

denin mutlak varlığı ön kabulüyle ortaya atılmış olan Darwinizm'i

ayakta tutma çabasının, bu çaba için bütün aldatmacaların, sahtekar-

lıkların göze alınmasının tek nedeni, tüm varlıkları üstün ve güçlü bir

Yaratıcı'nın yarattığı gerçeğinin kabulünü engelleme çabasıdır. Dar-

winistler son 150 yıldır bu çabanın peşinde olmuşlar, bunun için mü-

cadele etmişlerdir. Darwinizm'in sahte bir din olarak

benimsenmesinin tek sebebi budur. 

Bu önemli gerçek son yıllarda açıkça deşifre edildiğinden, Dar-

winistler son zamanlarda oldukça büyük bir panik içindedirler. Bu

paniğin sebebi, dindar olan geniş kitlelerin desteğini kaybetme kor-

kusudur. Darwinizm'in gerçek yüzünü bilmeyen Allah inancına sahip

pek çok kişi körü körüne bu aldatmacının peşinden sürüklenirken,

Darwinistler onları uyandıracak bir gerçeğin ortaya çıkmasından hiç

de hoşlanmamışlardır. 

İşte bu sebeple özellikle son dönemlerde Darwinistlerin canla

başla Darwinizm'in ateizm ile eşdeğer olduğu gerçeğini örtbas etmeye

çalışmaları dikkat çekicidir. Papazlık ünvanına sahip Darwinistlerin

dünya çapında konferanslar vermesi, Vatikan'da dahi Papa'ya yapılan

baskı sonucunda evrim konferansları düzenlenmesi, Allah inancı ile

evrimi bağdaştıran vakıfların bu yönde faaliyet yapan Darwinistlere

ödüller sunması, din adamlarının TV programlarına çıkıp evrimi sa-

vunmaları, geçmişte yaşamış ve din alimi olarak lanse edilmiş bazı ki-

şilerin evrimi savunan sahtekarca izahlarından örnekler verilmesi ve
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bunlar gibi pek çok girişim hep bu sıkıntıdan kaynaklanmaktadır. Ate-

ist masonların hakimiyeti altındaki Darwinist basın, "Darwinizm =

ateizm" gerçeğinin kendileri için bir zorluk oluşturacağını anlamış ola-

caklar ki, hemen harekete geçmiş ve bu konuyu gündem haline getir-

mişlerdir. 

Ateist ve Darwinist Richard Dawkins, bu konuda görev yapan

bir Darwinist lobinin varlığını şu sözlerle itiraf etmektedir: 

Özellikle oluşturulmuş bir çeşit evrimi koruma lobisi var. Bunların büyük

bir çoğunluğunu ateistler oluşturuyor. Ama bu kişiler, gözü dönmüş şe-

kilde, ortalı ve makul dindarlarla dost olmak istiyorlar. Ve bunu yapabil-

menin tek yolu, evrim ile din arasında hiçbir uyuşmazlık olmadığını

söylemektir.4

Dawkins'in kendi itirafında da açıkça görülebildiği gibi, evrim ile

Allah inancını bağdaştırmak için uğraşıp duran Darwinistlerin büyük

bir çoğunluğunu ateistler oluşturmaktadır. Bu sahtekarca oynanan çir-

kin bir oyundur. İdeolojileri uğruna sahtekarlıkları ve aldatmacayı

göze alarak sahte telkinlerde bulunan Darwinistlerin tamamı zaten

Allah'ı inkar amacıyla bu pagan dinini kabul etmişlerdir. Darwinist-

ler, bu propagandayı yaparak teorinin gerçek yüzünden habersiz olan

bazı kesimleri uyandırmamaya çalışmaktadırlar. Dünya üzerindeki

dinsizliğin, dikta yönetimlerinin, savaşların, katliamların, zalimliğin,

dejenerasyonun, terörün, ülkemizde Mehmetçiğimizin şehit edilme-

sinin temel sebebinin bilimsellikten uzak bu sapkın teori olduğunun

bazı kesimler tarafından bilinmemesi evrim teorisinin körü körüne

desteklenmesine zemin sağlamaktadır. İşte Darwinistler, bu kör ze-

minin kayıp gitmesinden korku içindedirler. 

Darwinizm; Allah'ın varlığını savunan, Rabbimiz'i yücelten, Yüce

Allah'ın üstün yaratma gücünü gösteren her türlü inanç ve düşünceye

karşıdır. Darwinizm, dünya üzerinde Allah'a yönelişi durdurabilmek,

inançlı toplumlar oluşmasını engelleyebilmek ve materyalist ideolojiyi



adeta sahte bir din gibi hakim edebilmek için ateist mason localarında

kasıtlı ve programlı bir şekilde üretilmiş sapkın bir dindir. Bu sapkın

din, tam olarak hedeflediği şekilde, 150 yıl boyunca kitleleri Allah

inancından uzaklaştırmış, dünyaya en büyük belaları getirmiş olan fa-

şist ve komünist rejimlerin temelini oluşturmuştur. Bugün evrimi

Allah inancı ile bağdaştırma çabaları, bu büyük sahtekarlığın en çirkin

oyunlarından birini oluşturmaktadır. Bu önemli aldatmacaya inan-

mamak ve bu sahte propagandayı her şekilde reddetmek gerekmek-

tedir. Yüce Rabbimiz tüm varlıkları, yeri, göğü ve bunun arasında

olanların tümünü yalnızca "Ol" emri ile yaratmıştır. Bize Kuran'da

gösterilen, yeryüzünde delilleri sergilenen ve açıkça muhteşem olan

Yaratılış işte bu görkemli Yaratılış'tır. Bu muhteşem Yaratılış'ın delil-

leri her geçen gün Darwinizm sahtekarlığını tekrar tekrar yenilgiye

uğratmakta, ortadan kaldırmaktadır. Yüce Rabbimiz bir ayetinde şu

şekilde buyurur: 

O, gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. O'nun "Ol" dediği gün

(herşey) oluverir, O'nun sözü haktır. Sur'a üfürüldüğü gün,

mülk O'nundur. O, gaybı ve müşahede edilebileni bilendir. O,

hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır. (En'am Su-

resi, 73)
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Yüce Allah dileseydi, bu ihtişamlı canlılığı elbette ev-
rimi vesile ederek de yaratabilirdi. O zaman ise, evrim
ile yaratılışın başlıca savunucuları elbette yine bizler
olurduk. Fakat yaratılış böyle gerçekleşmemiştir. Bili-
min bize gösterdiği deliller, yeryüzünde evrimin ger-
çekleşmediğini, canlıların Kuran'da belirtildiği gibi
Rabbimiz'in "Ol" emri ile bir anda yaratıldıklarını gös-
termektedir. Bu görkemli yaratılış, her geçen gün yeni
delillerle Darwinizm'i yerle bir etmektedir. 
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Radikal, 13. 03. 2009

Hürriyet, 26. 04. 2009

Vatan, 13. 08. 2006
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Darwinizm, ateist mason localarında kasıtlı ve programlı bir şekilde geliştirilmiş
sapkın bir pagan dinidir. 150 yıl boyunca insanları Allah inancından uzaklaştır-
mış ve dünyaya büyük bir zulüm getirmiştir. Darwinizm; Allah'ın varlığını savu-
nan, Rabbimizin üstün yaratma gücünü gösteren her türlü inanç, düşünce ve
bilime karşıdır. Dolayısıyla evrim ile Allah inancını bağdaştırmaya çalışan Dar-
winistler yalan söylemektedirler. Darwinistlerin bu iddialarına uyanlar kandırıl-
maktadırlar. Bu, Darwinist aldatmacanın çapını ve tehlikesini bilmeyen kişilere
oynanan bir oyundur. Darwinizm şu anda bu oyun ile ayakta kalmaya çalış-
maktadır. Allah'ı kalpten ve içten sevenler, bu oyuna asla gelmemelidirler. 

Hürriyet, 01. 10. 2003

Vakit, 29. 11. 2008
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Batıl olan herşey Hak karşısında yok olur

Her batıl din, mutlaka başarısız olacaktır. Bu, Allah'ın değişme-

yen kanunudur. İstediği kadar başarılı gözüksün, istediği kadar dün-

yaya hakim olsun, istediği kadar geniş kitlelere ulaşıyor ve başarıdan

başarıya koşuyor gibi görünsün, batıl olan her din mutlaka mahvola-

caktır. Allah'ın kanununda hiçbir zaman, hiçbir değişiklik yoktur. 

Darwinistler Allah'ın bu büyük sırrını anlayamadılar. Allah'ın her

sapkın fikri mutlaka bozguna uğratacağına inanamadılar. Kendilerine

yine Allah tarafından verilmiş olan geçici zaferi, bir kazanç ve üstün-

lük zannettiler. Bu sahte zaferle övündüler ve günün birinde sahtekar

olarak anılacaklarını hiç hesap etmediler. 

Hesap etmedikleri şey beklemedikleri bir anda başlarına geldi.

Aldıkları ağır yenilgiyi şaşkınlıkla izlemeye başladılar. Bunun nasıl

olduğuna anlam veremediler. Bütün dünyada devlet kanunlarıyla ko-

runan, okullarda okutulan, profesörlere zorla kabul ettirilen, büyük

basının neredeyse tamamı tarafından desteklenip savunulan ve mil-

yonlarca dolarlık maddi bütçe ile sürekli olarak desteklenen evrim teo-

risinin nasıl böyle silinip gittiğini bir türlü kavrayamadılar. Evrim,

devlet kanunlarıyla bu kadar sıkı bir koruma altındayken; yıllardır

gizlemeye çalıştıkları ve evrimi kesin olarak çürüten fosillerin nasıl

olup da birdenbire ortaya çıktığına, tek bir proteinin tesadüfen oluşa-

mayacağı gerçeğinin nasıl deşifre edilebildiğine anlam veremediler.

Esef ve hayretle, Darwinist diktatörlüğün kendilerini artık koruya-

madığını fark ettiler. 
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Bu büyük yenilgi, Darwinistlerin yegane dayanak noktası olan

demagoji ve propagandanın da sonunu getirdi. Darwinistler, günün

birinde ellerindeki tek aldatma yönteminden vazgeçmek zorunda ka-

lacaklarını muhtemelen hiçbir zaman düşünmemişlerdi. Basın yayın

yoluyla, baskı ve dayatma yoluyla, yalan ve aldatma yöntemini kul-

lanarak kitle telkini yaptıklarının hiç anlaşılmayacağını sanmışlardı.

Beklemedikleri bir anda oyunlarının deşifre edileceğini muhtemelen

hiç ummuyorlardı. 

Şimdi artık Darwinistler için bir geri dönüş yolu kalmamış du-

rumdadır. "Ara fosil bulundu", "kayıp halka göründü" aldatmacaları-

nın gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Artık insanların çok büyük bir kısmı

evrimin delilsiz, içi boş bir sahtekarlık olduğunu çok iyi anlamıştır.

Darwinistler istedikleri propaganda metodunu kullansınlar, istedik-

leri gibi sahte deliller üretip bunları gerçekmiş gibi göstersinler asla o

şaşaalı günlerine geri dönemeyeceklerdir. Darwinist aldatmaca artık

dünya üzerinde son bulmuştur. Yaşanan şu dönem, Darwinist aldat-

macanın son bir çabayla, zorla ayakta tutulmaya çalışıldığı ancak yine

de Darwinistler açısından dehşetli bir mağlubiyetin yaşandığı dö-

nemdir. 

Burada hatırlatılması gereken çok önemli bir gerçek daha vardır.

Darwinistler açısından henüz geç değildir. Şu ana kadar yaptıkları

tüm yanlışlardan dönme ve bunu telafi etme imkanları hala vardır.

Darwinistlerin, tüm gücün Yüce Allah'a ait olduğu ve Allah'ın yüce

takdirinin mutlaka gerçekleşeceğini anlama vakitleri gelmiştir. Bu, on-

lara fayda getirecek, hem dünyada hem de ahirette şerefli bir yaşama

kavuşmalarına vesile olacaktır. Unutulmamalıdır ki onlar, istedikleri

kadar dünya üzerinde büyüklensinler, istedikleri kadar Hakka ve doğ-
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ruya karşı haksız bir mücadele içinde olsunlar (Allah'ı tenzih ederiz),

mutlaka Yüce Rabbimiz olan Allah'ın takdiri yerine gelecektir. Dar-

winizm bu yüzyılda kesin olarak sona erecek ve Yüce Allah'ın hak

olan dini, Darwinistler istese de istemese de, tüm dünyaya hakim ola-

caktır. Allah'ın vaadi Haktır ve Hak olan mutlaka gerçekleşecektir. 

Allah ayetlerinde şöyle bildirir: 

De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olu-

cudur." (İsra Suresi, 81)

Haberin olsun, göktekilerin ve yerdekilerin tümü gerçekten

Allah'ındır. Haberin olsun; şüphesiz Allah'ın va'di haktır;

ancak onların çoğu bilmezler. (Yunus Suresi, 55)

Şu halde sen sabret. Gerçekten Allah'ın va'di haktır. Günahın

için mağfiret dile; akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et.

Şüphesiz, kendilerine gelmiş bulunan hiçbir delil olmaksızın,

Allah'ın ayetleri konusunda mücadele edenlere gelince; onların

göğüslerinde kendisine ulaşamayacakları bir büyüklük (iste-

ğin)den başkası yoktur. Artık sen Allah'a sığın. Şüphesiz O

hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.

(Mü'min Suresi, 55-56)

De ki: "Hak geldi; batıl ise ne (bir

şey) ortaya çıkarabilir, ne geri ge-

tirebilir." (Sebe Suresi, 49)
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Darwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek

amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsa-

tadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen

oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir

düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin

hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 350 milyonu aşkın fosilin

bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları ya-

ratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün

evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propa-

ganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlan-

masına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan

sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teori-

sinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim

dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen

yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı ta-

rafından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, pa-

leontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı,

Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış

gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok

çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vardır.



Darwin'i Yıkan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğreti

olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi

bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme, Charles Dar-

win'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin

bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı ya-

rattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına

göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük

değişimlerle farklılaşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu;

kendisinin de kabul ettiği gibi sadece bir "mantık yürütme" idi. Hatta

Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" başlıklı uzun bölümde iti-

raf ettiği gibi, teori pek çok önemli soru karşısında açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tarafından

aşılacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini umu-

yordu. Bunu kitabında sık sık belirtmişti. Ancak gelişen bilim, Dar-

win'in umutlarının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer

dayanaksız bırakmıştır. 

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel başlıkta ince-

lenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl or-

taya çıktığını asla açıklayamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekaniz-

maları"nın, gerçekte evrimleştirici bir et-

kiye sahip olduğunu gösteren hiçbir

bilimsel bulgu yoktur.
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3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir

tablo ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleyeceğiz.

Aşılamayan İlk Basamak: Hayatın Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl

önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hüc-

reden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da

milyonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu

tür bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında

bulunamadığı, teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm

bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde

durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin,

hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesa-

düflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre,

cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış ol-

malıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir id-

diadır.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit bir

yapıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri inanılan

"spontane jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen

biraraya gelip, canlı bir varlık oluşturabileceklerine inanılıyordu. Bu

dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin de buğdaydan

oluştuğu yaygın bir düşünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç de-

neyler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz buğday konmuş



ve biraz beklendiğinde bu karışım-

dan farelerin oluşacağı sanılmıştı.

Etlerin kurtlanması da hayatın

cansız maddelerden türeyebildi-

ğine bir delil sayılıyordu. Oysa

daha sonra anlaşılacaktı ki, etlerin

üzerindeki kurtlar kendiliklerinden

oluşmuyorlar, sineklerin getirip bı-

raktıkları gözle görülmeyen larvalardan

çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yaz-

dığı dönemde ise, bakterilerin cansız maddeden oluşabildikleri inancı,

bilim dünyasında yaygın bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından beş yıl sonra, ünlü

Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluşturan bu inancı kesin

olarak çürüttü. Pasteur yaptığı uzun çalışma ve deneyler sonucunda

vardığı sonucu şöyle özetlemişti: 

Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak tarihe

gömülmüştür.5

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karşı uzun

süre direndiler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin karmaşık yapı-

sını ortaya çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının

geçersizliği 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

attığı birtakım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebile-
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ceğini ispat etmeye çalıştı. Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla sonuç-

lanacak ve Oparin şu itirafı yapmak zorunda kalacaktı: 

Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık

noktayı oluşturmaktadır.6

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni konusunu

çözüme kavuşturacak deneyler yapmaya çalıştılar. Bu deneylerin en

ünlüsü, Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafından 1953 yılında dü-

zenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde olduğunu iddia ettiği gaz-

ları bir deney düzeneğinde birleştirerek ve bu karışıma enerji

ekleyerek, proteinlerin yapısında kullanılan birkaç organik molekül

(aminoasit) sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtılan bu deneyin

geçerli olmadığı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya ko-

şullarından çok farklı olduğu, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.7

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandığı

atmosfer ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti.8

Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl boyunca yü-

rütülen tüm evrimci çabalar hep başarısızlıkla sonuçlandı. San Diego

Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyacı Jeffrey Bada, evrimci Earth

dergisinde 1998 yılında yayınlanan bir makalede bu gerçeği şöyle

kabul eder:

Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdiğimizde sahip

olduğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız: Hayat yer-

yüzünde nasıl başladı?9

Hayatın Kompleks Yapısı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri

canlı yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip



olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürün-

lerden daha komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş labo-

ratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir

hücre, hatta hücreye ait tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantı-

larla açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açık-

lamaya bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden

çıkmaza girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan protein-

lerin tek bir tanesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali mate-

matiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka

proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen

oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına

bu gerçek bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için

yeterlidir. Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,
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Evrim teorisini geçersiz
kılan gerçeklerden bir ta-
nesi, canlılığın inanılmaz dere-
cedeki kompleks yapısıdır. Canlı
hücrelerinin çekirdeğinde yer alan DNA mo-
lekülü, bunun bir örneğidir. DNA, dört ayrı molekülün farklı diziliminden oluşan
bir tür bilgi bankasıdır. Bu bilgi bankasında canlıyla ilgili bütün fiziksel özellikle-
rin şifreleri yer alır. İnsan DNA'sı kağıda döküldüğünde, ortaya yaklaşık 900 cilt-
lik bir ansiklopedi çıkacağı hesaplanmaktadır. Elbette böylesine olağanüstü bir
bilgi, tesadüf kavramını kesin biçimde geçersiz kılmaktadır.
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1- Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de

birer proteindir.

2- Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın proteinin

hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı için

proteinler gerekir. 

3- Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan

protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için

DNA da gerekir.

4- Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin

önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksik-

siz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması ge-

rekmektedir.

Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA

molekülü ise, inanılmaz bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği

bilginin, eğer kağıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 900

ciltlik bir kütüphane oluşturacağı hesaplanmaktadır.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birta-

kım özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile eşlenebilir. Ama

bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda ger-

çekleşir. Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin meydana gele-

bilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın

kendiliğinden oluştuğu senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego

California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific

American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçeği şöyle itiraf

eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları

aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde

etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal yollarla

ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kal-

maktadır.10



Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine

ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul

etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan

evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Evrimin Hayali Mekanizmaları

Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin

"evrim mekanizmaları" olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçekte

hiçbir evrimleştirici güce sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır. Dar-

win, ortaya attığı evrim iddiasını tamamen "doğal seleksiyon" meka-

nizmasına bağlamıştı. Bu mekanizmaya verdiği önem, kitabının

isminden de açıkça anlaşılıyordu: Türlerin Kökeni, Doğal Seleksiyon Yo-

luyla...
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Doğal seleksiyonun evrim teorisine kazandırdığı hiçbir şey yoktur. Çünkü bu
mekanizma, hiçbir zaman bir türün genetik bilgisini zenginleştirip geliştirmez.
Hiçbir zaman bir türü bir başka türe çevirmez.



123

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam mü-

cadelesi içinde, doğal şartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kala-

cağı düşüncesine dayanır. Örneğin yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit

edilen bir geyik sürüsünde, daha hızlı koşabilen geyikler hayatta ka-

lacaktır. Böylece geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluşacaktır.

Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleştirmez, onları başka bir

canlı türüne, örneğin atlara dönüştürmez.

Dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizması hiçbir evrimleştirici

güce sahip değildir. Darwin de bu gerçeğin farkındaydı ve Türlerin

Kökeni adlı kitabında "Faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal selek-

siyon hiçbir şey yapamaz" demek zorunda kalmıştı.11

Lamarck'ın Etkisi

Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl oluşabilirdi? Darwin, kendi

döneminin ilkel bilim anlayışı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayana-

rak cevaplamaya çalışmıştı. Darwin'den önce yaşamış olan Fransız bi-

yolog Lamarck'a göre, canlılar yaşamları sırasında geçirdikleri fiziksel

değişiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu

özellikler sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örneğin Lamarck'a

göre zürafalar ceylanlardan türemişlerdi, yüksek ağaçların yaprakla-

rını yemek için çabalarken nesilden nesile boyunları uzamıştı. 

Darwin de benzeri örnekler vermiş, örneğin Türlerin Kökeni adlı

kitabında, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla bali-

nalara dönüştüğünü iddia etmişti.12

Ama Mendel'in keşfettiği ve 20. yüzyılda gelişen genetik bilimiyle

kesinleşen kalıtım kanunları, kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere

aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece doğal seleksiyon "tek

başına" ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalmış

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, doğal seleksiyonun ya-

nına "faydalı değişiklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların

genlerinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama hataları sonu-

cunda oluşan bozulmaları ekledi. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağ-

men, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yer-

yüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz,

akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani

genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia et-

mektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır:

Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlı-

lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basit-

tir: DNA çok kompleks bir

düzene sahiptir. Bu molekül

üzerinde oluşan herhangi bir

tesadüfi etki ancak zarar

verir. Amerikalı genetikçi B.

G. Ranganathan bunu şöyle

açıklar:
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Evrimciler yüzyılın başından beri
sinekleri mutasyona uğratarak,

faydalı mutasyon örneği oluştur-
maya çalıştılar. Ancak on yıllarca

süren bu çabaların sonucunda
elde edilen tek sonuç, sakat, has-

talıklı ve kusurlu sinekler oldu.
Yanda, mutasyona uğramış bir

sinek görülüyor.
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Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana ge-

lirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrim-

sel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede

özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim, ya

etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir

değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek

veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona

yıkım getirir.13

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi gelişti-

ren mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı ol-

duğu görüldü. Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması"

olarak gösterdiği mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden,

sakat bırakan genetik olaylardır. (İnsanlarda mutasyonun en sık gö-

rülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim

mekanizması" olamaz. Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettiği

gibi, "tek başına hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiçbir

"evrim mekanizması" olmadığını göstermektedir. Evrim mekanizması

olmadığına göre de, evrim denen hayali süreç yaşanmış olamaz.

Fosil Kayıtları: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun

en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirle-

rinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir di-

ğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır.

Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman

dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 
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YAŞAYAN FOSİLLER EVRİMİ YALANLIYOR

Fosil ler, ev ri min hiç bir za man ya şan-

ma dı ğı nın is pa tı dır. Fo sil ka yıt la rı nın

or ta ya koy du ğu gi bi, can lı lar sa hip ol-

duk la rı tüm özel lik ler le bir an da var ol-

muş lar ve soy la rı de vam et ti ği

müd det çe en kü çük bir de ği şik lik ge-

çir me miş ler dir. Ba lık lar hep ba lık, bö-

cek ler hep bö cek, sü rün gen ler hep

sü rün gen ola rak var ol muş tur. Tür le rin

aşa ma aşa ma oluş tu ğu id di ası nın bi-

lim sel hiç bir ge çer li li ği yok tur. Tüm

can lı la rı ya ratan Al lah'tır.

Güneş Balığı 
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 54 – 37 milyon yıl

Çayır Sivrisineği
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 48-37 milyon yıl

Deniz Kestanesi
Dönem: Paleozoik zaman,
Karbonifer dönemi
Yaş: 295 milyon yıl
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Köpüklü Ağustos Böceği
Dönem:  Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl

Sekoya Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl

Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman,
Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 – 443 milyon yıl



Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız

"ara türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir

yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sü-

rüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşır-

ken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar

ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de,

sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış

olduklarına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını

verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sa-

yılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir.

Ve bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlan-

ması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri

mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sa-

dece fosil kalıntıları arasında bulunabilir.14

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir

açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabı-

nın "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle

yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden

sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa

halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız

ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak

kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeo-

lojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? 15
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Darwin'in Yıkılan Umutları

Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında

hummalı fosil araştırmaları yapıldığı halde bu ara geçiş formlarına

rastlanamamıştır. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde edilen

bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryü-

zünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını

göstermiştir.

Ünlü İngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci

olmasına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde, türler ya

da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız; kade-

meli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz.16

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiş

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 türü-

nün, kendisinden evrimleştiği hiçbir atası olmadan, bir anda ve ku-

sursuz olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmış

olmasıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafın-

dan da kabul edilir:

Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane

iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksik-

siz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da böyle olmamıştır. Eğer böyle ol-

madıysa, bir değişim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı

türlerinden evrimleşerek meydana gelmiş olmalıdırlar. Ama eğer eksiksiz

ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir

akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir.17

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Dar-

win'in sandığının aksine, evrim değil Yaratılış'tır.



İnsanın Evrimi Masalı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,

insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın

sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 mil-

yon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları

arasında bazı "ara form"ların yaşadığı 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 may-

munu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar
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Evrim yanlısı gazete ve dergilerde çıkan haberlerde yukarıdakine benzer hayali
"ilkel" insan resimleri sıklıkla kullanılır. Bu hayali resimlere dayanarak oluştu-
rulan haberlerdeki tek kaynak, yazan kişinin hayal gücüdür. Ancak evrim bilim
karşısında o kadar çok yenilgi almıştır ki artık bilimsel dergilerde evrimle ilgili ha-
berlere daha az rastlanmaktadır.

HAYALİ
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gerçekte soyu tükenmiş bir maymun türünden  başka bir şey değil-

dir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi İngiltere ve

ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üze-

rinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu canlıların sadece

soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir

benzerlik taşımadıklarını göstermiştir.18

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani

insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar,

Australopithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı can-

lılara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluştu-

rurlar. Bu şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında

evrimsel bir ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır. Evrim teorisinin 20.

yüzyıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo

sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder.19

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo

sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin

atası olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son bul-

guları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'nın

farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını göstermektedir.20

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaşamışlar, Homo sapiens neandertalensis ve

Homo sapiens sapiens (insanı ile aynı ortamda yan yana bulunmuşlar-

dır.21

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiası-

nın geçersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi pa-

leontologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına

karşın, Darwinist teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insanımsı)

çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların biri

diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldığında ev-

rimsel bir gelişme trendi göstermemektedirler.22



Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birta-

kım "yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf pro-

paganda yoluyla ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi senaryosu,

hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosil-

leri üzerinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın

bilim adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına rağ-

men, ortada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy

ağacı olmadığı sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır. Bilimsel ola-

rak kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi

dallarına kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablo-

suna 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 dışı" sa-

yılan kısımda ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum

ötesi algılama"  kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zucker-

man, yelpazenin bu ucunu şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan bu

alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorum-

lanmasına- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herşeyin

mümkün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kim-

selerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür.23

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan bir-

takım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yo-

rumlamalarından ibarettir.
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Darwin Formülü!

Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, ister-

seniz evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de ço-

cukların bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir.

Dolayısıyla bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atom-

lar biraraya gelerek önce hücreyi oluşturmuşlardır ve sonra-

sında aynı atomlar bir şekilde diğer canlıları ve insanı

meydana getirmişlerdir. Şimdi düşünelim; canlılığın yapıtaşı

olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri bi-

raraya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Bu atom yı-

ğını, hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir

canlı oluşturamaz. İsterseniz bu konuda bir

"deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında sa-

vundukları, ama yüksek sesle dile getiremedikleri

iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla ince-

leyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin

içine canlılığın yapısında bulunan fos-

for, azot, karbon, oksijen, demir,

magnezyum gibi element-

lerden bol miktarda



koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu karışımın

içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere ek-

lesinler. Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri

kadar da protein doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı

ve nem versinler. Bunları istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar.

Varillerin başına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysun-

lar. Bu uzmanlar babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktararak nöbet-

leşe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin başında

beklesinler. Bir canlının oluşması için hangi şartların var olması ge-

rektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne ya-

parlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar.

Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papağanları, at-

ları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları,

portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları,

incirleri, zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk

renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini

oluşturamazlar. Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları,

bunların tek bir hücresini bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluşturamaz-

lar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda

başka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre

yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluşturamazlar.

Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur. Bunun aksini

iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır. Ev-

rimcilerin ortaya attığı iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, üstteki

örnekte olduğu gibi, bu gerçeği açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer

konu ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.
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Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kı-

saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde retinaya ters ola-

rak düşer. Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine

dönüştürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen kü-

çücük bir noktaya ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden sonra

beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra

şimdi düşünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin

bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapka-

ranlık, ışığın asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar ka-

ranlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir

dünyayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl tek-

nolojisi bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Ör-

neğin şu anda okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra

başınızı kaldırın ve çevrenize bakın. Şu anda gördüğünüz netlik ve

kalitedeki bu görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net

bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon şirketinin üret-

tiği en gelişmiş televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mü-

hendis bu netliğe ulaşmaya çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev

tesisler kurulmakta, araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar ge-

liştirilmektedir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de şu anda elinizde

tuttuğunuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı olduğunu

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 ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu

bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç

boyutlu görmek mümkün değil, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka

taraf daha bulanık, ön taraf ise kağıttan dekor gibi durur. Hiçbir

zaman gözün gördüğü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluşmaz. Ka-



merada da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekaniz-

manın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri size, oda-

nızda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar biraraya

geldi ve bu görüntü oluşturan aleti meydana getirdi dese ne düşü-

nürsünüz? Binlerce kişinin biraraya gelip yapamadığını şuursuz atom-

lar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan alet

tesadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de te-

sadüfen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçer-

lidir. Dış kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp

orta kulağa iletir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç

kulağa aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüş-

türerek beyne gönderir. Aynen görmede olduğu gibi duyma işlemi de

beyindeki duyma merkezinde gerçekleşir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi sese

de kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de

olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde

algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini din-

lersiniz, kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o

anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada

keskin bir sessizliğin hakim olduğu görülecektir. Net bir görüntü elde

edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses için de aynı ça-

balar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik set-

leri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sistemleri bu

çalışmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide ça-

lışan binlerce mühendise ve uzmana rağmen kulağın oluşturduğu net-

lik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. 

En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini

düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya

az da olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığınızda daha
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müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücu-

dundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuz-

dur. Bir insan kulağı, hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi cızırtılı

veya parazitli algılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar.

Bu durum, insan yaratıldığı günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar

insanoğlunun yaptığı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar

hassas ve başarılı birer algılayıcı olamamıştır. Ancak görme ve işitme

olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vardır.

Beynin İçinde Gören ve Duyan Şuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri,

kuşların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya

kitaplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok

detay okursunuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçeğe hiç-

bir yerde rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü,

ses, koku ve his olarak algılayan kimdir? Beynin içinde göze, kulağa,

burna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan bir şuur bulunmakta-

dır. Bu şuur kime aittir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hüc-

relerine ait değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret oldu-

ğunu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap

verememektedirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur.

Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kulağa ihtiyaç

duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran yüce Allah'ı düşünüp, O'ndan korkup,

O'na sığınması gerekir. 



Materyalist Bir İnanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgu-

larla açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin ha-

yatın kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim

mekanizmalarının hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin

gerektirdiği ara formların yaşamadıklarını göstermektedir. Bu du-

rumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak bir

kenara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren

modeli gibi pek çok düşünce, bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama
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evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı in-

sanlar teorinin eleştirilmesini "bilime saldırı" olarak göstermeye bile

çalışmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendi-

sinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çev-

reler, materyalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i de

doğaya getirilebilecek yegane materyalist açıklama olduğu için be-

nimsemektedirler. Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üni-

versitesi'nden ünlü bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir

evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adamı"

olduğunu şöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiş,

doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama ge-

tirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine, mater-

yalizme olan 'a priori' bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir

açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Ma-

teryalizm mutlak doğru olduğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sahneye

girmesine izin veremeyiz.24

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna ya-

şatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden

başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinç-

siz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türü-

nün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin,

ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi için-

deki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız mad-

denin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem

bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın

apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü

cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insan-

lar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve



akla sahip olan bir Yaratıcı'>nın eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yok-

tan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yara-

tıp şekillendiren Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideoloji-

nin etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her

insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran

evrim teorisinin inanılması imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla an-

layacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve

bunların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar

yapan profesörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi

bilim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların,

bunun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkaca-

ğına inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim

adamları, profesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim

teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini

kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu

derece aklını başından alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan

tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan ger-

çekleri görmelerine engel olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur.

Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tapma-

sından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz.

Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yaptıkları bu-

zağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür.

Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır.

Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri gör-

mekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu

ayetlerden bazıları şöyledir:
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Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için

fark etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını

mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük

azab onlaradır. (Bakara Suresi, 6-7)

…Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır

bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar

hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil

olanlardır. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı

yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz bü-

yülenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması,

insanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu bü-

yünün bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret ve-

rici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız

senaryolara, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları

anlaşılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz

ve cansız atomların ani bir kararla biraraya gelip; olağanüstü bir or-

ganizasyon, disiplin, akıl ve şuur gösterip kusursuz bir sistemle işle-

yen evreni, canlılık için uygun olan her türlü özelliğe sahip olan

Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle donatılmış canlıları

meydana getirdiğine inanmasının, "büyü"den başka bir açıklaması

yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı

kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa (as)

ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa

(as), Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz. Musa (as)'a, kendi

"bilgin büyücüleri" ile insanların toplandığı bir yerde karşılaşmasını



söyler. Hz. Musa (as), büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce

onların marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı

ayet şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözle-

rini büyüleyiverdiler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya)

büyük bir sihir getirmiş oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmaca-

lar"la -Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini bü-

yüleyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın

ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi

"uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatı-

verince) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-to-

parlayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onların bütün

yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Orada yenilmiş oldular ve

küçük düşmüşler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-

119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek et-

kileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşıl-

ması ile, söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir

büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara

inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddia-

lardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve

"büyü bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yakla-

şık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak

daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin

yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, geleceğin

tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna

oldum. Gelecek kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir

saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır.25
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Bu gelecek, uzakta değildir aksine çok yakın bir gelecekte insan-

lar "tesadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi

dünya tarihinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak

tanımlanacaktır. Bu şiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir

yanında insanların üzerinden kalkmaya başlamıştır. Evrim aldatma-

casının sırrını öğrenen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandığını

hayret ve şaşkınlıkla düşünmektedir.
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