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Harun Yahya

� Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n
nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve do-
lay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybet-
mesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca ol-
du¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insan-
lar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma
imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uy-
gun görülmüfltür.
� Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitapla-
r›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini
ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuya-
n›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 
� Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmi-
fle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesin-
de, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme ko-
nusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilen-
mekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.
� Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›-
l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup
okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de
birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
� Bunun yan›nda, sadece Allah'›n r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve
okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›n-
da ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en et-
kili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.
� Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli se-
bepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve
okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu-
¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin
bulundu¤una flahit olacakt›r.
� Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara
dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara,
burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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De ki:"Siz, Allah'›n d›fl›nda tapt›¤›n›z ortaklar›n›z›

gördünüz mü? Bana haber verin; yerden neyi

yaratm›fllard›r? Ya da onlar›n göklerde bir ortakl›¤› m› var?

Yoksa Biz onlara bir kitap vermifliz de onlar bundan (dolay›)

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

birlerine aldatmadan baflkas›n› vadetmiyorlar."

(Fat›r Suresi, 40)
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Harun Yahya

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,

1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Anka-

ra'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölü-

mü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve

siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n

evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwi-

nizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan

çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤›

toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çev-

rilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden

iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Ha-

run ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitapla-

r›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembo-

lik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in

Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül

enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flma-

lar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edin-

mifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddi-

alar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam

olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok

büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü,

bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›l-

m›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Ku-

ran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak, böylelikle in-

sanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel

imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek

ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve

sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne ser-

mektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n

eserleri Hindistan'dan Ameri-

Yazar ve Eserleri Hakk›nda
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ka'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malez-

ya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be-

¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,

Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca,

Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivel-

hi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›n-

da genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman etme-

sine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her

kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n far-

k›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemez-

lik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k

materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savuna-

bilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklar-

d›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya külliya-

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

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Ya-

zar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile ol-

maya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç

hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤la-

yan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet ol-

du¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla meydana

getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› ge-

nel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kur-

tarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde

edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n

dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiye-

tin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyetle-

rin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren

ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p ya-

flayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i

zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir

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

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›, Allah'›n izniyle, 21. yüz-

y›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mut-

lulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.



6



7



8

Harun Yahya

Girifl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Darwinistler Mucize Aray›fl›ndad›rlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Darwinistler Neleri Düflünmezler? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Darwinistler, Moleküler Evrimin ‹mkans›zl›¤›n› Düflünmezler . . . . . . . . . . 25

Darwinistler, Yeryüzündeki Canl›lar›n Ola¤anüstü Nitelik ve Davran›fllar  

Sergilediklerini Düflünmezler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Darwinistler, Bir Bitkinin Mucizelerle Yarat›lm›fl Oldu¤unu Düflünmezler 73

Darwinistler, Evrenin Oluflumu Üzerinde Düflünmezler . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Darwinistler, ‹nsan›n Muhteflem Yarat›l›fl›n› Düflünmezler . . . . . . . . . . . . . . 110

Darwinistler, Kabatafl Devrinin Bir Yalan Oldu¤unu Düflünmezler . . . . . . . 139

Darwinistler, Ruhun Varl›¤› Üzerine Düflünmezler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Darwinistler, 150 Y›ld›r Öne Sürdükleri Tüm ‹ddialar›n Geçersiz 

Oldu¤unu Düflünmezler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Darwinizm'in Dünyay› Aldatmas›n›n Psikolojik Nedenleri . . . . . . . . . . 168

Bilimsel Gösteri Yapmalar›, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Baz› Profesör ve Bilim Adamlar›n›n Teoriyi Savunmalar›, . . . . . . . . . . . . . . . 180

Allah ‹nanc›n› Kabul Etmekte Zorlanmalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Sahte Deliller Öne Sürmeleri, Okuyucunun Güvenini

‹stismar Etmeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Materyalizmin Mant›k Örgüsünün Yüzeysel Olmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Darwinizm'in ve Evrimin Temel Açmazlar›n› Gözard› 

Etme Yöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Görsel Telkinlerle Darwinist Büyüyü Yayg›nlaflt›rmaya Çal›flmalar› . . . . . . 203

Maymunun ‹nsana Olan Baz› Benzerliklerini Kullanmaya 

Çal›flmalar›. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Evrimin Kalabal›k Bir Kadro Taraf›ndan Savunulmas›. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Darwinistlerin Ç›rp›n›fllar›, Yarat›l›fl Gerçe¤ine Hizmettir . . . . . . . . . . . . . . . 212

Yeryüzü Aniden Yarat›l›fl›n Delillerini Verir, Evrim ise Delilsizdir . . . . . . . . 213

Sonuç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Ek Bölüm: Evrim Yan›lg›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222



Adnan Oktar

9



Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'› zikrederler ve gök-

lerin ve yerin yarat›l›fl› konusunda düflünürler. (Ve derler ki:) "Rabbi-

miz, Sen bunu bofluna yaratmad›n. Sen pek Yücesin, bizi ateflin aza-

b›ndan koru." (Al-i ‹mran Suresi, 191)

Tüm alemlerin Hakim'i olan Allah, iman eden kullar›na, yaratt›k-

lar› üzerinde düflünmelerini ö¤ütler. Bunun en önemli nedenlerinden

biri, yerde, gökte, Allah'›n yaratt›klar›n›n tümünde, Allah'›n varl›¤›na

ve üstün yarat›fl›na dair deliller bulunmas› ve tüm bunlar› görmenin,

iman eden bir insan› Allah'a daha fazla yaklaflt›rmas›d›r. Yüce Allah'a

iman eden bir insan, gördü¤ü bir çiçek tomurcu¤unda, mikroskop al-

t›nda inceledi¤i tek bir hücrede, dallar›n› gö¤e uzatm›fl muhteflem gö-

rünümlü bir a¤açta, kabu¤unun içinde paketlenmifl meyvelerde, birbi-

rinden güzel hayvanlarda ve tek bir tohum tanesinde Rabbimiz'in gü-

cünü ve büyüklü¤ünü görecektir. ‹flte bu nedenle, Allah'›n varl›¤›na

inanan bir insan›n, karfl›laflt›¤› güzellikler hakk›nda düflündükçe inan-

c› pekiflecek, iman› güçlenecektir. Çünkü tüm varl›klar›, alemlerin Rab-
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bi olan Allah yaratm›flt›r ve yeryüzünün her yerinde O'nun kudreti ha-

kimdir. 

Birçok insan›n, gördü¤ü varl›klar, inceledi¤i detaylar, ö¤rendi¤i

bilgiler üzerinde düflünmemesinin, daha do¤rusu düflünmekten kaç›n-

mas›n›n ise genellikle nedeni fludur: Allah'›n varl›¤›n› görmek isteme-

mek! Bu kiflilerden kimi genetikçidir, bilim adam›d›r; kimi DNA'y› kefl-

fetmifl bu nedenle Nobel ödülüne lay›k görülmüfltür; kimi gezegenlerin

yörüngelerini keflfetmifl, bunun üzerine say›s›z hesaplama ve çal›flma

yapm›flt›r. Kimi ise atomun derinliklerine inmifl, gözle görülmeyen ato-

malt› parçac›klar›n› tespit etmifltir; kimi botanikçidir, tek bir polenin ki-

lometrelerce yol katederek ayn› bitki türünü dölledi¤ini çok iyi bilir; ki-

mileri de insan›n sahip oldu¤u tek bir beyin hücresinin büyük bir mu-

cize oldu¤unun fark›ndad›r; kendi bedenindeki, hayvanlardaki, bitki-

lerdeki, çevresinde bulunan tüm varl›klardaki mükemmellik onun sü-

rekli olarak karfl›s›ndad›r. 
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Bu insanlar›n baz›lar›n›n önemli bir ortak özelli¤i vard›r: Gördük-

leri, çok iyi tan›d›klar› ve inceledikleri fleyler üzerine düflünmezler. Çün-

kü bu kifliler; kompleks sistemler, birbirinden hayranl›k uyand›r›c› yap›-

lar üzerinde düflündükleri takdirde Allah'›n varl›¤›n› ve yüceli¤ini de

görmüfl olacaklard›r. Bunu yaparak, Allah'›n üstün sanat›n› ve yaratt›k-

lar›ndaki muhteflem eserleri takdir etmifl olacaklard›r. Hayatlar›n› son

derece basit ve s›radan amaçlar için yaflarken, Allah için yaflaman›n ge-

reklili¤ini fark etmifl olacaklard›r. Her yerde yaln›zca Allah'›n mutlak

varl›¤› ve hakimiyeti oldu¤unu görecek ve -isteseler de istemeseler de-

Allah'›n yaratt›¤› kadere tabi olarak yaflamakta olduklar›n› kabullenmifl

olacaklard›r. ‹flte bu nedenle, kendi varl›¤›n› üstün görerek büyüklenen,

canl›lar›n yarat›lmad›klar›n› savunarak Allah için yaflamaktan kaçan,

ahirete inanmak ve onun için çabalamak yerine dünya hayat› ile tatmin

olmay› isteyen insanlar, düflünmemeyi tercih ederler. Onlar için, düflün-

dükçe karfl›laflacaklar› gerçeklerden uzaklaflabilmenin tek yolu, düflün-

memektir! Dünya tarihinin en büyük kitle aldatmacas›n›n sahibi olan

Darwinistler, bunun en baflta gelen örne¤idir. 

Bu kitab›n konusu, Yarat›l›fl gerçe¤ine karfl› savafl açm›fl bulunan,

evrenin her noktas›nda tüm ihtiflam› ile sergilenen kompleksli¤e ve gü-
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zelli¤e "tesadüf" yak›flt›rmas› yapan ve s›rf Allah'›n varl›¤›n› reddedebil-

mek için bilinçsizli¤in, fluursuzlu¤un, rastgeleli¤in; fluur, ak›l, nizam,

düzen, anlay›fl ve güzellik meydana getirdi¤ini savunmaktan çekinme-

yen Darwinistlerin "düflünmediklerini" gözler önüne sermektir. Onlar›n

düflünmeyerek üstünden geçtikleri, evrim teorisi taraf›ndan aç›klanm›fl

gibi gösterdikleri ama asla detay›na girmedikleri konular› ortaya koyup,

gerçekte teorinin tüm konularda delilsiz, çaresiz ve aciz kald›¤›n› göste-

rebilmektir. Darwinizm aldatmacas›, Darwinistlerin, insanlar› da kendi-

leri gibi düflünmemeye yöneltmeleri ve dünyadaki yaflam›n çok basit bir

aç›klamas› varm›fl telkinini yo¤un olarak yapmalar›ndan kaynaklan-

maktad›r. Ama art›k birçok insan, Allah'›n varl›¤›n›n delillerini gösteren

kitaplar, konferanslar, video filmler vesilesiyle Darwinizm aldatmacas›-

n›n fark›na varm›fl bulunmaktad›r. Bu kifliler içbir fleyin, "tesadüf" flek-

linde basit bir aç›klamas›n›n olamayaca¤›n›n bilincindedirler. Tüm ev-

rendeki ola¤anüstü gerçekler üzerinde düflünmeye, bunlar›n varl›k,

mükemmellik ve komplekslik sebeplerini araflt›rmaya bafllam›fllard›r.

Yaflad›klar› hayat›n, Darwinistlerin telkin ettikleri flekilde "basit" olma-

d›¤›n› fark etmifllerdir. Düflünmeyenler, art›k yaln›zca Darwinistlerdir. 

Adnan Oktar
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Allah'›n varl›¤›n›n say›s›z delillerinden sadece birkaç tanesini ön

plana ç›karmak ve bunlardan herhangi birinin bile Darwinistler taraf›n-

dan aç›klanamad›¤›n› gösterip sergilemek, Darwinizm'in art›k etkisini

kaybetti¤i flu dönemde oldukça büyük bir önem tafl›maktad›r. Darwi-

nistlerin neleri düflünmediklerini incelerken, geçti¤imiz yüzy›l boyun-

ca tüm dünyay› aldatmay› baflarm›fl Darwinist bilim adamlar›n›n ve

tüm di¤er evrim teorisyenlerinin gözlerini, kulaklar›n›, ak›llar›n› nele-

re kapatt›klar›n› görmüfl olacaks›n›z. Bu gerçek onlar›n, bilimsel delil-

lerle de¤il, yaln›zca uydurma bilgilerle ve aldatmaca ile hareket ettikle-

rini, insanlarla bir buçuk yüzy›ld›r alay ettiklerini, feodal, ba¤naz bir

inançla hareket ettiklerini kesin olarak kan›tlamaktad›r. 

Düflünen bir insan›n karfl›laflaca¤› gerçek fludur: Her fleyin sahibi

olan Allah, gökte ve yerde olanlar›n tümünü, tek bir emir ile, bir kere-

de yaratm›flt›r. Darwinistler ise, yarat›lm›fl tek bir taneye, tek bir hücre-

ye, tek bir kufl tüyüne aç›klama getirebilmifl de¤illerdir; gözlerini ger-

çeklere kapat›p düflünmedikleri sürece de, Allah'›n dilemesi d›fl›nda,

aç›klama getirebilmeleri imkans›zd›r. Allah'›n muhteflem eserleri, Yara-

t›l›fl gerçe¤ini her geçen gün çok daha güçlü flekilde kan›tlamaya de-

vam edecektir. Üstün ve Güç sahibi olan Allah, tüm varl›klar›n Sahibi

ve kusursuzca Yaratan›d›r. 

Göklerde ve yerde olanlar Allah'›nd›r. fiüphesiz Allah, Gani (hiç kim-

seye ve hiçbir fleye muhtaç olmayan)d›r, Hamid (hamd da yaln›zca

O'na ait)tir. E¤er yeryüzündeki a¤açlar›n tümü kalem ve deniz de -

onun ard›ndan yedi deniz daha eklenerek- (mürekkep) olsa, yine de

Allah'›n kelimeleri (yazmakla) tükenmez. fiüphesiz Allah, üstün ve

güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Lokman Suresi, 26-27) 

Bediüzzaman Said Nursi de Allah'›n muhteflem yaratmas›yla ilgi-

li olarak bir sözünde flöyle demektedir:

fiu mucize-i kudrete hangi sebep gösterilebilir? Hadsiz derecedeki acip (flaflılan,

hayret uyandıran, benzeri görülmeyen) flu sanatlar› neye isnad edebilirsin?1

Adnan Oktar
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Evrim kayd› hala flafl›rt›c› bir flekilde boflluklar› izleyen s›çramalarla doludur ve

ilginç bir flekilde, flu anda Darwin'in zaman›nda oldu¤undan daha az say›da ge-

çifl formu örneklerine sahibiz. fiunu demek istiyorum ki, fosil kay›tlar›nda Dar-

winci de¤iflimin klasik örnekleri, örne¤in at›n Kuzey Amerika'daki evrimi, eli-

mizdeki bilgiler artt›kça de¤ifltirilmek veya çöpe at›lmak zorunda kalm›flt›r. Eli-

mizde nispeten az veri oldu¤u dönemlerde güzel bir geliflme gibi görünen fley ar-

t›k çok daha kompleks ve çok daha az yavafl-geliflimseldir. Yani Darwin'in prob-

lemi hafiflememifltir.2

Chicago Üniversitesi'nden evrimci paleontolog David Raup 

1859 y›l›nda, büyük bir cehalet ortam›nda gelifltirilen evrim teori-

si, o ana kadar insanlar›n duymad›klar› bir iddia ile ortaya ç›kt›. Bu id-

dia, tüm canl› varl›klar›n, herhangi bir bilinçli müdahale olmadan, ta-

mamen tesadüfi do¤a olaylar›n›n sonucunda gelifltikleri ve yine tesa-

düfen birbirlerinden evrimlefltikleri fleklindeki inan›lmas› imkans›z

varsay›md›. Charles Darwin, teorisinin anafikrini oluflturan "canl›lar›n

baflka canl›lara dönüflebilece¤i" yönündeki iddias›n› hayali senaryolar-

la flekillendirerek "Türlerin Kökeni" kitab›n› yazd› ve bu yan›lg›dan yola
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ç›karak canl›lar›n "yarat›ld›klar›" gerçe¤ine karfl› sonuçsuz bir çabaya

girdi. 

1800'lü y›llar›n bilimsel cehalet ortam›nda kuflkusuz ki Darwin'in

bu inan›lmaz iddia için ortaya sunabilece¤i herhangi bir kan›t yoktu.

‹ddias›, hiçbir bilimsel metot ile test edilebilmifl de¤ildi. Bu iddiay› ka-

n›tlamas› gereken en büyük kaynak, yani fosil kay›tlar›, teorinin lehine

tek bir delil bile sunmam›flt›. ‹flte bu nedenle Darwin, teorinin gelecek-

te bir zamanda mutlaka kan›tlanaca¤›na inanmak istemiflti. Bir mucize

beklemiflti. Bu mucize, ona göre, bu hayali teorinin gerçekleflmifl oldu-

¤unu bir flekilde kan›tlayacakt›. 

Ard›ndan onun takipçileri mucize aray›fllar›n› sürdürdüler. Fakat

bu defa, gerçekleflmesi gereken mucizenin çap› çok daha fazla büyü-

müfltü. Bilimsel geliflmeler, canl› organizmalardaki kompleks yap›lar›n

detaylar›n› göstermifl, daha önce tan›nmayan moleküler sistemler orta-

ya ç›km›fl, DNA gibi ola¤anüstü yap›lar› gözler önüne seren genetik bi-

limi geliflmifl ve yeryüzünde Darwinistlerin aç›klamas› gereken say›s›z

Adnan Oktar
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tür keflfedilmiflti. Tüm bunlar›n yan› s›ra, fosil kay›tlar› evrimin öngör-

dü¤ü yar› geliflmifl canl›lardan tek bir örnek bile vermezken, tarihte ya-

flam›fl ve hatta ara geçifl formu olarak tan›t›lm›fl türlerin, hiçbir de¤ifli-

me u¤ramam›fl olarak günümüzde de yaflamakta oldu¤unu göstermifl-

ti. Evrim teorisi, Darwin'in döneminden bu yana aç›klamas› gereken

hiçbir iddiaya cevap verememiflti. Teori tam anlam›yla delilsizdi. 

Darwin'in bafllatt›¤› mucize aray›fl›, onu takip eden günümüz ev-

rimcileri için hala devam etmektedir. O dönemden bu yana, evrim te-

orisinin lehine hiçbir geliflme olmam›fl, tam tersine teorinin geçersizli¤i

say›s›z delille kesin olarak ilan edilmifltir. Ama Darwinistler mucize

beklentilerinden hiç ödün vermemektedirler. Evrimcilerin karfl›s›nda

aç›klamalar› gereken milyonlarca soru vard›r. Birbirlerinden evrimlefl-

ti¤ini iddia ettikleri canl›lar›n ola¤anüstü komplekslikteki, üstün has-

sasiyete sahip sistematik yap›lar›n›n nas›l ortaya ç›km›fl oldu¤u sorusu

onlar için cevaps›zd›r. Hayali evrimsel mekanizmalar›n nas›l iflledi¤ini,

nas›l yoktan canl› varl›k oluflturabildi¤i ve var olan bir canl›y› nas›l ya-

p›sal olarak tamamen farkl› baflka bir canl›ya dönüfltürebildi¤i aç›klan-

m›fl de¤ildir. Darwin'in evrim teorisi, tek bir canl›n›n tek bir prote-

inine aç›klama getirememektedir. ‹flte bu flartlar alt›nda, y›llard›r

süren beklentileri kendilerine hüsrandan baflka bir fley getir-

memifl olan günümüz Darwinistleri, mucizelere olan mut-

lak ve mecburi ba¤›ml›l›klar›n› sürdürür ve aç›klamas›z

kald›klar› konularla ilgilenmezler. Yaln›zca bunlar›n kay-

na¤›n›n mucizeler oldu¤unu iddia ederler. Say›-

s›z canl› türündeki üstün özelliklerin mucize-

lerle olufltu¤unu söylerler. Mucizeleri kim

gerçeklefltirdi sorusuna ise "tesadüf" derler.

Hafla Allah'›n ad›na tesadüf yak›flt›rmas›

yaparlar. fiu anda flahit oldu¤umuz gör-

kemli ve insan› hayranl›k içinde b›rakan

muhteflem canl›l›¤›n, mucizeler

meydana getiren tesadüfle-
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Darwin döneminde, genetik bilimi
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hakl› ç›kabilmesi için bir
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winistleri için halen de-
vam etmektedir. 



rin eseri oldu¤unu savunurlar. Birbirinden güzel kelebekleri, kaplanla-

r›, kufllar›, kedileri, penguenleri, filleri, çile¤i, fleftaliyi, menekfleyi, gü-

lü, ola¤anüstü güzellikteki ormanlar› ve üstün nitelikleriyle, düflünen,

gören, yorum yapan, anlayan kusursuz anatomik yap›s› ile insan› olufl-

turan gücün, mucizeler meydana getiren tesadüfler oldu¤unu ileri sü-

rerler. 

Amaçlar›, Allah'›n ad›n› anmamakt›r. Bir ola¤anüstülük oldu¤u-

nun, inceledikleri her canl›da bir mucizenin hakim oldu¤unun fark›n-

dad›rlar. Ancak bunu Allah'›n mucizesi olarak görmek ve bunu kabul

etmek onlara güç gelmektedir. Kendilerini ilahlaflt›rd›klar›ndan,

Allah'a kul olmay› kabullenemediklerinden, apaç›k olan bu mucizeye

gözlerini yumarlar ve her türlü bilinçli, kontrollü ve amaçl› müdahale-

de bulunmaktan yoksun olan bafl›bofl olaylar›, yani tesadüfleri kendile-

rince bir yarat›c› güç gibi ilan ederler. 

Buradaki amaç, yaflad›klar› "Allah ya varsa" korkusunu ortadan

kald›rmak (Allah'› tenzih ederiz), ahiretteki sonsuz hayat ve hesap gü-

nü fikrinden uzaklaflmak ve bundan insanlar› uzaklaflt›rmakt›r. Aksi

takdirde evrim teorisinin iddialar›, akl› bafl›nda hiçbir insan taraf›ndan

savunulabilecek iddialar de¤ildir. Mant›kl› hiçbir insan, bir canl›n›n

hücresinde dahi bilinç hakim oldu¤unu göre göre, bunun bilinçsiz sü-

reçler sonucunda ortaya ç›kt›¤›na inanamaz. Ak›ll› bir insan, hayat› bo-

yunca Darwinizm telkini almam›fl olsa ve kendisine günün birinde

Darwinist iddialar anlat›lm›fl olsa, kuflkusuz bunlar› son derece saçma

Harun Yahya

Darwinistler, kelebekleri, kaplanlar›, kufl-
lar›, kedileri, çile¤i, fleftaliyi, menekfleyi,
gülü ve üstün nitelikleriyle insan› tesa-
düflerin var etti¤ini iddia eder-
ler. Oysa düflünen bir in-
san, tesadüfleri ilahlaflt›r-
mak yerine, bir canl›n›n
hücresinde bile ak›l ol-
du¤unu ve bunun asla
fluursuz süreçlerin
sonucunda olama-
yaca¤›n› bilir. 
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bulacakt›r. Darwinizm propagandas›na maruz kalmam›fl olsa, bu in-

san, yeryüzündeki canl›l›¤› yaratan bir gücün var oldu¤unu ister iste-

mez kabul edecektir. "Canl›lar›n yapt›klar›nda, yaflamlar›nda, bedenle-

rinde bir fluur var" diyecektir. Tüm bunlar› yapan üst bir fluurun varl›-

¤›n› inkar edilemez bir gerçek olarak aç›kça görecektir. 

Adnan Oktar
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Ancak Darwinizm propagandas›, henüz okul ça¤lar›ndan itibaren

tüm bu gerçekleri söylemeyi çocuklara ve gençlere yasaklamaktad›r.

Henüz ortaokul y›llar›ndan itibaren tek ses olarak savunulan evrim te-

orisinin mant›ks›zl›¤› ve bilimsel geçersizli¤i hiçbir flekilde sorgulana-

mamaktad›r. E¤er bir insan, evrimin aksini savundu¤unda sorgulan›-

yorsa, detayl› araflt›rmalar yapacak imkan› yoksa, tek yanl› olarak kar-

fl›laflt›¤› her ortamda Darwinizm propagandas›na maruz kal›yorsa, bu-

nun aksini anlatan kitaplar evine ya da kütüphanelere sokulmuyorsa,

bu durumda Darwinistlerin istedikleri gibi, büyülenmifl bir toplulu¤un

üyesi olmas› kaç›n›lmazd›r. 

Darwinistler, son derece mant›ks›z olan evrim masal›n› insanlara

yaymak için onlar› büyülerler. Aç›klayamad›klar› her fleyin kayna¤›n›n

tesadüf mucizesi oldu¤unu öne sürerler. Aç›klayamad›klar› o kadar

çok fley vard›r ki, tek ve en kesin çözüm olarak bunlar›n detaylar›n›

"düflünmemeyi" tercih ederler. Düflünmeyerek, kendilerini ve etrafla-

r›ndaki insanlar› bir büyünün içine çeker, kendilerini ve çevrelerini al-

datmaya devam ederler. Ama bu aldan›fl ve büyünün etkisi, fluurlu bir

insan için oldukça k›sad›r. 



Yüce Allah Kuran'da insanlar›, yerde ve gökte yarat›lm›fllar üzeri-

ne düflünmeye ça¤›r›r. E¤er bir insan, tüm varl›klar›n Rabbimiz'in üs-

tün eserleri oldu¤unu görebiliyor ve buna inan›yorsa, bu eserler üzeri-

ne düflünmek onun ufkunu ve anlay›fl›n› daha da açacak, Yüce Yara-

tan›m›za olan yak›nl›¤›n› ve ahiret inanc›n› daha da pekifltirecektir.

Böyle bir insan, araflt›r›p üzerinde düflündü¤ü her fleyde bir sanat ve

ak›l oldu¤unu görecek, Rabbimiz'in üstün akl›n›, muhteflem sanat›n› ve

gücünü daha iyi kavrayabilecektir. 

Düflünmeyen bir topluluk için, mant›ks›z ve delilsiz olan evrim te-

orisine inanmak, onun propagandas› ile büyülenmek kolayd›r. Oysa

düflünen insanlar, bütün alemlerin; övgülerin en güzeline lay›k olan,

celalet ve ululuk sahibi Allah'a ait oldu¤unu aç›kça göreceklerdir. 

fiüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gündüzün art arda

geliflinde, insanlara yararl› fleyler ile denizde yüzen gemilerde,

Allah'›n ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra diriltti-

¤i suda, her canl›y› orada üretip-yaymas›nda, rüzgarlar› estirmesinde,

gökle yer aras›nda boyun e¤dirilmifl bulutlar› evirip çevirmesinde dü-

flünen bir topluluk için gerçekten ayetler vard›r. (Bakara Suresi, 164)
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E¤er akl›n evhamda (kuruntularla) bo¤ulmam›fl ise anlars›n ki; bir kelime-i kud-

reti (kudret kelimesi), mesela balar›s›n›, ekser (pek çok) eflyaya bir nevi küçük fih-

riste yapmak; ve bir sahifede, mesela insanda, flu kitab-› kainat›n ekser meselele-

rini yazmak; hem bir noktada, mesela küçücük incir çekirde¤inde, koca incir a¤a-

c›n›n program›n› derc etmek (içine almak) ve bir harfte mesela kalb-i beflerde (in-

san kalbinde), flu alem-i kebirin (kainat) safahat›nda (safhalar›nda) tecelli (orta-

ya ç›kan) ve ihata eden (içine alan, kuflatan) bütün esmas›n›n (isimlerin) asar›n›

(eserlerini, izlerini) göstermek ve bir mercimek tanesi kadar mevki tutan kuvve-

i haf›za-i insaniyede (insan›n haf›zas›nda) bir kütüphane kadar yaz› yazd›rmak

ve bütün hadisat-› kevniyenin (varl›kla ilgili olaylar›n) mufassal fihristesini

(izahl›, genifl malumatl› fihristini) derc etmek (içine almak), elbette ve elbette Ha-

l›k-› Küll-i fiey'e (her fleye gücü yeten, her fleyin Yarat›c›s› olan Allah) has ve bu

kainat›n Rabb-i Zülcelali'ne (celal sahibi ve her fleyi terbiye eden Allah) mahsus

bir hatemdir (mühürdür).3

Bediüzzaman Said Nursi,

24

Harun Yahya



DDaarrwwiinniissttlleerr  MMoolleekküülleerr  EEvvrriimmiinn  

‹‹mmkkaannss››zzll››¤¤››nn››  DDüüflflüünnmmeezzlleerr

Darwinistler, mutasyonlar›n canl›lar› gelifltirdi¤ini, onlara yeni

organlar ve özellikler katt›¤›n› iddia etmenin, depremlerin bir flehri

modernlefltirdi¤ini iddia etmek kadar ak›l d›fl› oldu¤unu, genetik bilgi-

yi art›ran yararl› mutasyonlar›n hiç gerçekleflmedi¤ini ve asla gerçekle-

flemeyece¤ini düflünmezler. 

Ne kadar çok say›da olursa olsunlar, mutasyonlar herhangi bir evrim meydana

getirmezler.4

Frans›z Bilimler Akademisi eski baflkan›, evrimci Pierre-Paul Grassé

Darwinistler gözyafllar›nda bulunan 'lizozim' enziminin birçok

bakteri türünü parçalayabilme ve mikroplar› öldürme özelli¤i sayesin-

de gözleri türlü hastal›klardan koruduklar›n›, lizozim maddesinin bi-

nalar›n temizli¤inde kullan›lan dezenfektan maddelerden bile daha et-

kili oldu¤unu ama buna ra¤men bu maddenin insan gözüne zarar ver-

medi¤ini, bunun Allah'›n tüm insanlar için yaratt›¤› bir nimet oldu¤u-

nu düflünmezler.

Adnan Oktar
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Darwinistler canl›l›¤›n cans›z

maddelerden tesadüfen olufltu¤unu id-

dia ederken 19. yüzy›lda Louis Paste-

ur'ün "Hayat ancak hayattan gelir" te-

zini ispatlad›¤›n›, cans›z maddelerin

hayat oluflturabildikleri iddias›n› bi-

limsel olarak çürüttü¤ünü düflünmez-

ler.

Darwinistler insan vücudunda

birkaç kesme fleker büyüklü¤ü kadar yer

kaplayan hipotalamusun, insan›n oluflumu

için üreme bezlerinin geliflmesi gerekti¤ini he-

saplay›p, buna bir zaman verip ve tam o dönemde o hor-

monu salg›lamas› gerekti¤ini; gözü, kula¤›, dili hatta beyni bile olma-

yan bu et kütlesinin zamandan haberdar olarak aradan geçen seneleri

hesaplamas›n›n ve buna uygun ayarlamalar yapmas›n›n kör tesadüf-

lerle aç›klanamayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler insan vücudundaki fonksiyonlar›n tam gerekti¤i

h›zda ve tam gerekti¤i sürede yerine getirilmesinin enzimlerin katk›-

s›yla oldu¤unu, bu görevleri fluursuz atomlardan oluflan enzimlerin

kendi bafllar›na ö¤renemeyeceklerini düflünmezler.

Darwinistler, milyarlarca harften oluflan bir metin yaz›s›n›n in-

san taraf›ndan hiç hata yapmadan kopyalanmas›n›n mümkün olama-

yaca¤›n›, oysaki enzimlerin DNA'y› kopyalarken milyonlarca harfi ha-

tas›z olarak bir araya getirmelerindeki ak›l ve kusursuz organizasyo-

nun Allah'›n varl›¤›n›n aç›k delili oldu¤unu düflünmezler. 

‹nsan DNA's›, bir bilgisayar program› gibidir, ancak bizim flu ana kadar ürete-

bildiklerimizden çok çok daha geliflmifltir.5

Microsoft'un baflkan› ve yöneticisi Bill Gates

Darwinistler, "bilim adamlar›n›n yapt›klar› deneyler, yaflam›n

kimyasal reaksiyonlarla kendi kendine bafllayabilece¤ini göstermifltir"

diye iddia ederler, ancak bunu gösteren tek bir deneyin bile olmad›¤›-
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n›, üstelik bilimin, bunun teorik düzeyde bile mümkün olmad›¤›n› is-

patlad›¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, yaflam›n kökenini aç›klayan önemli bir bulgu gi-

bi gösterdikleri Miller deneyini yapan Stanley Miller'in kendi olufltur-

du¤u, ilkel Dünya atmosferi ile ilgisi olmayan suni koflullarda bu dene-

yi gerçeklefltirdi¤ini, ayr›ca deneyinde sadece aminoasit sentezlendi¤i-

ni ve herhangi bir flekilde aminoasit oluflmas›n›n, kesinlikle canl›l›k

oluflmas› anlam›na gelmedi¤ini düflünmezler. 

Aminoasitler proteinlerin yap› tafllar› olabilirler ancak yap› tafllar›yla bir araya

getirilmifl bir yap› aras›nda dünyalar kadar fark vard›r. Nas›l ki birkaç tu¤lan›n

keflfi az ötede bir evin bulundu¤unu göstermez, ayn› flekilde bir aminoasit y›¤›n›

da yaflam›n gerektirdi¤i, protein gibi büyük ve özelleflmifl moleküllerden uzun

uzun yollar uzaktad›r.6

Astronom ve evrimci Paul Davies

Darwinistler, tek bir canl› hücrenin oluflma-

s› için yüzlerce farkl› proteinin, DNA kodlar›n›n,

bunlar› yorumlayan enzimlerin, seçici geçirgen bir

hücre zar›n›n, k›sacas› çok kompleks bir mekanizmalar

bütününün oluflmas› gerekti¤ini, böyle bir sistemin te-

sadüfen olufltu¤una inanman›n tek kelimeyle imkans›-

za inanmak oldu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler DNA'n›n, canl›lardaki bütün de-

taylar› içeren bir bilgi oldu¤unu, bu dev molekülün,

Adnan Oktar

Darwinistler, laboratuvarda gerçek-
lefltirilen aminoasit sentezinin canl›-
l›k oluflmas› anlam›na gelmedi¤ini,
dolay›s›yla evrime delil oluflturmad›-
¤›n› düflünmezler. 
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"nükleik asit" ad› verilen dört farkl› molekülün art arda dizilmeleriyle

olufltu¤unu, bu dört molekülün, dört harfli bir alfabe gibi, vücutta üre-

tilecek tüm organik moleküllerin bilgisini saklad›¤›n› yani bu molekül-

lerin rastgele de¤il, belirli bir bilgiye göre dizildi¤ini, bu bilginin de

kendi içinde cümlelere, paragraflara -genlere- ayr›ld›¤›n›, her genin,

vücuttaki farkl› detaylar› -örne¤in fleker yendi¤inde bunu hücrelerin

içine alacak olan insülin hormonunun formülünü veya gözdeki fleffaf

kornea hücrelerinin yap›s›n›- tarif etti¤ini, DNA'da yer alan bu muaz-

zam bilginin Darwinizm'in tesadüf iddialar›n› çürüttü¤ünü düflünmez-

ler. 

Çekirdekteki 46 kromozomun her biri, bir insan ile ilgili tüm

bilgileri tafl›yan genlere sahiptir. Darwinistler, insan vücudunda bulu-

nan bütün organlar›n, hücrelerde yer alan genlerin tarif etti¤i bir plan

çerçevesinde infla edildiklerini, örne¤in, vücutta derinin 2.559, beynin
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Hücre

Kromozom

DNA

‹nsan vücudunda bulunan organlar, kromo-
zomda yer alan genlerin tarif etti¤i bir plan
çerçevesinde infla edilirler. Darwinistler, in-
san bedeninin, genlerinde kodlanm›fl bir
plan ve ak›l vesilesiyle kontrol edilmekte ol-
du¤unu düflünmezler. 



29.930, gözün 1.794, tükürük bezinin 186, kalbin 6.216, gö¤sün 4.001,

akci¤erin 11.581 gen taraf›ndan kontrol edildi¤ini düflünmezler.

Darwinistler, do¤ada 200'ün üzerinde aminoasit bulundu¤unu

ancak canl›lar› oluflturan yararl› proteinlerin her zaman için bu

aminoasitlerin sadece 20 tanesinden olufltu¤unu, böyle bir seçimin te-

sadüfen oluflamayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, proteinlerin canl›l›k için son derece önemli olan

moleküler flekillerinin temel belirleyicisinin proteinleri oluflturan

aminoasitlerin s›ralamas› oldu¤unu, tek bir aminoasit bir sonraki

aminoasite uygun bir s›ralamada birleflmezse proteinin tüm ifllevini yi-

tirece¤ini, proteinleri oluflturan aminoasitlerin nas›l her seferinde uy-

gun dizilime ulaflt›klar›n› düflünmezler.

Darwinistler, protein üretiminin yap›labilmesi için DNA'dan

al›nan bilginin do¤ru olarak kopyalanmas› ve

bunun için de öncelikle DNA molekülünün

merdiven gibi birbirine dolanm›fl kollar›n›n

ayr›lmalar› gerekti¤ini, bu ay›rma ifllemin-

de görevli olan moleküllerin bunu biliyor

olduklar›n› düflünmezler.

Darwinistler, çamurlu bir suda kendili¤inden bir proteinin

oluflmas›n›n, bunun hemen arkas›ndan di¤er proteinlerin oluflmas›n›n,

daha sonra bunlar›n bir araya gelerek, hücreyi oluflturup bir canl› orga-

nizma meydana getirmelerinin imkans›z oldu¤unu düflünmezler.

Konu yaflam›n kökenleri oldu¤unda birkaç somut gerçekle yetinmek zorunda ol-

mam›z utanç verici bir durum. Yeryüzünde yaflam›n ilk kez ne zaman ve nere-

lerde ortaya ç›kt›¤› konusunda üstün körü bir bilgiye sahip olsak bile, söz konu-

su bu sürecin nas›l geliflti¤ine ve yaflamdan yoksun, bir öbek kimyasal›n nas›l

apans›z bir araya gelerek ilk canl› hücreye dönüfltükleri konusuna gelince kala

kal›yoruz.7

Cumhuriyet Bilim Teknik dergisi

Darwinistler, DNA'da herhangi bir basamaktaki, örne¤in

1 milyar 719 milyon 348 bin 632'nci basamaktaki bir harfin yanl›fl kod-

Adnan Oktar
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lanmas› gibi bir hatan›n bile, hücre için, dolay›s›y-

la insan için korkunç sonuçlara yol açabilece¤ini,

dolay›s›yla bu kodlaman›n tesadüflerle aç›klanmas›-

n›n imkans›z oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, ortamda bütün gerekli nükle-

otidlerin bulundu¤unu, bunlar›n aralar›nda ba¤-

lanmas› için gereken bütün kompleks molekülle-

rin ve ba¤lay›c› enzimlerin hepsinin haz›r oldu-

¤unu farz etsek bile, bu nükleotidlerin istenen

s›rada dizilmesi ihtimalinin 41000'de bir, di¤er

bir ifadeyle, 10600'de bir (yani matematikte s›-

f›r) ihtimal oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, de¤il milyonlarca basa-

maktan oluflan DNA molekülünün, DNA'y›

oluflturan 200.000 genden tek bir tanesinin bi-

le tesadüfen oluflabilme ihtimalinin imkâns›z

oldu¤unu ve bilimin bunu ispat etti¤ini dü-

flünmezler.

Darwinistler, hücrenin içinde; enerjiyi

üreten santraller; yaflam için zorunlu olan en-

zim ve hormonlar› üreten fabrikalar; üretilecek

bütün ürünlerle ilgili bilgilerin kay›tl› bulundu¤u

bir bilgi bankas›; bir bölgeden di¤erine hammadde-

leri ve ürünleri nakleden kompleks tafl›ma sistemleri,

boru hatlar›; d›flar›dan gelen hammaddeleri ifle yaraya-

cak parçalara ayr›flt›ran geliflmifl laboratuvar ve rafineri-

ler olmadan çal›flamayaca¤›n›, dolay›s›yla hücrenin tesa-

düflere yer vermeyecek mükemmellikte bir yarat›l›fl hari-

kas› oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler canl›l›¤›n mutasyonlar sonucunda

evrimleflti¤ini iddia ederken mutasyonlar›n %99'unun

canl›lara zarar verdi¤ini düflünmezler. 

Harun Yahya

30



Bir televizyonun devrelerinde meydana gelecek bir rastlant›sal de¤iflimin görün-

tüyü gelifltirmeyece¤i gibi, hayat› oluflturan ve yüksek seviyede entegre olmufl

kimyasal ifllemler sisteminde meydana gelecek bir de¤iflimin de yaflam› zarara

u¤rataca¤› kesindir.8

Radyasyon ve mutasyon uzman› James F. Crow

MIT'de (Massachusetts Institude of Technology), Elektrik Mühendisli¤i Fakül-

tesi Profesörü Murray Eden, 'Neo-Darwinist Evrimin Bilimsel Teori Olarak Ye-

tersizli¤i' bafll›kl› makalesinde, adaptasyon amaçl› bir de¤iflimi meydana getir-

mek için alt› mutasyon gerekiyorsa, bunun tesadüf eseri ancak bir milyar y›lda

bir gerçekleflece¤ini, e¤er iki düzine gen dahil olacaksa, bu durumda Dünya'n›n

yafl›ndan daha uzun bir sürenin, daha do¤rusu 10,000,000,000  (on milyar) y›-

la ihtiyaç olaca¤›n› göstermifltir.9

‹ngiliz bilim yazar› Gordon Rattray Taylor

Darwinistler canl›l›¤›n kör tesadüfler sonucu olufltu¤unu

iddia ederken ortalama büyüklükteki bir protein molekülünün tesadü-

fen oluflma ihtimalinin 10300 de bir ihtimal oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler ifllev gören bir proteinin tesadüfen oluflmas› için

ise 10950 de bir ihtimal gerekti¤ini hiç düflünmezler.

Darwinistler bu ihtimalleri de¤erlendirirken, matematikte

1050'de 1'den küçük ihtimallerin pratikte "s›f›r ihtimal" kabul edildi¤ini

düflünmezler.

Darwinistler 19. yüzy›l teknolojisi ile su dolu bir balon olarak

gördükleri ve tesadüfen olufltu¤unu iddia ettikleri hücrenin bilim

adamlar›n›n benzetmesiyle, New York flehri kadar kompleks bir yap›-

ya sahip oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler milimetrenin 100'de

biri büyüklü¤ündeki hücrelerimizin için-

deki "mitokondri" denen enerji santralinin,

bir petrol rafinerisinden ya da bir hidroelektrik

santralinden daha kompleks oldu¤unu dü-

flünmezler.

Adnan Oktar
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Tek bir protein bile tesadüfen oluflamaz. Darwinist-
ler, henüz canl›l›¤›n yap› tafl›n›n evrimle nas›l orta-
ya ç›km›fl olabilece¤ini aç›klayamam›fllard›r. 



Darwinistler fluursuz tesadüfler sonucu olufltu¤unu

iddia ettikleri, insan bedenindeki 100 trilyon hücrenin her bi-

rinde mevcut olan DNA moleküllerinden tek bir tanesinde bir

milyon ansiklopedi sayfas›n› dolduracak bilgi bulundu¤unu

düflünmezler.

Darwinistler, hücrelerin, göz, saç, kemik, deri, mide ve-

ya baflka bir alanda özelleflmelerini DNA'y› oluflturan fluursuz

atomlar›n nas›l belirledi¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, tek bir bakterinin DNA's›n›n, her bi-

ri 100.000 kelimelik 20 romana denk bir bilgi içerdi¤ini

düflünmezler. 
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Darwinistler, moleküllerin fluurlu bir varl›k gibi kararlar ald›k-

lar›n›, ifl bölümü yapt›klar›n›, yapt›klar› ifllerde tasarruflu davrand›kla-

r›n› düflünmezler.

Darwinistler, ünlü bir moleküler biyolog olan Profesör Micha-

el Denton'un "Hücrenin yak›n›na gelip onu inceledi¤imizde, üzerinde-

ki milyonlarca küçük kap›yla karfl›lafl›r›z. Ve e¤er bu kap›lar›n herhan-

gi birinden içeri girersek, ola¤anüstü bir teknoloji ve bizi flaflk›nl›¤a dü-

flürecek bir komplekslikle yüz yüze geliriz."10 sözünü düflünmezler.

Evrimde aç›klanmas› en zor olan kademelerden biri de bu ilkel canl›lardan, nas›l

olup da organelli ve karmafl›k hücrelerin meydana geldi¤ini bilimsel olarak aç›k-

lamakt›r. Esas›nda bu iki form aras›nda gerçek bir geçifl formu da bulunamam›fl-

t›r. Bir hücreliler ve çok hücreliler bu karmafl›k yap›y› tümüyle tafl›rlar, herhan-

gi bir flekilde daha basit yap›l› organelleri olan ya da bunlardan birinin daha il-

kel oldu¤u bir gruba veya canl›ya rastlanmam›flt›r. Yani tafl›nan organeller her

haliyle geliflmifltir. Basit ve ilkel formlar› yoktur.11

Prof. Dr. Ali Demirsoy

Darwinistler, karbondioksit, üre gibi zararl› maddelerin vücut-

tan at›lmas›, kanda tafl›nan at›k ve yararl› maddelerin birbirlerinden

ay›rt edilmesi ve bu maddelerin do¤ru yerlere ulaflt›r›lmas› gibi hayati

ifllemleri, bilinçsiz kan hücrelerinin kendi bafllar›na gerçeklefltiremeye-

ceklerini düflünmezler. 

Darwinistler, kandaki tafl›y›c› proteinlerden biri olan albümin

molekülünün, ya¤lar›, zehirleri, ilaçlar›, besin maddelerini nas›l birbi-

rinden ay›rt edebildi¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, albümin gibi atomlardan oluflmufl fluursuz bir

molekülün karaci¤eri, safray›, mideyi tan›y›p, tafl›d›¤› maddeleri

flafl›rmadan, yan›lmadan, hiç hata yapmadan her seferinde

do¤ru yere ve ihtiyaç oran›nda b›rakt›¤›n› dü-

flünmezler. 

Adnan Oktar
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Darwinistler, vücuda giren virüs, bakteri gibi yabanc› madde-

lerin kanda bulunan antikor ve lökosit ad› verilen savaflç›lar taraf›ndan

zarars›z hale getirildi¤ini düflünmezler. 

Darwinistler genetik kopyalaman›n yine bir hayvandan al›nan

hücreyle yap›ld›¤›n›, yoktan birfleyin var edilmedi¤ini,

hatta bunun yarat›l›fla bir delil oldu¤unu düflün-

mezler.

Darwinistler her fleyin maddeden iba-

ret oldu¤unu söylerken DNA sarmal›n›n içer-

di¤i "bilgi"nin madde olmad›¤›n› düflünmez-

ler. 

Darwinistler, sadece basit bir bakteri-

de bulunan 2000 çeflit proteinin rastlant›sal

olarak meydana gelme ihtimalinin, 1040.000 'de 1

yani imkans›z oldu¤unu düflünmezler.12

Darwinistler, tek bir yumurta hücresi-

nin bölünerek, birbirlerinden farkl›laflm›fl sa-

y›s›z hücreyi meydana getirdi¤ini, bu hüc-

reler aras›nda mükemmel bir iletiflim ve

Harun Yahya

Darwinistler, tek bir hücre-
nin bölünmesiyle gören,

duyan, hisseden bir insan›n
nas›l tesadüfen oluflabilece¤i-

ni aç›klayamamaktad›rlar. 
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iflbirli¤inin var oldu¤unu ve bunun

bilim adamlar›n›n ak›l erdiremedi¤i

olaylardan biri oldu¤unu düflün-

mezler.

Darwinistler Sitokrom-C

isimli proteinin, belli bir

aminoasit dizilimine sa-

hip oldu¤unu ve bunun

tesadüfen oluflma ihti-

malinin, bir maymunun

daktiloda hiç yanl›fl yap-

madan insanl›k tarihini yaz-

ma olas›l›¤›ndan daha az oldu-

¤unu 13 düflünmezler. 

Darwinistler, her fleyin

tesadüfen olufltu¤unu öne sürerken

hücre içinde bulunan DNA'daki bilginin bile ha-

la insanlar taraf›ndan tam olarak çözülemedi¤ini düflünmezler.

Darwinistler hücrenin bilgi bankas› DNA'n›n, canl›larda adeta

mimar, mühendis, koku eksperi, botanikçi, laborant, iç mimar, desina-

tör, ressam, doktor ve daha saymakla bitiremeyece¤imiz bir çok usta

sanatç› ve bilim adam›n›n görevini üstlenen bir planlama merkezi ola-

rak görev ald›¤›n› düflünmezler.

Evrimde bir "ilerleme" olmufl mudur? Günümüzdeki bitkiler ve hayvanlar, ken-

dilerinden önce gelenlerden daha m› geliflmifltir, ya da en az›ndan daha m›  komp-

lekstir? Elbette hay›r. Tabi ki bakterilerin, devekuflu ya da filden daha az hareket-

li parçadan olufltu¤u için daha basit bir canl› oldu¤u do¤rudur, fakat DNA's› fi-

linki kadar zengindir ve bulundu¤u koflullar içinde bir omurgal› kadar baflar›yla

ifllev yapar. Hatta baz› bakterilerin 3 milyar y›l öncesine kadar izlenebilecek ke-

sintisiz bir nesil olmalar› nedeniyle, di¤er birçok canl›dan daha iyi bir ifl baflar-

d›klar› söylenebilir. Çünkü birçok canl› formu ya öldüler, ya da yok oldular, veya

bununla karfl›laflacaklar.14

Evrimci Deniz biyolo¤u Richard Ellis 
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Darwinistler, proteinlerin, tüm canl›l›¤›n bilgisini tafl›yan DNA

molekülünün kopyalanmas› ve bilgi üretmesi, hücre bölünmesini sa¤-

lamas› gibi hayati ifllemleri nas›l bilmekte oldu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler, tesadüfen olufltu¤unu iddia ettikleri fluura ve ak-

la sahip olmayan proteinlerin, ekipler halinde çal›flarak hücrenin tüm

kimyasal parçalar›n› infla ettiklerini, ayn› zamanda gerekti¤inde parça-

lad›klar›n› ve bu küçük parçalar› kullanarak hücrenin kullanaca¤› basit

bilefliklere ay›rd›klar›n› düflünmezler. 

Darwinistler, görme iflleminde yer alan say›s›z proteinin tümü-

nün görevini yapabilmesi için en uygun moleküler yap›ya sahip olma-

lar› gerekti¤ini ve bunun asla tesadüfen gerçekleflemeyece¤ini düflün-

mezler. 

Darwinistler, retinan›n koni hücrelerindeki moleküllerin bir

araya gelerek renkli görmeyi sa¤layan proteinleri nas›l oluflturabildik-

lerini, bu proteinlerin nas›l olup da milyonlarca y›ld›r yaflayan insan-

larda ayn› yap›ya sahip oldu¤unu ve eksiksiz flekilde görevlerini yeri-

ne getirdiklerini düflünmezler. 

Darwinistler, moleküllerin, iddia ettikleri flekilde tesadüfen bir

araya gelerek, gözü ultraviyole ›fl›nlar›n›n zararl› etkilerinden koruyan

melanin proteinini nas›l oluflturabildiklerini düflünmezler. 

Darwinistler, proteinlerin, do¤ada bulunan 200'den fazla

aminoasit aras›ndan yaln›zca 20 tanesinden oluflmakta oldu¤unu ve

böyle bilinçli bir ayr›ma hiçbir flekilde aç›klama getirememifl olduklar›-

n› düflünmezler. 

Darwinistler, canl› yap›larda nas›l tek bir tane bile sa¤ elli

aminoasit bulunmad›¤›n›, böyle bilinçli bir ayr›m›n nas›l meydana ge-

lebildi¤ini düflünmezler. 

Moleküler evrim, evrimsel akrabal›klar›n ortaya ç›kar›lmas› için neredeyse pale-

ontolojiden daha üstün bir metot olarak kabul edilmeye baflland›. Bir moleküler

evrimci olarak bundan gurur duymam gerekirdi. Ama aksine, türlerin düzenli

bir geliflme kaydetti¤ini göstermesi gereken moleküler benzerliklerin pek çok is-
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tisnas› olmas› oldukça can s›k›c› görünüyor. Bu istisnalar o kadar çok ki, gerçek-

te, istisnalar›n ve tuhafl›klar›n daha önemli bir mesaj tafl›d›klar›n› düflünüyo-

rum.15

South Carolina Üniversitesinden Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Profesörü

Christian Schwabe

Darwinistler, proteinlerin oluflabilmesi için, do¤adaki 200'den

fazla aminoasit çeflidi aras›ndan 20 tanesinin do¤ru olarak seçilmesi,

her birinin sol-elli olmas› ve do¤ru dizilimde bulunmalar› gibi birkaç

aflamal› bilinçli seçilimin nas›l meydana geldi¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, proteinlerin sadece sol-elli aminoasitlerden olufl-

mas› ihtimalinin 10210'da 1 oldu¤unu, böylesine büyük bir say›n›n "s›-

f›r" ihtimale denk geldi¤ini ve dolay›s›yla tesadüfen gerçekleflmesinin

imkans›z oldu¤unu düflünmezler. 
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sol-elli aminoasit

COOH COOH

R R
C CH H

NH2
NH2

sa¤-elli aminoasit

Aminoasitler do¤ada sa¤-elli ve sol-elli olmak üzere iki türde bulunurlar.
Proteinleri oluflturan aminoasitler ise mutlaka sol-elli olmal›d›r. Darwinist-
ler, böylesine özel bir seçilimin, fluursuz süreçlerle gerçekleflemeyece¤i-
ni düflünmezler. 



Darwinistler, görme ya da iflitme kabiliyetleri olmayan, fluur-

suz atomlar›n bir araya gelmesiyle oluflan aminoasitlerin, nas›l canl›lar

için son derece gerekli olan, mükemmel yap›lara sahip proteinleri olufl-

turabildiklerini düflünmezler. 

Darwinistler, tesadüfen olufltu¤unu iddia ettikleri aminoasitle-

rin, nas›l her protein için farkl› bir dizilimde s›ralanmay› bildi¤ini ve bu

dizilimleri nas›l hatas›z biçimde oluflturdu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler, son derece küçük olan protein molekülünün için-

deki atomlar›n, nas›l bir plana uygun olarak dizilmekte ve sonra nas›l

yine bu düzene uygun olarak bükülüp k›vr›lmakta olduklar›n›, bu özel

yap›n›n her protein için ayr› ayr› belirlenmifl oldu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler kör tesadüfler sonucu olufltu¤unu iddia ettikleri

sinir hücresinin, neden kokuyu elektrik sinyaline dönüfltürme ihtiyac›

duydu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, vücutta demir oran› yükseldi¤inde vücudun de-

mir üretimini durdurmaya nas›l karar verdi¤ini, nas›l bilinçli davrana-

bildi¤ini ve bu bilinci evrim teorisinin hiçbir flekilde aç›klayamad›¤›n›

düflünmezler. 

Bafllang›çta ilkel çorbada meydana gelen ilk hücreden Homo sapiens'in muhte-

flem inceliklerine do¤ru ilerleyen hayat›n evrimi –herkesin bildi¤i gibi – daha faz-

la kompleksli¤e do¤ru ilerleyen uzun bir yolculuktur. Fakat bu herkesin bildi¤i
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fiekilde yan zinciri ile birlikte gösterilen bir aminoasit zinciri görülmektir. Bu zincirde yer
alan aminoasitlerden herhangi birinin yerinin de¤iflmesi veya yerinden ç›kart›lmas›, bu
protein molekülünü ifle yaramaz hale getirir. Dolay›s›yla buradaki dizilim kesinlikle rast-
gele de¤il, bir plan sonucu oluflur.



konuda bir sorun vard›r ki… bu da, do¤ru oldu¤unu gösteren hiçbir kan›t bu-

lunmamas›d›r.16

Discover dergisinin k›demli editörlerinden Lori Oliwenstein

Darwinistler, çamurlu bir suyun içinde tesadüfen olufltu¤unu

iddia ettikleri proteinin nas›l meydana geldi¤ini, ikincisinin de olufla-

rak nas›l onunla birleflti¤ini, üçüncünün de bunlara nas›l eklendi¤ini ve

bu imkans›z sistemin bu flekilde nas›l devam etti¤ini ve en sonunda

tüm bunlar›n bir araya gelerek tesadüfen bir hücre haline gelip canlan-

mas›n›n mümkün olmad›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, tamamen bilinçsiz süreçlerle olufltu¤unu iddia

ettikleri hücrenin içinde nas›l çekirdek olufltu¤unu, oluflsa bile bunun

nas›l canland›¤›n› aç›klayamad›klar›n› düflünmezler. 

Darwinistler, anne karn›nda, bilinçsiz embriyo hücrelerinin

da¤›n›k bir haldeyken nas›l bir araya gelmeye karar vererek, yan yana

s›ms›k› bir duvar gibi birlefltiklerini ve hiçbir flekilde kan›n s›zmad›¤›

çok sa¤lam bir boru sistemi olan damarlar› oluflturduklar›n› düflün-

mezler. 

Darwinistler, nefes borusunun üzerinde yer alan, küçük bir do-

kudan oluflan kapakç›¤›n yutkunurken otomatik olarak nefes borusu-

nu kapatt›¤›n›, bu sayede yemek yerken nefes borusuna su veya yiye-

cek kaçmas›n›n engellenmifl oldu¤unu ve yutkunma iflleminden sonra

kapakç›¤›n nefes borusundan hava geçmesini sa¤lamak için tekrar aç›l-

d›¤›n›, böyle bir mekanizman›n tesadüfen oluflmas›n›n imkans›z oldu-

¤unu düflünmezler. 
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Darwinistler, basit bir salg› zannedilen tükürük salg›s›n›n ger-

çekte çok hassas oranlara sahip çeflitli kimyasal maddeler içerdi¤ini, tat

veren moleküllerin tükürük içinde çözülerek dilin üzerindeki tad alg›-

lay›c› sinir uçlar›yla birleflti¤ini, ancak bu flekilde yedi¤imiz yiyecekle-

rin tad›n› alabildi¤imizi ve moleküler düzeyde son derece hassas olan

bu ola¤anüstü sistemin kesin olarak tesadüfen oluflamayaca¤›n› dü-

flünmezler. 

Darwinistler, vücudumuzda bulunan yaklafl›k iki yüz çeflit

hücrenin içindeki tüm proteinlerin yap›s›nda ve fleklinde hiçbir hatan›n

olmad›¤›n› ve her bir proteinin kendi yapaca¤› görevi eksiksiz flekilde

bildi¤ini, bunun hiçbir flekilde tesadüfen olamayaca¤›n› düflünmezler. 
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Darwinizm’in sözde for-
mülüne göre, çamur +
zaman + tesadüf + rast-
gele do¤a olaylar›; canl›-
lar›, bilim adamlar›n›,
teknolojiyi ve medeniyeti
oluflturmufltur. Darwi-
nizm'in mant›¤› iflte bu
derece ilkel ve yüzeysel-
dir. Darwinistler, bu yü-
zeysel mant›¤› ayakta
tutmak istediklerinden,
karfl›laflt›klar› sistemler
ve mucizeler üzerinde
düflünmek istemezler. 



"Moleküler düzeyde, her canl› s›n›f›, özgün, farkl› ve di¤erleriyle ba¤lant›s›zd›r.

Dolay›s›yla moleküller, ayn› fosiller gibi, evrimci biyoloji taraf›ndan uzun za-

mand›r aranan teorik ara geçifllerin olmad›¤›n› göstermifltir... Moleküler düzey-

de hiçbir organizma bir di¤erinin "atas›" de¤ildir, di¤erinden daha "ilkel" ya da

"geliflmifl" de de¤ildir... E¤er bu moleküler kan›tlar bundan bir as›r önce var ol-

sayd›... organik evrim düflüncesi hiçbir zaman kabul görmeyebilirdi."17

Moleküler Biyolog Michael Denton 

Darwinistler, vücutta herhangi bir protein ihtiyac› oldu¤unda

yine protein olan baz› habercilerin, adeta bilinçli bir flekilde nereye bafl-

vurmalar› gerekti¤ini bildiklerini, tüm vücutta ilgili yeri bulabildikleri-

ni, ihtiyaç mesaj›n› do¤ru yere do¤ru flekilde iletebildiklerini düflün-

mezler. 

Darwinistler, tesadüfen olufltu¤unu iddia ettikleri insan vücu-

du içinde, birbirlerini hiçbir flekilde görmeyen, birbirlerinin nerede ol-

duklar›n› bilmeyen hücrelerin, birbirleriyle, ola¤anüstü yap›daki hor-

monlar yoluyla nas›l iletiflim kurabildiklerini düflünmezler. 

Darwinistler, RNA polimeraz enziminin, hücre içindeki ifllerin

aksamamas›, ihtiyac›n do¤ru karfl›lanmas›, k›sacas› hücre yaflam›n›n

devam edebilmesi için do¤ru proteinin üretilmesini sa¤lamak amac›y-

la DNA'dan do¤ru bilgiyi seçerek alabilme bilincine sahip oldu¤unu,

fluursuz, rastgele olaylar›n ise bilinç meydana getirmesinin elbette im-

kans›z oldu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler, söz konusu RNA polimeraz enziminin seçimini,

DNA gibi ola¤anüstü bir molekülün sahip oldu¤u 3 milyar harf aras›n-

dan yapt›¤›n› ve uygun protein için yapt›¤› bu harf seçiminde hiçbir za-

man hataya düflmedi¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, protein üretiminin yap›labilmesi için DNA mole-

külünün merdiven fleklindeki kollar›n›n aç›lmas› gerekti¤ini, RNA po-

limeraz enziminin gerçeklefltirdi¤i bir ayr›lma s›ras›nda özel bir enzi-

min de aç›lm›fl olan sarmal›n iki ucunu tutarak sürtünmeye engel oldu-

¤unu, baflka özel enzimlerin sarmallar›n birbirlerine dolaflmas›n› engel-

ledi¤ini ve daha pek çok enzimin devreye girdi¤i bu kopyalama ifllemi-

nin her safhas›nda bilinç hakim oldu¤unu düflünmezler. 
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Darwinistler, DNA'n›n

kopyalanmas› için enzimlere

ihtiyaç oldu¤unu, enzimlerin

yaflam bulmas› için de DNA'ya

ihtiyaç oldu¤unu, dolay›s›yla

bu ikisinin ayn› anda ayn› yer-

de bulunmas› gerekti¤ini, Dar-

winizm'in tesadüflerle aflamal›

evrim iddias›na göre ise bunun

mümkün olamayaca¤›n› dü-

flünmezler. 

Son derece kompleks yap›lara sahip

olan proteinlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› za-

manda rastlant›sal olarak oluflmalar›

son derece ihtimal d›fl›d›r. Ama bunla-

r›n birisi olmadan di¤erini elde etmek

de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla in-

san, yaflam›n kimyasal yollarla ortaya

ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› so-

nucuna varmak zorunda kalmakta-

d›r.18

Evrimci mikrobiyolog Dr. Leslie Orgel 

Darwinistler, insan vü-

cudunda ilgili enzimin, ilgili

yerde bulunmas› gerekti¤ini

nereden bildi¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, yeni üretilmifl birçok proteinin, hücre içinde bir-

çok moleküler makine ile hareket ettiklerini, bu makinelerin baz›lar›n›n

proteini tuttu¤unu ve ulaflmas› gereken yere kadar götürdü¤ünü ve

ulaflmas› gereken yeri asla kar›flt›rmad›¤›n› düflünmezler. 
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Polimeraz
enzimi

Topoizomeraz
enzimi

Orjinal DNA
sarmal›

Helikaz enzimi

Polimeraz
enzimi

Ligaz
enzimi

DNA'n›n kopyalanmas›
için say›s›z enzimin
haz›r bulunmas›, en-
zimlerin üretimi için de
DNA'n›n var olmas›
gerekir. Bu durumun
evrimle aç›klanmas›
mümkün de¤ildir. 



Darwinistler, insülin proteininin vücuttaki fleker fazlas›n› depo-

lama emrini verdi¤ini ve böylelikle gerekti¤i anda kanda ve depoda fle-

ker bulundu¤unu, aksi takdirde hücrenin fleker ihtiyac› karfl›lanamad›-

¤›nda ölümün kaç›n›lmaz oldu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler, adrenalin hormonunun, ancak olmas› gereken ya-

p›ya sahip oldu¤unda kas, kalp ve kan hücreleri taraf›ndan tan›nabile-

ce¤ini, bu hücrelerdeki faaliyetleri uyarabilece¤ini ve böylelikle de vü-

cudun fiziki bask›lara karfl› korunabilece¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, hücre içinde, 80'in üzerinde ribozom, 20'nin üze-

rinde aminoasit habercisi olan moleküller, bir düzinenin üzerinde yar-

d›mc› enzim, 100'ün üzerinde son ifllemleri gerçeklefltiren enzimler, 40'›n

üzerinde RNA molekülü olmak üzere yaklafl›k 300 makromolekülün

protein sentezinde bir koordinasyon içinde çal›flt›klar›n› düflünmezler. 
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DDaarrwwiinniissttlleerr,,  YYeerryyüüzzüünnddeekkii  CCaannll››llaarr››nn  

OOllaa¤¤aannüüssttüü  NNiitteelliikk  vvee  DDaavvrraann››flflllaarr  

SSeerrggiilleeddiikklleerriinnii  DDüüflflüünnmmeezzlleerr  

Darwinistler, olta bal›¤›n›n kafas›ndan ç›kan ve avlanmak için

kulland›¤› uzant›y› kendi kendine var edecek bir yetene¤e sahip olma-

d›¤›n› ve böyle bir olay›n tesadüfen meydana gelemeyece¤ini ve bal›-

¤›n hayat›n› devam ettirebilmesi için bu oltan›n mutlaka ilk andan iti-

baren var olmas› gerekti¤ini düflünmezler.

Darwinistler, her yeri buzlarla kapl› kutuplarda yaflayan pen-

guenlerin -40oC'ye düflen so¤uk ve h›z› 100 km'yi bulan kutup f›rt›na-

lar› içinde 4 ay boyunca hiçbir fley yemeden kuluçkaya yatmalar›ndaki

ola¤anüstü fedakarl›¤› düflünmezler. 

Darwinistler, iflçi ar›lar›n kendi can güvenliklerini dü-

flünmeden hayatlar› pahas›na, içinde yaflad›klar› toplulukta-

ki di¤er ar›lar›n güvenli¤ini sa¤lamak için i¤nelerini düfl-

manlar›na bat›rarak ölümü göze almalar›n› tesadüf-

lerle aç›klaman›n imkâns›zl›¤›n› düflünmezler.
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Penguenlerin -40oC’de, h›z› 100 km'yi
bulan kutup f›rt›nalar›na karfl› 4 ay bo-
yunca hiçbir fley yemeden kuluçkaya
yatmalar› Darwinistlerin üzerinde dü-
flünmek istemedikleri bir fedakarl›k ör-
ne¤idir. Bunun, evrim teorisine göre hiç-
bir aç›klamas› yoktur. 



Darwinistler, avlar›n› yakalad›klar›nda sivri ve keskin diflleriy-

le parçalayan timsahlar›n nas›l olup da yavrular›na en ufak bir zarar

vermeden a¤›zlar›ndaki koruyucu kesede tafl›d›klar›n› düflünmezler. 

Darwinistler, milimetrenin 1/3000'i kal›nl›¤›ndaki yusufçuk

böce¤inin kanatlar›n›n bu denli ince olmas›na ra¤men nas›l uçarken

y›rt›lmad›¤› ve mükemmel bir siteme sahip oldu¤u üzerinde düflün-

mezler.

Darwinistler, yusufçuk böce¤inin gövdesinin üzerindeki çap-

raz iki çift kanat sayesinde böcekler için flafl›rt›c› say›labilecek bir h›za,

saatte 40 km'ye nas›l ulaflt›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, fluursuz atomlar ve tesadüflerin oluflturdu¤unu

iddia ettikleri ateflböceklerinin yüzde yüzlük bir verimle nas›l ›fl›k üret-

tiklerini düflünmezler. 

Darwinistler, vücudunda üstün bir kimya uzman› gibi düfl-

manlar› için 100 derecelik kimyasal bir silah oluflturan bombard›man

böce¤inin bu yak›c› madde ile nas›l kendi vücuduna zarar vermedi¤ini

düflünmezler.

Darwinistler, bir kelebe¤in hayatta kalabilmek için kendini da-

ha iyi kamufle edebilece¤i kuru bir yaprak görünümüne sahip olmas›-
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Yusufçu¤un kanatlar› milimetrenin
3000/1'i kadard›r. Ama buna
ra¤men uçarken y›rt›lmazlar. 



n›n tesadüflerle oluflmas›n›n

imkans›zl›¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, canl›la-

r›n koku alma ve koku haf›za-

s›na sahip olma sisteminin ev-

renin her alan›nda görülen üs-

tün plan ve mükemmel düzen-

lemenin s›n›rs›z örneklerinden

biri oldu¤unu, kusursuz sis-

temleri ise asla tesadüflerle

aç›klayamayacaklar›n› düflün-

mezler.

Darwinistler, örümce-

¤in a¤ yapabilmesi için mimari bilgi, hesap yetene¤i, yakalayaca¤› av›n

h›z› ve a¤›rl›¤› gibi pek çok detay› bilmesi gerekti¤ini ve bunu akl› ol-

mayan bir varl›¤›n tesadüfler sonucunda kazanaca¤›n› iddia etmenin

mant›k d›fl› oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, do¤adaki yarat›l›fl üstünlü¤ünü, var olan mü-

kemmel sistemleri, akl›, ilmi ve benzersiz sanat› tesadüfler ile hiçbir za-

man aç›klayamayacaklar›n› düflünmezler. 

Darwinistler, fillerin ve gergedanlar›n derilerindeki parazitler-

den kurtulmak için çamurda banyo yapt›klar›n›, antiseptik yap›daki

killi toprak ile yaralar›n› tedavi ettiklerini, toprakta bulunan bir mad-

denin antiseptik özelli¤inin oldu¤unu hayvanlar›n kendi bafllar›na bil-

melerinin imkan› olmad›¤›n›, do¤adaki tüm canl›lar›n Allah'›n ilham›

ile hareket etti¤ini düflünmezler.

Evet madem her fleyin k›ymeti ve dekaik-› san'at› (sanat incelikleri) gayet yüksek

ve güzel oldu¤u halde; müddeti k›sa, ömrü azd›r. Demek o fleyler nümunelerdir,

baflka fleylerin suretleri hükmündedirler. Ve madem müflterilerin nazarlar›n›
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Darwinistler, soldaki resimdeki gibi bir
canl›n›n tehlikelerden korunmak için
hangi bilinçle kamufle olmaya karar
verdi¤ini aç›klayamaz ve bunun üzerin-
de düflünmezler. 



(gördüklerini), as›llar›na çeviriyorlar gibi bir vaziyet var-

d›r. Öyle ise, elbette flu dünyadaki o çeflit tezyinat (süsle-

meler); bir Rahman-› Rahîm'in rahmetiyle, sevdi¤i ibad›-

na (kullar›na) haz›rlad›¤› niam-› Cennet'in (Cennet nimet-

lerinin) nümuneleridir, denilebilir ve denilir ve öyledir.19

Bediüzzaman Said Nursi

Darwinistler, fillerin en önemli özelli¤i

olan birbirlerine ba¤l›l›klar›n›n, fedakarl›k ve

yard›mlaflmalar›n›n, sürüde yeni do¤mufl

bir filin bütün filler taraf›ndan sevgi ve

flefkatle karfl›lanmas›n›n ve tüm canl›-

lardaki fedakarl›k örneklerinin ve ifl-

birlikçi davran›fllar›n, 'do¤an›n yaln›zca

bir savafl yeri' oldu¤u iddialar›n› aç›kça

ve kesinlikle geçersiz k›ld›¤›n› dü-

flünmezler. 

Darwinistler, bir ayl›k yol-

culuk s›ras›nda yere hiç inmeden 15.000 km uçan albatroslar›n, göçleri

s›ras›nda Dünya'n›n çevresini dolaflan k›rlang›çlar›n, 3.000 km'lik bir

mesafeyi kat edebilen çekirgelerin, do¤umlar›ndan k›sa bir süre sonra

6.000 kilometrelik yolculu¤a ç›kan y›lan bal›klar›n›n tamam›n›n bu

yöntemleri kendi kendilerine bulamayacaklar›n› düflünmezler.

Darwinistler, akla ve fluura sahip olmayan kar›ncalar›n Gü-

nefl'in yönünü kullanarak yollar›n› nas›l bulduklar›n› düflünmezler.

Darwinistler bir sine¤in, bafl›n›n sa¤ ve sol taraflar›nda 4000'er

ayr› bölme bulunan, toplam 8000 bölmeli petek gözlere sahip oldu¤u-

nu, bu 8000 bölmenin her birinde, görüntüyü farkl› aç›lardan gören bi-

rer mercek oldu¤unu ve bunun tesadüflerle gerçekleflmesinin imkans›z

oldu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler, balar›lar›n›n peteklerini infla ederken tam olarak

109 derece 28 dakika ve 70 derece 32 dakikal›k iki aç› kulland›klar›n›,

bu hesapta en ufak bir sapma olmad›¤›n›, peteklerin uçlar›n›n ise 13'er
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derece yükseltilerek infla edildi¤ini, bu e¤im sayesinde bal›n, petekten

d›flar›ya akmad›¤›n›, dünya üzerindeki bütün ar›lar›n bu hesaplamay›

bildiklerini ve eksiksizce uygulad›klar›n› düflünmezler. 

Darwinistler, bütün ömrünü su içinde geçirmesine ra¤men su-

daki havay› kullanamayan su örümce¤inin, yaflayabilmek için su yüzü-

ne ç›k›p sonra tekrar aniden suya dal›fl› s›ras›nda, ayaklar›nda ve vücu-

dunun çeflitli yerlerinde as›l› kalan irili ufakl› hava kabarc›klar›n› kul-

land›¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, örümcek a¤›nda bulunan fibroin proteinlerinin

bükülme özelli¤ine sahip olduklar›n›, bu özelli¤in, a¤lara tak›lan avla-

r›n kaçmas›n› engelledi¤ini ve a¤›n dayan›kl›l›¤›n› art›rd›¤›n›, bu özel

yap›n›n asla tesadüflerle oluflamayaca¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, tüm kurba¤alar›n büyük gözlere ve göz kapakla-

r›na sahip olduklar›n›, bir ço¤unun da gözlerini ya¤layacak ve temizle-

yecek özel bir zara sahip oldu¤unu ve ayr›ca karadayken suyu kolay

bulmalar›n› sa¤layacak, mavi ›fl›¤a duyarl› göz yap›lar›n›n bulundu¤u-

nu, tüm bunlar›n tesadüflerle gerçekleflmesinin imkans›z oldu¤unu hiç

düflünmezler.
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Dünya üzerindeki bütün ar›lar, bir pete¤in mutlaka belli aç›larda infla edilmesi gerekti-
¤ini bilirler. Bu gerçek, tesadüfleri ilah edinen Darwinizm'e büyük bir darbedir. 



Darwinistler, canl›l›¤›n fluursuz tesadüfler sonucunda olufltu-

¤unu iddia ederken, ›fl›ktan maksimum verim elde eden ve neredeyse

hiç enerji kaybetmeyen atefl böceklerinin ürettikleri kadar verimli bir

›fl›¤›n, bilim adamlar›n›n y›llard›r sürdürdükleri araflt›rmalara ra¤men

laboratuvar ortam›nda dahi üretilemedi¤ini düflünmezler.

Darwinistler içgüdü olarak adland›rd›klar› canl›lardaki ak›lc›

davran›fllar›n ve fedakarl›k özelliklerinin tesadüfen ortaya ç›kt›¤›n› id-

dia ederlerken, bu içgüdü kavram›n›n canl›larda ilk olarak nas›l mey-

dana geldi¤i, nas›l yönlendirildi¤i ve nesiller boyunca nas›l devam et-

ti¤i konular›nda aç›klamas›z kald›klar›n› düflünmezler. 

Darwinistler yeryüzündeki tüm canl›lar›n özelliklerini, "tabiat

ana" ad›n› verdikleri hayali bir güç taraf›ndan edindiklerini iddia eder-

ken, asl›nda ilahlaflt›rd›klar› "tabiat ana"n›n tafl, toprak, çimen, a¤aç ve

çiçeklerden olufltu¤unu, ak›l ve bilinçten de yoksun oldu¤unu düflün-

mezler.

Güçlü olan hayatta kal›r iddias›nda bulunan Darwinistler, düfl-

manlar›na karfl› son derece y›rt›c› olabilen aslanlar›n yavrular›na karfl›

neden son derece flefkatli olduklar›n› düflünmezler.

Adnan Oktar

51



Darwinistler, do¤adaki canl›lar›n kendi kendilerini tedavi et-

mesinin tesadüfen geliflmifl bir özellik oldu¤unu iddia ederlerken, Be-

zuar keçisinin y›lan ›s›rd›¤›nda hiçbir tereddüte düflmeden sütle¤en

bitkisine yöneldi¤ini, y›lan zehirine karfl› sütle¤en bitkisinin etkili ola-

ca¤›n› nas›l bildi¤ini düflünmezler.

Darwinistler bir dinozorun sine¤i yakalamaya çal›fl›rken ka-

natland›¤›n› iddia ederken, sine¤in zaten mükemmel bir kanat ve uçufl

sistemine sahip olarak saniyede 1000 kere kanat ç›rp›yor oldu¤unu dü-

flünmezler. 

Darwinistler, kufllar›n daha az enerji harcamak için "V" fleklin-

de uçmalar›n›n, kör tesadüflerle aç›klanamayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, vücut s›cakl›¤› 40oC olan penguenlerin, d›flar›da-

ki -40oC'lik s›ca¤a uyum sa¤layabilmeleri için derilerinin alt›nda bulu-

nan ya¤ tabakas›ndan yararland›klar›n› ve tesadüflerle asla oluflamaya-
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V fleklindeki uçufl, daha az enerji harca-
mak içindir. Darwinizm buradaki fluuru da
aç›klayamamaktad›r. 



cak bu özel donan›m sayesinde 80oC'lik s›-

cakl›k fark›ndan olumsuz etkilenmediklerini

düflünmezler. 

Darwinistler, gün boyunca saniyede

500 ila 1.200 kez kalbi çarpan sinek kuflunun

bu s›rada oluflmas› gereken ›s›dan dolay›

nas›l yan›p kül olmad›¤›n›, gece ise ayn› ku-

flun k›fl uykusuna yatm›fl gibi, nabz›n›n

durmas›n› ve hatta hiç nefes alm›yormufl

gibi olmas›n› aç›klayamazlar. Darwinistler,

bu flekilde kuflun, her y›l 365 kez adeta k›fl

uykusuna yatmas›ndaki mucizeyi düflün-

mezler.

Darwinistler, kutuplardaki buzlu su-

larda yaflayan bal›klar›n, derilerindeki buz kristallerinin s›cakl›¤›n› -

20oC'ye düflüren bir proteini üreten gene sahip olduklar›n› ve bu prote-

in sayesinde buz kristallerindeki oksijen moleküllerini kullanabildikle-

rini ve donmaktan kurtulduklar›n› düflünmezler.

Darwinistler, suda yüzen kufllar›n tüylerinin su geçirmezli¤ini

sa¤lamak için, kuyru¤un bedene ba¤land›¤› yerde gagalar›yla kolayl›k-

la tüm tüylerine sürebilecekleri bir ya¤ bezi bulundu¤unu, bu bezin na-

s›l olufltu¤unu düflünmezler.

Darwinistler bitkisel maddelerle beslenen hayvanlar›n midele-

rinde sindirim özsular›n›n varl›¤›n›n bu besinleri sindirebilmek için ye-

terli olmad›¤›n› ve bu nedenle bitki ile beslenen hayvanlar›n midelerin-

de besinleri parçalayacak özel bakteriler bulundu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, bir bukalemunun bulundu¤u ortama göre rengi-
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Hiçbir tesadüf sinek
kufllar›n›n h›zl› kanat
ç›rp›fllar›n› ve kalp
at›fllar›n› düzenle-
me gücüne sa-
hip de¤ildir.



ni nas›l de¤ifltirdi¤ini, d›fltan kendisini göremeyen bu canl›n›n ortamla

ayn› rengi nas›l oluflturabildi¤ini, tesadüflerin fluursuz bir hayvana, ko-

runma amaçl› renk de¤ifltirme yetene¤i veremeyece¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, Dünya üzerinde yaflam›n oluflumunu sa¤layan

temel ö¤elerden biri olan azot döngüsünün ancak mikroskoplarla göre-

bildi¤imiz küçücük bakteriler vesilesiyle sa¤land›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, kirpi bal›¤›n›n ba¤›rsaklar›nda yaflayan bakterile-

rin üretti¤i, bal›¤›n kaslar›na kadar yay›lan zehirin, nas›l olup da bal›-

¤a zarar vermedi¤ini, bal›¤›n bunu düflmanlar›ndan korumak için kul-

lanabilece¤ini nereden bildi¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, do¤adaki pek çok canl›n›n kendilerini düflmanla-

r›ndan korumak için nas›l taklit yapt›klar›n› (kamuflaj) ve Allah'›n on-

lara verdi¤i bu özellikleriyle soylar›n›n günümüzde de hala var oldu-

¤unu düflünmezler.

Darwinistler, tüm canl›lardaki fedakarl›k örneklerinden biri

olan, annelerin yavrular›na gösterdikleri flefkat ve koruma gibi özellik-

lerin Darwinist mant›kla aç›klanamayaca¤›n› düflünmezler.
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fiuursuz tesadüflerle olufltu¤u iddia
edilen bir canl›n›n, düflmanlardan
korunmak için kamuflaj yapmay› ak-
letmesi, hiçbir Darwinist taraf›ndan
aç›klanamaz. 
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kurba¤a
2- Yapraklar›n aras›nda
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3- Yapraklar›n aras›nda
bir mantis böce¤i
4- Çiçe¤in içinde çiçe¤e
benzer bir örümcek
5- Karl› zemin üzerinde
beyaz bir kufl



Darwinistler, canl›lar›n asla tesadüflerle ortaya ç›kamayacak

kadar kusursuz ve son derece karmafl›k bir yap›ya sahip olduklar›n›

düflünmezler.

Darwinistler, koloniler halinde yaflayan kar›ncalar›n, çok güç-

lü bir iletiflim a¤›na sahip olduklar›n›, besinlerini üretip depolarken, bir

sald›r› halinde yavrular›n› gözetip, kolonilerini koruyup savaflt›klar›n›,

bu küçük canl›lar›n adeta bilinçli hareket ettiklerini düflünmezler.

Darwinistler, ›stakoz gözünün mikroskop alt›nda incelendi¤in-

de kusursuz bir grafik ka¤›d›na benzedi¤ini ve ›stakozlar›n k›r›lma de-

¤il yans›ma prensibiyle gördüklerini düflünmezler.

Darwinistler, bakterilerin k›fl süresince suyun dibine çöken or-

ganik at›klar› ayr›flt›rarak minerallere dönüfltürdüklerini ve böylece ya-

z›n do¤an›n canlanmas› için besin haz›rlad›klar›n› düflünmezler. 

Darwinistler; yirmi üç kufl cinsinden flark› ö¤renme yetene¤ine

sahip olan üçünün (papa¤an, ötücü kufllar ve sinek kuflu) evrimcilerin

hayali akrabal›k iliflkilerine göre birbirlerinden çok uzaklarda bulun-

malar›n›n evrimci senaryolar› çürüttü¤ünü, tesadüflerin böylesine

kompleks yetenekleri, de¤il üç farkl› kufl türüne, tek bir türe bile kazan-

d›rabilece¤ini düflünmenin tamamen ak›l d›fl› oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, atefl böceklerinin yan› s›ra çeflitli deniz alt› canl›-

lar›n›n da kendi ›fl›klar›n› kendilerinin üretti¤ini, her birinin ›fl›¤› üre-

tim flekilleri, kullan›m alanlar›, süreleri ve üretilen ›fl›¤›n cinsi gibi özel-

liklerinin birbirinden çok farkl› oldu¤unu ve bu hayvanlarda bulunan

›fl›k üretebilen ve bu üretimi yaparken canl›n›n kendisine hiçbir zarar

vermeyen kompleks yap›lar›n da tesadüfler sonucunda ortaya ç›kmas›-

n›n mümkün olmad›¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, gözle görülmeyen bakterilerin yüzeylerinde

elektrik sinyalleri yayan ve alg›layan mekanizmalar›n var oldu¤unu,

bu mekanizmalar sayesinde birbirlerine bilgi aktard›klar›n›, ak›l ve ze-

ka gerektiren bu davran›fllar›n tesadüfen oluflmas›n›n imkans›z oldu-

¤unu düflünmezler.
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Darwinist-

ler iyi bir iletken olan

suyun içinde yaflayan ve

bir insan› öldürecek kadar güçlü elek-

trik floku verebilen elektrikli y›lan ba-

l›klar›n›n, suya elektri¤i ilk b›rakt›klar›

andan itibaren kendilerinin de bu flokun etkisiyle

çarp›lmamak için bilinçli bir flekilde önlem almalar› ge-

rekti¤ini nas›l olup da bildiklerini düflünmezler.

Darwinistler okyanusta yaflayan bir ›stakoz türünün, toplu

gruplar halinde k›skaçlar›n› kullanarak bir denizalt›n›n gürültüsünü

bile perdeleyecek yükseklikte oluflturduklar› ses ile avlar›n› sersemlet-

tiklerini, kendilerinin de bu gürültülü ortamdan hiç etkilenmediklerini

düflünmezler. 

Darwinistler eflek ar›lar›n›n, yavrular›n› uzun süre beslemek

için bir t›rt›l› öldürmeden felç ettiklerini, t›rt›l›n ölmeyece¤i kadar zehi-

ri do¤ru noktaya verebilmeleri için neredeyse bir cerrah›n t›p bilgisine

sahip olmalar› gerekti¤ini düflünmezler.

Darwinistler, diatom olarak adland›r›lan tek hücreli, mikrosko-

bik yosunlar›n usta birer mimar gibi denizde kendilerine cam›n yap› ta-

fl› olan silikadan evler infla etmelerindeki hayranl›k uyand›r›c› fluuru ve

söz konusu yetene¤i gözle göremeyece¤imiz bu canl›lara ancak sonsuz

kudret sahibi Allah'›n ö¤retmifl olabilece¤ini düflünmezler.

Darwinistler, 1-2 cm. boyundaki kör termitlerin nas›l olup da

4-5 metreye varan, bazen birkaç tanesi bir arada bulunan minyatür fle-

hirler infla ettiklerini, nas›l bu kadar üstün bir bilinç düzeyi gösterdik-

lerini düflünmezler.

Darwinistler, do¤al aflamalarla tesadüfen olufltu¤unu iddia et-

tikleri termitlerin kolonilerinde bulunan kusursuz havaland›rma sis-

temlerini, ihtiyaca göre düzenlenmifl bölümleri (çocuk odalar›, kuluçka
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odas›, kraliçe odas› vs.) ya da tar›m alanlar›n› bu fluursuz canl›lar›n na-

s›l infla ettiklerini düflünmezler.

Darwinistler, milyonlarcas›n›n bir arada yaflad›¤› termit kolo-

nilerindeki oturmufl düzenin nas›l kuruldu¤unu, her termitin ne yapa-

ca¤›n› nas›l bildi¤ini, nas›l sürekli bir yard›mlaflma içinde olduklar›n›

ve bunu hiçbir Darwinist mekanizman›n asla gerçeklefltiremeye-

ce¤ini düflünmezler.

Darwinistler termit-

lerin kolonilerinde birden

fazla kral ve kraliçe aday›n›n

olmas›n›n yuvadaki disipli-

nin bozulmas›na ve koloni

içinde karmafla do¤mas›na

neden olaca¤›n› nereden bil-

dikleri ve yuvada sadece bir

tane kral ve kraliçe bulunma-

s› için nas›l olup da genifl

çapl› önlemler ald›klar› üze-

rinde düflünmezler.
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kesiti görülmektedir. 

Son derece küçük canl›lar
olan termitlerin yapt›klar›
dev yuvalar. 



Darwinistler, böceklerin bitkiler için birer polen tafl›y›c›s› ol-

duklar›n›, Allah'›n böcekler ve çiçekleri tam bir uyum içinde yaratt›¤›-

n› düflünmezler.

Darwinistler, bir hayvan›n yaln›zca kendi ç›kar›n› savundu¤u-

nu iddia ederken bir penguenin henüz yumurtada olan yavrusunu ko-

rumak için dört ay boyunca açl›¤a ve so¤u¤a karfl› savaflmas›n› hiç bir

flekilde aç›klayamaz ve canl›lara böylesine bir fedakarl›¤› ilham edenin

Allah oldu¤unu düflünmezler.

Dördüncü Esas: Hem anlars›n ki: fiu dünyadaki müzeyyenat (süsler) ise  Cen-

net'te ehl-i iman için rahmet-i Rahman'la iddihar olunan (biriktirilen) nimetle-

rin nümuneleri, suretleri hükmündedir.20

Bediüzzaman Said Nursi
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Allah, böceklerle bitki-
leri büyük bir uyum
içinde yaratm›flt›r. Bö-
cekler besinlerini bitki
özsular›ndan sa¤lar-
ken, bitkiler de böcek-
ler yoluyla polenlefl-
mektedirler. Darwinist-
lerin ise, bu uyumlu
yarat›l›fla getirebildik-
leri mant›kl› bir aç›kla-
ma yoktur. 



Darwinistler, Tayland ormanlar›nda yeni do¤mufl yavru ley-

lekler için en büyük tehlike olan kavurucu s›caklara karfl› anne ve baba

leyleklerin kanatlar›n› açarak k›zg›n günefle kendilerini siper etmeleri-

ni, leyleklerin yavrular›na gösterdikleri özen, ba¤l›l›k ve fedakarl›¤›n

tesadüflerle aç›klanamayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, kamuflaj›n ne ifle yarad›¤›n› bilecek bir akla sahip

olmayan kutup kufllar›n›n, mevsimlere göre, bulunduklar› çevrenin de-

¤iflimlerine uygun olarak tüylerinin rengini ayarlamalar›n›n rastlant›-

larla izah edilemeyece¤ini düflünmezler.

Darwinistler, do¤an›n sadece çat›flma ve mücadeleden ibaret

oldu¤unu, canl›lar›n vahfli ve bencil bir yaflam sürdürdüklerini iddia

ederken, kimi hayvanlar›n yavrular›n› düflmanlardan korumak için ya-

ralanm›fl taklidi yapmalar›n›, kendi yaflamlar›n› tehlikeye atmaktan çe-

kinmemelerini, flefkat ve merhamet duygusuna sahip olmalar›n› tesa-

düflerle izah edemeyeceklerini düflünmezler.
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... hayvanlar aceleyle bir araya getirilmifl, geçmiflten yamalanarak gelmifl, kaba-

ca düzenlenerek hantallaflm›fl gülünç canavarlar olmal›yd›lar. Fakat avlanmakta

olan bir çitan›n son derece zarif hareketlerini, da¤ k›rlang›c›n›n aerodinamik gü-

zelli¤ini veya yaprak görünümlü böce¤in aldat›c› detaylar›na yönlendirdi¤imiz

merak dolu dikkatimizi bu beklentimiz ile nas›l ba¤daflt›rabiliriz?21 

Evrimci biyolog Richard Dawkins

Darwinistler, insan›n gözleri renkleri ayırt etmek için yalnızca

üç fotoreseptöre ba¤lı iken mantis karidesinin gözünde on altı reseptör

oldu¤unu, bu canl›n›n ultraviyole ıflınların› bile algılayabildi¤ini ve bu-

nun hiçbir flekilde tesadüfen oluflamayaca¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, iflçi ar›lar›n yeni do¤mufl larvalar› son derece dik-

katli ve özenli bir flekilde beslediklerini, öyle ki, tek bir larvan›n büyü-

me dönemi boyunca yaklafl›k 10.000 kere iflçi ar›lar taraf›ndan ziyaret

edildi¤ini ve bunu tesadüflerin hiçbir canl›ya yapt›rmay› asla baflara-

mayaca¤›n› düflünmezler. 
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Darwinistler, her

larvan›n farkl› dönemlerinde

farkl› flekilde beslendi¤ini ve iflçi

ar›lar›n bu konuda hiçbir hataya düfl-

meden tüm larvalara büyüklüklerine gö-

re besin verdiklerini düflünmezler. 

Darwinistler, larvalar›n 7. günlerinde yemek yemeyi kestikleri-

ni, bak›c› ar›lar›n larvalar›n bulunduklar› hücrelerin a¤›zlar›n› mum-

dan yap›lm›fl, hafif kubbeli bir kapak ile tamamen kapatt›klar›n›, larva-

lar›n da kendi ürettikleri bir madde ile bulunduklar› odalar›n etraf›nda

koza örerek kendilerini buraya hapsedip pupa evresine geçtiklerini ve

tüm bunlar›n larvalar›n gelifliminin tam olarak 7. gününde olmas› ge-

rekti¤ini, bütün bunlar› istisnas›z olarak, hem larvalar›n hem de bak›c›

ar›lar›n nas›l olup da bildi¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, ar› larvalar›n›n ördükleri kozan›n içinde bulunan

"fibroin" isimli proteinin kuvvetli bir bakteri öldürücü ve enfeksiyon

giderici oldu¤unu ve kozan›n bu özelli¤i sayesinde larvalar›n mikrop-

lardan korunduklar›n› düflünmezler. 

Darwinistler, gözü, kanad›, beyni olmayan, henüz d›fl dünyay›

hiç görmemifl, nas›l flartlarda bir yaflam sürece¤inin fark›nda olmayan

bir larvan›n, kendi kendine karar verip, bakterilere karfl› korumal›, özel

formüle sahip bir maddeyi nas›l oluflturabilece¤ini düflünmezler. 
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Darwinistler, pupa evresindeyken kozan›n içindeki ar›n›n kul-

lanaca¤› özel yap›l› kanatlar›n, yapaca¤› ifllere uygun yap›daki gözleri-

nin, düflmanlar› için kullanaca¤› i¤nesinin, salg› bezlerinin, balmumu

üretmesini sa¤layacak mekanizmas›n›n ve üreme sisteminin, polen

toplamaya yarayan tüylerinin, k›sacas› bütün vücut sistemlerinin ek-

siksiz olarak geliflti¤ini ve tüm bu özelliklerin geliflti¤i üç haftan›n so-

nunda ar›n›n kozadan ç›kmaya haz›r oldu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler, dünyan›n her yerinde, ar›lar›n, birbirlerinden ha-

bersiz olmalar›na ra¤men, daima ayn› flekilde petek yapt›klar›n›, ayn›

flekilde bal toplad›klar›n›, ayn› haberleflme ve yuva sistemine sahip ol-

duklar›n›, hep ayn› ifl bölümüne sahip olduklar›n› ve bunun asla tesa-

düflerle oluflamayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, ar› kufllar›n›n nas›l olup da 10 gramdan daha az

bir yak›tla Meksika Körfezi'ni (1500 km) geçebildiklerini düflünmezler.

Darwinistler, termit kulelerinde bulunan iklimlendirme ve ha-

valand›rma sistemlerinin, donan›m ve enerji sarfiyat› bak›m›ndan mü-

kemmel oldu¤unu, canl›lar›n bu üstün mimarl›k özelli¤ini hiçbir flekil-

de tesadüfen kazanamayacaklar›n› düflünmezler.

Darwinistler, kutup bal›klar› ve kurba¤alar›n uygun olmayan

iklim flartlar›ndan dolay› kendilerini dondurmalar›n› ve sonra yeniden

hayata dönmelerini ve bu dönem boyunca donman›n etkisiyle organla-

r›n›n hasara u¤ramamas›n› hiçbir flekilde aç›klayamad›klar›n› düflün-

mezler.

Darwinistler, ar›lar›n, kaplumba¤alar›n ve kufllar›n haritalar›

olmadan uzun mesafeli yolculuklar yapabilme özelliklerini, bu özellik-

leri hayvanlara ilham edenin ise Yüce Allah oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, yapraklar›n fotosentez ifllemi ile y›lda 300 milyar

ton fleker üretimi yaparak dünyan›n en büyük kimyasal ifllemini ger-

çeklefltirdiklerini ve böyle bir ifllemin laboratuvar ortam›nda bilinçli

koflullar alt›nda bile gerçeklefltirilemedi¤ini düflünmezler.

Darwinistler, Ornia ochrea adl› sinek türünün, kulaklar›n›n ara-
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s›nda yar›m milimetrelik bir mesafe olmas›na ra¤men sesin kayna¤›n›

tüm canl›lardan dahi iyi tespit edebiliyor olmas›n›, böyle ola¤anüstü

bir yetene¤i, bilinçsiz tesadüflerin gerçeklefltiremeyece¤ini ve yine ay-

n› küçük sine¤in tüm özellikleri ile onu yaratan sonsuz ilim ve kudret

sahibi Yarat›c›m›z›n üstün yaratma sanat›n› sergiledi¤ini düflünmezler.

Tabiiyyun (naturalizm), maddiyyun (materyalizm) felsefesinden do¤an zalim bir

ak›m, âhirzamanda gittikçe maddiyatç› felsefe arac›l›¤›yla yay›larak kuvvet bu-

lup, Allah'›n hakimiyetini inkâr edecek bir dereceye gelir. Nas›l bir padiflah› ta-

n›mayan ve ordudaki zabitan (subaylar) ve efrad (fertler) onun askerleri oldu¤u-

nu kabul etmeyen vahfli bir adam, herkese, her askere bir nevi padiflahl›k ve bir

gûna (türlü türlü) hâkimiyet verir. Öyle de: Allah'› inkâr eden o cereyan efrad-

lar› (fertleri), birer küçük Nemrud hükmünde nefislerine birer rububiyet (terbi-

ye) verir... Bir sine¤e ma¤lub olan ve bir sine¤in kanad›n› bile icad edemeyen âciz

bir insan›n uluhiyet (ilahl›k) dava etmesi, ne derece ahmakças›na bir maskaral›k

oldu¤u malûmdur."22

Darwinistler, baz› ilaçlar›n yap›m›nda da kullan›lan tek hücre-

li mantarlar olan küflerin, tesadüfen ortaya ç›kamayaca¤›n›, Allah'›n

yaratmas›yla var olduklar›n› düflünmezler.

Yeryüzündeki tüm canl›lar›n evrim geçirdi¤ini iddia eden Dar-

winistler, birbirlerine hiç ihtiyaç duymad›klar› halde, topra¤›n oluflu-

munu sa¤lamak için bir araya gelen mantar ve alglerin ortak yaflam

ürünü olan likenlerin tesadüfen ortaya ç›kamayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, kas sistemleri olmad›¤› halde üzerlerine konan

böce¤i avlamak için h›zla yapraklar›n› kapatan, avlad›klar› böce¤i sin-

direcek enzimleri üreten, herhangi bir beyne, göze ve fluura sahip ol-

mayan etobur bitkilerin, tesadüfen geliflen do¤a olaylar› sonucu olufltu-

¤unu söylemenin mant›ks›zl›¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, ördeklerin suyun yüzeyinde kalmalar›n› sa¤la-

yan sebebin havay› vücutlar›nda tafl›malar› oldu¤unu, vücutlar›nda

küçük balonlara benzeyen hava kesecikleri bulundu¤unu, örde¤in su-

ya dalmak iste¤inde bu hava keseciklerindeki havay› d›flar›ya boflaltt›-

¤›n›, bu özelliklerin örde¤e, tüm varl›klar› yaratan Yüce Allah taraf›n-

dan verilmifl oldu¤unu düflünmezler.
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Darwinistler, 0,5 hektarl›k bir çiftlik topra¤›nda, yaklafl›k ola-

rak birkaç ton bakteri ve 1 ton mantar, 100 kg tek hücreli protozoan

hayvan›, yaklafl›k 50 kg maya ve ayn› miktarda alg (su yosunu) bulun-

du¤unu, bu varl›klar›n her birinin yaflad›klar› topraklara oldukça bü-

yük faydalar sa¤lad›klar›n› ve son derece kompleks olduklar›n› düflün-

mezler.

Darwinistler, mikro canl›lar›n Allah'›n yaratmas›ndaki üstün

ak›l, sanat ve kudreti nas›l yans›tt›¤›n›, bunlar› fluursuz tesadüflerle

aç›klamaya çal›flt›kça nas›l büyük bir ç›kmaza düfltüklerini düflünmez-

ler.

Darwinistler, ne kadar renkli bir dünyada yaflad›klar›n›, çevre-

lerinde böyle bir renk çeflitlili¤inin nas›l oldu¤unu, renklerin olmad›¤›

bir dünyan›n nas›l olabilece¤ini hiç düflünmezler.
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Darwinistler, bakterilerin, havadan nitrojeni (azot) al›p onu ya-

p› tafllar›m›z olan nükleotidlere ve aminoasitlere dönüfltürdüklerini ve

bunun yeryüzünde, insan da dahil baflka hiçbir canl›n›n gerçeklefltire-

meyece¤i gerçek anlamda hayranl›k uyand›r›c› bir ifllem oldu¤unu dü-

flünmezler.

Darwinistler birkaç cm'lik beyni basit sinir dü¤ümlerinden

oluflan kraliçe ar›n›n kendi iradesi ve akl›yla, petek hücrelerinin ne için

infla edildi¤ini kavramas›n›n ve bunlar› hiç birbirine kar›flt›rmadan, en

uygun yumurtlamay› yapmas›n›n nas›l mümkün oldu¤unu düflün-

mezler.

Darwinistler yarat›ld›klar› ilk andan itibaren yüz milyonlarca

y›ld›r hiç bir de¤iflim geçirmeden var olan yusufçuklar›n en iyi helikop-

terlerden bile daha iyi manevra yapabildiklerini düflünmezler.
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DDaarrwwiinniissttlleerr,,  BBiirr  BBiittkkiinniinn  MMuucciizzeelleerrllee  

YYaarraatt››llmm››flfl  OOlldduu¤¤uunnuu  DDüüflflüünnmmeezzlleerr

Her bir kelimesi bir kitab› ve her bir harfi bir sat›r›

içerisinde tutan bir kitab›n, katipsiz (yaz›c›s›z) vü-

cudu (ortaya ç›kmas›) mümkün de¤ildir. Kainat ki-

tab› da Nakkafl-› Ezelinin (evveli olmayan, her fleyi

en güzel flekilde iflleyen Allah) vücub-u vücuduna

(var olmas›na) ba¤l›d›r.23

Bediüzzaman Said Nursi

Darwinistler, gelincik çiçeklerinin polen-

lerini, polen tafl›y›c› böceklerin en fazla oldu¤u

saatlerde yaymalar›n›, biyolojik saatleri ile ken-

di çiçeklenmelerinin geliflimini sa¤lad›klar›n›

tesadüflerle aç›klayamayacaklar›n› düflün-

mezler.

Darwinistler, m›s›r ve fasulye bitkile-

rinin düflmanlar›ndan korunmak için yaprak-

lar›nda özel bir salg› salg›lad›klar›n›, bu salg› ile pa-

razit yaflayan eflek ar›lar›n› bulunduklar› yere topla-

yarak adeta paral› asker gibi kulland›klar›n›, bu sa-

vunma stratejisinin herhangi bir fluura sahip olmayan

bitki taraf›ndan gerçeklefltirilmifl olmas›n›n mümkün

olamayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, ço¤u küçük tahta parçalar›na benze-

yen tohumlardan nas›l belli bir süre sonra 4-5 metre

uzunlu¤unda ve yüzlerce kilo a¤›rl›¤›nda dev

a¤açlar olufltu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, güllere renklerini veren,

yapraklar›ndaki k›vr›mlar› belirleyen, çiçe¤i-

nin yapraklar›n›n kadifemsi yumuflakl›¤›n›,

dünyan›n neresine giderseniz gidin ayn› muh-

teflem gül kokusunu belirleyen bilgilerin gülün
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genlerine nas›l yerleflti¤ini, bunun bütün bitki türle-

ri için geçerli oldu¤u gerçe¤ini düflünmezler.

Darwinistler kuru sopaya benzeyen asma

dallar›ndan tatl› ve su dolu kesecikler halinde

üzümlerin nas›l ç›kt›¤›n›, üzüm kabuklar›n› f›nd›k ka-

buklar›ndan farkl› k›lan›n, bu iki meyvenin renklerini,

tatlar›n›, kokular›n›, içindeki vitaminleri, birinin sulu bi-

rinin kuru yap›larda olmas›n› sa¤layan›n tohumlar›n genle-

rindeki bilgiler oldu¤unu, her zaman f›nd›k tohumlar›ndan

f›nd›klar›n, üzüm tohumlar›ndan ise üzümlerin ç›kt›¤›n› dü-

flünmezler. 

fiartlar uygun olmad›¤› için on y›llarca hatta yüzy›l-

larca uyku durumunda kalan ve sonra filizlenebilen to-

humlar vard›r. Darwinistler, yer de¤ifltirme gibi bir alter-

natifleri olmayan bitkilerin zor koflullarda yaflamlar›n›

sürdürebilmelerini sa¤layan böyle bir mekanizman›n var-

l›¤›n› nereden bildiklerini düflünmezler. 

Darwinistler topra¤›n genel olarak çürütücü, par-

çalay›c› özelli¤inin oldu¤unu ancak topra¤›n içindeki to-

hum ve milimetrenin yar›s› inceli¤indeki köklerin, toprakta

hiçbir zarar görmediklerini aksine topra¤› kullanarak sürekli geli-

flip büyüdüklerini düflünmezler.

Darwinistler, topra¤›n alt›nda filizlenmekte olan tohumlar›n

yüzeye ç›k›fl yollar› kapat›lsa da önlerine ç›kan her engelin etraf›ndan

dolaflacak kadar uzun filizler ç›kartarak ya da büyüdükleri yerde bask›

yaratarak her halükarda gün ›fl›¤›na ulaflmay› baflard›klar›n› düflün-

mezler. 
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Fotosentez oldukça karmafl›k bir olayd›r ve bir hücrenin içerisindeki organelde

ortaya ç›kmas› olanaks›z görülmektedir. Çünkü tüm kademelerin birden oluflma-

s› olanaks›z, tek tek ortaya ç›kmas› da anlams›zd›r.24 

Prof. Ali Demirsoy

Darwinistler, bir yapra¤›n sadece 1 milimetre karesinde 500 bin

adet klorofil bulundu¤unu, bir baflka deyiflle, fotosentez için gerekli

olan ve insanlar›n hiçbir flekilde laboratuvarlarda elde edemedikleri bu

muhteflem molekülün, nas›l olup da bir yapra¤›n içinde milyonlarca sa-

y›da bulunabildi¤ini düflünmezler.

Darwinistler, son derece kompleks bir ifllem olan fotosentez ifl-

leminin rastlant›lar sonucu geliflemeyece¤ini, bir hücre taraf›ndan son-

radan ö¤renilemeyece¤ini, yeryüzünde yaflayan ilk bitki hücrelerinin

fotosentez yapmak için özel olarak tasarlanm›fl olduklar›n›, yani bitki-

leri, fotosentez yetene¤iyle birlikte Yüce Allah'›n yaratm›fl oldu¤unu

düflünmezler. 

Darwinistler, yeryüzünde yeflil bitkilerin d›fl›nda fotosentez

yapabilen alglerin, %30 oran›nda karbondioksit gaz›n› içine çekerek,

gezegenin %70'lik oksijen ihtiyac›n› nas›l karfl›lad›¤›n› düflünmezler. 

Adi bir muntazam makine, intizam ve mizanl› (dengeli) heyetiyle fleksiz (flüphe-

siz), bir mahir (hünerli) ve dikkatli ustay›

gösterdi¤i gibi; kainat› dolduran hadsiz

(sonsuz) zihayat (canl›) makineler de,

her birisi binbir mücizat-› ilmiyeyi (il-

mi mucizeleri) gösteriyorlar. Elbette

y›ld›z böce¤inin ›fl›¤›na nisbeten güne-

flin ziyas› (›fl›¤›) derecesinde ilmin cil-

veleri ile o zihayatlar (canl›lar), usta

ve sermedi (ebedi) sanatkarlar›n›n

vücub-u vücuduna (var olmas›na)

ve mabudiyetine pek parlak flehadet

ederler (flahidlik eder).25

Bediüzzaman Said Nursi
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Darwinistler ayn› özelli¤e sahip topra¤a ekilmifl ve ayn› günefl-

ten ›fl›k alan, ayn› su ile sulanan tüm bitkilerin kendi özelliklerine göre

renklerinin, kokular›n›n ve flekillerinin farkl› olmas›n›n Allah'›n yarat-

ma sanat›na bir delil oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, tahta görünümlü bir cisimden, "tohum"dan, tam

ayar›nda flekerleriyle, özel kokular›yla, lezzetleriyle meyvelerin ç›kma-

s› için gereken bilgilerin tesadüfen oluflamayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, akçaa¤aç gibi baz› a¤aç türlerinin s›cakta saatte

yaklafl›k 265 litre su kaybettikleri halde susuz kalmad›klar› ola¤anüstü

bir kök sistemine nas›l sahip olduklar›n›, böyle bir sistemin kör te-

sadüflerin eseri olamayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, polenlerin bitkinin üreme hücrelerini içerdi-

¤ini, bu hücrelerin ise d›fl etkilerden zarar görmeden canl›l›¤›n›

koruyabilmesi için mükemmel bir ambalaj sistemine sahip ol-

duklar›n› düflünmezler.

Darwinistler, polenlerin d›fl k›s›mlar›n›n organik

alemde bilinen en dayan›kl› madde olan "ekzin" ile kapl› ol-

du¤unu, bu sayede yüksek bas›nç ve s›cakl›ktan korunan

polenlerin hangi metotla tafl›n›rlarsa tafl›ns›n, ana göv-

deden kilometrelerce uzakl›kta dahi canl›l›klar›n›

sürdürebildiklerini düflünmezler.
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Tahta görünümlü küçük bir to-
hum, topra¤›n içinden ç›kan

say›s›z meyvenin, çiçe¤in,
a¤ac›n, türlü renkte kokunun,

lezzetin ve güzelli¤in kayna¤›-
d›r. ‹flte Darwinistler, bu ola-

¤anüstü gerçek üzerinde
düflünmezler. 



Darwinistler, yeryüzünde 500.000'den

fazla bitki çeflidi bulundu¤unu, bu bitki türlerinin

her birinin kendi içinde özel tasar›mlara ve türlerine

özgü sistemlere sahip olduklar›n› düflünmezler.

Darwinistler, bitkilerin fotosentez için gerekli

maddeleri topraktan alabilmek amac›yla kök sistemine ih-

tiyaç duyduklar›n›, bu mekanizmay› ise bitkilerin tasarla-

m›fl olmas›n›n mümkün olamayaca¤›n› düflünmezler.

Hiçbir hücre, biyolojik bir ifllevi, sözcü¤ün gerçek anlam›nda "ö¤renme"

olana¤›na sahip de¤ildir. Bir hücrenin solunum ya da fotosentez yapma gibi bir

ifllevi do¤uflu s›ras›nda yerine getirebilecek konumda olmay›p, daha sonraki ya-

flam süreci içinde bunun üstesinden gelebilecek duruma gelmesi, bu ifllevi sa¤la-

yacak beceriyi edinmesi olanaks›zd›r.26

Alman biyolog Hoimar Von Ditfurth

Darwinistler, bitkilerin her türünün kendine has koku, tat,

renk gibi özellikler içerdi¤ini, tek bir bitki hücresinin dahi zaman içeri-

sinde tesadüfler ile meydana gelemeyecek kadar kompleks bir sisteme

sahip oldu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler, havada bu kadar çok polen dolafl›rken, nas›l olup

da bir bitki çeflidinin polenlerinin baflka bir bitki türü taraf›ndan tutul-

madan sadece kendi türünden bitkilere ulaflt›r›lmakta oldu¤unu dü-

flünmezler.
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k›s›mlar›nda

ekzin ad› veri-
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Darwinistler, bilim adamlar›n›n laboratuvar ortam›nda

tam manas›yla gerçeklefltiremedikleri "fotosentez" iflleminin, bilin-

ce sahip olmayan bitkiler taraf›ndan düzenli olarak gerçeklefltiril-

di¤ini düflünmezler.

Darwinistler, çöl bitkilerinin, kurakl›k durumunda, tohum

halinde uykuda kalarak kendilerini susuzluktan koruduklar›n›,

ya¤murdan sonra çok çabuk bir flekilde tohumlar›n› aç›p yeflerdik-

lerini, fluuru olmayan bitkilerin bu plan› nas›l yapt›klar›n› düflün-

mezler.

Darwinistler, bir tohumun, oluflturaca¤› a¤ac›n fleklini, bi-

çimini, rengini, meyve verecekse meyvesini, açacak olan çiçe¤ini,

çiçe¤in kokusunu ve bu a¤ac›n sahip oldu¤u di¤er tüm detaylar›n

bilgisini bilmekte oldu¤unu düflünmezler. 

Evet bahar›m›zda yer yüzünü bir mahfler eden (toplayan) , yüzbin haflir

(toplanan) nümunelerini icad eden Kadîr-i Mutlak'a (Kudret Sahibi

Allah), Cennet'in icad› nas›l a¤›r olabilir?27

Bediüzzaman Said Nursi

Darwinistler, tek bir tane tohumun, bir süre sonra kendi

kendine 4-5 metre uzunlu¤unda yüzlerce kilo a¤›rl›¤›nda dev bir

a¤aç haline geliflini ve bunun aflamal› evrim senaryolar›n›n hiçbiri

ile aç›klanamad›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, tohumun bir bitkiyi veya dev a¤açlar› ortaya

ç›karabilmek için yaln›zca kendi içinde haz›r bulunan besini, top-

rak, su ve günefl ›fl›¤›n› kulland›¤›n› ve bunun sonucunda cilalan-

m›fl kabuklar›, eflsiz kokular›, mükemmel tatlar› ile birbirinden gü-

zel meyvelerin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, kozalakl› a¤aç yapraklar›n›n, nas›l olup da

so¤u¤a karfl› özel bir tedbir mekanizmas›na sahip olduklar›n›,

üzerlerindeki mumlu yüzeyin suyun buharlaflmas›n› engelledi¤ini

ve yapra¤a dayan›kl›l›k kazand›rd›¤›n› düflünmezler. 
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Darwinistler, bir çi-

çe¤in k›rm›z› renginin,

yapraklar›ndaki k›v-

r›mlar›n›n, sahip ola-

ca¤› yaprak say›s›-

n›n, yapraklar›n›n

yumuflakl›¤›n›n,

kadifemsi yap›s›-

n›n, sahip olaca¤›

kokunun, bir mey-

venin üzerindeki ci-

lal› kabu¤un, içindeki

çekirdeklerin s›ras›n›n, sap›n›n

dayan›kl›l›¤›n›n, k›sacas› bitkilerle ilgili her detay›n em-

briyoya yerlefltirilmifl oldu¤unu, hiçbir tesadüfün bu kadar

detayl› bilgileri, küçük embriyonun içine toplama gücünün ola-

mayaca¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, bir tohumun embriyosunun geliflene kadar özen-

le korunmas› gerekti¤ini, bunun için farkl› türlere göre de¤ifliklik gös-

teren tohum k›l›flar›n›n bulundu¤unu ve bitkinin bulundu¤u çevre

flartlar›na göre bu k›l›f›n dayan›kl›l›¤›n›n özel olarak

belirlenmifl oldu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler, tesadüfen olufltu¤unu

iddia ettikleri bir tohumun, çevresindeki

düflmanlar› uzaklaflt›racak özel bir sis-

tem ile donat›ld›¤›n›, kimilerinin ac› bir

madde ile kapl› oldu¤unu ve bunu kendi için-

deki bilgilerle üretti¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, baz› bitki türlerinin to-

humlar›n›n d›fl zarlar›nda jölemsi bir madde-

nin bulundu¤unu, kompleks flekerlerden olu-
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flan bu maddenin su ile kar›flt›¤›nda kolayca fliflti¤ini

ve bu sayede tohumun nemli maddelerin üzerine ya-

p›flabilece¤ini, bunun da filizlenme s›ras›nda çok et-

kili oldu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler, baz› bitki türlerinin tohumlar›-

n›n d›fl zarlar›ndaki bu jölemsi maddenin, o bitki to-

humunda bilinçli olarak üretilmifl oldu-

¤unu da düflünmezler. 

Darwinistler, fasulye ta-

nesinin, yani tohumunun anne bit-

kiye olan ba¤lant› noktas›ndaki

'micropyle" ad› verilen, bebeklerdeki

göbek ba¤›na benzetilebilecek özel ge-

çifl yerinde yumurtac›¤›n içindeki difli üre-

me hücresini döllemeye yarayan tüplerin bu-

lundu¤unu, ayn› zamanda zaman› geldi¤inde su-

yun bu delikten geçerek tohumun filizlenmesini

sa¤lad›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, Zanonia bitkisinin havada

uçan tohumlar›n›n a¤›rl›k merkezinin son dere-

ce eflit ölçülerde dengelendi¤ini, bu özel denge-

ye göre tohumlar›n uzak noktalara da f›rlat›la-

bildi¤ini ve bu özel düzenin hiçbir flekilde te-

sadüflerle meydana gele-

meyece¤ini düflün-

mezler. 

Darwinistler, te-

re benzeri bitkilerin

tohumlar›n›n hidro-

fob (su geçirmeyen)

bir cila ile kapl› ol-

du¤unu, bu cilan›n

Adnan Oktar

Filizlenip ç›kaca¤›
vakte kadar, mü-
kemmel bir z›rh ile
korunan tohum,
muhteflem bir bit-
kinin oluflumunun
ilk aflamas›d›r. Fi-
lizlenen bitki, geli-
flip çiçe¤ini ve
meyvesini verir-
ken, müthifl bir sa-
nat eseri oldu¤unu
aç›kça ispatlar. Bu
canl›, Allah'›n
yaratt›¤› bir
mucizedir.  
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onlar›n suyun yüzey gerilimini kullanmalar›n› ve dolay›s›yla batma-

malar›n› sa¤lad›¤›n› ve söz konusu tohumlar›n ancak böyle bir sistem

sayesinde ›rmaklar› yüzerek geçebileceklerini düflünmezler. 

Darwinistler, baz› bitkilerin kurak mevsimlerde hayatta kal-

mak için uyku haline geçmeleri gerekti¤ini bildiklerini ve bunun için

de sahip olduklar› suyu, dokular›ndan genetik bir kontrol sonucunda

kaybettiklerini, sahip olduklar› absisik asit adl› bir hormon vesilesiyle

tohum içindeki hormonlar›n uyku durumunda yavafllad›¤›n›, solunu-

mun azald›¤›n›, beslenmenin ve büyümenin olmad›¤›n›, bunun üstün

bir bilinçle gerçekleflmekte oldu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler, hava flartlar› kötüye gitti¤inde, toprak alt›ndaki

bir tohumun bundan nas›l haberdar oldu¤unu ve filizlenmeyi ge-

ciktirmek için nas›l önlem almaya karar verdi¤ini düflünmez-

ler. 

Meselâ, bahar mevsiminde cennet hurileri tarz›nda bütün a¤açlar› sün-

düs-misal libaslar (giyecekler) ile giydirip, çiçek ve meyvelerin muras-

saat›yla (de¤erli tafllar›yla) süslendirip hizmetkâr ederek onlar›n

latif elleri olan dallar›yla, çeflit çeflit en tatl›, en musanna

(süslü) meyveleri bize takdim etmek; hem zehirli bir sine-

¤in eliyle flifal› en tatl› bal› bize yedirmek; hem en güzel ve

yumuflak bir libas› (giyece¤i) elsiz bir böce¤in eliyle bi-

ze giydirmek; hem rahmetin büyük bir hazinesini

küçük bir çekirdek içinde bizim için

saklamak; ne kadar cemil bir ke-

rem (güzel bir lütuf), ne kadar

latif bir rahmet eseri oldu¤u

bedaheten (apaç›k) anla-

fl›l›r. Hem insan ve

baz› canavarlardan

baflka, Günefl ve Ay

ve Arz'dan tut, tâ en

küçük mahluka kadar

her fley kemal-i dikkatle
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(tam bir dikkatle) vazifesine çal›fl-

mas›, zerrece haddinden tecavüz etmemesi (haddini

aflmamas›), bir azîm (kararl›) heybet taht›nda umumî bir itaat bulunmas›; büyük

bir celal (güzellik) ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Hem

gerek nebatî (bitkisel) ve gerek hayvanî ve gerek insanî bütün vâlidelerin (anne-

lerin) o rahîm flefkatleriyle ve süt gibi o latif g›da ile o âciz ve zaîf (zay›f) yavru-

lar›n terbiyesi, ne kadar genifl bir rahmetin cilvesi iflledi¤i bedaheten

(aç›k bir flekilde) anlafl›l›r.28

Bediüzzaman Said Nursi

Adnan Oktar
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Darwinistler, Arktik tundralar›ndaki Lupin bit-

kisinin, hava tahmini yaparak e¤er flartlar olumsuzsa

çimlenmedi¤ini ve toprak alt›nda bir nevi uykuya ge-

çerek havalar›n düzelmesini bekledi¤ini, uygun ortam

gelene kadar gerekirse yüzlerce y›l bekleyerek, flartlar

düzeldi¤inde kald›klar› yerden geliflmeye devam et-

tiklerini düflünmezler.  (www.evrimmasali.com)

Darwinistler, filizlenen bitkinin köklerinde

yerçekimi sinyallerini alg›layan hücrelerin, yukar›ya

do¤ru yükselen k›sm›nda ise ›fl›¤a duyarl› hücrelerin

bulundu¤unu, yerçekimi ve ›fl›¤›n, köklerin ve filizin

büyüme yönünü belirledikle-

rini, farkl› yöne do¤ru bir

e¤ilme meydana geldi-

¤inde büyümeyi tekrar

dikey yöne do¤ru dü-

zelttiklerini düflünmezler. 

Adnan Oktar
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Darwinistler, ›fl›¤› besine çeviren fotosentez sistemleriyle, hiç

durmadan enerji ve oksijen üreten, do¤ay› temizleyen, ekolojik denge-

yi sa¤layan mekanizmalara sahip olan yapraklar›n, fluursuz tesadüfler-

le oluflamayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, günefl enerjisini kimyasal enerjiye dönüfltürerek

bütün canl›lar için temel besin kayna¤› olan karbonhidratlar› üreten

bitkilerin, bu ifllemi saniyenin milyarda biri kadar k›sa bir sürede

yapmay› nas›l baflard›klar›n› düflünmezler.

Darwinistler, merkezi sinir sistemi ve bunu kontrol eden

bir beyinleri olmayan bitkilerin, topra¤›n içinden belirli oranlar-

da mineralleri ve suyu alarak, havay› ve günefl ›fl›¤›n› kullana-

rak insanlar için besin üretmelerindeki mükemmelli¤i dü-

flünmezler.

Darwinistler, herhangi bir akla

sahip olmayan akçaa¤açlar›n ürettikle-

ri, -insanlar›n ürettikleri böcek ilaçla-

r›ndan çok daha etkili olan- tanen

maddesiyle, zararl› böceklere karfl›

bir koruma sa¤lamalar›n›n rastlant›-

larla aç›klanamayaca¤›n› düflün-

mezler.

Darwinistler, bitkinin bü-

tün sistemlerinde mevcut olan in-

dirgenemez komplekslik özelli¤inin

evrim teorisi ile aç›klanamayaca¤›n›

düflünmezler.

Darwinistler, baz› bitkilerin

üremeleri için gerekli olan polenlerin,

rüzgarla tafl›nma esnas›nda, yüzlerce

kilometre uzakl›ktaki kendi türlerine ait

bitkilere nas›l ulaflabildiklerini düflün-

mezler.

Harun Yahya
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Darwinistler, suyla temas eder etmez çimlenmeye bafllayan to-

humlar içinde bir istisna olan Hindistan cevizi palmiyesi tohumlar›n›n,

dayan›kl› kabuklar› sayesinde suda yapt›klar› 80 günlük uzun yolculu-

¤a ra¤men çimlenmemelerinde ve bu flekilde nesillerini devam ettire-

bilmelerinde bir ola¤anüstülük oldu¤unu düflünmezler.

Madem muntazam bir fiil failsiz olmaz. Manidar bir kitap katipsiz olmaz. Sanat-

l› bir nak›fl nakkafls›z olmaz... Elbette flu kainat› dolduran ef'al-i hakimanenin

(hükmeden ifllerin) bir faili ve yeryüzünün mevsim bemevsim tazelenen hayret-

feza nukufllar›n›n (hayret veren nak›fllar›n›n), manidar mektubat›n›n (mektupla-

r›n›n) bir katibi, bir nakkafl› vard›r.29

Darwinistler, a¤açlar›n, hiçbir pompa veya hidrofor sistemi ol-

madan ihtiyaçlar› olan

suyu metrelerce uzun-

luktaki en uç dallarda

bulunan yapraklara ka-

dar ulaflt›rabilmelerinin

tesadüflerle aç›klana-

mayaca¤›n› düflünmez-

ler.
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Darwinistler, a¤açlar›n sa-

dece sonbaharda yapraklar›n› dök-

mek için hücrelerinde gerçeklefltir-

dikleri karmafl›k biyokimyasal olay-

lar› hangi irade, ak›l ve bilinçle mey-

dana getirdiklerini düflünmezler.

Darwinistler, ç›nar a¤açlar›-

n›n bünyelerinde bar›nd›rd›klar›

zehri, kendilerine zarar vermeden,

bulunduklar› topraktaki yabani ot-

lardan korunmak için topra¤a aktar-

malar›ndaki üstün ve ak›lc› sistemin

tesadüfen asla oluflamayaca¤›n› dü-

flünmezler.

Darwinistler, bitkilerin,

düflmanlar›na karfl› kendilerini koruyabilecek pek çok savunma meka-

nizmas› ile birlikte yarat›lm›fl olduklar›n› düflünmezler.

Darwinistler, bir yapra¤›n, hasar gördü¤ü yerden jasmonik asit

salg›layarak di¤er yapraklar›n sald›r›dan haberdar olmalar›n› ve sa-

vunmaya geçmelerini sa¤lamas›n›, evrim teorisiyle aç›klayamayacakla-

r›n› düflünmezler.

Bütün meyveler ve içindeki tohumcuklar; hikmet-i Rabbaniyetin birer mucizesi,

sanat-› ‹lahiyenin (‹lahi sanatlar›n) birer harikas›, rahmet-i ‹lahiyenin (Allah'›n

sonsuz rahmetinin) birer hediyesi, vahdet-i ‹lahiyenin (Bir olan Allah'›n) birer

bürhan-› maddisi (maddeye ait delili), ahirette eltaf-› ‹lahiyenin (‹lahi lütuflar›n)

birer müjdecisi, kudretinin ihatas›na (tam kavranmas›na) ve ilminin flümulüne

(kaplamas›na) birer flahid-i sad›k (do¤ru, dürüst flahit) olduklar› gibi; flunlar,

alem-i kesretin (tüm varl›klar aleminin) aktar›nda (her taraf›nda) ve flu a¤aç gi-

bi tekessür etmifl (ço¤alm›fl) bir nevi alemin etraf›nda, vahdet ayineleridirler

(Allah'›n Birli¤inin yans›malar›d›r). Enzar› kesretten vahdete (bak›fllar› çokluk-

tan tekli¤e) çeviriyorlar.30

Darwinistler, bitkilerin ve bitki yapraklar›n›n üstün bir serinle-

Adnan Oktar

91
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me mekanizma-

s›na sahip olduk-

lar›n› ve bu sistemi kör

tesadüflerle izah edeme-

yeceklerini düflünmezler.

Darwinistler, yapraklar›n, üst yüzeylerindeki kütiküla ad› ve-

rilen bir tür su geçirmez, koruyucu cila sayesinde su kayb›n› minimu-

ma indirebilmelerini evrimle hiçbir flekilde aç›klayamayacaklar›n› dü-

flünmezler.

Darwinistler, çöl bitkilerinin suyu buharlaflt›rmaktan çok suyu

muhafaza edecek, çöl ortam›na uygun özelliklere sahip olmalar›n›n, te-

sadüflerle aç›klanmas›n›n mümkün olmayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, baz› bitkilerin d›fl yüzeylerinin odunsu ve kuru

maddeyle kapl› olmas›na ra¤men, suyu pompalama mekanizmalar› sa-

yesinde bünyelerinden tonlarca su geçirebilmelerini ve bu mekanizma-

n›n yoklu¤unda yeryüzündeki yaflam›n devam›n›n olamayaca¤›n› dü-

flünmezler. (www.bitkidunyasi.net)

Darwinistler, ayn› toprakta yetiflmesine, ayn› su ile sulan-

mas›na ra¤men, benzersiz renk, farkl› koku ve tatlara sahip bit-

kileri, insan ruhuna en hofl gelecek flekilde Allah'›n yaratt›¤›-

n› düflünmezler.

Darwinistler, kapkara bir çamurun içe-

risinde yetiflen meyvelerin, bir kimyager gi-

bi topraktan sadece insanlar için gerekli

olacak mineralleri özümseyip almalar›n›n

evrimle hiçbir flekilde aç›klanamayaca-

¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, hiçbir düflün-

me yetene¤i olmayan baz› a¤açla-

r›n savunma takti¤i kulla-
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narak, sonbaharda kendilerini zararl›

böceklerden korumak için yaprakla-

r›nda özel kompleks boya molekül-

leri (pigment) üreterek, göz al›c›

renklere büründürmelerinin tesa-

düfen olamayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, so¤uk iklim

koflullar›nda yaflayan a¤aç yapraklar›n›n

üzerlerinin mum benzeri bir madde ile kapl› olma-

s›n› ve bu yüzden yapraklar›n su kaybetmeden yaflamla-

r›n› sürdürebilmelerinin kör tesadüflerle izah edi-

lemeyece¤ini düflünmezler.

Darwinistler, kar yükünden zarar

görmemesi için evlerin çat›lar›n› koni bi-

çiminde infla eden mühendislerin, as-

l›nda Allah'›n yaratt›¤› kozalakl› a¤aç-

lar›n flekillerinden ilham ald›klar›n› ve

do¤ada mühendislere ilham ve-

ren daha pek çok ak›lc› yap›-

n›n bulundu¤unu, bunla-

r›n hiçbir flekilde tesadü-

fen oluflamayaca¤›n› dü-

flünmezler.
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Darwinistler, bitkilerin, yaflamalar› ve nesillerini devam ettire-

bilmeleri için sahip olduklar› biyolojik saatin varl›¤›n›n evrim teorisi ile

aç›klanamayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, Edinburg Üniversitesi Hücre ve Moleküler Biyo-

loji Enstitüsü üyesi olan Anthony Trewavas'›n Nature dergisinin 21 fiu-

bat 2002 say›s›ndaki "Bitkilerdeki Bilinç: Ak›ldan Yoksun Beceriler" bafl-

l›kl› makalesindeki: "Bitki hücreleri birbiriyle kimi zaman proteinleri ve

hormonlar›; kimi zaman nükleik asit, karbonhidrat ve flekerleri; kimi

zaman da kimyasal ve elektriksel sinyalleri kullanarak haberleflirler. Bi-

reysel bitki hücrelerinin çok miktardaki bu bilgiyi nas›l bar›nd›rd›klar›

anlafl›lamamaktad›r..." itiraf›n›n kendi teorilerini çürüttü¤ünü düflün-

mezler.

Bafl›n› kald›r, gözünü aç! fiu kainat kitab-› kebirine (büyük kitap) bir bak; göre-

ceksin ki; o kainat hey'et-i mecmuas› (tamam›) üstünde, büyüklü¤ü nisbetinde

bir vuzuh (netlik) ile hatem-i vahdeti (Tekli¤in mührünü) gösteriyor.31  

Darwinistler, Lotus bitkisinin, üzerindeki toz taneciklerini, dü-

flen ya¤mur damlalar›n› hareket ettirerek temizlemesindeki fluurun te-

sadüfle oluflamayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, bitkilerin düflmanlar›ndan korunmak için insan-

lar› bile aldatacak mükemmellikte taklit yetene¤ine sahip olmalar›n›n

evrim teorisi ile aç›klanamayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, muhteflem matematiksel bir alt›n oran› ifade

eden ve Fibonacci serisi olarak bilinen özel dizilime, bitkilerde s›kça

rastlanmas›n›n evrimle aç›klanamayaca¤›n› düflünmezler.
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DDaarrwwiinniissttlleerr,,  EEvvrreenniinn  OOlluuflfluummuu  

ÜÜzzeerriinnddee  DDüüflflüünnmmeezzlleerr  

Darwinistler, evrendeki çok say›da irili ufakl› gezegenin her bi-

rinin uzaydaki konumlar›n›n ve hareketlerinin say›s›z detaylar›yla özel

olarak ayarlanm›fl oldu¤unu, sadece gezegenlerin konumlar›ndaki mi-

limetrik bir de¤iflimin bile evrendeki iç içe geçmifl bütün dengeleri al-

tüst edebilece¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, Ay ile Dünya aras›ndaki mesafenin, Dünya'daki

hayat›n devam› ve birçok yaflamsal dengenin sa¤lanmas› aç›s›ndan son
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Lotus bitkisi, üzerindeki toz
taneciklerini, ya¤mur damla-
lar›n› hareket ettirerek temiz-
ler. Darwinistler, insanlar›n
günümüz teknolojisinde tak-
lit etmeye çal›flt›klar› bu
özelli¤in, tesadüfen olufla-
mayaca¤›n› düflünmezler. 



Dünyam›z uzaydaki say›s›z galaksi, y›l-
d›z ve gezegen aras›ndan sadece bir ta-
nesidir. Darwinistler, bu devasa sistem
içindeki ola¤anüstü dengenin asla
tesadüfen meydana gele-
meyece¤ini düflün-
mek istemezler. 

derece önemli oldu¤unu ve bu mesafedeki en küçük bir

farkl›l›¤›n bile hayati olumsuzluklara sebebiyet ve-

rece¤ini düflünmezler.

Darwinistler, e¤er Dünya'ya ulaflan Gü-

nefl enerjisinde %10'luk bir azalma olsa yeryüzü-

nün metrelerce kal›nl›kta bir buzul tabakas› ile ör-

tülece¤ini düflünmezler.

fiu koca günefl gök denizinde fiems-i Ezeli'nin Nur (her

zaman var olan sonsuz nur sahibi Allah) isminden te-

celli eden bir lemas›n›n (›fl›¤›n›n) katremisal

(damla gibi) bir ayinesidir (aynas›,

görüntüsüdür).32

fiu kainat›n lambas› olan gü-

nefl, kainat sahibinin vücu-

duna ve vahdaniyetine günefl

gibi parlak ve nurani bir pen-

ceredir.33

Darwinistler Dün-

ya'n›n ekseninde 23o27´l›k bir e¤im
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olmasa, kutuplarla ekvator aras›nda atmosferin oluflumunu engelleye-

cek derecede afl›r› s›cakl›k olaca¤›n› ve yaflam›n varl›¤›n›n imkans›z

hale gelece¤ini düflünmezler.

Darwinistler atmosfer bas›nc› flu anki de¤erinden bir kat daha

fazla olsa, atmosferdeki su buhar› oran›n›n azalaca¤›n› ve Dünya üze-

rindeki karalar›n tamam›n›n çölleflece¤ini, bunun sonucunda da yafla-

m›n imkans›zlaflaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler yaklafl›k 15 milyar y›l önce tek bir noktada mey-

dana gelen büyük bir patlama ile içinde yaflad›¤›m›z evrenin ortaya

ç›kt›¤›n›; ancak büyük bir patlaman›n asl›nda büyük bir karmaflaya ne-

den olmas› gerekti¤ini, maddenin atom veya atom alt› parçac›klar ola-

rak uzay bofllu¤unda "rastgele" da¤›lmalar› gerekti¤ini, ama böyle ol-

mad›¤›n›, bunun yerine son derece sistemli ve düzenli bir evrenin orta-

ya ç›kt›¤›n› yani yarat›ld›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, Gü-

nefl'te meydana gelen

patlamalar›n aç›¤a ç›-

kard›¤› enerjinin

oldukça büyük

oldu¤unu, tek

bir patlama-
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Dünya'n›n ekse-
nindeki e¤iklik,
sahip oldu¤u bü-
yüklük, Gü-
nefl'ten uzakl›k
gibi faktörler,
rastgele bir araya
gelmifl olamaz.
Bunlar›n sahip ol-
du¤u hassasl›k, tüm
sistemin Ulu bir Yara-
t›c› taraf›ndan var edildi-

¤ini ortaya koyar. O Üstün
Yarat›c›, alemlerin Rab-

bi olan Allah't›r. 
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n›n Hiroflima'ya at›lan›n benzeri olan 100 milyar ton atom bombas›n›n

gücüne eflit oldu¤unu, bu yak›c› etkinin de atmosfer arac›l›¤›yla Dün-

ya'ya en ideal flekliyle ulaflt›¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, oksijenin yak›c› bir element oldu¤unu ve asl›nda

bizim bedenimizi de yakmas› gerekti¤ini, bunu engellemek için, oksije-

nin atmosferdeki formu olan O
2
'nin dikkat çekici bir biçimde "asal" k›-

l›nd›¤›n›, yani kolay kolay reaksiyona girmedi¤ini düflünmezler.

fiu dünyan›n sekerat›n› (sonunu), âyât-› Kur'aniyenin (Kuran'›n ayetlerinin)

iflaret etti¤i surette tahayyül etmek (hayal etmek) istersen, bak: fiu kâinat›n ecza-

lar› (parçalar›), dakik, ulvî (yüce) bir nizam ile birbirine ba¤lanm›fl. Hafî (gizli),

nazik, latif bir rab›ta (ba¤) ile tutunmufl ve o derece bir intizam içindedir ki; e¤er

ecram-› ulviyeden (y›ld›zlardan) tek bir cirm (tek bir tanesi), "Kün" ("Ol") em-

rine veya "Mihverinden ç›k" ("Yörüngenden ç›k") hitab›na mazhar (sahip)

olunca, flu dünya sekerata (can çekiflmeye) bafllar.34

Bediüzzaman Said Nursi

Darwinistler, hücre zar›ndan a¤aç kabu¤una, göz merce¤inden

bir geyi¤in boynuzlar›na, yumurta beyaz›ndan y›lan zehirine kadar

son derece farkl› organik yap›lar›n hepsinin karbon temelli bileflikler-

den olufltu¤unu, karbonun hidrojen, oksijen ve azot atomlar›yla çok

farkl› geometrik flekil ve s›ralamalarda birleflerek son derece farkl›

maddeler meydana getirdi¤ini, karbonun bu özelli¤inin Dünya üzerin-

de yaflam› mümkün hale getirdi¤ini düflünmezler.

Darwinistler, suyun bilinen tüm s›v›lar›n aksine, + 4°C derece-

ye ulaflt›ktan sonra beklenmedik bir biçimde genleflmeye bafllad›¤›n› ve

böylece d›flar›daki s›cakl›k s›f›r›n alt›na düflünce buzun suyun yüzeyin-

den donmaya bafllad›¤›n›, bunun denizin derinliklerinde yaflayan say›-

s›z canl›n›n›n yaflam›n›n devam›na olanak veren bir özellik oldu¤unu

düflünmezler.

Su, katrandan 10 milyar kat, gliserolden bin kat, zeytinya¤›n-

dan yüz kat ve sülfürik asitten de 25 kat daha ak›flkand›r. Darwinistler

suyun bu ak›flkanl›¤›n›n dolafl›m sisteminin verimli çal›flabilmesi aç›-

s›ndan çok önemli oldu¤unu, e¤er suyun ak›flkanl›¤› katran›nkine ben-
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zer bir de¤erde olsa, hiçbir kalbin, içeri¤i büyük ölçüde sudan oluflan

kan› pompalayamayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler evrenin sonsuz olmad›¤›n›, s›f›r hacme sahip tek

bir noktan›n patlamas›yla yoktan var oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, evrenin oluflumuna sebep olan Büyük Patla-

ma'n›n tüm evreni kapsayan ve ola¤anüstü bir hassasiyete sahip bir

düzen meydana getirdi¤ini ve bunun yaln›zca Allah'›n izniyle gerçek-

leflti¤ini düflünmezler.

Darwinistler termodinami¤in ikinci kanununun bir gere¤i ola-

rak, evrende do¤al flartlara b›rak›lan tüm sistemlerin zamanla bozul-

104

Harun Yahya

Su, insan bedeni için bir zorunlu-
luktur. ‹flte bu yüzden suyun, do-
lafl›m sistemimizin kusursuz ça-
l›flmas›n› sa¤layacak özel bir ak›fl-
kanl›k de¤eri vard›r. Bu ve buna
benzer suya has özellikler bu s›v›-
n›n bir Yarat›l›fl harikas› oldu¤unu
kan›tlar. Fakat Darwinistler bu
gerçe¤i düflünmezler. 



maya u¤rad›¤›n› ve dolay›s›yla evren ve içindekilerin gitgide bir sona

do¤ru ilerlemekte oldu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler Big Bang'in ard›ndan gerçekleflen geniflleme h›z›,

e¤er milyar kere milyarda bir oranda (1/1018) bile farkl› olsayd›, evre-

nin ortaya ç›kamayaca¤›n› düflünmezler. 

Galaksimizdeki y›ld›zlar›n birbirlerine ortalama uzakl›klar› 30

milyon mildir (48.280.000 km). Darwinistler, e¤er bu mesafe biraz daha
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az olsayd› gezegenlerin yörüngelerinin istikrars›z hale gelece¤ini, e¤er

biraz daha fazla olsayd› gezegenlerin etrafa da¤›lacaklar›n›, dolay›s›y-

la evrende kusursuz bir yarat›l›fl oldu¤u gerçe¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, e¤er yerçekimi sabiti flimdikinden biraz daha bü-

yük olsayd›, evrendeki büyük y›ld›zlar›n hepsinin birer kara deli¤e dö-

nüflmüfl olaca¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, atomun yaln›zca 0.0000001'lik hacminin içinde

ola¤anüstü kompleks atomalt› yap›lar oldu¤unu ve bunlar›n son

derece kritik bir hassasiyet ve düzen içinde hareket etmekte oldu¤unu

düflünmezler. 

Darwinistler, fosfor, karbon gibi atomlar›n tesadüfler sonucun-

da bir araya gelerek, y›ld›r›mlar, volkanlar, ultraviyole ›fl›nlar›, radyas-

yon gibi do¤al olaylar sonucunda kendilerini kusursuzca organize ede-

rek proteinleri, hücreleri, bal›klar›, kedileri, tavflanlar›, aslanlar›, kuflla-

r›, insanlar› ve tüm canl›l›¤› meydana getirdiklerini iddia ederken, bun-

lar›n bilinçsiz, ak›ls›z, yeteneksiz, bilgisiz ve cans›z olduklar›n› düflün-

mezler.

106

Harun Yahya

Evren, ola¤anüstü dengeler ve hassas sistemler üzerine kuruludur. Dev gezegen ve y›l-
d›zlar›n hassas sistemlerle hareket ediyor olmalar›, kesin olarak tesadüfleri reddeder.
Darwinistler ise, bu aç›k gerçek üzerine düflünmekten aç›kça kaç›n›rlar. 



Evrenin yo¤unlu¤u, geniflleme h›z›, y›ld›z sistem-

lerinin, galaksilerin özellikleri, çekim güçleri, yörüngeleri,

hareket biçimleri, h›zlar›, içerdikleri madde miktar›, hepsi

son derece ince hesaplar ve hassas dengeler üzerine kurulu-

dur. Ayn› flekilde Dünyam›z, Dünyam›z›n çevresini saran atmosfer, in-

san›n yaflam›na en uygun yap›daki yeryüzü, bunlar›n tümü ola¤anüs-

tü bir yarat›l›fl örne¤idir. Ancak Darwinistler bu hesaplardaki ve den-

gelerdeki çok ufak bir oynaman›n tüm evrenin düzenini altüst edece¤i-

ni düflünmezler. 

Darwinistler, suyun flu andaki fiziksel ve kimyasal özellikleri-

nin veya Dünya'n›n atmosfer yap›s›n›n ya da ›s›s›n›n flimdikinden çok

az daha farkl› olmas› durumunda "bulut" diye bir fley olamayaca¤›n› ve

bulut olmad›¤› durumda da yeryüzünde tatl› su kaynaklar›n›n var ola-

mayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, her y›l ya¤an ya¤murun yeryüzündeki hayat›n

devam› için belli bir ölçüde olmas›n›n, fleklinin ve h›z limitinin ayarlan-

m›fl olmas›n›n evrim teorisiyle aç›klanamayaca¤›n› düflünmezler. 
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yerçekimi sabiti
flimdikinden biraz
daha büyük olsay-
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rer kara deli¤e dö-
nüflmüfl olaca¤›n›
düflünmezler.



Darwinistler; Günefl Sisteminin galaksi merkezi etraf›ndaki

dönüfl süratinin saatte tam 720.000 km oldu¤unu, 200 milyon y›ld›z›

bünyesinde bar›nd›ran Samanyolu Galaksisinin uzay içindeki h›z›n›n

saatte 950.000 km oldu¤unu, böylesine karmafl›k ve süratli bir sistem

içinde hiçbir sorun ve çarp›flma yaflanmadan Allah'›n kurdu¤u kusur-

suz dengeye göre yaflad›¤›m›z› düflünmezler.

Darwinistler, cans›z, fluursuz atom y›¤›nlar›n›n, Dünya'y›, ge-

zegenleri, Günefl Sistemini, çiçekleri, meyveleri, a¤açlar› ve bunlar ile

tam bir uyum içinde yaflayan insan›, tesadüflerle oluflturamayacaklar›-

n› düflünmezler.
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Darwinistler, evrende var olan irili, ufakl› çok say›da gezege-

nin uzaydaki hareketlerinin kritik konumda önem tafl›d›¤›n›, uzaydaki

konumlar›n›n ve hareketlerinin gelifligüzel olmad›¤›n›, evrendeki bu

dengeleri Allah'›n mükemmel flekilde yaratt›¤›n› düflünmezler.

Kendinden (bir nimet olarak) göklerde ve yerde olanlar›n tümüne si-

zin için boyun e¤dirdi. fiüphesiz bunda, düflünebilen bir kavim için

gerçekten ayetler vard›r. (Casiye Suresi, 13)
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DDaarrwwiinniissttlleerr,,  ‹‹nnssaann››nn  MMuuhhtteeflfleemm  YYaarraatt››ll››flfl››
ÜÜzzeerriinnddee  DDüüflflüünnmmeezzlleerr  

... iflte bütün bu haller, iki kere iki dört eder derecesinde kat'i (kesin olarak) gös-

terir ki, flu saray-› acibin (hayret verici saray) ustas›na; yani, flu garip alemin sa-

hibine her fley musahhard›r (itaatkard›r). Her fley O'nun hesab›na çal›fl›r. Her

fley O'na bir emirber (emir alan) nefer (asker) hükmündedir. Her fley O'nun kuv-

vetiyle döner. Her fley O'nun hikmetiyle tanzim olur. Her fley O'nun keremiyle

(lütfuyla) muavenet (yard›m) eder. Her fley O'nun merhametiyle baflkas›n›n im-

dad›na koflar, yani koflturulur. Ey arkadafl! Haddin varsa buna karfl› bir söz söy-

le!35

Bediüzzaman Said Nursi

Darwinistler, parmak ucunda yükselme hareketi yap›l›rken

dokulara, damarlara ve kaslara hiçbir zarar vermeden hidrolik bir kri-

ko görevi gören ayaklar›n tesadüfen oluflamayaca¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, internet teknolojisinin veya basit bir telefon san-

tral sisteminin dahi tesadüfen oluflamayaca¤›n›, bunun mühendislik,

tasar›m, bilgi, bilinç, ak›l ve teknoloji gerektirdi¤ini bildikleri halde, be-

yindeki gibi ola¤anüstü komplekslikteki sistemin oluflmas›n›n tesadüf-

lerle aç›klanamayaca¤›n› düflünmezler. 

Tesadüflerin birbiri üzerine eklenerek bir organizma var etti¤i-

ni öne süren Darwinistler, ancak tüm organlar› birden var oldu¤unda

çal›flabilen insan vücudunun kusursuz iflleyifli üzerinde düflünmezler. 

Darwinistler, sürekli kan›n içinde dolaflmas›na ra¤men, sadece

damarlardan birinde kanama oldu¤unda harekete geçip p›ht›laflmay›

sa¤layan trombin proteininin rastgele de¤iflimler sonucu meydana gel-

di¤ini iddia etmenin ak›l d›fl› oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, t›rafl b›ça¤›n› dahi tahrip edebilecek kadar güçlü

olan mide asitlerinin, midenin kendisine nas›l olup da zarar vermedi-

¤ini düflünmezler.

Darwinistler, anne karn›nda ortak bir ana hücreden ço¤alarak

meydana gelen hücrelerin, bölünme süreci içinde zamanla farkl›lafl›p

ayr› ayr› dokular›, organlar› oluflturdu¤unu; dolay›s›yla tek bir hücre-
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den insan›n burnunun, elinin, böbre¤inin olufltu¤unu ve bu organlar›

oluflturan hücrelerin gerekti¤i kadar ço¤al›p, tam bir el olufltu¤unda

veya düzgün bir burun olufltu¤unda ço¤almay› durdurduklar›n› dü-

flünmezler. 

Darwinistler, anne karn›ndaki geliflme s›ras›nda milyarlarca

hücrenin her birinin kendisine ait olan yere yerlefltiklerini, örne¤in be-

yin hücrelerinin aralar›ndaki gerekli bilgi iletiflimini sa¤layacak flekilde

yaklafl›k 120 trilyon elektrik ba¤lant›s› kurduklar›n›, bu mükemmel

elektronik donan›mda tek bir hata yapmad›klar›n› düflünmezler. 

Darwinistler, insan bedenindeki ortalama 5 milyar k›lcal da-

mar›n toplam uzunlu¤unun 950 km'yi buldu¤unu, bu damarlar›n en

incelerinden 10.000 tanesi yan yana getirildi¤inde ancak bir kurflun ka-

lemin kurflun k›sm›n› doldurabileceklerini ve bu darac›k kanallardan

bir ömür boyu kan akmas›n› bilinçsiz tesadüflerin asla gerçeklefltireme-

yece¤ini, bunun Allah'›n yüceli¤inin apaç›k bir delili oldu¤unu düflün-

mezler. (www.yaratilismuzesi.com)

Darwinistler, bu cümleyi okur-

larken gözlerinin yaklafl›k 100 mil-

yar ifllem yapt›¤›n› ve dünyan›n

en mükemmel sistemlerinden

birine Allah'›n dilemesi ve

rahmeti ile sahip olduklar›n›

düflünmezler. 

Hiç mümkün müdür ki: Ölmüfl,

kurumufl koca Arz› ihya eden

(dünyay› canland›ran) ve o ihya

içinde her biri befler haflri (top-

lanmas›) gibi acib (acayip) , üç-

yüz binden ziyade enva-› mahlu-

kat› (çeflitli canl›lar›) haflr ü neflre-

dip (yayarak) kudretini gösteren ve o

haflr ü neflr içinde nihayet (sonsuz) de-
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recede kar›fl›k ve ihtilat (farkl›l›k) içinde, nihayet derecede imtiyaz (ayr›cal›k) ve

tefrik (ay›r›m) ile ihata-i ilmiyesini (ilmen her fleyi kuflatt›¤›n›) gösteren ve bü-

tün semavî (gökyüzü ile ilgili) fermanlar›yla (emirleriyle) beflerin haflrini (top-

lanmas›n›) va'detmekle bütün ibad›n›n (bütün kullar›n›n) enzar›n› (nazar›n›)

saadet-i ebediyeye (ebedi mutlulu¤a) çeviren ve bütün mevcudat› baflbafla, omuz

omuza, elele verdirip emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yard›mc› ve

müsahhar k›lmakla azamet-i rububiyetini (Allah'›n terbiye edicilik s›fat›n›n bü-

yüklü¤ünü) gösteren ve befleri, flecere-i kâinat›n (kainat a¤ac›n›n) en câmi' (pek

çok anlamlar› ve gerçekleri  içinde toplayan) ve en nazik ve en nazenin (ince), en

nazdar (nazl›), en niyazdar (dua eden) bir meyvesi yarat›p, kendine muhatab (hi-

tab) ittihaz ederek (kabul ederek) her fleyi ona müsahhar k›lmakla, insana bu ka-

dar ehemmiyet verdi¤ini gösteren bir Kadîr-i Rahîm (her fleye gücü yeten mut-

lak merhamet sahibi Allah), bir Alîm-i Hakîm (her fleyi bilen ve her fleyi hikmet-

le yaratan Allah), k›yameti getirmesin? Haflri yapmas›n ve yapamas›n? Befleri

ihya etmesin (insan› diriltmek) veya edemesin? Mahkeme-i Kübray› (ahirette he-

sap vermek) açamas›n? Cennet ve Cehennem'i yaratamas›n? Hâflâ ve kellâ (as-

la)!..36

Bediüzzaman Said Nursi

Darwinistler, küçücük bir çizikten dolay› insan parma¤›ndan

s›zan bir damla kan›n içinde yaklafl›k 250 milyon alyuvar, 400 bin ak-

yuvar ve milyonlarca trombosit oldu¤unu, kan›n özelliklerine sahip

molekülleri üretmenin ve onlar› bir arada ifllevsel k›lman›n büyük bir

mucize oldu¤unu, kan› en ince detay›na kadar Allah'›n kusursuzca ya-

ratt›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, insan›n bir yeri kesildi¤inde kan›n›n p›ht›laflabil-

mesi ve insan›n kan kayb›ndan ölmemesi için gerekli olan 20 farkl› en-

zimin ayn› anda var olmas› gerekti¤ini ve bunun hayali evrim meka-

nizmalar›yla asla aç›klanamad›¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, p›ht›laflmay› sa¤layan 20 çeflit enzimin görev al-

ma s›ras›n› belirleyen yöneticinin kim oldu¤unu, fluursuz atomlar›n bu

hayati s›ralamay› kendi bafllar›na yapamayacaklar›n› ve bu sorunun ce-

vab›n› Darwinist aç›klamalarda asla bulamayacaklar›n› düflünmezler.



Adnan Oktar

113

Darwinistler, kandaki tafl›y›c› proteinlerin vücuttaki di¤er yüz-

lerce çeflit hücrenin ihtiyac› olan maddeleri paketler halinde neden ta-

fl›d›¤›n› ve bunu hangi bilinç ile yapt›¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, kan hücrelerinin, vücuda giren oksijen molekül-

lerini tan›yarak özel olarak ay›rt edip seçtiklerini, bunu vücudun tüm

hücrelerine tafl›d›klar›n›, ihtiyaca göre hücrelere da¤›tt›klar›n›, böyle

seçici ve bilinçli bir sistemin asla bilinçsiz tesadüflerle oluflamayaca¤›-

n› düflünmezler. 

Darwinistler, tafl›y›c› kan hücresinin kemik ili¤inde do¤mas›na

ra¤men insan vücudunu nas›l bu kadar iyi tan›d›¤›n›, böbreklerin ihti-

yaç duydu¤u maddeleri, nas›l hiçbir zaman beyne götürmediklerini ve

nas›l olup da üstün bir ak›lla hareket etmekte olduklar›n› tesa-

düflerle aç›klayamad›klar›n› düflünmezler. 

Darwinistler, tesadüflerle meydana geldi¤ini iddia

ettikleri insan bedenindeki yüz trilyon hücrenin her gün

hemostaz (kan›n
durdurulmas›)

hasar görmüfl
damar

yer de¤ifltirme 

yap›flt›rma
yayma

sabit
kümeleflme 

P›ht›laflma
oluflumu  

yaralanan bölgedeki aç›¤a
ç›kan proteinler 

Kan›n p›ht›laflma sis-
temi, bir dizi enzimin
birlikte hareket etmesi
ile gerçekleflen ola-
¤anüstü bir olayd›r.
Bu sistemde her enzi-
min, do¤ru yerde bu-
lunmas› ve do¤ru za-
manda aktifleflmesi
gereklidir. Böyle bir
mekanizman›n her
canl› bedeninde do¤ru
flekilde ifllemesi, fluur-
suz tesadüflerle aç›k-
lanamaz. 

Kan hücre-
leri, vücuda

giren oksije-
ni ay›rt eder

ve ihtiyaca
göre da-

¤›t›rlar. 



eksiksiz biçimde kontrol edilmekte oldu¤unu, hücrelerdeki hatalar›n

giderildi¤ini, ihtiyaçlar›n karfl›land›¤›n›, at›klar›n tafl›nd›¤›n› ve bu sis-

temin hataya imkan vermeyecek flekilde son derece kontrollü gerçek-

leflmekte oldu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler, "en ilkel canl› yap›" olarak tan›mlad›klar› bir vi-

rüs ya da bakterinin, hiç tan›mad›klar› insan vücudunu etkisiz hale ge-

tirebilmek için, milyarlarca hücrenin içerisinden antikor ve lökosit ad›

verilen savunma sistemi elemanlar›n› son derece sistemli ve ak›lc› bir

flekilde ele geçirmeyi nas›l ö¤renmifl olabildi¤ini düflünmezler. 

‹nsan vücudunun ya da beyninin son 100,000 y›l içerisinde herhangi bir de¤i-

flikli¤e u¤rad›¤›n› gösteren tek bir delil yoktur. Bu baflar›l› ve yayg›n türler için

standart say›lan stasis hadisesidir, fakat (genellikle yanl›fl anlafl›ld›¤› üzere) sü-

rekli ve kademeli de¤iflim beklentisine karfl› üretilmifl garip bir istisna de¤ildir.

Bundan on befl bin y›l kadar önce Lascaux ve Altamira ma¤aralar›nda resimler

çizen Cro-Magnon insanlar› bizleriz – bu eserlerin hayret verici zenginli¤i ve

güzelli¤i de, Picasso'nun kendisiyle t›pat›p ayn› beyne sahip atalar›ndan zihin-

sel olarak daha ileri olmad›¤›n› çok aç›k sebeplerle ve sezgilerle ortaya

koyuyor.37

Evrimci paleontolog Stephen Jay Gould

Darwinistler, fluursuz evrimsel

süreçlerle geliflti¤ini iddia ettikleri insan

bedeninde, tek bir kas›n çal›flmas› so-

nucunda oluflan ›s›n›n kasa zarar ver-

memesi için vücutta bir sistem oldu-

¤unu, kan›n, ›s› da¤›t›m mekaniz-
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mas› ile bu ›s›y› vücuda da¤›tt›¤›n› ve böyle bir sistemin asla tesadüfen

meydana gelemeyece¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, tesadüfen olufltu¤unu iddia ettikleri kandaki

farkl› hücrelerin görevlerini nereden bildiklerini, nas›l hiçbir ifllemde

hata yapmad›klar›n› ve nas›l görevlerini bir ömür boyu aksatmadan

devam ettirdiklerini düflünmezler. 

Darwinistler, fluursuz tesadüflerle olufltu¤unu iddia ettikleri

kan içinde, her saniye 2.5 milyon alyuvar üretiminin yap›lmas› gerekti-

¤ini, aksi takdirde kan›n ak›flkanl›¤›n›n azalmas› sonucunda damarla-

r›n t›kan›p, kalbin çal›flmas›n›n zorlaflaca¤›n› ve bu hayati dengenin as-

la tesadüfi süreçler ve olaylar sonucunda gerçekleflemeyece¤ini düflün-

mezler. (www.evrimefsanesi.com)

Darwinistler, insan gözünün retinadaki görüntüyü, saniyenin

onda biri kadar k›sa bir sürede oluflturdu¤unu, görüntünün yaln›zca 1

milimetrekare geniflli¤inde bir alan› kaplad›¤›n› ve insan gözünün son

teknolojiye sahip 64 adet bilgisayardan çok daha h›zl› ve kullan›fll› bir

mekanizmaya sahip oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, iskelet sistemindeki kemiklerin birbirlerine tam

olarak uyumlu ve belirli uçlardan birbirlerine tutturulmufl kemiklerden

Adnan Oktar
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Kan içinde
her saniye 2,5

milyon alyuvar
hücresi üretilir. Bu

bilinçli üretimin, flu-
ursuz süreçlerle olmas›

mümkün de¤ildir. 



olufltu¤unu, her biri farkl› fonksiyonla-

ra sahip olan kemikler sayesinde hareket et-

menin, koflman›n, yürümenin mümkün oldu¤unu, iskelet sistemi ile

bir kere daha Allah'›n yaratma sanat›n›n yüceli¤ini gözler önüne serdi-

¤ini düflünmezler.

Darwinistler, gözün a¤ tabakas›na ters olarak düflen ›fl›¤›n, be-

yinde üç boyutlu ve düz bir görüntü haline getirilmesinin ola¤anüstü

bir komplekslik ve mükemmel tasar›m sergilemekte oldu¤unu düflün-

mezler. 

Darwinistler, bir insan beyninde ortalama 100 milyar nöron ol-

du¤unu, e¤er bu 100 milyar nöronu her saniye birer tane olmak üzere

saymak isteseydik, o zaman bütün bu say›m iflleminin 3.171 y›l sürece-

¤ini, e¤er bu 10 mikronluk 100 milyar nöronu tek bir çizgi haline geti-

rebilseydik, bu uzunlu¤un da tam 1000 kilometre olaca¤›n› düflünmez-

ler.

Darwinistler, insan burnunda 1000 civar›nda de¤iflik koku re-
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Darwinistler, beyinde bulunan 100 milyar nöronun
özel bir iletiflim sistemi ile hatas›z çal›flt›¤›n› dü-
flünmezler. 



septörü oldu¤unu, insan›n bu 1000 de¤iflik reseptörün kombinasyonla-

r›yla 10.000'den fazla farkl› kokuyu ayg›layabildi¤ini, bunun da burun-

daki muhteflem koku alma sistemiyle gerçekleflti¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, insan derisindeki al›c›lar›n belirli bir süre sonra

beyne, cilde temas eden madde ile ilgili sinyalleri göndermeyi durdur-

mas› ile insan cildinin kendisiyle temas halinde olan maddeye karfl›

al›flkanl›k kazand›¤›n› ve onunla ilgili his sinyallerini zamanla iletme-

meye bafllad›¤›n›, bunun da insan için ne kadar gerekli ve önemli oldu-

¤unu düflünmezler.

Darwinistler, tek bir cümleyi okuman›n sadece birkaç saniye

sürdü¤ünü, oysa insan vücudundaki enzimlerden sadece bir tanesi gö-

revini yapmasa, bu cümleyi okuman›n 1500 y›l sürece¤ini düflünmez-

ler. (www.evrimcilerinitiraflari.com)

Enzimler, hücreleri hareketlendirip reaksiyonlar› bafllatmak ve

h›zland›rmakla görevlidirler ve tek bir enzim bir reaksiyonu 1010 defa

yani 10 milyar kere h›zland›rabilir. Darwinistler, e¤er enzimler kendi

görevlerini yerine getirmeseler, siz bu cümleyi okuyana kadar sizi ya-

flatan pek çok reaksiyonun da devreye girmeyi bekleyece¤ini ve birbi-

rinden habersiz ve hare-

ketsiz hücrelerin teker te-

ker ölmeye bafllayacakla-

r›n› düflünmezler.
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‹nsan, burnundaki 1000 civar›ndaki koku re-
septörü vesilesiyle 10.000'den fazla farkl› ko-
kuyu ay›rt edebilir. Bu donan›m, hiçbir flekil-
de tesadüfen meydana gelemez. Fakat Dar-
winistler, kendilerinde de var olan bu üstün
sistem üzerinde hiçbir flekilde düflünmezler. 
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molekülleri

Koku alma
nöronu



Darwinistler, sinir uyar›lar›n›n saniyede yaklafl›k 9 kilometre

gibi bir h›zla vücudumuzda ilerledi¤ini ve böylelikle birçok tehlikeden

korunmufl oldu¤umuzu düflünmezler.

Darwinistler, 1 litre kanda 1 gram›n milyonda birinden daha az

say›da hormon bulundu¤unu ve say›lar› bu kadar az olmas›na ra¤men

hormonlar›n vücudumuzun tüm hayati fonksiyonlar›nda yer ald›klar›-

n› düflünmezler.

Darwinistler, kalbimizin her gün vücudu-

muzda 19.308 km boyunca 36 milyar litre kan

pompalad›¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, kan›n, günde yaklafl›k

olarak 300 kere böbreklerden geçti¤ini dü-

flünmezler.

Darwinistler, okudu¤umuz

her saniyede, retinam›z›n t›pk› bir bil-

gisayar gibi 10.000.000.000 (10 mil-

yar) hesaplama gerçeklefltirdi¤ini

düflünmezler.

Harun Yahya

Kalp, her gün in-
san vücudunda
19.308 km boyun-
ca 36 milyar litre
kan gönderir. Dar-
winistler bunun
tesadüfen ola-
mayaca¤›n›
düflün-
mezler. 

Bafl ve üst uzuvlar 

Gövde ve alt uzuvlar 

Sa¤ akci¤er 

Sol akci¤er 
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Darwinistler, vücudumuzun yaklafl›k 5.6 litre kana sahip oldu-

¤unu, bu 5.6 litre kan›n her dakika tam 3 kere vücudumuzu dolaflt›¤›n›

bir günde yaklafl›k 19.000 km yol ald›¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, göz k›rpmay› sa¤layan kas›n vücuttaki en h›zl›

kas oldu¤unu, bu kas›n saniyede gözümüzü 5 kere k›rpmam›z› sa¤la-

d›¤›n› bu sayede günde yaklafl›k 15.000 kere göz k›rpt›¤›m›z› düflün-

mezler.

Darwinistler, ortalama a¤›rl›ktaki bir vücudun her yan›n› kap-

layan damarlar›n içinde mutlaka 5 litre kan›n dolaflmas› gerekti¤ini, bu

miktar›n bir k›sm›, örne¤in bir litrelik bölümü eksilirse geri kalan kan›

hareket ettirmenin zorlaflaca¤›n›, e¤er kan, damarlar› dolduramazsa bu

durumda ince damarlar›n birbirlerine yap›flaca¤›n›, kan dolafl›m›n›n

duraca¤›n› ve hücrelerin h›zla ölmeye bafllayaca¤›n›, hücrelerin oksi-

jensizli¤e dayanma sürelerinin ise sadece bir-iki dakika

kadar oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, kendisi de et olan midenin, et-

leri sindiren asitler salg›larken, kendi kendisini sin-

dirmemesinin nas›l mümkün oldu¤unu ve

bunun tesadüf iddias› ile ba¤daflmad›-

¤›n› düflünmezler.

Adnan Oktar

‹nsan gözlerini k›rpt›¤›nda,
gözün üzerini ince bir film
fleklinde gözyafl› kaplar. Bu
katman gözün yüzeyini pü-
rüzsüz ve berrak hale getirir.
Bu ince katman olmadan iyi
görebilmek mümkün de¤il-
dir. Darwinistler, bu özel ya-
p›y› meydana getiren üstün
gücün tesadüfler olamaya-
ca¤›n› düflünmezler. 

Mide salg›s›, mideye giren tüm besinleri sin-
dirirken, mideye zarar vermez. Böyle bir bi-
lincin nas›l ortaya ç›kt›¤› Darwinistler için
aç›klamas›zd›r. 

Gözyafl› bezleri

Konjunktiva

Ya¤ bezleri

Mukus katman›
Su katman›

Ya¤ katman›
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Darwinistler, karaci¤erin tek bir hücresinde birbirinden kar-

mafl›k 500 farkl› ifllemin gerçeklefltirildi¤ini, milisaniyeler içinde kusur-

suz aflamalarla gerçekleflen bu ifllemlerin büyük bir bölümünün labora-

tuvar koflullar›nda dahi taklit edilemezken, tesadüflerle gerçekleflmesi-

nin imkans›z oldu¤unu düflünmezler.

Bir insan›n bir buçuk kilo a¤›rl›¤›ndaki beyni, bildi¤imiz kadar›yla evrendeki en

düzenli ve kompleks ayarlamad›r.38

Biyokimyager ve bilim yazar› Isaac Asimov

Darwinistler, canl› vücudundaki gereksiz, hatal› veya hastal›k-

l› hücrelerin kendi kendilerini öldürdüklerini, baz› ölen hücrelerin di-

¤er hücreler taraf›ndan hala ifle yarad›klar› için özellikle temizlenme-

diklerini, fluursuz hücrelerin ak›ll› birer varl›k gibi hangi ölü hücreleri

yok ederek hangilerini b›rakacaklar›na ne flekilde karar verdiklerini dü-

flünmezler.

Darwinistler, hipofiz bezi ad› verilen nohut büyüklü¤ündeki,

küçük, pembe renkli bir et parças›n›n vücudumuzdaki tüm hormonla-

r› ve hormonal sistemi kontrol etti¤ini düflünmezler.

Darwinistler, hipofiz bezinden salg›lanan büyüme hormonu-

nun, trilyonlarca hücrenin bir düzen içinde bölünmelerini ve büyüme-

lerini kontrol etti¤ini, bedenin ve tüm organlar›n hangi aflamaya geldi-

¤inde büyümelerinin durmas› gerekti¤ine yine bu küçük et parças›n›n

karar verdi¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, anne sü-

tünün yeni do¤mufl bebe-

¤in tüm ihtiyaçlar›n›

karfl›lad›¤›n›, bebek

mamas› üreten flir-

ketlerin anne sütü-

nün bir benzerini ha-

la üretemediklerini

düflünmezler.
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Darwinistler, hipotalamusta bulunan alg›lay›c› hücrelerin yir-

mi dört saat boyunca vücuttaki su miktar›n› kontrol ettiklerini, e¤er bir

düflüfl tespit ederlerse hemen buna önlem ald›klar›n› düflünmezler.

Darwinistler, gözün tesadüfen meydana geldi¤ini öne sürer-

ken indirgenemez komplekslikte bir organ oldu¤unu ve 40 temel par-

ças›n›n hepsinin bir arada var olmadan ve uyum içinde çal›flmadan gö-

zün ifllevini yerine getiremedi¤ini, bunun da evrim teorisinin en temel

iddialar›n› ortadan kald›rd›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, insan gözünün en geliflmifl kameradan çok daha

geliflmifl bir görüntü ve netlik sa¤lad›¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, insan beynindeki her bir nöronun di¤er nöronlar-

la binden 10 bine kadar ba¤lant› yapt›klar›n› (sinaps), bunun bir nöro-

nun ayn› anda 10 bin farkl› nöronla iletiflim kurabilir anlam›na geldi¤i-

ni düflünmezler. Darwinistler, insan beyninin içindeki sinapslar›n say›-

s›n›n 1 katrilyon oldu¤unu ve bunun da yaklafl›k 1.000.000.000.000.000

haberleflme demek oldu¤unu, bunun tesadüfen oluflmas›n›n imkans›z

oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, dünyan›n en h›zl› insan yap›m› bilgisayarlar› or-

talama olarak saniyede 109 ifllem yaparken, tesadüfen olufltu¤unu iddi-

a ettikleri beynin h›z›n›n ayn› ifllem için 1015 oldu¤unu düflünmezler.
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Bir gözün görebilmesi için,
içinde bulunan 40 farkl›

kompleks parçan›n ayn› anda
var olmas› gerekir. Bu parça-

lardan sadece bir tanesi ek-
sik olursa, o göz ifllev göre-

mez. Darwinistler, birbirinden
kompleks bu parçalar›n hep-
sinin tesadüfen ayn› anda bir

araya gelip rastgele görme ifl-
levini gerçeklefltirebilecekleri

masal›n› anlat›rlar. Fakat bu
iddian›n, mant›kl› hiçbir in-
san için geçerlili¤inin ola-
mayaca¤›n› düflünmezler. 
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Darwinistler, tesadüflerin, hayranl›k uyand›r›c› bir iletiflim a¤›

kuracak flekilde sinir hücrelerini organize etmelerinin kesinlikle imkan-

s›z oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, savunma sistemi hücrelerinin "antijen" ad› veri-

len baz› mikroplar ve yabanc› maddelere karfl› "antikor" ad› verilen

maddeler üreterek onlar› yok etmeye ya da ço¤almalar›n› önlemeye ça-

l›flt›klar›n›, bu antikorlar›n sahip olduklar› en önemli özelli¤in do¤ada

var olan yüz binlerce birbirinden farkl› mikrobu tan›y›p, kendilerini

onlar› yok etmeye yönelik olarak haz›rlayabilmeleri oldu¤unu düflün-

mezler.

Darwinistler, laboratuvarda oluflturularak insan vücuduna

yerlefltirilen yapay antijenleri bile tan›yan antikorlar›n bulundu¤unu

düflünmezler.

Darwinistler, antikorlar›n yabanc›ya karfl› kullan›lacak etkili

silahlar› da an›nda tespit edip üretebildiklerini düflünmezler.

Darwinistler, insan›n sahip oldu¤u böbrekle-

rin, yaklafl›k 10 cm büyüklü¤ünde, 100 gram

a¤›rl›¤›nda oldu¤unu; bedenimizin yak-

lafl›k 1 milyondan fazla mikro ar›tma

tesisini bu 10 cm içinde bar›nd›r-

d›¤›n› ve bize hayat veren her

fleyi tafl›yan kan›n, bu

mikro ar›tma te-
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Vücuda giren an-
tijen ad› verilen ya-
banc› maddeler, vücudun bun-
lara karfl› üretti¤i özel antikorlar sayesinde
yok edilirler. Burada mikrobun tan›nmas›n-
dan yok edilmesine kadar son derece fluur-
lu ifllemler gerçekleflir. Darwinistler, böyle-
sine bilinçli bir sistemin nas›l meydana
geldi¤ini düflünmezler. 
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sislerinde sürekli olarak temizlendi¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, insanlar›n dev makineler ve teknolojiler kullan-

malar›na ra¤men, böbreklerin muhteflem sisteminin bir taklidini bile

yapamad›klar›n› düflünmezler.

‹nsanl›¤›n temel ›rklar›na bakt›¤›m›zda,  hiçbir yard›m almadan, aç›kça görüle-

bilen pek çok farkl›l›k buluruz. ... Bütün bu farkl›l›klar›n genetik olarak belirlen-

di¤i büyük bir ihtimaldir ama bunlar basit bir flekilde belirlenmemifllerdir. Örne-

¤in, deri rengi söz konusu oldu¤unda, pigmentasyon varyasyonunu sa¤layan en

az dört gen farkl›l›¤› bulunmaktad›r.39

Evrimci genetikçi Luigi Luca Cavalli-Sforza

Darwinistler, insan vücudunda, ne zaman hücre üretilmesi ne

zaman hücrenin yok edilmesi gerekti¤inin insan›n iradesi ve bilgisi d›-

fl›nda kusursuz bir zamanlama ve düzen içinde iflledi¤ini düflünmezler.

Darwinistler, sinirler aras› s›v›da yüzerek elektron tafl›yan en-

zimler, günün birinde mesaj› ilgili yere götürmek yerine, rastgele da¤›t-

maya karar verseler, beyindeki bu karmaflan›n tüm alg› sistemini altüst
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Bir diyaliz makinesi, dev
hastane odalar›n› dolduran,
kiflileri saatlerce yata¤a
ba¤layan ve mutlaka yan
etkiler b›rakan bir teknoloji
ürünüdür. Ça¤›m›zda böb-
rek sorunlar›na tek etkili
çözüm olarak kullan›lan bu
cihazlar, yaln›zca bir yum-
ruk büyüklü¤ünde olan ve
ya¤, protein ve kandan olu-
flan böbreklerin yapt›klar›n›
çok s›n›rl› flekilde yapabilir-
ler. Darwinistlerin iddias›
ise, insan›n bir benzerini
gelifltiremedi¤i bu muhte-
flem organ›n tesadüfen
olufltu¤u fleklindedir. 
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edece¤ini d›fl dünya ile olan ba¤lant›y› felce u¤rataca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, kemikte yer alan osteoklast isimli hücrelerin ke-

mi¤in biçimini ve boyunu de¤ifltirmeleri, kemik yüzeyindeki ç›k›nt›la-

r› küçültmeleri, osteoklast kemikte y›k›mlara yol açarken osteoblast

hücrelerinin de iskeleti oluflturmak üzere kemik üretmeye bafllamalar›

gibi kusursuz bir düzenin her insan bedeninde mükemmel flekilde ger-

çekleflmekte oldu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler, fluursuz tesadüfler sonucu olufltu¤unu id-

dia ettikleri kemik hücrelerinin vücuttaki her kemik parças›n›n

sertli¤ini, uzunlu¤unu, fleklini, girinti ve ç›k›nt›lar›n›, birbirle-

riyle kesiflece¤i yerleri infla eden hücreler oldu¤unu ve hiçbir

zaman hata yapmad›klar› gerçe¤ini düflünmezler.

Darwinistler, insan›n gelifliminin bir ölçü

ile olmas›, boyun uzamas›, el ve ayaklar›n

belli oranda büyümesi ve gerekli ölçüye

ulaflt›¤›nda her birinin durmaya karar vermesi gi-

bi bilinçli bir sistemin asla bilinçsiz süreçlerle oluflamaya-

ca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, gözle görülemeyen moleküllerin

insan› yaflatmak için durmaks›z›n çal›flt›klar›n›

düflünemezler.

Darwinistler, insan›n milyonlarca ansik-

lopedi sayfas›na s›¤acak kadar bilgiyi bar›nd›-

ran DNA molekülünün, fosfor, karbon,

azot, hidrojen ve oksijen gibi fluursuz

atomlardan olufltu¤unu düflünmezler.

Darwinistler; vücutta günde

260-400 milyar kadar kan hücresi

üretildi¤ini, ana merkez olan kemik

ili¤inde gerçekleflen bu üretimin,

"kök hücre" ad› verilen özel bir hüc-

renin de¤iflik bölünme yeteneklerine
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ba¤l› oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, tesadüfler sonucu olufltu¤unu söyledikleri kan›n,

günümüzün en ileri teknolojilerinin kullan›ld›¤› laboratuvarlarda bile

bir benzerinin oluflturulamad›¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, kan›n p›ht›laflmas› sayesinde, hasara u¤rayan bir

damarda meydana gelebilecek olan kan kayb›n›n en aza indirilmifl ol-

du¤unu, e¤er p›ht›laflma olmasayd› en ufak bir yaralanman›n bile

ölümle sonuçlanabilece¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, kan› p›ht›laflt›ran protein olan trombinin, kan›n

içinde dolaflmas›na ra¤men geçti¤i yerleri nas›l olup da p›ht›laflt›rma-

d›¤›n› düflünmezler. 
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‹nsan›n sahip oldu¤u uzuvlar, geliflme döneminde belli bir oranda büyür ve ard›ndan
büyüme durur. Bu kusursuz kontrolün tesadüflere ait olmas› mümkün de¤ildir. 
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Darwinistler, insan bedeninin tek

bir ad›m atmak için bile ayak ve s›rtta bulu-

nan 54 kas›n ayn› anda çal›flmas›n› gerek-

tiren mükemmel bir sisteme sahip oldu-

¤unu düflünmezler. 

Darwinistler, soludu¤umuz havada

çok say›da zararl› madde ve mikrop bulundu-

¤unu, nefes borusundaki tüycükler sayesinde

bunlar›n birço¤undan korundu¤umuzu dü-

flünmezler.

Darwinistler, vücuttaki yaklafl›k

200 farkl› tipteki hücrenin, temelde ayn›

mekanizmalara sahip olmalar›na ra¤men, çok

farkl› görevleri oldu¤unu, örne¤in bir karaci¤er hücresi milisaniyeler

(saniyenin binde biri) içinde 500 farkl› kimyasal ifllem gerçeklefltirirken,

bir kalp hücresinin ömür boyu elektrik üretmesindeki ola¤anüstülü¤ü

düflünmezler.

Darwinistler, midenin besinleri sindirirken yapt›¤› çalkalama

hareketleri esnas›nda ba¤›rsaklara sürtünmekten korunabilmesi için

d›fl dokusunda "periton" isimli bir zar oldu¤unu ve bu zar›n salg›lad›-

¤› kaygan s›v›n›n, mide ve ba¤›rsaklara "d›fltan ya¤lama" olarak nite-

lendirilecek bir ifllem yaparak bu organlar›n kayganlaflmas›n› sa¤lad›-

¤›n› ve böylece söz konusu organlar›n çal›fl›rken birbirlerine sürtünerek

zarar görmelerinin önlenebildi¤ini düflünmezler.

Darwinistler, kalbin günde 8000 litre kan pompalad›¤›n›, uyur-

ken bile yetiflkin bir insan›n kalbinin saatte 340 litre kan pompalayabil-

di¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, her insan›n vücudunda bulunan 5 ila 6 litre aras›

kan›n ortalama vücut a¤›rl›¤›n›n %7-8'ini oluflturdu¤unu, kan›n içinde

bulunan hücrelerin yan yana dizildikleri takdirde 96.500 km'lik bir çiz-

gi oluflturabilece¤ini ve bunun Dünya'n›n çevresini iki kez dolaflmaya

yetece¤ini düflünmezler.
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Darwinistler, kemik ili¤inde üretilen her on bin hücreden sade-

ce bir tanesinin kök hücre özelli¤i tafl›d›¤›n›, bu özel hücrenin görünüfl-

te di¤er hücrelerden hiçbir fark› olmamas›na ra¤men vücut içindeki ih-

tiyaçlar› belirleyerek farkl› hücreler meydana getirebilme üstünlü¤üne

sahip oldu¤unu, oluflturduklar› bu yeni hücrelerin vücut içinde hasara

u¤ram›fl hücrelerin yerini nas›l ald›klar›n› düflünmezler. 

Darwinistler, insan elinin su içmekten araba kullanmaya, yaz›

yazmaktan dikifl dikmeye kadar say›s›z fonksiyonu yerine getiren me-

kanizmas›n›n, 27 kemik ve bunlara yön veren mükemmel bir kas ve si-

nir sistemiyle donat›ld›¤›n›, bir insan›n hayat› boyunca elini en az 25

milyon kez aç›p kapad›¤›n› ve böyle bir mekanizman›n yapay olarak

bile oluflturulamad›¤›n› düflünmezler. 

Harun Yahya
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Yandaki flemada, k›rm›z›
ilikte, çeflitli kan hücrele-
rinin hangi aflamalarla
olufltu¤u gösterilmekte-
dir. Tek bir hücrenin bu
çeflitlili¤e sahip olmas›,
tesadüflerin eseri ola-
maz. Fakat Darwinistler
bu gerçe¤i düflünmezler. 



Darwinistler, kalbin do¤umdan

ölüme kadar hiç durmadan kan pompala-

d›¤›n› ve bu pompan›n vücudumuzun ihti-

yaçlar›n› karfl›layabilmek için kendi elektrik

sistemini kullanarak çal›flmaya bafllad›¤›n›,

bir saatlik sürede orta büyüklükteki bir

arabay›, yerden yaklafl›k 1 m. yüksekli¤e

kald›rabilecek kadar enerjiyi nas›l üretti¤i-

ni düflünmezler. 

Darwinistler, insan daha anne kar-

n›nda küçük bir cenin iken kalbin birden na-

s›l atmaya bafllad›¤›n›, bu andan itibaren bir

dakika bile dinlenmeksizin kas›l›p gevfleyerek

kan›n vücutta dolaflmas›n› sa¤lad›¤›n›, hayat›-

m›z›n her an›nda bilgimiz, irademiz ve kontro-

lümüz d›fl›nda bizim için kan pompalad›¤›n› dü-

flünmezler. 

Darwinistler, kalbin d›fl tabakas›nda, bu organ›n rahat çal›flma-

s› ve darbelerden korunmas› için iki katl› bir zar›n bulundu¤unu, bu

zarlar›n aras›n›n kaygan bir s›v›yla kapl› oldu¤unu ve kalbin bu saye-

de ömür boyu durmaks›z›n kas›l›p gevfleyebildi¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, kalbi oluflturan parçalardan birinin dahi kendi

kendine oluflmas›n›n kesinlikle mümkün olmad›¤›n› ve dolafl›m siste-

mi olmayan, pompalayacak kan› bulamayan bir kalbin ne kadar mü-

kemmel özelliklere sahip olursa olsun hiçbir iflleve sahip olamayaca¤›-

n› düflünmezler. Yine Darwinistlerin kendi iddialar›na göre ifllevi olma-

yan bir organ›n ortadan kalkmas› gerekti¤ini dolay›s›yla kalp gibi

kompleks bir organ›n hiçbir flekilde tüm özellikleriyle tesadüfen olufla-

mayaca¤›n› düflünmezler. 
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Kalp, do¤umdan ölüme kadar insan bedenine kan
pompalar. Kalbin kendi elektrik sistemini kullanarak
gerçeklefltirdi¤i bu üstün ifllem, hiçbir Darwinist meka-
nizma ile aç›klanamaz. 
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Darwinistler, kalbin

kas›lmas› için elektrik sinya-

line ihtiyaç oldu¤unu, kas›l-

may› sa¤layan hücrelerin

elektrik olmadan çal›flama-

yacaklar›n›, gerekli elektri-

¤i bir et parças› olan kalbin

nas›l üretebildi¤ini düflün-

mezler. 

Darwinistler, kera-

tin proteininin, saç ve t›r-

nak gibi birbirinden tama-

men farkl› özelliklerde

olan yap›lar› yaflam boyun-

ca sürekli olarak nas›l olufl-

turabildi¤ini ve nas›l hiç hata

yapmad›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, pürüz-

süz ve esneyebilir yap›-

daki insan derisi ile

sert ve dayan›kl› ke-

mikleri ayn› anda

oluflturan kolajen isimli bir proteinin, tesadüfen olufltu¤unu iddia eder-

ken, bu proteinin insan›n tam ihtiyac› olacak bölgelerde adeta bilinçli

bir flekilde gerekti¤i gibi flekillenmekte oldu¤unu ve kimi yerlerde de-

riyi kimi yerlerde ise kemi¤i oluflturabildi¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, tesadüflerle geliflti¤ini iddia ettikleri beynin, hiç-

bir sinir birbirine kar›flmadan, hiçbir aksakl›k olmadan nas›l ifllevini

sürdürmeyi baflard›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, rastgele hareket etti¤ini iddia ettikleri atomun

gözyafl› bezini nas›l oluflturdu¤unu düflünmezler. 
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Darwinistler, bilinçsiz süreçlerle olufltu¤unu iddia ettikleri ka-

fl›n uzad›ktan sonra bilinçli flekilde durma karar›n› nas›l ald›¤›n› dü-

flünmezler. 

Darwinistler, tesadüfen olufltu¤unu iddia ettikleri kirpiklerin,

belli bir boydan sonra adeta bilinçli bir flekilde uzamay› durdurdu¤u-

nu, buna ra¤men saçlar›n ise hangi bilinçle uzamaya devam etti¤ini dü-

flünmezler. 

Darwinistler, tesadüfen olufltu¤unu iddia ettikleri bir bedenin

neden beyne, göze, kemik sistemine, eklemlere ihtiyaç duydu¤unu,

hücre çekirde¤ine, mitokondriye, DNA'ya nas›l sahip oldu¤unu dü-

flünmezler. 

Darwinistler, damar dokular›n› anlatan ve içinde bol bol Latin-

ce terimlerin bulundu¤u konuflmalar yapabilir, kitaplar yazabilirler,

ancak bu hücrelerin nas›l bir düzen içinde bir araya geldikleri sorusu-

nun cevab›n› hiçbir zaman veremez ve bu konuyu düflünmezler.

Darwinistler, midedeki bir tak›m hücreler besinleri parçalamak

için asit salg›larken, bu hücrelerin yan›bafl›nda bulunan baflka hücrele-

rin de yap›flkan bir s›v› salg›lad›¤›n›, mukus ad› verilen bu s›v›n›n mi-

denin yüzeyini örterek mide duvar›n› asitlere karfl› bir kalkan gibi ko-

rudu¤unu ve enzimlerin mideye zarar vermesini engelledi¤ini düflün-

mezler. 

Darwinistler, t›rafl b›ça¤›n› tahrip edebilecek güçte olan mide

asitlerinin mideyi çok k›sa bir süre içinde tahrip edece¤inden, bu mad-

denin de¤il milyonlarca y›l, 2–3 gün hatta daha k›sa bir süre için bile

midede beklemesinin imkans›z oldu¤unu, asidin ve mideyi asitten ko-

ruyacak mukusun beraber var olmalar› gerekti¤ini düflünmezler. 

Bofl midenin içinde "pepsinojen" isimli, sindirme özelli¤i olma-

yan bir enzim bulunur. Ancak mideye besinlerin gelifliyle birlikte, mi-

de hücreleri HCL (hidroklorik) asit salg›lamaya bafllar. Bu s›v› bofl mi-

dede bulunan pepsinojenin yap›s›n› aniden de¤ifltirir ve bunu "pepsin"

isimli, çok güçlü bir parçalay›c› enzime dönüfltürür. Bu da midedeki be-

Adnan Oktar

135



sinleri hemen parçalar. Darwinistler, mide boflken tamamen zarars›z

olan bir s›v›n›n, midenin dolmas›yla birlikte çok güçlü bir parçalay›c›-

ya dönüflmesinin bilinçsiz tesadüflerle ortaya ç›kamayaca¤›n› düflün-

mezler. (www.evrimefsanesi.com)

Darwinistler, midenin en d›fl yüzeyini kaplayan periton isimli

zar›n salg›lad›¤› kaygan s›v›n›n mide ve ba¤›rsaklara "d›fltan ya¤lama"

olarak nitelendirilecek bir ifllem yaparak bu organlar›n kayganlaflmas›-

n› ve böylece çal›fl›rken birbirlerine sürtünerek zarar görmelerini önle-

di¤ini düflünmezler. 
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Darwinistler, inceba¤›rsa¤›n küçük bir

bölgesinde, var olduklar› süre boyunca yaln›zca

B-12 vitaminini yakalamakla görevlendirilmifl

özel bir hücre grubunun trilyonlarca molekül için-

den B-12 vitaminini ay›rt edip yakalayarak, bunlar›n kan

dolafl›m›na geçmesini sa¤lad›klar›n›, böylece kan yap›m› için kemik ili-

¤ine ulaflmalar›na vesile olduklar›n›, gözleri, elleri veya bir beyni olma-

yan bu ba¤›rsak hücrelerinin B-12 vitamininin insan vücudu için tafl›d›-

¤› önemi nas›l bilip, bunu trilyonlarca molekül aras›ndan seçip ay›rabil-

diklerini düflünmezler. (www.insanmucizesi.com)

Darwinistler, karaci¤erin, midenin ya¤lar› parçalamad›¤›n› bi-

lir gibi hareket etti¤ini, bu nedenle safra isimli bir salg› üreterek ya¤l›

besinler ince ba¤›rsa¤a ulaflt›klar› anda, en do¤ru zamanda, en do¤ru

yere ya¤lar› parçalayacak bu özel s›v›y› salg›lad›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, göze renk veren melaninin, retinan›n dokusuna

uygun olmayan, ona zarar verecek farkl› renkleri de filtre ederek ekstra

bir koruma sa¤lad›¤›n›, melaninin bunu nas›l yapmaya karar verdi¤ini

düflünmezler. 
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DDaarrwwiinniissttlleerr,,  KKaabbaattaaflfl  DDeevvrriinniinn  BBiirr  YYaallaann  

OOlldduu¤¤uunnuu  DDüüflflüünnmmeezzlleerr  

Darwinistler, Tafl Devri diye tan›mlad›klar› ve hayali "ilkel insan-

lar›n" yaflad›klar›n› iddia ettikleri bir dönemde, insanlar›n günümüzde-

kinden farks›z bir medeniyete sahip olduklar›n›, o dönemdeki insanlar›n

da çatal kafl›k kullanan, misafirlerini a¤›rlayan, düzenli bir hayat sürdük-

lerini ispat eden deliller oldu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler, M.Ö. 10 binli y›llarda kullan›lm›fl olan kemikten

yap›lm›fl dü¤melerin, dönemin insanlar›n›n k›yafet kültürüne sahip ol-

duklar›n›n ispat› oldu¤unu, dü¤meyi kullanan toplumun dikifli, kumafl›,

dokumac›l›¤› da bilmesi gerekti¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, 95 bin y›ll›k flütün, bundan on binlerce y›l önce ya-

flayan insanlar›n da geliflmifl müzik kültürü oldu¤unun ispat› oldu¤unu,

"ilkel insan" diye bir kavram›n olmad›¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, M.Ö. 10 binli y›llarda insanlar›n bak›r t›¤ kullan-

makta olduklar›n›, bak›rdan t›¤ yapan bir toplumun bak›r cevherini tan›-

mas›, bu cevheri kayan›n içinden ç›karmay› baflarmas› ve bunu iflleyebi-

lecek teknik imkanlara sahip olmas› gerekti¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, "ilkel bir dönem" olarak kabul ettikleri ve ismini

"cilal› tafl devri" olarak koyduklar› dönemden kalma tafllar›n yüzeyinde-

ki parlakl›¤›n, ciladan kaynaklanmad›¤›n›, çünkü cilan›n binlerce y›l bo-

yunca muhafaza edilmesinin mümkün olmad›¤›n›, bunun, çelikten ya-

p›lm›fl keski ve iflçilik malzemeleri kullan›larak tafllar›n yontulmas› yo-

luyla büyük bir ustal›kla gerçeklefltirilmifl olmas› gerekti¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, Scientific American dergisinin 1852 yılında yayınla-

nan 5 Haziran tarihli sayısında haber verilen 100 bin yıllık metal kabın,

çinko ve gümüflün kullanıldı¤ı bir alaflımdan yapıldı¤ını, üzerindeki in-

ce iflçilikteki çiçek buketlerinin, üzüm asması ve taç desenlerinin üstün

bir sanat eseri oldu¤unu, bu kabı yapan kiflilerin metal alaflımları yapan,

metalleri iflleyebilen geliflmifl bir kültür birikimine sahip insanlar olduk-

larını düflünmezler.
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Geç Neolitik döneme ait tafllardan ve
kabuklardan yap›lm›fl bu kolye, o
dönemde sanat, estetik ve teknoloji
gibi kavramlar›n var oldu¤unu göster-
mektedir. Fakat Darwinistler, ele geçen
bu bulgular›n ifade ettikleri üzerinde
düflünmezler. 

MÖ 10 binli y›llarda kullan›lm›fl
olan kemikten yap›lm›fl bu dü¤me-
ler, dönemin insanlar›n›n k›yafet
kültürlerinin oldu¤unu göstermek-
tedir. Fakat Darwinistler, böylesine
üstün bir kültür yaflanm›fl oldu¤u
gerçe¤ini kabul etmek istemezler. 

Evrimcilerin iddias›na gö-
re MÖ 7-11 bin y›llar›nda
insanlar henüz yerleflik
düzene geçmifller ve yeni
yeni medenileflmeye bafl-
lam›fllard›r. Oysa o döne-
me ait bulunan malzeme-
ler, eksiksiz bir kültür ve
medeniyet yafland›¤›n› ka-
n›tlamaktad›r. Yerleflik bir
yaflam içinde teknolojiyi
kullanan, t›p, sanat, estetik
bilgisine sahip, son derece
medeni olan bu toplumlara
dair kan›tlar, Darwinizm'in
iddialar›n› tam anlam›yla
yalanlamaktad›r. 
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95 bin y›ll›k bu
flütler, o dö-
nem insanlar›-
n›n geliflmifl
bir müzik bilgi-
sine sahip ol-
duklar›n› gös-
te rmekted i r.
Bir baflka de-
yiflle Kabatafl
devri, büyük
bir Darwinist
aldatmacad›r. 

MÖ 7 - 8 bin y›llar›na ait olan bu t›¤ ve i¤-
neler, Kabatafl devri diye hayali bir dö-
nemin yaflanmad›¤›n›n kan›t›d›rlar. An-
cak bu gerçek, Darwinistler taraf›ndan
görmezden gelinir. 

Yaklafl›k MÖ 10 bin y›l›na
ait olan bu tafllar, bir tür
boncuk olarak kullan›l-
maktayd›. Darwinistler
tafllardaki muntazam de-
liklerin tafl› tafla çarparak
oluflamayaca¤›n›, demir
çelik ile bir teknoloji kul-
lan›lm›fl oldu¤u gerçe¤i-
ni düflünmezler. 



Darwinistler, bakır cevherinin metale dönüflümü için gerekli

olan sıcaklı¤ın 1084.5oC olması gerekti¤ini, bu esnada atefle hava akımı

sa¤layan bir cihaz ya da körük kullanılması gerekti¤ini, bakırla ifllem

yapan bir toplumun, bu ısının sa¤lanabilece¤i bir fırını infla etmifl ol-

ması, ayrıca bu fırında lazım olacak pota, mafla gibi aletleri de yapmıfl

olmasının gerekli oldu¤unu ve dolayısıyla geçmiflte yaflamıfl bu derece

kapsamlı bilgiye sahip olan kiflilerin ilkel insanlar olamayacaklarını dü-

flünmezler. (www.kabatasdevri.com)

Darwinistler, arkeolojik bulgular neticesinde elde edilen 100

bin yıllık metal kap kalıntısı, 2.8 milyar yıllık metal küreler, 300 milyon

yıllık oldu¤u tahmin edilen demir çömlek, 27 bin yıllık kil parçaları

üzerinde bulunan tekstil kalıntıları, magnezyum, platinyum gibi Avru-

pa'da birkaç yüzyıl önce eritilmesi baflarılan metallerin bin yıllık

kalıntılardaki izleri gibi sayısız buluntunun, evrimcilerin iddia etti¤i

"ilk ça¤ dönemleri" aldatmacasını ortadan kaldırdı¤ını düflünmezler.

Darwinistler, eski insanlara ait bulguların önemli bir kısmının,

evrimci bilim adamları tarafından ya göz ardı edilmifl ya da müzelerin
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Üstte görülen MÖ 8500-9000 y›llar›na ait
bileziklerden soldaki mermerden, sa¤da-
ki de bazalttan yap›lm›flt›r. Bazalt ve mer-
mer gibi son derece sert tafllar›n böylesi-
ne düzgün yuvarlak halkalar haline geti-
rilmesi için, çelikten yap›lm›fl keski ve ifl-
çilik malzemeleri kullan›lmal›d›r. Dolay›-
s›yla Darwinistlerin sadece tafl›n kullan›l-
d›¤›n› iddia ettikleri bu döneme ait bulgu-
lar, Darwinist iddialar› yalanlamaktad›r. 

MÖ 10 bin y›l›na ait 
çekiç ucu



bodrumlarına saklanmıfl oldu¤unu, gerçek insanlık tarihi yerine, ev-

rimcilerin hayal ürünü hikayelerinin, insanlık tarihi fleklinde toplumla-

ra tanıtıldı¤ını düflünmezler.

Darwinistler, "tafl devri olarak iddia ettikleri" dönemlerde, be-

yin ameliyatları yapılmasının, "insanların sanatı bilmediklerini söyle-

dikleri" dönemlere ait kazı alanlarında ise süs eflyaları ve boya ham-

maddeleri bulunmasının, insanın ilkel oldu¤u bir dönemin yaflan-

madı¤ına dair önemli birer delil oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, arkeolojik bulguların gösterdi¤i gerçe¤in, insanın

var oldu¤u günden itibaren kültürel anlayıfla sahip oldu¤u, bu an-

layıflta zaman zaman ilerlemeler, zaman zaman gerilemeler, keskin de-

¤iflimler yaflanmıfl olmasının mümkün görüldü¤ü, ancak bunun, ev-

rimsel bir süreç yaflandı¤ı de¤il, kültürel bir geliflim ve de¤iflim ya-

flandı¤ı anlamına geldi¤ini düflünmezler.

Darwinistler, geçmifl insanların geride bıraktıkları arkeolojik

izlerle, evrimcilere göre olması gereken anatomik ve biyolojik izlerin

birbirleriyle tutarsız oldu¤unu, bu durumun Darwinizm'in bu konuda-

ki iddialarını bir kez daha geçersiz kıldı¤ını düflünmezler.
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Resimde elle ya-
p›lm›fl obsidyen
(volkanik kökenli
bir cam türü) ya da
kemik aletler, kan-
calar ve tafltan ya-
p›lm›fl çeflitli mal-
zemeler görülmek-
tedir. Bu bulgular,
teknolojiyi kulla-
nan medeni insan-
lar›n yaflad›¤› bir
döneme iflaret et-
mektedir. Bu ise,
insan›n hayali ev-
rimi masal›n› orta-
dan kald›r›r. 

MÖ 10 binli y›llara ait çivi görünümünde
dolgu tafl



DDaarrwwiinniissttlleerr,,  RRuuhhuunn  VVaarrll››¤¤››  ÜÜzzeerriinnee  

DDüüflflüünnmmeezzlleerr  

Tabiyyun, Maddiyun (darwinist, ateist, materyalist) felsefesinden tevellüd eden

(do¤an) bir cereyan-ı nemrudane, (inkarcı akım) gittikçe Ahir zamanda felsefe-i

maddiye (materyalist felsefe) vasıtasıyla intiflar ederek (yayılarak) kuvvet bulup,

uluhiyeti (Allah'ın varlı¤ını) inkar edecek bir dereceye gelir.40

Bediüzzaman Said Nursi 

Darwinistler, tüm hayatlar› boyunca beyinlerinin içinde elek-

trik ak›mlar›n›n oluflturdu¤u görüntülerle muhatap olduklar›n› ve bu

görüntünün d›flar›da var olan asl›na hiçbir zaman ulaflamayacaklar›n›

düflünmezler. 

Darwinistler, duyduklar› seslerin, gördükleri insanlar›n, duy-

duklar› kokular›n yaln›zca beyinlerinde oluflan bir alg›lar bütünü oldu-

¤unu, bunlar›n maddesel varl›¤›n› hiçbir zaman ispat edemeyecekleri-

ni düflünmezler. 

Darwinistler, d›fl dünyay› "Alg›layan kim?" sorusuna cevaps›z

olduklar›n› düflünmezler. 
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‹nsan, hayat› boyunca beynindeki elektrik ak›mlar›n›n olufl-
turdu¤u görüntülerle muhatapt›r. Efli, evi, arabas›, gördü¤ü
her fley beyninde oluflan bir alg›lar bütünüdür ve bunlar›n
d›flar›da var olan as›llar›na hiçbir zaman ulaflamaz. Darwi-
nistler ise, "alg›layan kim?" sorusunun cevab›n› vere-
memektedirler. 



Darwinistler, beynin içinde oluflan üstün kalitedeki sesin yal-

n›zca elektrik sinyallerinden oluflmufl oldu¤unu ve bunun tesadüflerle

kesin olarak aç›klanamayaca¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, materyalizmin, insan›n zihnindeki alg›layan var-

l›¤› aç›klayamad›¤›n›, insana ait üstün "bilince" bir izah getiremedi¤ini

düflünmezler. 

Darwinistler, fluursuz atomlar›n tesadüfen oluflturduklar›na

inand›klar›, dünyan›n en kompleks yap›lar›n›n bafl›nda gelen insan

beyninin, insan için mükemmel netlikte ve canl›l›kta bir dünya olufltur-

du¤unu ve bu üstün mekanizman›n hiçbir flekilde taklit edilemedi¤ini

düflünmezler. 

Ancak bilincin beyinden kaynaklanan birfley oldu¤unu kabul etseniz (ki bunu

pek de herkes böyle kabul etmiyor) ve bilinçli tecrübeyle iliflki ortaya koyan bir

beyin faaliyeti örne¤i bulsan›z dahi, hala bir problemle karfl› karfl›yas›n›zd›r. Bir

nöron kitlesinin faaliyetleri neden herhangi bir his vermelidir ki? Neden parma-

¤›n›za bir fley bat›rmak ac› hissi verir? Neden bir gül k›rm›z› görünür?

Buna bilincin 'zor problem'i ad› verilmifltir.41

New Scientist dergisi
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Darwinistler, tesadüfen olufltu¤unu iddia ettikleri beynin en

h›zl› bilgisayarlardan yüzlerce kat daha h›zl› ve daha kompleks flekilde

iflledi¤ini ve beynin ifllev sisteminin benzerinin elektronik alanda ger-

çeklefltirilebilmesinin mümkün olmad›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, insan› insan yapan vas›flar›n, insana ait duygu,

düflünce, his, sevgi, inanç gibi kavramlar›n beynin içindeki nöronlar›n

aktivitesi olmad›¤›n›, tüm bunlar›n maddesel hiçbir aç›klamas›n›n bu-

lunmad›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, sevinen, flafl›ran, düflünen, yorum yapan, tahlil

eden, duydu¤u sesleri tan›yan, hat›rlayan, bir çiçe¤in görüntüsünden,

kokusundan zevk alan varl›¤›n insan›n ruhu oldu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler, tüm delilleriyle var olan insan ruhu karfl›s›nda

materyalizmin yok olup gitti¤ini ve Darwinizm'in insan ruhuna hiçbir

flekilde aç›klama getiremedi¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, sevgi, vefa, dostluk, dürüstlük gibi kavramlar›n,

hiçbir materyalist kavram ile aç›klanamayaca¤›n›, hayali evrimsel me-

kanizmalar›n tüm bunlara hiçbir flekilde aç›klama getiremedi¤ini dü-

flünmezler. 

Bir kodlama sistemi, her zaman için zihinsel bir sürecin ürünüdür. Bir noktaya

dikkat edilmelidir; madde bir bilgi kodu üretemez. Bütün deneyimler, bilginin or-

taya ç›kmas› için, özgür iradesini, yarg›s›n› ve

yarat›c›l›¤›n› kullanan bir akl›n var oldu-

¤unu göstermektedir... Maddenin bilgi

ortaya ç›karabilmesini sa¤layacak hiçbir

bilinen do¤a kanunu, fiziksel süreç ya da

maddesel olay yoktur... Bilginin madde

içinde kendi kendine ortaya ç›kmas›n› sa¤-

layacak hiçbir do¤a kanunu ve fiziksel sü-

reç yoktur.”42

Alman Federal Fizik ve Teknoloji Enstitüsü

yöneticisi Prof. Dr. Werner Gitt
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Darwinistler, tesadüflerin fluuru olmad›¤›n›, sa-

nat ve estetik meydana getiremeyece¤ini, duyan, gören,

koklayan, hisseden, ak›ll› ve fluurlu, güzellikten, sanat-

tan, bilimden anlayan insanlar› oluflturamayaca¤›n› dü-

flünmezler. 

Darwinistler, beynin içinin karanl›k olmas›na

ra¤men oraya ulaflan elektrik sinyalleri ile oluflan görün-

tünün renkli olmas›ndaki mucizenin tesadüfle aç›klana-

mayaca¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, beynin yap›s›n› göz önüne alarak

haf›za gibi bir fonksiyonunun nas›l ve nerede bulundu-

¤unu ve gerekti¤inde nas›l devreye girdi¤ini düflünmez-

ler.

Darwinistler, gece gözleri kapal› uyurlarken, na-

s›l 1300-1400 graml›k bir sinir yuma¤› olan beynin içinde-

ki kapkaranl›k mekanda günefl ›fl›nlar›yla par›ldayan bir

gökyüzü gördüklerini, ya¤murdan ›slan›p üflüdüklerini,

bir gülün mis gibi kokusunu içlerine çekebildiklerini, lez-

zetine doyamad›klar› yemekler yediklerini düflünmezler. 

Genetik kodun içerdi¤i bilgi, tüm bilgi veya mesajlarda oldu¤u

gibi, maddeden yap›lm›fl de¤ildir. Anlam, kodun sembolleri ve-

ya alfabesinden kaynaklanan bir özellik de¤ildir. Genetik kodda-

ki mesaj veya anlam, madde-d›fl›d›r ve fiziksel veya kimyasal

özelliklere indirgenemez, 'materyalizm koddaki anlam› aç›kla-

maz'.43 

Yazar Dean Overman
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Beynin içi kapkaranl›kt›r. Fakat bizler beynimizin içinde ren-
garenk ve ›fl›kl› bir dünya görürüz. Darwinistler, ruhun görüp
alg›lad›¤›, zevk al›p sevindi¤i bir görüntü içinde yaflad›¤›m›z
gerçe¤ini düflünmek istemezler. 
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DDaarrwwiinniissttlleerr,,  115500  YY››lldd››rr  ÖÖnnee  SSüürrddüükklleerrii  TTüümm
‹‹ddddiiaallaarr››nn  GGeeççeerrssiizz  OOlldduu¤¤uunnuu  DDüüflflüünnmmeezzlleerr  

E¤er gerçekten türler öbür türlerden yavafl geliflmelerle türemiflse, neden say›s›z

ara geçifl formuna rastlam›yoruz? Neden bütün do¤a bir karmafla halinde de¤il

de, tam olarak tan›mlanm›fl ve yerli yerinde? Say›s›z ara geçifl formu olmal›, fa-

kat niçin yeryüzünün say›lamayacak

kadar çok katman›nda gö-

mülü olarak bulam›-

yoruz... Niçin her

jeolojik yap› ve her

tabaka böyle ba¤-

lant›larla dolu de-

¤il? Jeoloji iyi dere-

celendirilmifl bir süreç

ortaya ç›karmamaktad›r

ve belki de bu benim te-

orime karfl› ileri sürülecek en

büyük itiraz olacakt›r.44

Charles Darwin

Darwinistler, evrim teorisinin

lehinde, tek bir ara geçifl formu fosili bile bu-

lunmad›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, yeryüzü katmanlar›n›n çok bü-

yük bir bölümünün araflt›r›ld›¤›n›, ele geçen fosillere ve pa-

leontoloji bilimindeki ilerlemelere ra¤men, delil olarak sunabile-

cekleri tek bir tane bile evrimleflme örne¤i ile karfl›lafl›lmad›¤›n› dü-

flünmezler. 

Darwinistler, milyonlarca y›ll›k fosillerin yaflayan örnekleri ile

günümüzde karfl›laflman›n, evrim teorisinin geçersizli¤ini bir kez daha

gözler önüne serdi¤ini düflünmezler.

Darwinistler, evrim teorisini desteklemek için yapt›klar› her

araflt›rmada hüsrana u¤rad›klar›n›, elde ettikleri her bulguda evrimi
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reddeden kan›tlar›n ortaya ç›kt›¤›n›, fosil kay›tlar› ile canl›l›¤›n yüz

milyonlarca y›l önceden, yani ilk yarat›ld›klar› andan beri ayn› olduk-

lar›n›, bilimin gösterdi¤i gerçeklerin, evreni ve canl›lar› Allah'›n yarat-

t›¤›n› ispatlad›¤›n› düflünemezler.

Canl› fosillerinin, dünya üzerinde bir evrim süreci yafland›¤›n›

kan›tlad›¤›n› zanneden Darwinistler, gerçekte bütün fosillerin Dar-

win'in teorisiyle tamamen z›t bir "do¤a tarihi" ortaya ç›kard›¤›n›; canl›

türlerinin evrim sürecinde kademe kademe ortaya ç›kmad›klar›n›, bir

anda kusursuz halleriyle yarat›ld›klar›n› kan›tlad›¤›n› düflünmezler.

Kambriyen Patlamas›, Darwin'in (1859) "Avrupa'daki tabakalarda farkl› türle-

re ait canl› gruplar›n›n aniden belirmesi; ve neredeyse günümüzde bilindi¤i gibi

Kambriyen katmanlar› alt›nda zengil fosil yataklar›n›n neredeyse hiç bulunma-

mas› hiç flüphesiz en ciddi sorunlardan birisidir," diye yazarak ifade etti¤inden

beri bilim adamlar›n›n ilgisini çekmifltir.45 

Evrimci deniz biyolo¤u Richard Ellis 

Adnan Oktar
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nümüzdeki türdefllerinden farks›z yaflayan
fosil örnekleri sunmufltur. 
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Darwinistler, Kambriyen kayal›klar›nda

bulunan salyangoz, trilobit, sünger, solucan, de-

nizanas›, deniz y›ld›z›, yüzücü kabuklu, deniz

zambaklar› gibi kompleks omurgas›z türlerine ait

fosillerin, kendi iddialar›n›n aksine canl›lar›n bir

anda ve hiçbir atalar› olmaks›z›n ortaya ç›kt›¤›n› ka-

n›tlad›¤›n›, bunun da Darwin'in "evrim a¤ac›" efsane-

sini y›kt›¤›n› düflünmezler.

Fosil kay›tlar›n›n (evrimsel) zay›fl›¤›n› ortadan kald›racak bir aç›k-

lama yapmak art›k mümkün de¤ildir. Çünkü elimizdeki fosil kay›tlar› son

derece zengindir ve yeni kefliflerle yeni türlerin bulunmas› imkans›z gözük-

mektedir... Her türlü keflfe ra¤men fosil kay›tlar› hala (türler aras›) boflluklardan

oluflmaya devam etmektedir.46

Paleontoloji profesörü T. Neville George

Darwinistler, "Bu muazzam ve harikulade evreni, çok geriye ve

çok ileriye bakabilme kabiliyeti bulunan insan da dahil olmak üzere,

kör tesadüf veya zaruretin eseri olarak görmek çok güç, hatta imkans›z-

d›r"47 sözünün evrim teorisinin kurucusu Charles Darwin'e ait oldu¤u-

nu düflünmezler.

Darwinistler, insanda ve di¤er canl›larda ifllevsiz, "körelmifl"

organlar oldu¤unu iddia ederler ve bu organlar›n o dönemin ilkel bilim

düzeyinden güç bulan bir hurafe oldu¤unu, Darwin'in ve onu izleyen-

lerin "körelmifl" sayd›klar› bu organlar›n gerçekte önemli fonksiyonla-

ra sahip olduklar›n› düflünmezler.

Darwinistler, DNA'n›n bir k›sm›n›n ifllevsiz, "Hurda DNA" ol-

du¤unu zannederler ve bu iddialar›n›n, bilimsel cehaletten kaynaklan-

d›¤›n›, zaman geçtikçe ve bilim ilerledikçe hem organlar›n hem de gen-

lerin tümünün ifllevsel oldu¤u gerçe¤inin ortaya ç›kt›¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, bir canl› türü içinde yaflanan "varyasyonu" (çeflit-

lili¤i) -örne¤in Galapagos Adalar›'ndaki ispinozlar›n farkl› gaga yap›la-

r›n›- çok güçlü bir evrim kan›t› zannederken, gaga yap›lar›ndaki farkl›-
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l›klar gibi türün kendi genetik bilgisi dahilindeki de¤iflimlerin yeni bi-

yolojik bilgi eklemeyece¤ini, yani yeni organlar üretemeyece¤ini; dola-

y›s›yla evrime delil olmayaca¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, meyve sinekleri üzerinde yap›lan deneylerde

gerçeklefltirilen mutasyonlarla sadece sakat ve k›s›r bireylerin üretildi-

¤ini, hiçbir yararl› mutasyon gözlemlenmedi¤ini, uzman bilim adamla-

r›n›n kontrolündeki mutasyonlarda dahi yeni türler üretilememesinin,

evrimin de¤il, evrimin olmad›¤›n›n delili oldu¤unu düflünmezler. 

Size daha önce hayvanlar aras›nda vahfli rekabetler yafland›¤› m› söylenmiflti?

Belgesellerde korkunç müzikler eflli¤inde kanl› kavga sahneleri mi seyrettiniz

hep? Güçlünün zay›f› ezmesi "do¤al" oland›r diye mi ö¤retildi size? Hatta ma-

dem ki do¤an›n yasas› budur insanlar için de böyle olmal› m› dendi utanmadan?

Asl›nda hayvanlarda tür içi kavgalar san›lan›n aksine nadiren ölümle sonuçla-

n›r. O da genellikle kazara meydana gelir, örne¤in kavga s›ras›nda geyiklerin

boynuzlar› birbirine tak›l›p dolanacak olursa her ikisi de açl›ktan ölebilir, ya da

toz duman aras›nda yüksek bir uçurumdan birlikte afla¤›ya düflebilirler. Bunun

d›fl›ndaki kavgalar genellikle gözda¤› verme biçimindedir ve oldukça k›sa sürer.

Taraflardan biri karfl›s›ndakini yenemeyece¤ini anlay›nca çekilip gider. Kazanan

flöyle bir parça böbürlenir ama hayat›n› bununla övünerek geçirmez, sakince

uyuklad›¤› yere ya da u¤runa kavga etti¤i eflinin yan›na döner.48

Evrimci biyolog A. Murat Aytekin
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Darwinistler, at›n atas› olarak gösterdikleri baz› canl›lar›n ger-

çekte atlardan çok daha yafll› olduklar›n›, yani bu canl›lar›n aralar›nda

evrimcilerin iddia ettikleri gibi bir geçifl olamayaca¤›n›, at serisi iddias›-

n›n tam bir bilimsel fiyasko oldu¤u gerçe¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, insanla di¤er canl›lar›n embriyolar›n›n anne rah-

minde (veya yumurtada) sözde ayn› "evrim süreci"ni geçirdiklerini,

hatta insan embriyosunun sonradan kaybolan solungaçlar›n›n oldu¤u-

nu iddia eden Haeckel adl› evrimci bilim adam›n›n embriyo çizimlerin-

de sahtekarl›klar yapt›¤›n›, embriyolar› de¤ifltirerek, birbirine benzer

göstermeye çal›flt›¤›n›, yapt›¤› sahtekarl›¤› kendisinin de itiraf etti¤ini,

dolay›s›yla bunun bilim d›fl› bir aldatmaca oldu¤unu düflünmezler.

‹nsan›n maymunlarla ortak bir atadan geldi¤ini ve "sözde

maymun adamlara" dair fosil kal›nt›la-

r›n›n ve izlerin oldu¤unu iddia eden

Darwinistler, insan›n sözde atas› oldu-

¤u iddia edilen fosillerin tümünün ya

soyu tükenmifl bir maymun türüne ve-

ya farkl› bir insan ›rk›na ait oldu¤u

gerçe¤ini düflünmezler.

‹ngiltere'nin ünlü "Sanayi

Devrimi Kelebeklerinin", do¤al selek-

siyonla evrimin yaflanm›fl bir kan›t› ol-

du¤unu zanneden Darwinistler, bu hi-

kayenin de tam bir bilim sahtekarl›¤›

oldu¤unun anlafl›lmas›ndan sonra söz-

de delillerinden birinin daha geçerlili-

¤ini yitirdi¤i gerçe¤ini düflünmezler. 

Adnan Oktar

Y›llarca evrime delil olarak sunulmaya çal›fl›-
lan sanayi devrimi kelebeklerinin bir Darwi-
nist sapt›rmacadan, Darwinist propaganda-
dan baflka bir fley olmad›¤› anlafl›lm›flt›r. 
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As›l sorun, ara geçifl aflamalar›n›n adaptasyon aç›s›ndan de¤er tafl›y›p, tafl›mad›-

¤›d›r. Do¤al seleksiyonun ifllemesi için, ara geçifl aflamalar›n›n daha faydal› bir

baflar› sa¤lamas› gerekir. Bu nedenle sadece ay›klaman›n faaliyet yapt›¤› bir mo-

delde, yar›m bir kanat ne ifle yarar diye sormak yerinde olacakt›r. 49

Evrimci genetik profesörü Gabriel Dover

Darwinistler, bugün astrofizik, fizik, biyoloji gibi farkl› bilim

dallar›n›n, evrende ve do¤ada rastlant›larla aç›klanmas› imkans›z bir

düzen oldu¤unu aç›kça gösterdi¤ini ve bunun da "Yarat›l›fl Gerçe¤i"ni

kan›tlad›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, canl› türlerindeki farkl› organlar›n aflama aflama

ortaya ç›kt›¤›n› iddia ederken, örne¤in bir sürüngenin ayaklar›n›n afla-

ma aflama kanatlara dönüfltü¤ünü savunurlar, ancak yar› ayak yar› ka-

nat halindeki bir organ›n ifle yaramayaca¤›n› ve böyle sakat bir canl›n›n

de¤il milyonlarca y›l birkaç hafta bile hayatta kalamayaca¤›n› dolay›-

s›yla böyle bir evrimleflmenin imkans›z oldu¤unu düflünmezler. 

Darwinistler, evrim teorisinin 1800'lü y›llar›n teknolojik orta-

m›nda ortaya at›lm›fl köhne bir teori oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, türlerin birbirinden evrimleflti¤ini iddia ederken

fosil katmanlar›nda bunu destekleyecek tek bir delil bile elde edileme-

di¤ini düflünmezler.

Darwinistler, canl› türlerinin birbirlerinden uzun zamanlar

içinde evrimleflerek ço¤ald›klar›n› iddia ederken bugün bilinen temel

canl› kategorilerinin (filumlar›n) tamam›n›n, hatta soyu tükenmifl daha

fazlas›n›n, yeryüzünde yaln›zca tek hücreli canl›lar›n hüküm sürdü¤ü

bir zamandan hemen sonra, yaklafl›k 530 milyon y›l önce, "Kambriyen

Devri" ad› verilen jeolojik devirde ayn› anda ve aniden ortaya ç›kt›kla-

r›n› düflünmezler.

Darwinistler, ünlü fosil Archaeopteryx'in, uçucu, gerçek bir kufl

oldu¤unun anlafl›ld›¤›n› ve onun atas› olarak gösterilecek hiçbir sürün-

genin de bulunamad›¤›n›, bu gerçeklerin ortaya ç›kmas›yla, Darwinist-

lerin kufllar›n sürüngenlerden evrimleflti¤i fleklindeki iddialar›n› des-

tekleyebildikleri tek bir delillerinin dahi kalmad›¤›n› düflünmezler.
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Darwinci evrim, do¤al seleksiyon denilen dolayl› ve sonuç vermeyen bir meka-

nizmayla çal›fl›r.50 

Evrimci paleontolog Stephen Jay Gould

Darwinistler, fosil kay›tlar›n›n, canl›lar›n milyonlarca y›ld›r

hiçbir de¤iflime u¤ramad›klar›n› ispat etti¤ini düflünmezler.

Darwinistler, 19. yüzy›l›n ilkel bilim anlay›fl›yla hayali bir var-

say›m olarak öne sürülen evrim teorisinin bugüne kadar hiçbir bilimsel

bulgu veya deney taraf›ndan do¤rulanmam›fl oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, Archaeopteryx'in sürüngenler ile kufllar aras›nda-

ki "kay›p halka" oldu¤unu iddia ederken Archaeopteryx'in tüm özellik-

leriyle tam bir uçucu kufl oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, Archaeopteryx'in tam geliflmemifl bir kufl oldu¤u-

nu öne sürerken Archaeopteryx ile ayn› dönemde hatta ondan daha er-

ken dönemlerde kufllar›n yaflad›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, Kambriyen devrinin, evrim teorisinin temel id-

dias› olan "uzun zaman içinde tesadüfler yoluyla kademe kademe geli-
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flim" kavram›n› ve s›çramal› evrim iddias›n› kesin olarak y›km›fl oldu-

¤unu düflünmezler. 

Darwinistler, Allah'›n varl›¤›n› ve yarat›fl›n› inkar ettikleri için

yeryüzünün bir anda, son derece farkl› vücut yap›lar›na ve karmafl›k

organlara sahip birçok canl› ile dolmas›n›n elbette ki bu canl›lar›n yara-

t›lm›fl olduklar›n›n delili oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, kanatlar›n kusursuz yap›s›n›n nas›l olup da bir-

birini izleyen tesadüfi mutasyonlar sonucunda meydana geldi¤i soru-

sunu hiçbir zaman cevaplayamad›klar›n›, k›sacas› bir sürüngenin ön

ayaklar›n›n, genlerinde meydana gelen bir bozulma (mutasyon) sonu-

cunda asla kusursuz bir kanada dönüflemeyece¤ini düflünmezler.

Ayr› türlere ait fosillerin, fosil kay›tlar›nda bulunduklar› süre boyunca de¤iflim

göstermedikleri, Darwin'in Türlerin Kökeni'ni yay›nlamas›ndan önce bile pale-

ontologlar taraf›ndan bilinen bir gerçektir. Darwin ise gelecek nesillerin bu bofl-

luklar› dolduracak yeni fosil bulgular› elde edecekleri kehanetinde bulunmufltur...

Aradan geçen 120 y›l› aflk›n süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik arafl-

t›rmalar sonucunda, fosil kay›tlar›n›n Darwin'in bu kehanetini do¤rula-
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mayaca¤› aç›kça görülür hale gelmifltir. Bu, fosil kay›tlar›n›n yetersizli-

¤inden kaynaklanan bir sorun de¤ildir. Fosil kay›tlar› aç›kça söz konu-

su kehanetin yanl›fl oldu¤unu göstermektedir.51

Amerikan Do¤a Tarihi Müzesi'nden paleontolog Niles Eldredge ve antropolog

Ian Tattersall

Darwinistler, 360 milyon y›l öncesinin Karbonifer döneminin

fosil kay›tlar›nda aniden beliren, her biri çok mükemmel sistemlere sa-

hip bitki türleri çeflitlili¤inin evrimcileri tekrar nas›l bir ç›kmaza soktu-

¤unu, bu döneme ait bulunan çok fazla çeflitte bitki fosilinin bugün ya-

flayan bitki türlerinden hiçbir fark› olmad›¤›n› düflünmezler. 

Darwinistler, taraf›ndan "körelmifl organ" oldu¤u söylenen ba-

z› organlar›n, örne¤in appendiksin, insan›n atas› oldu¤u iddia edilen

canl›larda bulunmamas›n›n çok önemli bir mant›k hatas› içerdi¤ini, bu-

nun bilimsel olarak da yanl›fl oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, denizden ç›kan bal›¤›n sürüngen olarak evrim-

leflti¤ini ve bu hayali evrim sürecinin milyonlarca y›l ald›¤›n› iddia

ederken bir bal›¤›n sudan ç›k›nca birkaç dakikadan fazla yaflayamaya-

ca¤›n›, hemen ölece¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, yaklafl›k 150 sene önce "E¤er gerçekten türler

öbür türlerden yavafl geliflmelerle türemiflse, neden say›s›z ara geçifl

formuna rastlam›yoruz?"52 diye soran Darwin'in zaman›ndan sonra bi-

le hala tek bir ara geçifl formu bulunamad›¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, Darwin'in yaklafl›k 150 sene önce yazd›¤› Türlerin

Kökeni adl› kitapta "Teorinin Zorluklar›" bafll›¤›yla yazd›¤› bölümde

bahsedilen çeliflkilerin hala geçerli oldu¤unu, y›llar geçtikçe ve bilim

gelifltikçe bu çeliflkilerin çok daha fazla artm›fl oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, do¤al seleksiyon yoluyla hiçbir yeni canl› türü

üremedi¤ini düflünmezler.

Darwinistler, mutasyonlar yoluyla hiçbir yeni canl› türü üre-

medi¤ini düflünmezler. 

Evrimsel biyoloji ve paleontoloji alanlar›n›n d›fl›nda kalan çok say›da iyi e¤itim-

li bilim adam›, ne yaz›k ki, fosil kay›tlar›n›n Darwinizm'e çok uygun oldu¤u gi-
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bi bir yanl›fl fikre kap›lm›flt›r. Bu büyük olas›l›kla ikincil kaynaklardaki ola¤anüs-

tü basitlefltirmeden kaynaklanmaktad›r; alt seviye ders kitaplar›, yar›-popüler

makaleler vs... Öte yandan büyük olas›l›kla biraz tarafl› düflünce de devreye gir-

mektedir. Darwin'den sonraki y›llarda, onun taraftarlar› bu yönde (fosiller ala-

n›nda) geliflmeler elde etmeyi ummufllard›r. Bu geliflmeler elde edilememifl, ama

yine de iyimser bir bekleyifl devam etmifl ve bir k›s›m hayal ürünü fanteziler de

ders kitaplar›na kadar girmifltir.53

Science  dergisi

Darwinistler, çift yönlü hava ak›fl›na sahip olan sürüngen akci-

¤erinin, tek yönlü hava ak›fl›na sahip olan kufl akci¤erine evrimleflme-

sinin imkans›z oldu¤unu, çünkü bu iki akci¤er yap›s›n›n aras›nda kala-

cak bir "geçifl" modelinin mümkün olmad›¤›n›, akci¤eri tam çal›flma-

yan, yani nefes alamayan bir canl›n›n da birkaç dakikadan fazla yafla-

yamayaca¤›n› düflünmezler.

Darwinistler, sürüngen çenesinin ve sürüngen kula¤›n›n afla-

mal› olarak memeli çenesine ve kula¤›na dönüfltü¤ünü iddia ederken

bunun nas›l gerçekleflti¤i sorusunun kesinlikle cevaps›z oldu¤unu,

özellikle tek kemikten oluflan bir kula¤›n üç kemikli hale dönüflmesinin

mümkün olmad›¤›n› ve bu s›rada sesleri duyma ifllevinin devam etme-

sinin de imkans›z oldu¤unu düflünmezler.

Darwinistler, yüzy›l› aflk›n bir süredir "evrim delili" olarak gör-

dükleri varyasyonlar›n, gerçekte "türlerin evrimi"yle hiçbir ilgisi olma-

d›¤›n›, örne¤in ineklerin milyonlarca y›l boyunca farkl› eflleflmelerle

çiftlefltirilip farkl› inek cinsleri elde edilebilece¤ini ama ineklerin hiçbir

zaman baflka bir canl› türüne, örne¤in zürafalara ya da fillere dönüflme-

yece¤ini düflünmezler. 

Darwinistler, canl›lar›n benzer görünümlü, yani homolog or-

ganlar›n›n hiçbir flekilde evrime delil teflkil etmedi¤ini, homolog organ-

lar›n ortak ataya iflaret etti¤ine dair iddian›n Darwin'den günümüze

kadar hiçbir somut bulgu taraf›ndan do¤rulanamad›¤›n›, bunu destek-

leyen hiçbir fosil kayd›na rastlanmad›¤›n› düflünmezler.
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YYAAfifiAAYYAANN  FFOOSS‹‹LLLLEERR  EEVVRR‹‹MM‹‹  YYAALLAANNLLIIYYOORR

Keman Vatozu
Dönem: Mezozoik za-
man, Kretase dönemi 
Yafl: 144 - 65 milyon y›l
Bölge: Lübnan

Darwinistler tüm canl›lar›n
de¤iflim geçirdikleri iddi-
as›ndad›rlar. Milyonlarca y›l
önceye dayanan fosil örnek-
leri iflte bu nedenle çok
önemlidir. Canl›lar evrim
geçirmemifl, de¤iflmemifller-
dir. Tek bir yaflayan fosil bile bu gerçe¤i ispat ederken, yeryüzü say›s›z yaflayan fosil ör-
ne¤i ile doludur. Yaklafl›k 130 milyon y›ll›k bu keman vatozu da bu önemli örneklerden
biridir. 

Deniz Lalesi 
Dönem: Paleozoik zaman, Karbonifer dönemi
Yafl: 345 milyon y›l
Bölge: Missouri,
ABD

Resimde mükemmel flekilde korun-
mufl 345 milyon y›ll›k deniz lalesi gö-
rülmektedir. Yüz milyonlarca y›l ön-
ce yaflam›fl bu canl›n›n hiçbir de¤ifli-
me u¤ramam›fl olmas›, evrim teorisi-
ni yerle bir eder. 
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Ginkgo Yapra¤›
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yafl: 50 milyon y›l
Bölge: Kanada

Resimde görülen 50 milyonluk ginkgo yapra¤› fosili, günümüz ginkgo yapraklar›ndan fark-
s›zd›r. Darwinistler, canl›lar›n milyonlarca y›l boyunca de¤iflmemifl oldu¤u gerçe¤ini gör-
mezden gelir, bu önemli gerçek üzerine düflünmezler. 

Hufl A¤ac› Yapra¤›
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yafl: 50 milyon y›l
Bölge: Kanada

Yeryüzü, Yüce Allah'›n
dilemesiyle var olmufl
mükemmel ve komp-

leks canl›larla doludur.
Bu canl›lar, tarih bo-

yunca ayn› mükemmel
özellikleri sergilemifller

ve Allah'›n izniyle, tek
bir anda ve mükemmel

flekilde yarat›ld›klar›n› is-
pat etmifllerdir. Darwinistler,

bu gerçe¤i kabul etseler de et-
meseler de, tüm paleontolojik

deliller, onlar›n teorilerini y›kmaya
devam edecektir. Fakat Darwinistler,

teorilerinin y›k›ma u¤ram›fl oldu¤u ger-
çe¤ini düflünmezler. 
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Canl›lar evrim geçirmemifl, kudret sa-
hibi Yüce Allah taraf›ndan yarat›lm›fl-
lard›r. Allah, bunun delillerini bütün
yeryüzünde sergilemifltir. Akl›n› kul-
lanan, düflünen her insan, bu gerçe¤i
zorlanmadan görecektir. 

Kaplumba¤a
Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yafl: 37 - 23 milyon yıl
Bölge: Nebraska, ABD

Tavflan Kafatas›
Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yafl: 33 milyon yıl
Bölge: White River Oluflumu, Wyoming, ABD

Rabbimiz, her canl›y› "Ol" emri ile
yaratm›flt›r. Resimdeki 33 milyon y›l-
l›k tavflan fosili de, günümüz tavflan-

lar›ndan hiçbir fark ortaya koymayarak bu gerçe¤i bir kez daha teyit eder. Fosil kay›tlar›, ev-
rim teorisinin geçersizli¤ini ilan etmifltir. Darwin'in ara form beklentisi, say›s›z Yarat›l›fl örne-
¤inin bulunmas› ile sonuçlanm›flt›r. Fakat Darwinistler, yenilgiye u¤ram›fl olduklar› gerçe¤ini
düflünmezler. 
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Resimde 150 milyon y›l önce yaflam›fl bir küre bal›¤› görülmektedir. Günümüzdeki küre bal›k-
lar›yla gerek görünüm gerekse yap› olarak t›pat›p ayn› olan bu canl›lar, evrimin hayal ürünü
bir hikaye oldu¤unu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Küre Bal›¤›
Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yafl: 150 milyon yıl
Bölge: Solnhofen Oluflumu, Almanya

At Nal› Yengeci
Dönem: Mezozoik zaman, Jura
dönemi
Yafl: 150 milyon yıl
Bölge: Solnhofen Oluflumu, 
Almanya

Resimdeki 150 milyon y›ll›k at nal› yengeci
fosili, söz konusu canl›lar›n yüz milyon y›-
l› aflk›n zamand›r de¤iflmediklerinin delili-
dir. Bu delilin gösterdi¤i gerçek çok aç›k
ve anlafl›l›rd›r: Tarih boyunca evrim ya-
flanmam›fl, tüm canl›lar› Yüce Allah yarat-
m›flt›r. 
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Sö¤üt Yapra¤› 
Dönem: Senozoik zaman, Paleojen
dönemi
Yafl: 58 milyon y›l
Bölge: Kuzey Dakota, ABD

58 milyon y›ll›k bu sö¤üt yapra¤› milyonlarca y›ld›r fotosentez gibi üstün bir ifllemi gerçek-
lefltirmifl, günümüz sö¤ütleri gibi ayn› flekilde üremifl, milyonlarca y›l boyunca hiç de¤iflime
u¤ramam›flt›r. Bu ayn›l›k, evrimcileri büyük bir çaresizli¤in içine itmekte, canl›lar› Allah'›n
yaratt›¤› gerçe¤ini ise bir kez daha gözler önüne sermektedir.  

Sekoya Yapra¤›
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yafl: 50 milyon y›l
Bölge: Kanada

Dünyan›n en büyük a¤açlar›ndan olan sekoya a¤ac›n›n yapra¤›n›n 50 milyon y›l önceki ko-
runmufl hali, bitkinin hiçbir de¤iflikli¤e u¤ramad›¤›n› teyid eder niteliktedir. Canl›lar evrim
geçirmemifl, yoktan var edilmifl, yarat›lm›fllard›r. Darwinistler, evrenin her noktas›nda
hayranl›k uyand›r›c› bir yarat›l›fl oldu¤u gerçe¤ine flahit olur, fakat bunu düflünmezler. 



Adnan Oktar

167

Köpüklü A¤ustos Böce¤i 
Dönem:  Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yafl: 125 milyon y›l
Bölge: Çin

Evrim teorisi, bir köpüklü a¤ustos böce¤inin sahip oldu¤u tek bir DNA'y› bile aç›klayamaz. Oy-
sa fosil kay›tlar›, bu canl›lar›n DNA'lar›ndaki tüm özellikleriyle birlikte yaklafl›k 125 milyon y›l
önce de yaflamakta oldu¤unu göstermifltir.  Darwinizm'in en büyük beklentisi olan fosil kay›t-
lar›, evrim teorisini geçersiz k›lm›flt›r. 

Yaban Ar›s› 
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yafl: 54 – 37 milyon y›l
Bölge: Green River Oluflumu, ABD

Darwinizm, cehalet orta-
m›nda geliflir. Ara fosil ol-
mad›¤› halde ara fosil var-
m›fl telkini yapar. Sürekli

olarak "sahte deliller" sunar. Oysa Darwinistlerin karfl›s›nda, yeryüzünün  her yerinden
ele geçmifl "gerçek deliller" vard›r. Yaklafl›k 50 milyon y›ll›k yaban ar›s›n›n günümüzde-
ki türdefli ile ayn› olmas›, bunu anlamak için tek bafl›na yeterlidir. Fakat Darwinistlerin
yapmaya çal›flt›klar› telkin bu gerçe¤in çok d›fl›ndad›r. 
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Sadece tüm canl›l›¤› birbirine ba¤layan büyük bir benzerlik flablonu bulundu¤u-

nun tahmin edilmesi evrimi ispatlamaz, ancak bilim bizim (evrimcilerin) evrenin

nas›l infla edildi¤i ve nas›l davrand›¤› hakk›ndaki tespitlerimizi yalanlayarak ve

çürüterek ilerler…54

Evrimci paleontoloji profesörü Niles Eldredge 

Darwinizm, son derece ilkel bir mant›k örgüsü üzerine kuruludur.

Baflta Darwin olmak üzere, tüm Darwinizm taraftarlar› çok yüzeysel

bir anlay›flla hareket ederler. Detaylara girmez, detaylar üzerinde arafl-

t›rma yapmak, ayr›nt›lardaki muhteflem sistemler üzerinde düflünmek

istemezler. Mant›klar› son derece basittir: "‹lk baflta atom vard›, o pat-

lad›, art arda gelen tesadüfler neticesinde evren olufltu" derler. Ancak,

son derece kompleks bir yap›ya sahip, günümüzde dahi tüm parçac›k-

lar›n›n nas›l hareket etti¤i tam olarak anlafl›lamam›fl olan atomun nas›l

ortaya ç›kt›¤›n› hiç düflünmezler. 

Son derece hassas sistemlere sahip devasa galaksilerin ve üzerin-

de yaflad›¤›m›z Dünya'ya ait özel flartlar›n iddia ettikleri gibi tesadüfen



nas›l oluflabilece¤ini sorgulamazlar. "Bir çamurun içinde kendi kendine

protein olufltu, sonra bu protein karar verip hücreyi oluflturdu" derler.

Oysa hücrenin, indirgenemez komplekslikte muhteflem bir yap›s›n›n

oldu¤unu ve günümüz teknolojisiyle bile oluflturulamad›¤›n› düflün-

mezler. Hücrenin içinde, protein d›fl›nda say›s›z kompleks yap›n›n da

ayn› anda ortaya ç›kmas› gerekti¤ini, DNA gibi son derece kompleks

bir molekülün de ayn› anda meydana gelmesi gerekti¤ini hesaba kat-

mazlar. Darwinistlerin bu derece yüzeysel olmalar›n›n ve derin düflün-

memelerinin en baflta gelen nedenlerinden biri, Allah'›n üstün gücünü

ve sanat›n› görmezlikten gelip, tesadüfleri kendilerine sözde ilah edin-

mifl olmalar›d›r. 

Evrimci mant›¤a göre etraf›n›zda gördü¤ünüz her fley kör tesadüf-

lerin ürünüdür. Elektron mikroskobunda hücreyi inceleyip DNA'n›n

yap›s›n› keflfeden, gen haritas›n› ç›karan bilim adamlar›, dünya siyase-

tine yön veren politikac›lar, içinde yaflad›¤›m›z flehirler, sahip oldu¤u-

muz medeniyet, a¤açlar, çiçekler, kufllar, sinekler, kelebekler, ar›lar, tim-
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sahlar, kediler, kaplanlar, aslanlar, bal›klar k›saca evren ve içindeki her

fley, evrimci mant›¤a göre uzun zaman dilimleri içinde arka arkaya olu-

flan tesadüflerin eseridir. Tesadüf, Darwinist zihniyet için adeta büyülü

bir kelimedir. Bir Darwinist'e soraca¤›n›z hemen her sorunun cevab›,

"tesadüfler, bu konuyu halletti" olacakt›r. 

Tesadüflere ola¤anüstü bir güç atfeden Darwinistler, Darwi-

nizm'in s›rlar›n› bilen derin alimlerin var oldu¤unu zannederler. Bu ki-

flilerin bir gün ç›k›p bütün bilgileri ortaya dökeceklerini, flimdiye kadar

tespit edilememifl bilimsel delilleri ortaya ç›karacaklar›n› ve bu flekilde

evrimin kesin olarak kan›tlanaca¤›n› zannederler. Oysa böyle bir fley

yoktur. Bu, Darwin'den miras kalan bir beklentiden ibarettir. Darwin

de teorisini büyük bir mant›k zafiyeti üzerine kurgulam›fl ve teorisinin

açmazlar›n› ortadan kald›rabilecek delillerin bir gün bir flekilde mutla-

ka bulunaca¤›n› hayal etmiflti. Bu beklenti, t›pk› günümüz Darwinistle-

rinin beklentileri gibi bofla ç›km›fl, evrim teorisi 21. yüzy›l bilimine ve

teknolojisine ra¤men ispatlanamam›fl, tam tersine yalanlanm›flt›r. An-

cak bu gerçek Darwinistler taraf›ndan göz ard› edilir. Çünkü Darwinist

bilim adamlar› için as›l olan, teorinin ispatlanamam›fl olmas›na ra¤men

bir flekilde ayakta tutulmas›d›r. Önemli olan, bilim ve bilimin gösterdi-

¤i gerçekler de¤il, adeta bir din gibi benimsenen Darwinizm'e olan ba¤-

l›l›kt›r. Amerikal› profesör Phillip Johnson ise, Darwinizm'e olan ba¤l›-

l›¤›n gerçek yüzünü flöyle aç›klar:

Modern bilimin liderleri, kendilerini bir Yarat›c›'n›n var oldu¤unu kabul eden-

lere karfl› giriflilen bir savafl›n öncüleri olarak görmekteler... Darwinizm ise, bu

savaflta yeri doldurulamaz bir ideolojik rol oynamaktad›r. ‹flte bu nedenle, bu-

gün bilim çevreleri, Darwinizm'i test etmeyi de¤il, ne olursa olsun koru-

may› kendilerine amaç edinmifllerdir. Bilimsel araflt›rmalar›n kurallar›
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Darwinistler için tesadüfler, mucizeler meydana getiren
sahte bir ilaht›r. Oysa tesadüfler, birbirinden güzel çiçek-
leri, teknolojiyi, kelebekleri, kufllar›, üzümü, çile¤i, insan›,
hatta tek bir hücreyi bile ortaya ç›karamazlar. Darwinizm
ise, bu büyük mant›k zafiyetini görmezden gelir. 
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da, bu ideolojiyi do¤rulayacak flekilde belirlenmektedir.55

Amerikal› profesör Phillip Johnson

Bunun için en s›k baflvurulan yöntem ise, defalarca deflifre olmufl

bilimsel sahtekarl›klar, yalanlar ve aldatmacalard›r. ‹nsanlar›n büyük

bir ço¤unlu¤unun, evrim teorisinin bilimsel bulgular karfl›s›nda yenil-

giye u¤rad›¤›n› bilmemelerinden faydalan›larak, sahte deliller ortaya

sürülür. Bu uydurma deliller adeta reddedilmesi mümkün olmayan bi-

limsel veriler gibi tan›t›l›r. Bir dizi yalan ve aldatmaca, do¤rulu¤undan

flüphe bile edilmemesi gereken bilgilermifl gibi sürekli gündemde tutu-

lur. Bu esnada, ortaya konulan iddialar›n sorgulanmas›na bile gerek

yokmufl izlenimi uyand›r›l›r. Bir süre sonra insanlar›n önemli bir k›sm›

bu telkinlerin etkisi alt›na girer ve evrim teorisini bilimin sözde ayr›l-

maz bir parças›ym›fl gibi de¤erlendirmeye bafllar. 

Bu yo¤un propaganda nedeniyle insanlar›n bir k›sm›, halen, evri-

min yafland›¤›n› gösterebilecek tek bir ara fosil bile olmad›¤›n› bilme-

mektedir. Bir k›sm› ise ara fosillerin oldu¤unu, ama bir yerlerde saklan-

d›¤›n› zannetmektedir. Pek çok kifli, soyu tükenmifl olan Archaeop-

teryx'in günümüz kufllar› gibi bir kufl oldu¤unu bilmemekte, bunu ara

fosil zannetmektedir. Baz› insanlar, y›llarca, sözde evrimin delili bir ara

fosil gibi sergilenen Coelacanth'›n, hala günümüz denizlerinde yafla-

makta olan kompleks özelliklerde bir dip bal›¤› oldu¤unun anlafl›ld›-

¤›ndan haberdar de¤ildir. Baz› insanlar ise bir çamur birikintisinin için-

den günün birinde tek hücreli canl›lar›n olufltu¤unu zanneder, hatta

baz›lar› su birikintisinin içinde bir süre sonra kendi kendine kurba¤a

oluflabilece¤ine bile inan›r. Bir k›s›m kifliler de, Darwinistlerin telkinle-

rine aldanarak, sürüngenlerin sinek avlarken kanatlan›p kufla dönüfltü-

¤ünü zannederler. Ama, Darwinist telkinler nedeniyle, sürüngenin av-

lamaya çal›flt›¤› sine¤in mükemmel bir sistemle kanatlar›n› saniyede

500 kere ç›rparak zaten uçmakta oldu¤unu düflünmezler. Çünkü Dar-

winizm "mümkün oldu¤unca düflünmemek" üzerine infla edilmifl bir

ideolojidir. ‹nsanlar› da düflünmemeye, detaylara dikkat vermemeye,

172

Harun Yahya



sadece körü körüne söylenenlere inanmaya sevk eder. ‹flin asl› ise, an-

cak bu konudaki gerçekler ortaya ç›kar›ld›¤›nda anlafl›labilmektedir.

Fosil kay›tlar› ortaya kondu¤unda, hücrenin yap›s› gözler önüne seril-

di¤inde, paleontoloji, biyoloji, anatomi, zooloji, botanik, biyogenetik,

biyomatematik gibi say›s›z bilim dal›n›n keflifleri gösterildi¤inde, in-

sanlar, Darwinizm'in gerçek yüzünü görmekte, y›llard›r maruz kald›k-

lar› telkinlerin birer masaldan ibaret oldu¤unu hemen kavramaktad›r-

lar. 

Görüldü¤ü gibi, Darwinizm'in dayanak noktas› spekülasyonlar,

sahte deliller ve tesadüfen gerçekleflti¤i iddia edilen hayali mucizeler-

dir. Darwinizm, büyük bir kitle aldatmacas›d›r. Tüm insanlara karfl› oy-

nanan büyük bir oyun, büyük bir yaland›r. Toplumlar bu as›ls›z teori-

ye aldat›c› telkinlerle inand›r›lm›fl, ak›l almaz yalanlarla ikna edilmifl-

lerdir. Ta ki, gerçekler ortaya ç›kar›l›ncaya, evrim teorisinin as›ls›zl›¤›

ve aldat›c›l›¤› insanlara tüm delilleriyle tan›t›l›ncaya kadar. Bugün ar-
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Coelacanth, canl›-
s› bulunana ka-
dar, evrimciler ta-
raf›ndan en önem-
li ara form örne¤i
olarak sunuluyor-
du. Coelacanth'›n
defalarca canl› ör-
ne¤inin bulunma-
s›, evrim teorisini
büyük bir çöküfle
u¤ratm›flt›r. 



t›k insanl›¤›n büyük ço¤unlu¤u, evrim teorisinin hiçbir bilimsel vasf›

olmad›¤›n›; bilimsel bulgular›n, evrenin ve tüm varl›klar›n Yüce Rabbi-

miz'in eseri oldu¤unu bir kez daha ispatlad›¤›n› kesin olarak görmüfl-

tür.

Peki yaklafl›k 1.5 as›rd›r devam eden bu oyunun insanlar üzerinde

etkili olmas›n›n sebepleri nedir? Darwinizm'in insanlar üzerinde etkili

olmas›n›n nedenleri psikolojiktir. Darwinizm, bir k›s›m medyay› da

kullanarak, adeta bir büyü etkisi yapm›fl, bir tür kitle hipnozuyla top-
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lumlar› etkisi alt›na alm›flt›r. Teorinin ilk ortaya at›ld›¤› y›llarda karfl›-

laflt›¤› tepki, tamamen psikolojik yöntemlerle bir süre sonra sindirilmifl

ve kitleler zamanla akl›n ve mant›¤›n asla kabul edemeyece¤i iddialar›

normal görmeye, hatta bunlar› kabullenmeye bafllam›flt›r. Baflka bir ko-

flul alt›nda olsa gülünç bulunacak mant›ks›z hikayeler, bilimsel birer

gerçek gibi alg›lanm›flt›r. Evrim teorisinin sunulma flekli ahlaki pren-

sipleri tan›mamakta, sayg›, dürüstlük, bilimsellik, do¤ruluk gibi kav-

ramlar› kabul etmemektedir. 
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Darwinizm'in dünyay› aldatmas›n›n psikolojik nedenlerini flöyle

s›ralayabiliriz: 

BBiilliimmsseell  GGöösstteerrii  YYaappmmaallaarr››  

Evrimci biyoloji spekülatif delillerle büyük darbe alm›flt›r. Anatomik ve ekolojik

bilgiler kaydedilir ve daha sonra bu kemi¤in neden belirli bir fleye benzedi¤i ya

da neden canl›n›n burada yaflad›¤› hakk›nda tarihi veya uygun aç›klamalar kur-

gulanmaya çal›fl›l›r. Bu spekülasyonlar 'senaryolar' olarak adland›r›lm›flt›r. As-

l›nda ço¤u zaman horlanarak ve hakl› gerekçelerle, 'masal' olarak da tan›mlan›r-

lar. Bilim adamlar› 'bu hikayelerin masal oldu¤unu bilmektedirler; ne yaz›k ki

(bu masallar) mesleki metinlerde son derece ciddiye al›n›rlar ve do¤ru kabul edi-

lirler.'56

Evrimci paleontolog Stephen Jay Gould

Darwinistlerin en bilinen aldatmaca yöntemlerinden birisi, evri-

min sözde bilimsel bir kavram, evrim teorisinin de bilimin destekledi-

¤i bir teori oldu¤u yalan›d›r. Evrim teorisi, bilim tarihinde bir dönüm

noktas› olarak tan›mlan›r ve evrim teorisine karfl› ç›kanlar da "bilim

karfl›t›" olarak lanse edilir. Oysa bu, büyük bir aldatmaca, gerçeklerle

hiçbir flekilde örtüflmeyen bir gösteridir. Evrim teorisi, materyalist fel-

sefenin bir zorunlulu¤u olarak ortaya ç›km›fl bir dogmad›r. Darwinizm

ise bir tür flaman dinidir. fiamanizm nas›l do¤adaki baz› güçlere tap›n-

may› temel al›yorsa, Darwinizm de ayn› flekilde do¤aya tap›n›r. Do¤a-

y›, kendince "efsanevi ve esrarengiz güçleri olan" bir varl›k olarak ta-

n›mlar. Tafl›n topra¤›n, Günefl'in, flimfle¤in, rüzgar›n bir araya gelerek

tesadüflerin etkisiyle canl›l›¤› meydana getirdi¤ine inan›r ve toplumla-

ra bu yalan› telkin eder. Darwinizm'in yöntemi, bilimsel deliller suna-

rak teorinin geçerli olup olmad›¤›n› tart›flmak de¤il, bilimsel ifadeler

kullan›p gösteri yaparak teorinin do¤ru oldu¤u izlenimini oluflturma-

ya çal›flmakt›r. 

Bütün Darwinist yay›nlarda, evrimin bilimsel bir teori oldu¤u

söylenir. Ama Darwinizm'in öne sürdü¤ü herhangi bir iddiaya getirile-

bilmifl bir tane dahi bilimsel delil bulunmamaktad›r. Darwinizm, tek
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bir hücrenin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› aç›klayabilmifl de¤ildir. Sözde tesa-

düflerin eseri olarak ortaya ç›kan bu hücreden, binlerce farkl› canl› tü-

rünün hangi mekanizmalarla olufltu¤unu delillendirebilmifl de¤ildir.

Canl›lar›n birbirlerine hayali dönüflümleri iddias›n›, tek bir örnek üze-

rinde bile gösterebilmifl de¤ildir. Bal›klar›n sürüngenlere, sürüngenle-

rin kufllara dönüfltü¤ünün uzun uzun anlat›ld›¤› evrim masallar›n› is-

patlayan hiçbir bulgu yoktur. 150 y›l› aflk›n süredir yap›lan kaz›larda,

bir tane bile bu hayali sürecin izini gösterecek ara form fosiline rastlan-

mam›flt›r. Dahas› evrim teorisi, genetik biliminin ortaya koydu¤u yeni-

likler konusunda da sessizdir, aç›klamas›zd›r, delilsizdir. K›saca evrim

teorisi, bilimsellikten son derece uzakt›r. Bilim, evrim teorisini yalanla-

maktad›r. Astronomi, biyoloji, paleontoloji, jeoloji, fizik, kimya, jeofi-

zik, embriyoloji vb. birer bilimdir. Darwinizm ise bilim de¤ildir, ilkel

bir fiaman dinidir. Buna ra¤men Darwinistler, telkinlerini ikna edici

gösterebilmek için bilimi alet edinirler. Darwinistlerin bilimi kullanma

yöntemleri ise tan›d›kt›r:

1. Öncelikle bilimsel konular›n halk taraf›ndan anlafl›lmas›n›n

mümkün olmad›¤›, ancak bir avuç sözde seçkin insan›n bilimi anlaya-

bilece¤i telkininde bulunurlar,

2. Bu telkini pekifltirmek için yaz›lar›nda ve konuflmalar›nda hal-

k›n ço¤unlu¤u taraf›ndan bilinmeyen bilimsel terimler kullan›rlar,

3. Uzun karmafl›k formüller, Latince terimler ve ifadeler, a¤›r ve

anlafl›lmaz bir dil kullanarak son derece önemli bir konudan bahsedi-

yormufl izlenimi verirler. Anlatt›klar›, bilimle tamamen çeliflti¤i halde,

bilmeyenlerin bunu bilimin bir parças› zannetmesini sa¤larlar,

4. Darwinist bilim adamlar›ndan, profesörlerden, evrimci yay›n-

lardan s›k s›k al›nt›lar yaparak, bilim dünyas›n›n tamam›n›n evrime

inand›¤› imaj›n› oluflturmak isterler. Böylece, bilimle evrimin çeliflti¤i

gerçe¤ini gizlemeyi umarlar. Amaç, "Bu teori bilimsel bir gerçek ve tüm

bilim otoriteleri taraf›ndan kabul ediliyor" izlenimi verebilmektir. Phil-

lip E. Johnson, Darwinistlerin bu yöntemlerini flöyle özetler: 

(Evrim) Teori büyük ölçüde söz sanat›na özgü ikna etme yöntemlerine dayanan
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bir propaganda kampanyas›yla ayakta tutulmaya çal›fl›lmaktad›r: Gizli varsa-

y›mlar, üzerinde konuflulan sanki kan›tlanm›fl gibi varsay›lan ifadeler, belli belir-

siz tan›mlanm›fl ve tart›flman›n ortas›nda anlam› de¤ifltirilmifl terimler, hayali

düflmanlara sald›r›lar, seçmece kan›tlar›n al›nt›lar› ve benzeri. Teori ayn› zaman-

da kültürel itibar›yla korunmaktad›r.57

Phillip E. Johnson

Oysa ne Latince terimler, ne karmafl›k cümleler, ne de evrimci bir-

kaç profesörün sürekli ön plana ç›kar›l›yor olmas›, evrim teorisinin
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Darwinist yay›nlar,
evrim aldatmacas›-
n›n en önemli pro-
paganda malzeme-
lerindendir. Yan›lt›-
c› bafll›klar, kulla-
n›lan göz boyay›c›
bilimsel terimler,
evrimi, bilimsel bir
gerçekli¤i varm›fl
gibi göstermeye
yöneliktir. Fakat bu
yay›nlar›n içinde,
evrimi do¤rulayan
tek bir kan›t dahi
bulmak mümkün
de¤ildir. 



içinde bulundu¤u ç›kmaz› ortadan kald›rabilir. Belki bir müddet daha

evrimin bilim karfl›s›nda ald›¤› yenilgi örtbas edilebilir, ama gerçekler

en sonunda ortaya ç›kacakt›r. Çünkü evrimci kaynaklar›n hiçbirinde

evrimi savunmak için kullan›labilecek bilimsel bir veri yoktur. Darwi-

nist dergilerde, kitaplarda, gazetelerde, televizyon programlar›nda,

konferanslarda, sadece farkl› evrimcilerin farkl› senaryolar› dile getiri-

lir. Ancak neticede bunlar birer varsay›mdan, daha do¤rusu spekülas-

yondan ibarettir. Bu kiflilere, anlatt›klar› hikayenin bilimsel dayana¤›n›

sordu¤unuzda, bu iddialar›n› hangi bilimsel bulgular›n destekledi¤ini

görmek istedi¤inizde, alaca¤›n›z cevap büyük bir sessizlikten ibaret

olacakt›r. 

Bir kez daha ifade etmek gerekir ki, Darwinistlerin kulland›klar›

a¤›r, anlafl›lmaz dil ve teknik üslup, evrim teorisinin lehinde hiçbir de-

lil sunmaz. Bu yöntemin kullan›lmas›n›n tek sebebi göz boyamak, "ev-

rim bilimseldir" aldatmacas›n› zihinlere yerlefltirmektir. Ancak evrim

teorisinin gerçek mahiyeti anlafl›ld›kça ve bir aldatmaca üzerine kuru-

lu oldu¤u insanlara gösterildikçe, art›k bu sahte yöntemler de geçerlili-

¤ini ve etkisini yitirmektedir. 

Nutfeden yarat›lm›fl olan insan Allah'›n ayetlerindendir... Önceden halinin ne

idi¤ini sonra ne oldu¤unu düflün! Acaba ins (ins) ve cin biraraya gelseler nutfe-

den bir göz, yahut kulak, yahut ak›l, yahut kudret, yahut ilim veya ruh yaratabi-

lirler miydi? Ondan kemik, damar, sinir, deri, k›l vesaire yapmaya muktedir olur-

lar m›yd›? Bunlar bir tarafa Allah yaratt›ktan sonra insan›n keyfiyyet ve mahi-

yetini, varl›¤›n›n künhünü (bir fleyin asl›, cevheri, özü) anlamak isteselerdi bun-

dan da aciz kal›rlard›... Allah'›n lütuf ve keremine, o muazzam kudrete ve hik-

mete bak›n›z, insan› nas›l kucakl›yor. Ne derece hayreti mucibtir ki (icab eden),

duvarda bir resim veya güzel bir hat yahut nak›fl gören kimse durur, hayranl›k-

la onlara bakar, sanatkar›n onlar› nas›l yapt›¤›n› düflünür, yapt›¤› iflin ne kadar

büyük bir sanat ve maharet oldu¤unu ifade eder de flu muazzam kainata ve

Allah'›n mahlukat›na (yaratt›klar›na) bakt›¤› halde, onlar› ve Allah'›n sanat ve

hikmetini düflünmekte gaflet eder.58

‹mam Gazali  
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BBaazz››  PPrrooffeessöörr  vvee  BBiilliimm  AAddaammllaarr››nn››nn  TTeeoorriiyyii
SSaavvuunnmmaallaarr››    

Baz› bilim adamlar›n›n Darwinist olmas›, insanlar›n sanki tüm bi-

lim dünyas› evrime inan›yormufl, dolay›s›yla evrim bilimsel bir teoriy-

mifl gibi yanl›fl bir kanaat edinmesine sebep olabilir. Gerçekten de bilim

dünyas› içinde Darwinist telkinlere kap›lm›fl çok say›da insan vard›r.

Ancak bunlar›n büyük k›sm›n›n Darwinizm'e olan ba¤l›l›klar› bilimsel

bir yaklafl›m›n sonucu de¤ildir. Evrim teorisinin materyalizme ve ateiz-

me sa¤lad›¤› dayanak, bu kiflilerin Darwinizm'i ideolojik kayg›larla sa-

hiplenmelerine neden olmaktad›r. Bu insanlar Darwinizm'in geçersizli-

¤i ortaya kondu¤unda, materyalizmi yaflatman›n mümkün olmad›¤›n›

bilmekte, bu nedenle de akla, bilime ve mant›¤a ayk›r› olmas›na ra¤-

men var güçleriyle Darwinizm'i savunmaktad›rlar. Darwinizm'in ma-

teryalist kayg›larla desteklendi¤ini, Phillip Johnson, Marksist zoolog

Richard Lewontin'in iddialar›n› de¤erlendirdi¤i bir yaz›s›nda flöyle

aç›klamaktad›r:

Darwinizm, felsefi olarak tarafs›z olmas› gereken (bilimsel) kan›tlara

de¤il, materyalizme olan "a priori" (önceden kabul edilmifl, do¤ru varsa-

y›lm›fl) sadakate dayal›d›r. Felsefeyi bilimden ay›rd›¤›n›zda, kibir kulesi y›k›-

l›verir. Toplum bunu tam olarak anlad›¤›nda, Lewontin'in Darwinizm'i, bilim-

sel müfredattan silinmeye bafllayacak ve tarihin tozlu raflar›nda Lewontin'in

Marksist görüfllerinin yan›nda yerini alacakt›r.59

Phillip Johnson

Bu gerçe¤i bilmeyen halk›n önemli bir k›sm› da söz konusu kim-

selerin, bilime olan sadakatleri nedeniyle evrimi savunduklar›n› san-

maktad›r. Oysa Darwinistlerin sadakati bilime de¤il, materyalizme ve

evrim dogmas›nad›r. Biyokimya profesörü Michael Behe, bilim dünya-

s›n›n materyalist dünya görüflü nedeniyle evrime sahip ç›kt›¤›n› ve bi-

limin halka nas›l yans›t›ld›¤›n› flöyle ifade eder:

Evrenin nas›l çal›flt›¤›yla ilgili neredeyse tüm bilgiler, ay›rt edilmeden, önce

kat› bir materyalist filtreden geçirilir. Daha sonra halka sunulur... Bilimsel
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literatür tamamen bu anlay›fl› yans›t›r. Çal›flmalar ço¤unlukla, hem genelde hem

de özel konularda, do¤an›n bilinen ve emin olunan iflleyiflinden bahseder. Okul

kitaplar› bu kanaati ö¤rencilere ileterek görevlerini yerine getirmifl olurlar. Bu ta-

n›mlamalar, boflluklardan veya cevaplanamayan sorulardan hiç bahsetmez. Bu-

nun yerine, her fleyin bilindi¤i, en az›ndan hemen her fleyin bilindi¤i ve labora-

tuvarlarda test edildi¤i izlenimi verilir. E¤er teoriye uymayan bir kan›t var-

sa, o zaman da teoriden de¤il kan›ttan flüphe edilir... Sorun, mant›kl› id-

dialara dayal› olmayan, sosyal bask›yla yayg›nlaflt›r›lan materyalizm-

dir.60

Biyokimya profesörü Michael Behe

Michael Behe'nin sözünü etti¤i sosyal bask›n›n, yo¤un olarak ya-

fland›¤› as›l yer ise akademik dünyad›r. Dünyan›n pek çok ülkesinde

okullarda ve üniversitelerde Darwinist akademisyenler desteklenmek-

te, Allah inanc›na sahip bilim adamlar›n›n ise akademik kariyerleri en-

gellenmeye çal›fl›lmaktad›r. Darwinizm'i reddettikleri için ço¤unun ki-

taplar›, makaleleri bilimsel yay›nlarda yer almamakta, bir taraftan da

hiçbir do¤ruluk ifade etmedi¤i halde "gericilikle" suçlanmaktad›rlar.

Ço¤u Bat› ülkesinde e¤er bir bilim adam› akademik kariyer yapmak is-

tiyorsa, Darwinci safsatalara göz yummak, hatta bunlar› ister istemez

savunmak zorundad›r. Aksi takdirde akademik kariyerinde yükselme-

si, hatta bulundu¤u üniversitede kal›c› olmas› dahi çok zordur. Evrim-

ci bilim adamlar› akademilerde, üniversitelerde bir çeflit "diktatörlük"

oluflturmufllard›r. ‹nançl› bilim adamlar›n›n Yarat›l›fl'›n bilimsel delille-

rini ortaya koymalar›, bilim dünyas›n›n ço¤unlu¤u, özellikle de mater-

yalist düflüncenin hakim oldu¤u kurumlar ve akademiler taraf›ndan

tepkiyle karfl›lanmakta, ancak ateizm veya materyalizm propagandas›

yap›lmas›na asla karfl› ç›k›lmamaktad›r. Bu da, baz› bilim adamlar›n›n

evrimin geçersiz oldu¤unu bilmelerine ra¤men, gelecek endiflesi ve ka-

riyerlerini kaybetme korkusuyla seslerini yükseltmemelerine neden ol-

maktad›r. 

Görüldü¤ü gibi bilim dünyas›n›n evrime verdi¤i deste¤in arkas›n-

da ya ideolojik kayg›lar ya da bask› ve sindirme yöntemleri yer almak-
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tad›r. "Bilim dünyas› evrimi savunuyor, demek ki evrim, test edilmifl,

do¤rulu¤u bilimsel verilerle tespit edilmifl bir teoridir" düflüncesi ise

büyük bir aldan›flt›r. Bu aldan›fl, Darwinistlerin uygulad›¤› psikolojik

mücadele tekniklerinin bir sonucudur ve gerçekleri yans›tmamaktad›r.

Ayr›ca flunu da belirtmek gerekir ki, Darwinistlerin ›srarla iddia ettik-

leri gibi bilim dünyas›n›n tümü evrimci de¤ildir. Tüm bask› ve y›ld›r-

ma metotlar›na ra¤men, evrim karfl›t› oldu¤unu aç›kça ifade eden say›-

s›z bilim adam›, akademisyen ve profesör bulunmaktad›r. Bu kifliler ev-

rim teorisinin açmazlar›n› ortaya koymakta, gerçekleri halka ulaflt›rma-

ya çal›flmaktad›r. Üstelik Darwinist büyünün etkisinden kurtulan bilim

adamlar›n›n say›s› gün geçtikçe de artmaktad›r. 

Darwinizm, Darwinist bilim adamlar›n›n dünya çap›nda etkili ol-

ma çabalar›na ra¤men çöküntüye u¤ram›flt›r. Bunun en önemli sebebi,

teorinin bilimsel delilsizli¤inin, evrimci bilim adamlar›n›n varl›¤›na

karfl›n, aç›kça gündeme getirilmifl, dünyaya ilan edilmifl, bu yalan ve

aldatmaya karfl› tüm insanlar›n uyar›lm›fl olmas›d›r. 

Ba¤dat'›n karfl› sahilinde oturan Ebu Hanife'nin tart›flma saatinde yerini alma-

m›fl olmas›, dehrinin (Allah'a inanmayan tart›flmac›) ve kalabal›¤›n zihninde de-

¤iflik sorular›n flekillenmesine neden olur. Herkes merak içindedir... "Neden gel-

medi? Gelmeyecek mi? Korktu mu? Delil mi bulamad›?" vb. sorular.! ‹mam-›

Azam, belirlenen saatten bir müddet sonra gelir. Dehri, son derece moral kazan-

m›fl, küfür ve gururu daha da artm›flt›r...

Ebu Hanife, özür dileyerek gecikmesinin sebebini anlatmaya bafllar: "Karfl› sahil-

den bu tarafa gelebilmek için bir vas›ta bulamad›m. Beklemeye bafllad›m. Belki

bir kay›k veya sal gelir de onunla giderim diye düflünüyordum. O esnada a¤aç-

lar›n birdenbire devrildi¤ini gördüm. Devrilen a¤açlar›n kendili¤inden kereste,

kerestelerin kendili¤inden kay›k oldu¤una flahit oldum. Yine kendili¤inden bir

kürek ve yelkenin vücud buldu¤unu gördüm. Sizlere karfl› daha fazla mahcub

düflmeyece¤imden sevinerek, kay›¤a atlad›m. Kay›k kendili¤inden beni buraya

getirdi..." Dehri ve dinleyenler bu sözlere bir mana veremezler. Tabiatç›l›¤› savu-

nan, her fleyi tabiat›n var etti¤ini iddia eden tart›flmac›, böyle bir olay›n, anlat›l-

d›¤› tarzda gerçekleflmesinin mümkün olmad›¤›n› söyler. Büyük ‹mam tebbes-

süm ederek flöyle der: "Bir küçük kay›¤›n bile kendili¤inden, yap›c›s› ve sanatka-
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r› olmadan meydana gelebilece¤ini kabul etmedi¤iniz halde, nas›l oluyor da, bu

muazzam kainat›n bir yap›c›s›, bir Yarat›c›s› olmadan kendili¤inden vücud bul-

du¤una inan›yorsunuz? Kainat kainat›n de¤il, Allah'›n eseridir. Bütün bunca

belgeler ortada iken, Allah'›n varl›¤› ile ilgili bir tart›flma ve münazara bafllat-

mak gereksizdir.61

‹mam-› Azam Ebu Hanife

AAllllaahh  ‹‹nnaanncc››nn››  KKaabbuull  EEttmmeekkttee  ZZoorrllaannmmaallaarr››

Evrendeki hassas dengelerin ve canl›lardaki kompleks yap›lar›n

tesadüfen meydana gelmifl olmas›n›n imkans›zl›¤›n› gören bir insan,

ayn› zamanda tüm bunlar›n üstün bir Akl›n, yani Allah'›n eseri oldu¤u-

nu da anlayabilir. Ama insanlar›n baz›lar›, cahilce düflünceler, yanl›fl

kanaatler ve sapk›n mant›k örgüleri nedeniyle Allah inanc›n› kabul et-

mekte zorlan›rlar. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri, kendile-

rini adeta üstün bir varl›k olarak görmeleri ve kendilerinden üstün bir

Yarat›c›'ya inan›p ona ibadet etmekte tereddüt etmeleridir. (Allah'› ten-

zih ederiz.) 
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Bu tereddütlerinin temelinde, ahiretin ve hesap gününün varl›¤›-

n› düflünmekten korkmak, bu gerçe¤in insana yükledi¤i sorumluluk-

lardan kendince kaçmaya çal›flmak vard›r. Her fleyin hakimi ve üstün

güç sahibi olan Yüce Allah'a inanmak ve O'nun Yüce varl›¤›n› kabul et-

mek, ahiretin varl›¤›n› da kabul etmeyi ve beraberinde de Allah'a iba-

det etmeyi gerekli k›lar. Bu gerçe¤e inanan bir insan, dünyada tüm yap-

t›klar›ndan sorumlu oldu¤unu bilecek ve buna göre yaflayacakt›r. Nef-

sinin bencil taleplerinden sak›nacak, iradesini kullanacak, her koflulda

vicdanl› ve güzel ahlakl› olmaya gayret edecektir. Bir insan› hem ma-

nen hem de madden zenginlefltiren ve güzellefltiren, kalitesini ve asale-

tini art›ran bu durum, baz› insanlar için zor görünmektedir. Oysa as›l

zor olan, yarat›l›fl›na ayk›r› olarak, vicdan›n› göz ard› etmek, sürekli

vicdan›na bask› uygulayarak yaflamakt›r. Günümüzde birçok insan›n

yaflad›¤› ac› ve s›k›nt›lar›n kayna¤›, vicdanlar›n› köreltip sürekli nefis-

lerine uymalar› ve nefsin telkinlerinin neden oldu¤u zorluklard›r. 

Adnan Oktar
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Darwinistler ise, bir yandan kendileri Allah'a iman etmekten ka-

ç›nmakta, bir yandan da baz› insanlar›n sahip oldu¤u bu yanl›fl psiko-

lojiyi amaçlar› do¤rultusunda kullanmaktad›rlar. Kendi nefislerini hak-

s›z yere yücelterek kendilerince sahte bir üstünlük kazanmakta, gücün,

kudretin ve izzetin as›l sahibi olan Allah'a inanmay›, O'na ibadet etme-

yi reddetmektedirler. Büyük bir cehaletle kendilerini ilahlaflt›rd›klar›n-

dan (Allah'› tenzih ederiz) ve her olay› kendi kontrollerinde zannettik-

lerinden, kadere tabi olduklar› gerçe¤ini bir türlü kavrayamaz, bu ger-

çe¤i mümkün oldu¤unca düflünmek  istemezler. Her fleyin bafl›bofl ge-

liflti¤ini iddia ederek, kendilerinin de sözde bafl›bofl bir ortamda kon-

trolsüz yaflad›klar›n› kabul etmek isterler. Ahiret gerçe¤ini göz ard› et-

tiklerinden, sonsuz zannettikleri, daha do¤rusu öyle olmas›n› istedikle-

ri dünyada, sonsuza kadar var olacaklar›n› ya da öldüklerinde tama-

men yok olacaklar›n› düflünürler. Böylece ölümü ve ölümden sonra

karfl›laflacaklar› hesap gününü hiç düflünmediklerinde, bu gerçekle

karfl›laflmayacaklar›n› san›rlar. Küçük bir çocu¤un mant›k örgüsünü

and›ran bu yaklafl›m›n, kendilerini yaflamlar› boyunca rahat ettirece¤i-

ne inan›rlar.  

Canl›l›¤›n ve yaflam›n kör tesadüflerin eseri oldu¤u iddias›ndaki

evrim teorisi ise, bu zihniyetteki insanlar için önemli bir dayanak nok-

tas› oluflturmaktad›r. Kendilerince canl›l›¤›n kökenine Yarat›l›fl d›fl›nda

bir aç›klama getirdiklerini zannederler ve bu zanna büyük bir güçle

ba¤lan›rlar. Öyle ki bir müddet sonra, bu yalana kendileri de inan›r,

tüm saçmal›klar›n› gördükleri halde evrimi savunmaya devam ederler.

Çünkü evrimi kaybetmeleri demek, tüm yaflamlar›n› üzerine infla ettik-

leri felsefelerini, hayat görüfllerini kaybetmeleri demektir. Darwi-

nizm'in geçersizli¤ini kabul etmeleri demek, evrenin meydana gelifli-

nin ve canl›lar›n oluflumunun tek aç›klamas›n›n Yarat›l›fl Gerçe¤i oldu-

¤unu kabul etmeleri demektir. Bu ise, sorumsuzlu¤u ve bafl›bofllu¤u sa-

vunan Darwinist ideoloji ile tam anlam›yla çeliflmektedir. Darwinist ve

materyalist bilim adamlar›n›n bu bat›l bak›fl aç›s›n›, Delaware Üniver-

sitesi'nden parçac›k fizikçi Stephen M. Barr flu sözlerle dile getirir:
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Pek çok (materyalist, Darwinist) bilim adam›, bilimin ilerlemesiyle

gün geçtikçe, evrenin ve insanl›¤›n "amaçs›zl›¤›n›n" ve maddesel

güçlerin ve kör tesadüflerin ürünü olduklar›n›n daha aç›k anlafl›la-

ca¤›na inanmaktad›r. Pek ço¤u bilimin bize ö¤retmesi gereken der-

sin bu oldu¤unu düflünmektedir. Bu düflüncenin önde gelen temsil-

cilerinden zoolog Richard Dawkins, 'Gözlemledi¤imiz evrenin netice-

de hiçbir tasar›ma, amaca, iyili¤e, kötülü¤e sahip olmayan, amaçs›zl›k

d›fl›nda hiçbir özelli¤i olmayan bir evren oldu¤unu kabul etti¤imizde,

umdu¤umuz tüm özelliklere sahip olacakt›r' diye yazmaktad›r.

Evrenin amaçs›zl›¤›n› ve bunun insanlar için hiçbir fley ifa-

de etmemesi gerekti¤ini s›k-

ça dile getirenlerden biri

de, zoolog Stephen Jay

Gould'dur. Gould,
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insan ›rk›n›n evrimsel tarihin ç›lg›n bir kazas› oldu¤unu ve yaflam a¤ac›nda in-

ce bir daldan ibaret oldu¤unu söylemektedir. Bertrand Russel ise, "Durgun bir

suda meydana gelen bir kazadan baflka bir fley de¤iliz" demektedir.62

Delaware Üniversitesi'nden parçac›k fizikçi Stephen M. Barr 

Oysa gerçek fludur: Darwinistler, isteseler de istemeseler de,

Allah'›n kendileri için belirlemifl oldu¤u kadere tabidirler. Yeryüzünde-

ki tüm varl›klar öyledir ve Allah'›n kendileri için seçip be¤endi¤i haya-

t› yaflamakta, O'nun verdi¤i r›z›kla hayat bulmaktad›r. Darwinistler, in-

kar etse de etmese de ahiret vard›r ve Darwinistlerin her biri, tüm di-

¤er insanlar gibi hesap günü Kudret Sahibi Rabbimiz'in huzurunda

sorguya çekileceklerdir. Dünyada ne kadar sorumsuz ve rastgele yafla-
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d›klar›n› iddia ederlerse etsinler, ahirette, yaflad›klar› her an›n hesab›n›

vereceklerdir. Dolay›s›yla, dünyada Allah inanc›n› kabule zorlanmalar›

ve bunun için farkl› yollarla kendilerini aldatma yoluna gitmeleri bir

çözüm olmayacak, bu yöntemleri onlara bir fayda sa¤lamayacakt›r. 

Bugüne kadar Darwinizm'in içinde bulundu¤u çöküflü gören bin-

lerce insan kendisini bu büyünün etkisinden kurtarm›fl, gerçeklere yö-

nelmifltir. Darwinistler de, yanl›flta ›srar etmek yerine, do¤ruya yönel-

meyi art›k kabul etmeli, hatas›n› anlay›p kabul etmenin güzel bir dav-

ran›fl olaca¤›n› görmelidirler. Dünyada imkan varken hatal› tutum ve

davran›fllar›n› de¤ifltiren insanlar, ahirette Rabbimiz'in rahmetini ve

merhametini umabilirler. 

Birçok bilim adam› ve teknoloji uzman›n›n Darwin teorisine dilleriyle hizmet

ediyor olmalar›n›n tek nedeninin, bu teorinin bir Yarat›c› oldu¤unu reddetmesi

oldu¤unu kabul etmek zorunday›z..63

Evrimci Antropolog Michael Walker

Madem dünya var. Ve dünya içinde bu âsâr›yla (eserlerle) hikmet ve inayet (yar-

d›m) ve rahmet ve adalet var. Elbette dünyan›n vücudu gibi kat'î olarak âhiret de

var. Madem dünyada her fley bir cihette o âleme bak›yor. Demek oraya gidiliyor.

Âhireti inkâr etmek, dünya ve mâfîhay› (içindekileri) inkâr etmek demektir. De-

mek ecel ve kabir insan› bekledi¤i gibi, Cennet ve Cehennem de insan› bekliyor ve

gözlüyor.64

Bediüzzaman Said Nursi

SSaahhttee  DDeelliilllleerr  ÖÖnnee  SSüürrmmeelleerrii,,  OOkkuuyyuuccuunnuunn
GGüüvveenniinnii  ‹‹ssttiissmmaarr  EEttmmeelleerrii  

Londra Ulusal Galerisi'nin resimli, tam bir katalo¤unu al›n. Bunu küçük parça-

lara bölüp, sonra Trafalgar Meydan›'ndaki galerinin merdivenlerinden rüzgara

b›rak›n. Birkaç hafta bekleyin ve sonra meydan› dolan›p hayatta kalan ka¤›t par-

çalar›n› toplay›n. Sonra da buldu¤unuz parçalardan resim sanat› tarihinin re-

konstrüksiyonunu yapmaya çal›fl›n. E¤er ak›mlar, stiller, tarzlar, ressam isimle-

ri ve di¤er tüm bilgilerden oluflan tutarl› bir hikaye üretmeyi baflarabilirseniz, o

zaman büyük olas›l›kla siz bir paleontologsunuz.65

Nature dergisinin editörü evrimci Henry Gee
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Evrim teorisi, bilimsel olarak herhangi bir dayanak bulamad›¤›n-

dan, herhangi bir delille desteklenmedi¤inden, Darwinistler çözümü

sahte deliller kullanmakta bulmufltur. Darwinizm tarihinde, geçersizli-

¤i kesin olarak anlafl›lm›fl oldukça fazla say›da sahte delil vard›r. Bun-

lardan en ünlüleri, insan kafatas›na orangutan çene kemi¤inin eklen-

mesiyle oluflturulan ve y›llarca insanlara bir ara geçifl

örne¤i olarak sunulan Piltdown adam› sahtekarl›-

¤›, tek bir domuz diflinden yola ç›k›larak çizilen

Nebraska adam›n›n kafatas› ve rekonstrüksi-

yon çizimleri, kafese konup ara geçifl formu

olarak sergilenen Ota Benga isimli Afrikal›

yerli, iskeletine tüy eklenmifl dinozor fo-

silleridir. Tarihin en önemli bilim sahte-

karl›klar›na imza atan evrimciler, bu sah-

te delilleri ve hayal ürünü hikayeleri, in-

sanlar›, evrim masal›na inand›rabilmek

için kullan›rlar. Sahte deliller üretmekten

çekinmemeleri, büyük bir yalan› tart›flmas›z

bir gerçek gibi sunmalar›, Darwinizm'in

nas›l bir zihniyete sahip oldu¤unu göster-

mesi aç›s›ndan da önemlidir. Bu sahte-

karl›klar›n ortaya koydu¤u bir di¤er

gerçek ise, evrimcilerin, teorinin ilk or-

taya at›ld›¤› günden beri asl›nda büyük

bir çaresizlik içinde olduklar›d›r. Bu ça-

resizlik, onlar› yalanlara ve sahte-

karl›klara sürüklemifltir. 

Adnan Oktar

(Sa¤da üstte) Piltdown adam›, insan
kafatas›na orangutan çenesinin ek-
lendi¤i büyük bir sahtekarl›k örne¤i-
dir. (Yanda) Nebraska adam› ise, son-
radan bir domuza ait oldu¤u anlafl›lan tek bir az› diflinden yola ç›k›larak olufl-
turulmufl bir rekonstrüksiyondur. Bu evrim sahtekarl›klar›, evrim yalan›n›n
gözler önüne serilmesi bak›m›ndan son derece önemli delillerdir. 
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Sahte deliller üretmekte ve bunlar› kamuoyuna sunmakta sak›nca

görmeyen Darwinistler, halk›n bilime olan güvenini istismar etmeyi de

ola¤an karfl›larlar. Yay›nlad›klar› yaz›larda, makalelerde, kitaplarda,

düzenledikleri sergilerde sürekli halk›n güvenini suistimal ederler. Ka-

muoyunda yayg›n olan bilime ve bilim adam›n›n tarafs›z ve ön yarg›-

s›z olaca¤›na dair kanaati, evrim aldatmacas›n› devam ettirebilmek için

kullan›rlar. Bunu yaparken de, toplumun büyük bir kesiminin bilim

ad›na öne sürülen konular› inceleme, araflt›rma ve sorgulama imkan›-

n›n olmamas›ndan faydalan›rlar. Evrimi destekleyen bir tane bile fosil

olmad›¤›n›, 21. yüzy›l teknolojisine sahip laboratuvar koflullar›nda da-

hi hücrenin oluflturulamad›¤›n›, canl›l›¤›n cans›zl›ktan meydana gele-

meyece¤ini, kendileri düflünmedikleri gibi insanlar›n da düflünmesini

istemezler. ‹nsanlar›n bu gerçekleri düflünmesini engellemek için de

sürekli varsay›mlara dayal› hikayeler ortaya atar, bu kurgular›n› sahte

delillerle süsler ve hiç olmayan birfleyi varm›fl gibi telkin ederler. 

Bir baflka yöntem ise, evrimci yay›nlarda do¤ru ve gerçek bilgile-

rin evrimci yalanlarla birlikte sunulmas›d›r. Okuyucular, biyolojik ve

t›bbi konulardaki mant›kl› ve geçerli aç›klamalar› okurken, bir anda

kendilerini bu yap›n›n tesadüflerle nas›l olufltu¤una dair uydurma bir

bilgiyi de okurken bulurlar. Örne¤in, genetik hakk›nda bir bilgi verilir-

ken, aktar›lan teknik bilgiler mant›kl› ve do¤ru olmas›na karfl›n, tüm

bunlar›n evrimle olufltu¤u aç›klamas› do¤ru de¤ildir. Verilen teknik bil-

gilerle ilgili kan›tlar ve gözlemler varken, bu sistemin ve yap›n›n ev-

rimle olufltu¤una dair hiçbir delil yoktur. Ancak okuyucu, bu iki bilgi-

yi birlikte, iç içe okuyarak bir kanaat edinmifl olur. Evrimin, genetik bi-

limi kadar kan›tlanm›fl ve do¤ru bir teori oldu¤unu zanneder. Oysa

gerçekler bu flekilde de¤ildir. Asl›nda evrimi yalanlayan bilgiler ve bul-

gular, Darwinistler taraf›ndan evrimi destekler gibi gösterilmektedir.

Bu, psikolojik bir kand›rmacad›r. 

21. yüzy›l, Darwinistlerin bu psikolojik mücadeleyi kaybettikleri,

tüm kand›rmacalar›n son bulaca¤› bir dönem olacakt›r. Darwinizm'in

bilim üzerindeki oyunlar› etkisini yitirmeye bafllam›flt›r. Özellikle son

192

Harun Yahya



20-30 y›ld›r tüm dünyada büyük bir de¤iflim yaflanmaktad›r ve bu de-

¤iflim bilim dünyas›nda da etkisini göstermektedir. Baflta Amerika'da

olmak üzere birçok ülkede bilim adamlar›, Yarat›l›fl'›n bilimin gösterdi-

¤i tek gerçek oldu¤unu kabul etmeye bafllam›fllard›r. Darwinist büyü

bozulmakta ve materyalizm, bugüne kadar en çok kulland›¤› silah olan

bilim taraf›ndan yok edilmektedir. Stephen Barr'›n da söyledi¤i gibi, bi-

limin insanlara gösterdi¤i sonuç, Allah'›n varl›¤›d›r ve bu gerçek gün

geçtikçe çok say›da insan taraf›ndan fark edilmektedir:

Bilim bizi bir maceraya ç›kard›. Silahlarla de¤il, ancak teleskoplarla, parçac›k h›z-

land›r›c›larla, matemati¤in sembol ve iflaretleriyle bizi hiç bilmedi¤imiz k›y›lara,

yabanc› ve fantastik yerlere ulaflt›rd›. Ancak ufu¤a bakt›¤›m›zda, yolculu¤umu-

zun sonunda, asl›nda en bafl›ndan beri bildi¤imiz ve tan›d›¤›m›z bir yere ulaflt›-

¤›m›z› görüyoruz. Do¤ruyu aray›fl›m›z bizi her zaman, en sonunda Allah'a ulafl-

t›rmaktad›r.66

Parçac›k fizikçi Stephen M. Barr

Adnan Oktar
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"Yeni fosil bulgular›, önceden var olan hikayeye uydu-

rulur. Sanki atalar-nesiller zinciri, bizim gerçekten dü-

flünmemiz gereken bir amaçm›fl gibi biz bu yeni bulgu-

lara 'kay›p halkalar' deriz. Asl›nda gerçek farkl›d›r;

bunlar insan ön yarg›lar›yla uyumlu olmalar› için flekil-

lendirilen, gerçe¤in ard›ndan oluflturulan, tamamen in-

san icad› olan fleylerdir."67

Nature dergisinin editörü evrimci Henry Gee

… fiu anda bize üstünlük sa¤layan konumumuz-

dan bakarak, fosilleri kendimizde gördüklerimi-

zin yavafl yavafl kazan›ld›¤›n› yans›tan bir flekilde

ayarlar›z. Do¤ruyu aramay›z, kendi ön yarg›lar›-

m›za uymas› için, onu gerçe¤in ard›ndan yarat›-

r›z.68

Nature dergisinin editörü evrimci Henry Gee



DDaarrwwiinniizzmm  vvee  MMaatteerryyaalliizzmmiinn  MMaanntt››kk  

ÖÖrrggüülleerriinniinn  YYüüzzeeyysseell  OOllmmaass››

Materyalizm, maddenin mutlak varl›¤› kavram› üzerine kurulu-

dur. Bu yan›lg›ya göre, yaln›zca madde vard›r ve maddenin üzerinde

hiçbir bilinçli müdahale söz konusu de¤ildir. Sözde her fley bafl›bofl ve

kontrolsüz geliflmektedir. Buna insan›n kendi yaflam› ve seçimleri de

dahildir. Hiçbir bilimsel dayana¤› ve geçerlili¤i olmayan bu dünya gö-

rüflü, insan›n her fleyin sözde rastgele geliflti¤i bir dünya içinde yaflad›-

¤› ve dolay›s›yla hiçbir sorumluluk tafl›mad›¤› iddias›ndad›r. Bu man-

t›k d›fl› iddiay› kendince pekifltirmek için seçilen temel yöntem ise, de-

taylar› düflünmemek ve her olay› yüzeysel de¤erlendirmektir. Darwi-

nist ve materyalist bak›fl aç›s› için, "Neden ve nas›l?" sorular›n›n cevab›

yoktur. Çok k›sa ve sade bir mant›k yürütmeyle var›labilecek ak›lc› so-

nuçlar dahi göz ard› edilir. Sadece sürekli telkin edilen sloganlar vard›r.

Bu sloganlar, dayanak noktalar›, aç›klamalar›, içerdikleri gerçek anlam-

lar sorgulanmadan ve düflünülmeden koflulsuz kabul edilir. 

Materyalizmin ve elbette Darwinizm'in, en bilinen ve en gündem-

de tutulan sloganlar›ndan biri ise, "Yaflam›n bir mücadele alan›ndan
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Bu kitapta birçok hayvan bulunmas›na ra¤men canl›lar› tümüyle gösteren

foto¤raflar bulunmuyor; büyük ölçüde eksik haldeki iskeletlerin çizimleri

var ve fosiller d›fl›nda herhangi bir örnek yok. Dolay›s›yla ben de dinozor-

lar› çizenler gibi yapt›m; daha do¤rusu iskeletten yola ç›karak hayvan›n d›fl

görünüflünün rekonstrüksiyonunu haz›rlayarak derisini, pullar›n›, tüylerini

ve renklerini canland›rd›m. William Reed, 2000 y›l›nda yazd›¤›, 'Dinozorlar

gerçekte neye benziyorlard›... bunu hiç ö¤renebilecek miyiz?' bafll›kl›

makalesinde, 'Dinozor iskeletleri çok nadir olarak bozulmam›fl halde bu-

lunur, bu nedenle da¤›n›k haldeki kemiklerin nas›l birleflti¤ini ortaya ç›kar-

mak her zaman kolay de¤ildir. Sonra bu kemiklerin üzerine doku ve deri

kitlelerini yerlefltirmek ise belirsizliklerle dolu can s›k›c› bir süreçtir.69

Evrimci deniz biyolo¤u Richard Ellis
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ibaret oldu¤u" yalan›d›r. Buna göre, dünyada var olan tek fley yaflam

mücadelesidir ve her insan bu hayali mücadeleye uyum sa¤layabilmek

ve güçlü olarak ayakta kalabilmek amac›yla elinden gelen her fleyi yap-

mal›d›r. Kendisi de sözde bir tür hayvan olan insan, vefa, sadakat, gü-

ven, vicdan, dostluk, fedakarl›k, sayg› gibi ahlaki de¤erlere sahip ol-

mak zorunda de¤ildir. Tam tersine mümkün oldu¤unca ac›mas›z, sev-

gisiz ve bencil olmal›d›r. Güçlenebilmek için zay›f olan› ezmeli, e¤er ge-

rekiyorsa kendisi hayatta kalabilmek için di¤erlerini yok etmelidir. Üs-

telik e¤er insan, herfleyin kör tesadüflerin eseri oldu¤u bir ortamda ya-

fl›yorsa (ki bu asla do¤ru de¤ildir), ölümü, ölümden sonras›n›, ahireti

düflünmek zorunda da de¤ildir. "Mutlak madde" yalan›na s›¤›n›p, ahi-

ret ve hesap günü akl›na geldi¤inde dahi, ak›lc› ve mant›kl› olarak dü-

flünmekten kaç›nacak, kendisini sorumluluktan kurtard›¤›n› zannede-

cektir.

Oysa, eski Yunan'dan bugüne kadar gelen ve 19. yüzy›l›n köhne

bilim ortam›nda ortaya at›lan Darwinizm'le destek bulan materyalizm,

tüm iddialar›n›n geçersizli¤i ispatlanm›fl bir ideolojidir. Astronomi, fi-

zik, kimya, nükleer fizik, parçaç›k fizi¤i, biyoloji gibi birçok bilim dal›

maddenin ezeli ve ebedi olmad›¤›n›, evrenin yoktan var edildi¤ini, ev-

rendeki hassas dengelerin kör tesadüfler sonucu ortaya ç›kamayaca¤›-

n›, hiçbir fleyin bafl›bofl geliflmedi¤ini, fizi¤in ötesinde metafizik gerçek-

likler oldu¤unu ispatlam›flt›r. Ancak materyalistler ve Darwinistler bu

bilimsel gerçekler üzerine düflünmek, ön yarg›s›z olarak durumu de-

¤erlendirmek yerine, yüzeysel bir yaklafl›mla, ayn› içi bofl kavramlar›

tekrar etmeye devam ederler. Örne¤in, genetik ve paleontolojinin tam

tersini ispatlamas›na ra¤men, insan›n sözde maymun atalar›yla ilgili

hikayeler anlat›p dururlar. Yar› maymun yar› insan resimleri çizer, bu

hayali varl›klar›n günlerini nas›l geçirdiklerine dair hikayeler anlat›r,
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‹nsan ruh sahibi bir varl›kt›r. Allah'›n ruhunu tafl›d›¤›ndan, sevgiyi, flefkati, mer-
hameti, dostlu¤u, fedakarl›¤› bilir. ‹nsan, sorumsuz yarat›lmam›flt›r ve dünyada
imtihan olmaktad›r. Yap›p ettiklerinin tümünden sorguya çekilecektir. Fakat Dar-
winistler, insan› yar› hayvan bir varl›k olarak gördüklerinden, bu gerçe¤i kabul
etmek istemezler. 
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ama bir kere bile bu hikayenin bilimsel bulgularla çeliflip çeliflmedi¤i

üzerinde düflünmezler. Amaç, insan›n sözde sorumsuz bir hayvan ol-

du¤u yalan›n› devam ettirebilmektir. 

Oysa insan sorumsuz yarat›lmam›flt›r. Bu dünyada imtihan ol-

maktad›r ve yap›p ettiklerinin tümünden sorguya çekilecektir. O,

Allah'›n yaratt›¤› bir kuldur ve Allah'a karfl› sorumludur. Bafl›bofl de¤il-

dir, çevresindeki olaylar rastgele gerçekleflmemektedir. Gördü¤ü ve

duydu¤u her fley, kendi imtihan›n›n bir parças›d›r. Ölümünden sonra,

ahiret gerçe¤i ile buluflacak ve hatalar›n› telafi edebilmek için flu anki

imtihan ortam›na bir daha asla dönemeyecektir. ‹mtihan› boyunca yap-

t›klar› karfl›s›na getirilecek, hakk›nda adaletle hükmedilecek ve sonsuz

cennet ya da sonsuz cehennem hayat›n› yaflamaya bafllayacakt›r. ‹nsan,

Allah'a hesap verecek olan bir varl›kt›r. Di¤er canl›lardan farkl› olarak,

ruh sahibi olarak yarat›lm›flt›r. Allah, bu gerçe¤i ayetlerde flu flekilde

haber verir: 

Ki O, yaratt›¤› her fleyi en güzel yapan ve insan› yaratmaya bir çamur-

dan bafllayand›r. Sonra onun soyunu bir özden (sülale'den), basbaya¤›

bir sudan yapm›flt›r. Sonra onu 'düzeltip bir biçime soktu' ve ona Ru-

hundan üfledi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az

flükrediyorsunuz? (Secde Suresi, 7-9)

Harun Yahya

Darwinizm, e¤er do¤ru anlafl›l›rsa, tüm ahlaki, metafizik ve

dini inançlar› yok eden bir 'evrensel asit'tir.70

Evrimci profesör Daniel Dennett

Netice: Madem dünyada hayat var; elbette insanlardan hay-

at›n s›rr›n› anlayanlar ve hayat›n› sû'-i istimal etmeyenler

dâr-› bekada (ahirette) ve Cennet-i Bâkiyede (sonsuz cen-

nette) hayat-› bâkiyeye (sonsuz hayata) mazhar olacaklard›r,

âmennâ...71

Bediüzzaman Said Nursi



EEvvrriimmiinn  TTeemmeell  AAççmmaazzllaarr››nn››  GGöözzaarrdd››  

EEttmmee  YYöönntteemmii

Evrim teorisi savunucular›n›n kulland›klar› en önemli yöntemler-

den biri, canl›lar›n yaflam flekilleri gibi detaylar üzerinde demagoji yap-

mak, fakat evrimin as›l aç›klamas› gereken temel konular› gözard› et-

mektir. Örne¤in evrimciler, "Neandertal adam› konuflabiliyor muydu?"

gibi bafll›klar atarak bu konu üzerinde kendi senaryolar›n› oluflturur,

sayfalarca veya konferanslar boyunca bu senaryolar› detayland›rarak

anlatabilirler. Amaçlar›, okuyucunun dikkatini da¤›tmak ve Neander-

tal adam›n›n insan›n sözde ilkel atas› oldu¤unun çoktan ispatland›¤›,

geriye sadece konuflup konuflmad›¤› gibi bir detay›n kald›¤› izlenimi

oluflturmaya çal›flmakt›r. (Neandertaller, günümüz insanlar›ndan fark-

s›z soyu tükenmifl bir insan ›rk› oldu¤undan, kuflkusuz insan gibi ko-

nuflmaktad›rlar.) Ancak evrimciler, örne¤in "ilk canl› hücrenin" nas›l

meydana geldi¤i konusunda suskundurlar. Evrimci kaynaklar›n hiçbir

yerinde ilk DNA'n›n veya göz gibi kompleks yap›lar›n nas›l meydana

geldi¤i konusuna de¤inilmemifltir. Zaten bu konulardan bahsetmeleri

de mümkün de¤ildir, çünkü evrim teorisinin bu tip kompleks yap›lar›n

oluflumuna dair bir aç›klamas› veya üretebilece¤i bir senaryo yoktur.

Kompleks yap›lar, gözlemlenebilir ve üzerlerinde deneyler yap›labilir

niteliktedir. Dolay›s›yla, evrim teorisyenlerinin konuyla ilgili ortaya

atacaklar› her as›ls›z senaryo, laboratuvarlarda kolayl›kla yalanlan-

maktad›r. Bu gerçe¤in fark›nda olan evrimcilere göre kullanabilecekle-

ri en etkin psikolojik yöntem, bunlar›n tümünün aç›kland›¤› izlenimi

vermeye çal›flmak ve demogojiye aç›k, detay konular üzerinde yo¤un-

laflmakt›r. 

Oysa Darwinistlerin, temel konular› aç›klamaktan kaç›nmalar› an-

cak konu hakk›nda yeterli bilgisi olmayan insanlar üzerinde etkili ola-

bilecek bir yöntemdir. Günümüzde ise, özellikle evrim teorisinin geçer-

sizli¤i konusunda toplumlar ciddi flekilde bilinçlenmifl, evrimin henüz

daha "ilk hücre" konusundaki çaresizli¤ini tüm aç›kl›¤›yla görmüfller-
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dir. Dolay›s›yla, söz konusu demagojiler, art›k geçerlili¤ini yitirmifltir.

‹nsanlar art›k, her fleye aç›klama getirdi¤i iddias›nda olan evrim teori-

sinin delillerini beklemekte, fakat bunlar ortaya ç›kmad›kça, dünya ça-

p›nda gerçeklefltirilen bu büyük aldatmacan›n gerçek yüzünü görmek-

tedirler. Kudret sahibi Yüce Allah, elbette tüm tuzaklar› ortadan kald›-

racakt›r. Allah, bu gerçe¤i ayetinde haber vermifltir: 

... Gerçekten Allah, kafirlerin hileli-düzenlerini bofla ç›kar›c›d›r. (Enfal

Suresi, 18)
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Yanda bir örne¤i
görülen Nean-
dertal rekons-
trüksiyonlar›,

hiçbir gerçekli¤i
olmayan, hiçbir

bilimsel delile
dayanmayan, ta-

mamen Darwi-
nist bilim adam-
lar›n›n hayal gü-

cü ile üretilmifl büyük bir aldatmacad›r. Darwinistler, bu rekonstrüksi-
yonlar› en önemli propaganda malzemesi olarak kullan›rlar. 
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Fosil kay›tlar›, canl›lara ait temel vücut biçimleri hakk›nda neler gös-

teriyor? Afla¤›daki al›nt›lar, bir evrimci paleontolog ordusu taraf›n-

dan, son 150 y›ld›r yap›lan genifl çapl› araflt›rmalar s›ras›nda bulunan

fosillerle ilgili görüflleri yans›t›yor. Evrimci bilim adamlar›na ait bu

ifadeler –ki burada sadece birkaç örne¤e yer verilmifltir-, fosil kay›tla-

r›n›n gerçekte ortaya ç›kard›¤› anlamlar› dile getirmektedir. Bu gerçek

fludur; fosiller evrimin hiçbir zaman yaflanmad›¤›n›, tüm canl›lar›n

yarat›ld›¤›n› ispatlam›flt›r:

Paleontoloji evrim hakk›nda parlak vaatlerde bulunmas›na ra¤men,

evrimcilerin karfl›s›na baz› hofla gitmeyen güçlükler ç›karm›flt›r ve

bunlardan en çok bilineni ise, fosil kay›tlar›ndaki boflluklard›r. (Ev-

rimci paleontolog David B. Kitts)

"Kademeli geliflimi veya s›çramal› evrimi savunan hiçbir gerçek ev-

rimci, fosil kay›tlar›n›, Yarat›l›fl'a karfl› evrim teorisini ispatlayacak

bir delil olarak öne sürmez."

(Evrimci zoolog Mark Ridley)

Bilinen fosil kay›tlar›nda, büyük bir morfolojik dönüflümü baflarm›fl,

tek bir filetik evrim (yeni türlerin ortaya ç›kt›¤›n› iddia eden evrim

modeli) örne¤i bulunmamaktad›r.

(Evrimci Steven M. Stanley)

Evrimciler, birbirleriyle yak›n iliflkisi olan canl›lar aras›ndaki küçük

boflluklar› doldurmak için baz› fosilleri s›rayla dizmifllerdir. Fakat

büyük bir evrim senaryosunu desteklemek için küçük de¤ifliklikleri

delil olarak kabul etmek, tek bir atlama tafl›ndan yola ç›karak, ayn›

yerde bir zamanlar Mississippi Nehrini aflan bir köprü bulundu¤una

inanmak gibidir. Evrimin, en temel canl› gruplar› aras›ndaki ara geçifl

formlar›n› ortaya koymas› gerekir... Fakat hiçbir örnek bulunmamak-

tad›r. Fosil kay›tlar› kesin olarak bunu do¤rulamaktad›r. Yarat›l›fl için

bundan daha iyi bir delile gerek var m›? 72

(Yazar Richard L. Kleiss)
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GGöörrsseell  TTeellkkiinnlleerrllee  DDaarrwwiinniisstt  BBüüyyüüyyüü  

YYaayygg››nnllaaflfltt››rrmmaayyaa  ÇÇaall››flflmmaallaarr››

Darwinistlerin ellerinde, kendi teorilerini destekleyecek bir tane

bile bilimsel delil yoktur. Evrimcilere göre milyonlarca y›l boyunca ger-

çekleflmifl olmas› gereken hayali evrim sürecinin fosil kay›tlar›nda say›-

s›z delili, say›s›z kal›nt›s› bulunmas› gerekmektedir; ama fosil kay›tla-

r›nda söz konusu hayali sürecin varl›¤›n› gösteren "bir tane bile" fosil

bulunmamaktad›r. Fosil kay›tlar›ndaki bu delilsizlik Darwinistler aç›-

s›ndan o kadar dramatiktir ki, canl›lar›n milyonlarca y›l boyunca hiçbir

de¤iflikli¤e u¤ramad›klar›n›, yani yarat›ld›klar›n› gösteren say›s›z fosil

bulunmas›na ra¤men, Darwinistlerin buna karfl›l›k gösterebilecekleri

tek bir ara form örne¤i bile bulunmamaktad›r. ‹flte bu delilsizlik, Dar-

winistleri söz konusu "hayali fosiller varm›fl izlenimi vermeye" yönelt-

mifltir. Darwinistler gerçek deliller sunamad›klar›ndan, çözümü görsel

telkin metotlar›yla insanlar› aldatmakta bulmufllard›r. Bunlardan bir ta-

nesi rekonstrüksiyonlard›r. 

Rekonstrüksiyon, "yeniden infla" anlam›na gelir ve bir kemik par-

ças›ndan canl›n›n hayali resminin veya maketinin yap›lmas›d›r. Re-

konstrüksiyonda, çeflitli zamanlarda bulunan çeflitli fosil bulgular›, ta-

mamen tarafl› bir flekilde yorumlan›r, tümüyle çarp›t›larak, örne¤in, bu

canl›n›n hayali  bir ailesi oluflturulur ve sosyal hayat› tasvir edilir. Oy-

sa burada söz konusu detayl› rekonstrüksiyonun malzemesi kimi za-

man yaln›zca tek bir az› difli ya da bir kol kemi¤idir. Oluflturulan çal›fl-

ma tamamen sanatç›n›n hayal gücüne kalm›flt›r, dolay›s›yla söz konu-

su yeniden infla hiçbir bilimsel delile dayanmamaktad›r. fiimdiye kadar

medyada görülmüfl olan hayali "maymun adamlar›n" tümü, asl›nda bi-

rer rekonstrüksiyondur. 

Bir kemik parças›, farkl› sanatç›lar›n farkl› yorumlar› ile de¤iflik

canl›lara benzetilebilir. Çünkü kemik parças›na bakarak, canl›n›n yu-

muflak dokular›n› belirleme imkan› yoktur. Zaten ço¤u zaman evrimci-

lerin ellerine geçen fosil parçalar›, yaln›zca yüz kemiklerinin bir k›sm›,
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vücut iskeletinin bir parças›, hatta bazen tek bir kemik, daha da flafl›rt›-

c› olan›, bazen tek bir "difl"tir. (Nebraska adam› ve ailesinin sosyal ya-

flam›, tek bir difle dayan›larak yap›lm›fl bir rekonstrüksiyondur. Her-

hangi bir bilimsel delil olmamas›na, fosil izinden söz konusu canl›ya ait

hiçbir belirleyici nitelik bulunmamas›na ra¤men söz konusu "difle"

Nebraska adam› ismi konmufl ve bu hayali maymun adam›n, hayali ai-

lesi oluflturularak sözde sosyal yaflam› da resmedilmifltir. K›sa bir süre

sonra bulunan diflin bir yaban domuzuna ait oldu¤u saptanm›fl ve bu

büyük aldatmaca, evrim sahtekarl›klar› tarihinde yerini alm›flt›r. Bu ör-

nek, Darwinistlerin rekonstrüksiyonlar yoluyla ne kadar büyük sahte-

karl›klara yönelebileceklerinin önemli bir örne¤idir). Dolay›s›yla ev-

rimciler taraf›ndan yap›lan rekonstrüksiyonlar, tümüyle onlar›n iste-

dikleri flekilde, yorumlad›klar› biçimde oluflturulan çizimler ve maket-
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Bazen tek bir kol kemi¤i, bazen tek bir diflten yola
ç›k›larak üretilen rekonstrüksiyonlar, büyük birer
sahtekarl›k örne¤idir. Yumuflak dokular›n tespiti
mümkün olmamas›na ra¤men, hayali yar› may-
mun insanlar sosyal hayat içinde çizilmekte ve ev-
rimci bas›nda bir gerçekmifl gibi sunulmaktad›r. 



lerdir. Söz konusu rekonstrüksiyonlar›n, bilimsel olarak hiçbir de¤eri

ve geçerlili¤i yoktur. Evrimi ispat yönünde herhangi bir katk›s› da yok-

tur. Bunlar›n tümü, insanlar›, geçmiflte yar› insan yar› maymun fleklin-

de varl›klar›n yaflad›¤›na inand›rmak amac›yla kurgulanm›fl hikayeler-

dir. 

fiu önemli bir gerçektir: Darwinistler her ne kadar çeflitli rekons-

trüksiyonlarla göz boyamaya çal›flsalar da, evrimi geçerli k›labilecek

tek bir delil bile olmad›¤› sürece, kulland›klar› aldatma yöntemlerinin

bir anlam› yoktur. Rekonstrüksiyonlar, belli bir dönem içinde insanlar

üzerinde etkili olmufl olabilirler. Art›k insanlar, gazete ve dergilerde

gördükleri maymun adamlar›n, yaln›zca birer hayal ürünü oldu¤unun

fark›ndad›rlar. Çünkü art›k konu hakk›nda kapsaml› bilgiye sahiptirler.

Evrimcilerin iddialar›na, bu iddialar›n geçersizli¤ine ve bunlara verile-

bilecek tüm cevaplara hakimdirler. Söz konusu maymun adamlar›n

gerçekte yaflamad›klar›n› bilmektedirler. ‹nsanlar›n da, tüm di¤er can-

l›lar gibi evrim geçirmediklerini, gördükleri resimlerin bilimsel olarak

geçerli olmad›¤›n› anlam›fllard›r. Dolay›s›yla evrimcilerin kulland›klar›

tüm sahte yöntemler, art›k geçersizdir. 
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200 y›ldan uzun bir süredir paleontologlar ve jeologlar yeryüzünün te-

pelerinde, vadilerinde ve ovalar›nda kaz›lar yap›yorlar. Bu süre zarf›nda bir

milyardan fazla fosil ortaya ç›kard›lar ve kay›t alt›na ald›lar. 

Evrimciler benzer canl›lar aras›nda ara özelliklere sahip hayvan kemikleri bul-

duklar›n› ve böylece evrimin gerçekleflti¤ini ispatlad›klar›n› iddia ederler

(örne¤in küçük atlarla büyük atlar gibi). Fakat fosil kay›tlar›nda, bir canl›n›n

yavaflça de¤iflerek farkl› bir canl›ya dönüfltü¤ünü gösteren herhangi bir örnek

yoktur. 

Bir milyardan fazla fosil bulunmufl olmas›na ra¤men, çok farkl› canl› türlerinin

veya canl› özelliklerinin aras›nda, karfl› gelinemez bir geçifl formu bulunma-

maktad›r (sürüngen pullar›n›n kuflun tüylerine dönüflmesi gibi). Hiçbir delil

bulunmamas›na ra¤men, insan›n daha önceki canl›lardan zaman içinde mey-

dana gelen de¤iflimler sonucu olufltu¤unu iddia eden evrim teorisinin akla uy-

gun oldu¤unu nas›l söyleyebiliriz.73

Yazar Richard L. Kleiss



MMaayymmuunnuunn  ‹‹nnssaannaa  OOllaann  BBaazz››  BBeennzzeerrlliikklleerriinnii
KKuullllaannmmaayyaa  ÇÇaall››flflmmaallaarr››

Darwinistlerin, kulland›klar› en önemli yan›ltma metotlar›ndan

biri de, maymunun insana olan baz› benzerliklerini ve maymunlar›n

zeki davran›fllar›n› kullanma yöntemidir. Hayvanat bahçelerinde veya

do¤al ortamlarda gördükleri maymunlar›, insana olan benzerli¤ine ba-

karak ve baz› zeki davran›fllar›n› temel alarak, "Biraz geliflse, t›rafl olsa,

iyi beslense rahatça insan olur" gibi yüzeyzel bir mant›kla düflünerek

de¤erlendirme yapabilirler. Sonra öne sürdükleri bu teori üzerine sah-

te deliller ve senaryolar üretmeye bafllarlar. Oysa insan ve maymun

aras›ndaki dev anatomik farkl›l›klar› kendileri de bilmektedirler. Ancak

yüzeysel düflünme, onlar› bu gerçeklerden uzaklaflt›r›r. Gerçeklere ve

bilimin ortaya koydu¤u bulgulara de¤il, inanmak istedikleri fleye ina-

n›r, insanlar› da bu yönde aldatma yoluna giderler. 

‹nsanla maymun aras›ndaki benzerli¤i kullanma yöntemi, biyolo-

ji, genetik ve anatomi bilmeyen, konu hakk›nda kapsaml› bilgi sahibi

olmayan baz› insanlar üzerinde de etkili olur. Darwinistler maymunla-

r›n davran›fl özelliklerini ve genel görünümlerini konu ederek, çeflitli

evrim hikayelerini halk›n bu kesimi üzerinde kullan›rlar. Canl›lar›n ya-

p›lar›ndaki komplekslik üzerinde düflünmeyen, herfleyi çocuksu bir

düz mant›kla aç›klamaya çal›flan Darwinizm için insan›n hayali may-

mun atalar› senaryosu oldukça önemli bir malzemedir. 

Ancak gerçek flu ki, insanla maymun aras›nda, hiçbir flekilde afl›-

lamayacak çok derin farkl›l›klar vard›r. Dev anatomik ve genetik fark-

l›l›klar›n yan› s›ra, maymun bilinç aç›s›ndan bir köpekten veya attan

farks›zd›r. Ve ne kadar e¤itilirse e¤itilsin, ne kadar zaman geçerse geç-

sin, bilinç düzeyinde bir geliflme olmayacak, insana hiçbir flekilde ben-

zemeyecektir. Maymunlar, karfl›lar›nda gördükleri hareket ve tav›rlar›

taklit edebilme yetene¤ine sahiptirler. Verilen e¤itimler do¤rultusunda,

eflyalar›n flekillerini ve renklerini ay›rt edebilir, zekice tepkiler göstere-

bilirler. Ama bu, günün birinde insana dönüflmelerini sa¤lamaz. E¤er
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böyle olsayd› zeki oldu¤u bilinen di¤er hayvan türlerinin de zamanla

insan olmalar› gerekirdi. Örne¤in papa¤anlar da e¤itildikleri takdirde

kareyi yuvarlaktan, k›rm›z›y› maviden ay›rt edebilmekte, kendisinden

istenilen flekilde eflyalar› yerlefltirebilmektedir. Üstelik papa¤anlar›n

maymunlara ek olarak bir de, sesleri taklit ederek konuflma yetenekle-

ri vard›r. Bu durumda, Darwinistlerin mant›ks›z iddialar›na göre, pa-

pa¤anlar›n insana dönüflme ihtimali çok daha yüksek olmal›d›r. 

Darwinistler, yüzeysel düflünce anlay›fllar›n›n ürünü olan bu im-

kans›z senaryoyu destekleyebilmek için say›s›z yalan ve sahte delil ile

kamuoyunun karfl›s›na ç›kmak zorunda kal›rlar. Ama elbette, akl›n›

kullanan insanlar, bu konuda s›¤ ve yüzeysel düflünmemekte, araflt›r-

malar›n ve bilimsel delillerin sonucunda ortaya ç›kan gerçekleri gör-

mek istemektedirler. Bilimin gösterdi¤i gerçek ise, insan›n,

sahip oldu¤u kompleks özellikler

ve üstün nitelikteki bilinci ile,

bir anda, yoktan yarat›lm›fl ol-

du¤udur. Yüce Allah ayetlerde

flöyle buyurur: 
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Papa¤anlar e¤itildikleri takdirde kareyi yu-
varlaktan, k›rm›z›y› maviden ay›rt edebil-
mektedirler. E¤er evrim teorisine göre k›s-
tas, canl›lar›n göster-
dikleri beceriler ise,
bu durumda papa-
¤anlar›n da bir za-
man sonra insana
dönüflmeleri gerekir-
di. Kuflkusuz ki bu
son derece ak›l d›fl›
bir iddiad›r,
fakat evrim-
cilerin sa-
vunduk lar ›
mant›k tam
olarak budur. 



Andolsun, Biz insan›, süzme bir çamurdan yaratt›k. Sonra onu bir su

damlas› olarak, savunmas› sa¤lam bir karar yerine yerlefltirdik. Sonra

o su damlas›n› bir alak (embriyo) olarak yaratt›k; ard›ndan o alak'›

(hücre toplulu¤u) bir çi¤nem et parças› olarak yaratt›k; daha sonra o

çi¤nem et parças›n› kemik olarak yaratt›k; böylece kemiklere de et giy-

dirdik; sonra bir baflka yarat›flla onu infla ettik. Yarat›c›lar›n en güzeli

olan Allah, ne Yücedir. (Müminun Suresi, 12-14)

EEvvrriimmiinn  KKaallaabbaall››kk  BBiirr  KKaaddrroo  TTaarraaff››nnddaann

SSaavvuunnuullmmaass››

Darwinistlerin insanlar› aldatma yöntemlerinin en ünlüsü ve bel-

ki de en büyük yan›lg›lar›ndan biri, ço¤unluk olduklar› iddias›yla yola

ç›kmalar›d›r. Darwinistler, bilim adamlar›n›n ve toplumlar›n büyük ço-

¤unlu¤unun evrime inand›¤›n› savunarak bu teorinin geçerli oldu¤u

telkinini vermeye çal›fl›rlar. Türkiye'deki evrimci bilim adamlar›ndan

Bo¤aziçi Üniversitesi felsefe profesörü Arda Denkel, "Evrimi bu kadar

insan kabul ediyor, dolay›s›yla teori elbette do¤rudur" diye yap›lan tel-

kinin as›ls›zl›¤›n› ve mant›ks›zl›¤›n› flu flekilde aç›klam›flt›r: 

Evrim kuram›n›, çok say›daki sayg›n kiflinin, kuruluflun evrimcili¤i be-

nimsemifl olmas› m› kan›tlayacak? Yoksa mahkeme kararlar›yla m› do¤-

ru k›l›nacak bu kuram?... "Ülkemizde de Evrim Kuram›, bütün önde ge-

len bilim insanlar›, TUBA ve TUB‹TAK baflkanlar›, rektörler ve dekanlar

taraf›ndan desteklenmektedir." Böylesine sayg›n kifliliklerin deste¤i tabi-

i ki çok iyidir. Ancak do¤rulu¤u sa¤layan fley, sayg›n ve yetki sahibi kifli-

lerce do¤ru bulunmak m›d›r acaba? Bir tarihsel olguyu an›msatmak iste-

rim. Galileo Galilei, döneminin bütün sayg›n kiflilerine, hukukçular›na ve

özellikle de bilim adamlar›na karfl› tek bafl›na karfl› ç›k›p do¤ru olan› söy-

lüyor ve savunmuyor muydu? Engizisyon mahkemelerinin öbür eylem-

leri de, ortaya buna benzer görünümler koymam›fl m›yd›? Toplumda say-

g›n ve vasat olan çevreleri arkas›na almak, ne do¤ruluk yaratan, ne de bi-

limsellikle do¤rudan ilgili olan bir fleydir.74
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Darwinizm'in bir zamanlar bir ço¤unluk taraf›n-

dan kabul edilmifl ve savunulmufl olmas›, insanlar›n

kendilerine anlat›lanlar üzerinde fazla düflünme-

melerinden, evrimin yüzeysel aç›klamalar›n› yar-

g›lamadan kabul etmelerinden ve "evrimci olma-

yan bilimsel de¤ildir" telkini ve tehdidinin insan-

lar üzerinde oluflturdu¤u çekinme hissinden kay-

naklanmaktad›r. Dolay›s›yla evrime kalabal›k

bir kadronun inan›yor olmas›n›n veya inan›-

yor görünmesinin sebebi, teorinin bilimsel

do¤rulu¤u de¤ildir. Evrim teorisi, bilimsel

anlamda geçersizli¤i anlafl›lm›fl olunma-

s›na ra¤men savunulmaktad›r ve bunun

sebebi yaln›zca ideolojiktir. 

Kald› ki, bugün evrim teorisi, "tüm

bilim dünyas› taraf›ndan kabul edilen

bir teori" de¤ildir. Evrimi savunanlar,
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bilim dünyas›n›n geneli de¤il, yaln›zca baz› önyarg›l› bilim

adamlar›d›r. Bilime objektif bir bak›fl aç›s›yla yaklaflan in-

sanlar, özellikle son 20-30 senedir evrim teorisini reddeden sa-

y›s›z bilim adam›n›n görüfllerini de göz önünde bulundurmak

zorundad›rlar. Bugün, bilimsel araflt›rmalar›n ve geliflmele-

rin sonuçlar›n› de¤erlendirip evrimin bilimsel çöküflünü

gören ve Yarat›l›fl Gerçe¤ini aç›kça kabul eden pek

çok bilim adam› ve profesör vard›r. 

Ayr›ca flunu da belirtmek gerekir ki,

ço¤unlu¤a uymak her zaman do¤ru olana

uymak anlam›na gelmemektedir. Tarih boyun-

ca insanlar›n büyük bir k›sm›, t›pk› evrimciler gibi

"ço¤unluk" hatas›na düflmüfllerdir. Baz› insanlar,

Allah'›n üstün yarat›fl›n› inkar etmek için ço-

¤unlu¤u temsil ettikleri iddias›yla orta-

ya ç›km›fllard›r. ‹nsanlar›n ço¤unlu-

¤unun Allah inanc›n› kabul etmedi-

¤ini iddia ederek, kendilerini ve sa-

vunduklar› ideolojiyi hakl› göstermeye
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çal›flm›fllard›r. Allah, bu tür insanlara karfl› iman eden kullar›n› Ku-

ran'da uyarmakta ve ço¤unlu¤a uyman›n insanlar› zarara sürükleyece-

¤ini belirtmektedir: 

Yeryüzünde olanlar›n ço¤unlu¤una uyacak olursan, seni Allah'›n yo-

lundan flafl›rt›p-sapt›r›rlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak

'zan ve tahminle yalan söylerler.' (En'am Suresi, 116)

DDaarrwwiinniissttlleerriinn  ÇÇ››rrpp››nn››flflllaarr››,,  YYaarraatt››ll››flfl  

GGeerrççee¤¤iinnee  HHiizzmmeettttiirr

Darwinistler, Yarat›l›fl Gerçe¤inin say›s›z örne¤inin aç›kça sergi-

lenmesinin ve milyonlarca yaflayan fosilin ortaya ç›kmas›n›n anlam›n›

fark etmifllerdir. Evrim teorisinin bir yalan oldu¤unu ve bunun insan-

lar taraf›ndan aç›kça anlafl›ld›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla anlam›fllard›r.

Yaklafl›k 150 y›ld›r aldat›lm›fl olman›n flokunu yaflam›fllar ve ümitsizce,

çaresizce bir ç›rp›n›fl içine girmifllerdir. Y›llar boyunca düflünmedikleri,

üzerinde düflünmek istemedikleri gerçeklerle ister istemez karfl›laflm›fl-

lar, tüm bu bilimsel deliller üzerinde art›k düflünmek zorunda kalm›fl-

lard›r. Bunun sonucunda, 1980'li y›llarda son derece kendilerinden

eminken, düflünmeden yaflaman›n, insanlar› sahte ve çürük temellerle

aldatm›fl olman›n rahatl›¤› içindeyken, flimdi art›k son derece güçsüz

duruma düflmüfllerdir. Bilim yerine çürük deliller sunma yöntemleri,

art›k geçersizdir. Bu yöntemler, günümüzde art›k Yarat›l›fl Gerçe¤inin

daha fazla ortaya ç›kmas›na, daha iyi anlafl›lmas›na vesile olmakta, bi-

lime ve Yarat›l›fl Gerçe¤ine hizmet etmektedir. Çünkü art›k, Yarat›l›fl

Gerçe¤ini kan›tlayan bilime karfl› sunulan tek fley çocuksu masallar, çü-

rük iddialar ve mant›ks›z ve sahte delillendirmelerdir. 

Asl›nda Darwinistlerin bu durumdan kaç›fllar› yoktur. Darwinist-

ler sessiz kalsalar da, yaygaralar koparsalar da sonuç de¤iflmeyecek,

evrim teorisinin oluflturdu¤u fitne ortam› -Allah'›n izniyle- inananlar›n

vesilesiyle yok edilecektir. 

Darwinizm art›k tükenmifltir. Darwinistler ve materyalistler, art›k
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küçük düflmüfllerdir. Dolay›s›yla bu anlams›z gurur ve inattan vazgeç-

meli, 150 y›ll›k bu büyünün etkisinden kurtulmal›d›rlar. Çünkü yeryü-

zünde hakim olan tek gerçek vard›r: Canl› ve cans›z her fleyi Yüce

Allah yaratm›flt›r. 

YYeerryyüüzzüü  AAnniiddeenn  YYaarraatt››ll››flfl››nn  DDeelliilllleerriinnii  VVeerriirr,,
EEvvrriimm  iissee  DDeelliillssiizzddiirr

Darwinistlerin flu gerçe¤i önemle düflünmeleri gerekmektedir.

E¤er yeryüzünde evrim gerçekten yaflanm›fl olsa, bunu reddetmenin

hiçbir mant›¤› olmazd›. E¤er böyle bir fley olmufl olsayd›, bu, Allah'›n

canl›lar› evrimle yaratm›fl oldu¤u anlam›na gelirdi ve Yarat›l›fl Gerçe¤i-

ni savunan tüm eserlerde de bunun savunuculu¤u yap›l›rd›. Bunun ya-

n› s›ra, Yüce Allah e¤er canl›lar›n yarat›l›fl›na evrimi sebep k›lm›fl olsay-

d›, kuflkusuz ki bunun yeryüzünde say›s›z delili olurdu. Örne¤in Allah

tek bir spermi insan›n yarat›l›fl›na sebep k›lmakta, bir hücreyi 2'ye, 4'e,

8'e bölünecek ve bir insan bedenini oluflturacak flekilde yaratmaktad›r.

‹nsan bedeninin gelifliminde böyle aç›k ve anlafl›l›r bir yap›lanma var-

d›r. E¤er Allah dilese, canl›lar›n gelifliminde de böyle bir sistem yarata-

bilir ve bunun delilleri de, t›pk› anne karn›ndaki bebe¤in gelifliminde-

ki gibi son derece aç›k olurdu. Allah bir bebe¤in geliflimini 9 ay içinde

tamamlanacak flekilde yaratm›flt›r. E¤er Allah dileseydi bu durum, tüm

canl› organizmalar›n geliflimi için de söz konusu olur, canl›lar da, örne-

¤in 900 milyon y›l içinde geliflimlerini tamamlayacak flekilde yarat›lm›fl

olurlard›. E¤er bunun delilleri yeryüzünde olsayd›, kuflkusuz tüm Ya-

rat›l›fl Gerçe¤i savunucular› bu gerçe¤in takipçisi olur, bunun kan›tlar›-

n› sunar ve Allah'›n canl›lar› evrim ile yaratt›¤› düflüncesiyle hareket

ederlerdi. 

Ama böyle bir fley söz konusu de¤ildir. fiu anda evrim teorisi s›f›r

delile dayanmaktad›r ve zorlama iddialarla bile ayakta duramayacak

durumdad›r. Canl›lar›n evrimi konusu ile ilgili söylenen her fley, ortaya

at›lan her iddia, yaln›zca büyük bir yalan›n parças›d›r. 
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Darwinizm, yalan üstüne kurulmufl, bafltan çöküntüye u¤ram›fl

bir teoridir. Zaman içinde taraftar toplam›fl olsa da, tüm yalanlar, tüm

sahtekarl›klar gibi Darwinizm aldatmacas› da uzun zaman gizli kalma-

m›flt›r. Yüzy›l›m›z, evrim teorisi aldatmacas›n›n tüm dünya taraf›ndan

anlafl›ld›¤› yüzy›l olmufltur. Darwin döneminden beri, say›s›z iddiayla

ortaya ç›kan evrimcilerin, iddialar›n› destekleyecek yaln›zca bir tane

delil getirmesi beklenmifltir. Bu delil ortaya ç›kmam›flt›r ve hala beklen-

mektedir. Darwinistlere, çok uzun zamand›r, e¤er varsa "tek bir tane"

ara fosil kal›nt›s› sergilemeleri ça¤r›s› yap›lmaktad›r. Ama bu bir türlü

gerçekleflmemektedir. Kuflkusuz gerçekleflmesi de mümkün de¤ildir.

Çünkü evrim teorisine kan›t oluflturmas› gereken "tek bir tane bile" ara

fosil kal›nt›s› bulunmamaktad›r. Darwin'in, "E¤er gerçekten türler öbür

türlerden yavafl geliflmelerle türemiflse, neden say›s›z ara geçifl formu-

na rastlam›yoruz?" sözünü söylerken bahsetti¤i çaresizlik, günümüz

evrimcileri için de ayn› flekilde geçerlidir. Yüce Allah, Kuran'da, inkar-

c›lar›n asla Allah'a karfl› bir delil getiremeyeceklerini haber vermifltir: 

De ki: "Gördünüz mü haber verin; Allah'tan baflka tapt›klar›n›z, yer-
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den neyi yaratm›fllar, bana gösterin? Yoksa onlar›n göklerde bir ortak-

l›¤› m› var? E¤er do¤ru sözlüler iseniz, bundan önce bir kitap ya da bir

ilim kal›nt›s› (veya bir eser) varsa, bana getirin." (Ahkaf Suresi, 4)

Ayette iflaret edildi¤i gibi, Darwinistlerin teorilerini dayand›rabi-

lecekleri tek bir "ilim kal›nt›s›" bulunmamaktad›r. Çünkü Darwinizm'in

iddias› çürüktür, son derece yüzeysel bir mant›¤a dayan›r. Ak›l ve bilim

d›fl› formülü ise fludur: Çamur + zaman + kör tesadüfler = medeniyet.

Darwinistlere göre bu formül var oldu¤u sürece, gezegenler, günefller,

uçsuz bucaks›z evren, hayvanlar, fotosentez yapan bitkiler, da¤lar, de-

nizler, atmosfer, mikroorganizmalar, a¤açlar, kelebekler, balinalar, çi-

çekler, profesörler, cerrahlar, biyologlar, teknoloji, gökdelenler, uçaklar,

uydular; projeler çizen, hesaplar yapan, bir uzay roketini infla etmek

için matemati¤i kullanan, sevgi duyan, fedakarl›k yapan insan; ‹stan-

bul, Londra, New York gibi flehirler ve buralardaki medeniyet kolayl›k-

la oluflacakt›r. Etrafta biraz çamur birikintisinin olmas›, tesadüfi, kon-

trolsüz, rastgele olaylar›n gerçekleflmesi ve yeterince zaman geçmesi

Adnan Oktar

217



218

Harun Yahya



yeterlidir. Ne kadar bilimsel kelimelerle süslü olursa olsun, ne kadar

kimya formülü gösterisi yap›l›rsa yap›ls›n, bu inan›fl›n bir mant›k zafi-

yeti oldu¤u aç›kt›r. Hiçbir e¤itimi olmayan, okuma yazma bilmeyen bir

insan, hatta okul ça¤›na henüz gelmemifl bir çocuk bile bu iddiay› ko-

mik bulacakt›r. Ne var ki tüm evrimci kaynaklarda asl›nda anlat›lmak

istenen tam olarak budur. 

Darwinistlerin, Yarat›l›fl Gerçe¤i delillerine karfl› ç›rp›n›fllar› ise,

Darwinizm aldatmacas›n›n ortaya ç›km›fl olmas›n›n pani¤inden kay-

naklanmaktad›r. Oysa bu ç›rp›n›fllar›n tümü boflunad›r. Tüm övgülerin

ve en güzel isimlerin sahibi olan Allah, tüm varl›klar›n Ulu, Yüce, Güç

ve Kudret Sahibi Yarat›c›s›'d›r. Yüce Allah diledi¤i takdirde, tüm evre-

ni ve dahas›n›, içindeki tüm varl›klarla birlikte yoktan yaratmaya ka-

dirdir. Darwinistleri mant›k çöküntüsüne u¤ratan fley; bu gerçe¤e inan-

mak istememeleri, kendilerince Allah'a karfl› büyüklenmeleri ve

Allah'›n Yüce Kudretinden kuflku içinde olmalar›d›r. (Allah'› tenzih

ederiz.) Allah bir ayetinde flöyle buyurur: 

Ya, Biz ilk yarat›l›flta güçsüz mü düfltük? Hay›r, onlar 'karmafl›k bir

kuflku' içindedirler. (Kaf Suresi, 15)

Darwinizm'i y›kan gerçekler ve kesin bilimsel deliller karfl›s›nda

yap›lacak en do¤ru fley, son dönemlerde insanlar›n büyük bir ço¤unlu-

¤unun yapt›¤› fleyi yapmak ve Darwinizm'in bir aldatmaca oldu¤unu

kabul etmektir. ‹nsanlar›n büyük bir k›sm›, fark›na vard›klar› bu önem-

li gerçe¤e karfl› kay›ts›z kalmam›fllar, y›llarca savunduklar› Darwinizm

iddias›n›n geçersizli¤ini kabullenmekte tereddüt etmemifllerdir. Örne-

¤in, 1980'lerin bafl›nda Türkiye'de evrime inanmayanlar›n say›s› %30-

40 civar›ndayken, 2006'da yap›lan uluslararas› bir anket, halk›m›z›n

%75'inin evrime inanmad›¤›n› ortaya koymufltur. Son olarak Türkiye

Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakf› (TESEV)'in yapt›¤› bir kamuoyu

araflt›rmas›na göre, hakl›m›z›n %87.4'ü "‹nsan› Allah'›n yaratt›¤›na"

inanmaktad›r. Elbette en do¤rusu da budur, çünkü bir insan›n y›llar bo-

yunca bir yanl›fla inanmas›, yaflam›n›n geri kalan k›sm›nda da, yanl›fl

oldu¤unu bile bile buna inanmakta ›srar etmesini gerektirmez. Akl›n›
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kullanan, do¤ruyu görebilen ve "düflünen" bir insan için yanl›flta ›srar

etmek ve aldat›ld›¤›n› bile bile buna inanmay› sürdürmek kuflkusuz ki

mant›ks›zd›r. (www.Allahvar.com)

‹nsan›n yaln›zca etraf›ndaki birkaç fley üzerinde düflünmesi bile

bunu anlamas› için yeterli olacakt›r. Düflünen bir insan, Darwinizm'in,

canl›l›¤›n kökenine ak›lc›, mant›kl› ve bilimsel bir cevap veremedi¤ini

tüm aç›kl›¤›yla görecektir. Ve düflünen bir insan, tüm varl›klar›n Sahibi

ve Hakimi olan Allah'›n mutlak ve üstün varl›¤›n› tüm ihtiflam›yla fark

edecektir. Bu, Allah'tan bir nimet, akledip anlayabilenler için dünyada

ve ahirette büyük bir kurtulufltur. 
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Darwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini reddetmek ama-

c›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsatadan

baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen olufl-

tu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canl›larda çok aç›k bir "düzen"

bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece

Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›n-

dan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya

çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lma-

s›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalan-

lara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisi-

nin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim

dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen

yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adam› ta-

raf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, pale-
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ontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwi-

nizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›fl ger-

çe¤iyle" aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok

çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vard›r.

DDaarrwwiinn''ii  YY››kkaann  ZZoorrlluukkllaarr
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›-

na karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dün-

yas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859

y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta

dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe-

¤ine karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyor-

lard› ve zaman içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 
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Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu;

kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta

Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde iti-

raf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan

afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyor-

du. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in

umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanak-

s›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta ince-

lenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla

aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte ev-

rimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu

yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir

tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

AAflfl››llaammaayyaann  ‹‹llkk  BBaassaammaakk::  HHaayyaatt››nn  KKöökkeennii  

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l

önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini id-

dia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks

canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçeklefl-

miflse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin

aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen

evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o

"ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi ka-

bul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme
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olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini

iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda orta-

ya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyo-

loji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

""HHaayyaatt  HHaayyaattttaann  GGeelliirr""

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni ko-

nusundan hiç söz etmemiflti. Çünkü

onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›,

canl›lar›n çok basit bir yap›ya sahip

olduklar›n› varsay›yordu. Orta-

ça¤'dan beri inan›lan "spontane jene-

rasyon" adl› teoriye göre, cans›z

maddelerin tesadüfen biraraya gelip,

canl› bir varl›k oluflturabileceklerine

inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin

yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤-

daydan olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi.

Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›l-

m›flt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day

konmufl ve biraz beklendi¤inde bu kar›fl›mdan fa-

relerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤i-

ne bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üzerin-

deki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›k-

lar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bak-

terilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda

yayg›n bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü

Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin
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olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun ça-

l›flma ve deneyler sonucunda vard›¤›

sonucu flöyle özetlemiflti: 

Cans›z maddelerin hayat oluflturabile-

ce¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe

gömülmüfltür. 74

Evrim teorisinin savunucu-

lar›, Pasteur'ün bulgular›na karfl›

uzun süre direndiler. Ancak geli-

flen bilim, canl› hücresinin karmafl›k

yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n

kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n

geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 

2200..  YYüüzzyy››llddaakkii  SSoonnuuççssuuzz  ÇÇaabbaallaarr

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü

Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya at-

t›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤i-

ni ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak

ve Oparin flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: 

Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin

tümünü içine alan en karanl›k noktay›

oluflturmaktad›r.75

Oparin'in yolunu izleyen evrimci-

ler, hayat›n kökeni konusunu çözüme

kavuflturacak deneyler yapmaya çal›fl-

t›lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Ameri-

kal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan

1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dün-

ya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazla-

r› bir deney düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›-
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fl›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda

kullan›lan birkaç organik molekül (ami-

noasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir

aflama gibi tan›t›lan bu deneyin geçer-

li olmad›¤› ve deneyde kullan›lan at-

mosferin gerçek dünya koflullar›ndan

çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda or-

taya ç›kacakt›.76

Uzun süren bir sessizlikten sonra Mil-

ler'in kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›n›n

gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.77

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürü-

tülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego

Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth der-

gisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul

eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip

oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat yer-

yüzünde nas›l bafllad›?78

HHaayyaatt››nn  KKoommpplleekkss  YYaapp››ss››  

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile ina-

n›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insa-

no¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle

ki bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z madde-

ler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›-

larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan

proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik

Adnan Oktar

227

Stanley Miller



ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den

küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤in-

de yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz

bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dö-

külmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane olufl-

turaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birta-

k›m özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu

enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçek-

leflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi

için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili-

¤inden olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego Califor-

nia Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific Ameri-

can dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluflmala-

r› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini el-

de etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kimyasal yol-

larla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zorun-

da kalmaktad›r.79

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z

ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul et-

mek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim

teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

EEvvrriimmiinn  HHaayyaallii  MMeekkaanniizzmmaallaarr››

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "ev-

rim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiç-

bir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. Darwin,

ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizma-

s›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n isminden de
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aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam müca-

delesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤›

düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen

bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r.

Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbet-

te bu mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türü-

ne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici

güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kö-

keni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al selek-

siyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.80

LLaammaarrcckk''››nn  EEttkkiissii

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi

döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak

cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog

Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤i-

fliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellik-

ler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre

zürafalar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› ye-

mek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl›

kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balina-

lara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.81

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bilimiy-

le kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesille-

re aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon

"tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kal-

m›fl oluyordu.
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C
harles Darwin'in önemli fakat az bilinen bir özelli¤i, Avrupal› beyaz ›rklar› di¤er insan ›rk-
lar›na göre çok daha "ileri" sayan bir ›rkç› olmas›d›r. Darwin, insanlar›n maymun benzeri
canl›lardan evrimleflti¤ini öne sürerken, baz› ›rklar›n çok daha fazla geliflti¤ini, baz›lar›n›n

ise hala maymunsu özellikler tafl›d›¤›n› iddia etmifltir. Türlerin Kökeni'nden sonra yay›nlad›¤› ‹n-
san›n Türeyifli (The Descent of Man) adl› kitab›nda, "insan ›rklar› aras› eflitsizli¤in apaç›kl›¤›" gi-
bi yorumlar yapm›flt›r.1 Darwin söz konusu kitab›nda zenciler ve Avustralya yerlileri gibi ›rklar› go-
rillerle ayn› statüye sokmufl, sonra da bunlar›n "medeni ›rklar" taraf›ndan zamanla yok edilecek-
leri kehanetinde bulunarak flöyle demifltir:

Belki de yüzy›llar kadar sürmeyecek yak›n bir gelecekte, medeni insan ›rklar›, vahfli ›rklar› ta-
mamen yeryüzünden silecekler ve onlar›n yerine geçecekler. Öte yandan insans› maymunlar
da… kuflkusuz elimine edilecekler. Böylece insan ile en yak›n akrabalar› aras›ndaki boflluk da-
ha da geniflleyecek. Bu sayede ortada flu anki Avrupal› ›rklardan bile daha medeni olan ›rklar
ve flu anki zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve gorillerden bile daha geride olan ba-
bun türü maymunlar kalacakt›r.2

Darwin'in bu saçma fikirleri yaln›zca teoride kalmam›flt›r. Darwinizm, ortaya at›ld›¤› tarihten iti-
baren ›rkç›l›¤›n en önemli sözde bilimsel dayana¤› olmufltur. Canl›lar›n bir yaflam mücadelesi
içinde evrimlefltiklerini varsayan Darwinizm, toplumlara uygulanm›fl ve ortaya "Sosyal Darwi-
nizm" olarak bilinen ak›m ç›km›flt›r.

Sosyal Darwinizm, insan ›rklar›n›n, evrimin çeflitli basamaklar›nda yer ald›klar›n›, Avrupal› ›rk-
lar›n "en ileri" ›rklar oldu¤unu savunmufl, di¤er pek çok ›rk›n ise hala "maymunsu" özellikler tafl›-
d›¤›n› iddia etmifltir. 

Darwin kendince "afla¤› ›rklar" olarak gördü¤ü milletlerin aras›nda, Yüce Türk Milleti'ni
de saym›flt›r! Evrim teorisinin kurucusu, W. Graham'a yazd›¤› 3 Temmuz 1881 tarihli mektubun-
da, bu ›rkç› düflüncesini flöyle ifade etmiflti: 

Editörlü¤ünü Charles Darwin'in o¤lu Francis Darwin'in yapt›¤› "The Life and Letters Of
Charles Darwin" (Charles Darwin'in Hayat› ve Mektuplar›) isimli kitab›n girifl sayfas›.

DARWIN'‹N IRKÇILI⁄I

ve TÜRK DÜfiMANLI⁄I
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Do¤al seleksiyona dayal› kavgan›n, medeniyetin ilerleyifline sizin zannetti¤inizden daha fazla
yarar sa¤lad›¤›n› ve sa¤lamakta oldu¤unu gösterebilirim. Düflünün ki, birkaç yüzy›l önce Avru-
pa Türkler taraf›ndan istila edildi¤inde, Avrupa milletleri ne kadar büyük bir tehlikeyle karfl› kar-
fl›ya gelmifllerdi, flimdi ise bu çok saçma bir düflüncedir. Avrupal› ›rklar olarak bilinen mede-
ni ›rklar, yaflam mücadelesinde TÜRKLERE karfl› galip gelmifllerdir. Dünyan›n çok da
uzak olmayan bir gelece¤ine bakt›¤›mda, BU TÜR AfiA⁄I IRKLARIN ço¤unun medenileflmifl
yüksek ›rklar taraf›ndan elimine edilece¤ini (yok edilece¤ini) görüyorum.3

Görüldü¤ü gibi Charles Darwin, Büyük Önder Atatürk'ün "Türk Milleti'nin karakteri yüksek-
tir, Türk Milleti çal›flkand›r, Türk Milleti zekidir" ve "Türklük, benim en derin güven kayna-
¤›m, en engin övünç dayana¤›m oldu" gibi sözleriyle övdü¤ü necip Türk Milleti için "barbar" ve
"afla¤› ›rk" ifadelerini kullanmaktad›r. Oysa flüphesiz insanlar aras›nda bir ›rk farkl›l›¤› ve ayr›m›
olamaz. Bir millet, ancak kültür ve ahlak›yla yükselebilir ve üstünlük elde edebilir. Büyük Türk Mil-
leti ise çok köklü bir kültüre ve üstün bir ahlaka sahip olan, bu özellikleriyle tarihe yön vermifl fle-
refli bir millettir. Tarihteki sekiz büyük dünya devletinden üçünün sahibi olan Türk Milleti'nin kur-
du¤u medeniyetler, Türk'ün yüksek kültür, ak›l, ahlak ve inanc›yla meydana getirdi¤i eserlerdir. 

Darwin ise, "afla¤› ›rk" gibi sald›rgan ifadelerle gerçekte o dönemdeki Avrupal› emperyalist dev-
letlerin Türk düflmanl›¤›n› ortaya koymufltur. Türklerin hakimiyet ve gücünü elimine etmeye (yok
etmeye) çabalayan bu güçler arad›klar› fikri temeli Darwinizm'de bulmufllard›r.

Bu güçler, Türk'ün Kurtulufl Savafl›'nda, bu çirkin düflüncelerini uygulamaya çal›flm›fllar, ancak
Türk Milleti'nin azmi, akl›, cesareti ve kararl›l›¤› sayesinde büyük bir hüsrana u¤ram›fllard›r.

Bir ›rkç› ve Türk düflman› olan Darwin'in bilim karfl›s›nda geçersiz olan teorilerini bugün Türki-
ye'de savunanlar ise belki de fark›nda olmadan ayn› siyasi hedeflere hizmet etmektedirler.

1 Benjamin Farrington, What Darwin Really Said. London: Sphere Books, 1971, s. 54-56.
2 Charles Darwin, The Descent of Man, 2. bask›, New York: A L. Burt Co., 1874, s. 178.
3 Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt 1. New York: D. Appleton and
Company, 1888, s. 285-286.

Söz konusu kitab›n 285. (solda) ve 286. (sa¤da) sayfalar›ndaki Türklere hakaretle dolu
olan Darwin'in mektuplar›. Darwin'in burada "Kafkasyal› (Caucasian) ›rklar" dedi¤i ›rklar,
Avrupal›lar'd›r. (Modern antropoloji, Avrupal› ›rklar›n Kafkasya bölgesinden geldiklerini ka-
bul eder.)



NNeeoo--DDaarrwwiinniizzmm  vvee  MMuuttaassyyoonnllaarr

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na

"faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genle-

rinde radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda

oluflan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan  model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türü-

nün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks or-

ganlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç

sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan

aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler,

aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahip-

tir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar

verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana

gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n ev-

rimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek de-

recede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›-

sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatin-

de meydana gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirme-

yecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimal-
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le etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir.82

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren

mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u

görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak

gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›-

rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi

de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›"

olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›-

na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim meka-

nizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na

göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

‹nsanlar üzerinde göz-
lemlenen tüm mutas-

yonlar zararl›d›r. Çünkü
canl› DNA's› çok komp-

leks bir düzene sahip-
tir. Bu molekül üzerin-

de oluflan herhangi
rastgele bir etki orga-
nizmaya ancak zarar

verecektir. Mutasyonla-
r›n sebep olaca¤› de¤i-

fliklikler ancak ölüler,
sakatlar ve hastalar-

d›r.(yanda ) Mutasyona
u¤ram›fl meyve sine¤i

resmi görülmektedir. 



FFoossiill  KKaayy››ttllaarr››::  AArraa  FFoorrmmllaarrddaann  EEsseerr  YYookk

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun

en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir.

Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bü-

tün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz

milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe ka-

deme ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z

"ara türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir yan-

dan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürün-

gen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken,

bir yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya

ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, ek-

sik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›-

na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 
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Bitkilerin evrimi iddias›n› do¤rulayan tek bir fosil
örne¤i dahi yokken, evrim geçirmediklerini ispatlayan
yüz binlerce fosil vard›r. Bu fosillerden biri de resimde
görülen 54 – 37 milyon y›ll›k ginkgo yapra¤› fosilidir.
Milyonlarca y›ld›r de¤iflmeyen ginkgolar, evrimin
büyük bir aldatmaca oldu¤unu göstermektedir.
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Evrim teorisi, canl› türlerinin yavafl de¤iflimlerle
birbirlerinden evrimlefltiklerini iddia  eder. Oysa
fosil kay›tlar› bu iddiay› aç›kça yalanlamaktad›r.

Örne¤in 530 milyon y›l önce bafllayan Kambriyen
devrinde, birbirinden çok farkl› olan onlarca canl›

türü bir anda ortaya ç›km›flt›r. Bu çizimde tasvir
edilen bu canl›lar çok kompleks yap›lara sahiptir-

ler. Jeolojik dilde "Kambriyen Patlamas›" olarak
tan›mlanan bu gerçek, yarat›l›fl›n aç›k bir delilidir.



E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n sa-

y›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve

bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas›

gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çeflitle-

ri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n kan›tlar› da

sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.83

DDaarrwwiinn''iinn  YY››kk››llaann  UUmmuuttllaarr››

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na

rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bü-

tün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzün-

de birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› gös-

termifltir.

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

olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler

ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z;

kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görü-

rüz.84

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl

formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu,

Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›l-

d›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, ken-

disinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak

ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu ger-

çek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek ye-

gane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel

ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er

236

Harun Yahya



böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var

olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar.

Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde

sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir.85

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Dar-

win'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹‹nnssaann››nn  EEvvrriimmii  MMaassaall››

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu,

insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yafla-

yan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini var-

sayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern in-

san ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Ger-

çekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-

munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar

gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden  baflka bir fley de¤ildir.

Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve

ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üze-

rinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece so-

yu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir

benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.86

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani

insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar,

Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›-

lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› oluflturur-
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lar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda ev-

rimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20.

yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sa-

piens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.87

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo

sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin

atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgu-

lar›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl›

bölgelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir.88

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve

Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulun-

mufllard›r.89

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n

geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleon-

tologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na kar-

fl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insan›ms›)

çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n bi-

ri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda ev-

rimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler.90

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birta-

k›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propa-

ganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu,

hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosille-

ri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim

adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, or-

tada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olma-

d›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel ola-

rak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dal-
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lar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna gö-

re en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fi-

ziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bi-

limler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda

ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama"

kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin

bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan

bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yo-

rumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfle-

yin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu

kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkün-

dür.91

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan bir-

tak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorum-

lamalar›ndan ibarettir.

DDaarrwwiinn  FFoorrmmüüllüü!!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterse-

niz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocuk-

lar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir.

Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek

önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde

di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; can-

l›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri bi-

raraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden

geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir

"deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek

sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla

inceleyelim:
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Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bu-

lunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-

den bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak

bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu

varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, iste-

dikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan)

protein doldursunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem ver-

sinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin ba-

fl›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar

babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta

trilyonlarca sene sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n

oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsi-

ni kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o variller-

den kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, ka-

naryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri,

zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, do-

matesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalile-

ri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi mil-

yonlarca canl› türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›-

n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde

edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamaz-

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

baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre

yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar.
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Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur. Bunun aksini

iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir safsatad›r. Evrim-

cilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflünmek, üstteki ör-

nekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

GGöözz  vvee  KKuullaakkttaakkii  TTeekknnoolloojjii

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di-

¤er konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" so-

rusuna k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar,

gözde retinaya ters olarak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki

hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüfltürü-

lür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi de-

nilen küçücük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik sin-

yalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu

merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden

sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kap-

karanl›kt›r, ›fl›k beynin bulundu¤u yere ka-

dar giremez. Görüntü merkezi deni-

len yer kapkaranl›k, ›fl›¤›n as-

la ulaflmad›¤›, belki
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de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri

karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tek-

nolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne-

¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra ba-

fl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kali-

tedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir

görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en

geliflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis

bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler

kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltiril-

mektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤u-

nuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu görecek-

siniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz

üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gö-

zün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir
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televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyut-

lu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf

daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gö-

zün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da,

televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizma-

n›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›z-

da duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya gel-

di ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsü-

nüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar na-

s›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet

tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesa-

düfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir.

D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta ku-

la¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a

aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek

beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyinde-

ki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese

de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de

olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde

alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini din-

lersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o an-

da hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada

keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir. Net bir görüntü elde

edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çaba-

lar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri,

birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›flmalardan

baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›flan binlerce mü-

hendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir

sese ulafl›lamam›flt›r. 
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En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini

düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az

da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha mü-

zik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudun-

daki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir

insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya pa-

razitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu du-

rum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. fiimdiye kadar insa-

no¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›, göz ve kulak kadar has-

sas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. Ancak görme ve iflitme ola-

y›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vard›r.

BBeeyynniinn  ‹‹ççiinnddee  GGöörreenn  vvee  

DDuuyyaann  fifiuuuurr  KKiimmee  AAiittttiirr??

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kufl-

lar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya

kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok de-

tay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir

yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses,

koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna

ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu

fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hüc-

relerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤u-

nu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap vere-

memektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh,

görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duy-

maz. Bunlar›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç
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Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaflar›z. Gördü¤ümüz insanlar, koklad›¤›m›z çi-
çekler, dinledi¤imiz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti¤imiz ›slakl›k... Bunla-
r›n hepsi beynimizde oluflur. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne sesler, ne de gö-
rüntüler vard›r. Beyinde bulunabilecek tek fley elektrik sinyalleridir. K›sacas› biz, bey-
nimizdeki elektrik sinyallerinin oluflturdu¤u bir dünyada yaflar›z. Bu bir görüfl veya
varsay›m de¤il, dünyay› nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bilimsel bir aç›klamad›r.
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santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup,

O'na s›¤›nmas› gerekir. 

MMaatteerryyaalliisstt  BBiirr  ‹‹nnaannçç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgular-

la aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n

kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim meka-

nizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin ge-

rektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda,

elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›l-

mas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi

pek çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teori-

si ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teori-

nin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmakta-

d›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisin-

den asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler,

materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤a-

ya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimse-

mektedirler. Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversite-

si'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan

Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu

flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl,

do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama

getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, ma-

teryalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir

aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz.

Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sah-

neye girmesine izin veremeyiz.92
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Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa ya-

flat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden

baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz

maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün;

örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤aç-

lar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki et-

kileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin

içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime

ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir

aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam et-

mektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar

ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve

akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan

var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p fle-

killendiren Allah't›r.

EEvvrriimm  TTeeoorriissii  DDüünnyyaa  TTaarriihhiinniinn  

EEnn  EEttkkiillii  BBüüyyüüssüüddüürr

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin

etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan,

bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim te-

orisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacak-

t›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bun-

lar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan

profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim

adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun

yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inan-

maktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profe-
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sörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dün-

ya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde

olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan

alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin

önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel

olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, eski M›s›rl›lar›n Gü-

nefl Tanr›s› Ra'ya, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Gü-

nefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putla-

ra, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan

çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum,

Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n an-

lay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düfle-

ceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyle-

dir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark et-

mez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemifl-

tir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onlarad›r. (Ba-

kara Suresi, 6-7)

…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bunun-

la görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gi-

bidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Sure-

si, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yüksel-

seler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir

toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, in-

sanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyü-

nün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici

bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara,

saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir.
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Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atom-

lar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disip-

lin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k

için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve sa-

y›s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inan-

mas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›

kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve

Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fi-

ravun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin bü-

yücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz.

Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetleri-

ni sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini bü-

yüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir

getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la

-Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebil-

mifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koy-

du¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n›

yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince)

bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor.

Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz

kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çev-

rildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek et-

kileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lma-

s› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir bü-

yünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara

inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialar-

dan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü
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bozuldu¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 ya-

fl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha son-

ra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gele-

cekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece-

¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›-

na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin

inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r.93

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dün-

ya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›m-

lanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›n-

da insanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n

s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve

flaflk›nl›kla düflünmektedir.
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