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OKUYUCUYA

● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›l-

mas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›-

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

çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Do-

lay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir

imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunlu-

dur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu neden-

le her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

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

kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar

Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile

ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak fle-

kilde aç›klanmaktad›r. 

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

yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n

anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uy-

maktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu ki-

taplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar

edememektedirler.

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

bi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek

isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi te-

fekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na

ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n

tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini an-

latmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da

okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise

önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz

özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›fla-

ra sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararla-

nabilece¤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 et-

meyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara

rastlayamazs›n›z. 
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G‹R‹fi

Dünya üzerinde her insan›n kendine benimsedi¤i bir yol, bir yaflam
tarz› vard›r. Ancak bu yollardan kimi yanl›fl yollard›r ve insanlar› maddi
ve manevi yönden ç›kmaza sokar. ‹nsanlar›n önündeki say›s›z alternatif
içinde do¤ru yolu bulabilmesi için ise düflünmesi ve gerçekleri araflt›rma-
s› gerekir.

Bu kitapta hayat›n çok farkl› yönleriyle ilgili ve ayn› zamanda çok
önemli baz› gerçekleri okuyacaks›n›z. 

‹çinde yaflad›¤›m›z evrenin varoluflu, çevremizdeki canl›lar›n sahip
oldu¤u mucizevi özellikler, kendi bedenimizde her an durmadan iflleyen
ola¤anüstü sistemlerle ilgili bilgiler size herfleyin Allah taraf›ndan yara-
t›ld›¤› gerçe¤ine ulaflt›racak.

Herfleyin tesadüfen olufltu¤unu iddia eden evrim teorisinin bilimsel
yönden geçersizli¤i ile ilgili verilen aç›klay›c› ve doyurucu bilgiler, evre-
nin ve hayat›n oluflumunda asla tesadüfe yer olmad›¤› gerçe¤ini size
hat›rlatacak.

Tüm bunlar›n yan›s›ra, geçti¤imiz 20. yüzy›lda tüm dünyada yafla-
nan kaos ve kargaflan›n sebeplerinin incelendi¤i bölümlerde, Darwi-
nizm’in, insanl›¤›n yaflad›¤› tüm bu belalar›n ve ac›lar›n kayna¤› oldu-
¤u gerçe¤i flafl›rt›c› bir biçimde karfl›n›za ç›kacak.

Son olarak da yaflanan tüm s›k›nt›lar›n, ac›lar›n, belalar›n, kaosun,
kavgalar›n, savafllar›n, düflmanl›klar›n, zulmün yaflanmak zorunda olma-
d›¤›n› anlatan bölümde, tüm olumsuzluklar›n bir anda iyiliklere ve gü-
zelliklere çevrilmesinin tek çözümünün Kuran ahlak›n›n yaflanmas› ol-
du¤u gerçe¤ine flahit olacaks›n›z.

Harun Yahya’n›n tüm eserlerinin genel bir özeti fleklinde haz›rlanm›fl
olan bu çarp›c› ve gerçekleri ortaya ç›karan yaz›lar, hayata olan bak›fl aç›-
n›z› de¤ifltirecek.
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BÜYÜK PATLAMANIN ARDINDAN GELEN DÜZEN 

Evrenimiz, "Büyük Patlama" (Big Bang) sonucunda ortaya ç›km›flt›r.
Bugün tüm bilim dünyas› bu gerçek üzerinde birleflmektedir. 

Evreni incelersek, son derece muhteflem bir düzen ve detayl› bir ta-
sar›mla donat›lm›fl oldu¤unu görürüz. Evrenin yo¤unlu¤u, geniflleme h›-
z›, y›ld›z sistemlerinin, galaksilerin tasar›m›, çekim güçleri, yörüngeleri,
hareket biçimleri, h›zlar›, içerdikleri madde miktar›... Hepsi son derece in-
ce hesaplar ve hassas dengeler üzerine kuruludur. Ayn› flekilde evrende
yer alan Dünyam›z, çevresini saran atmosfer, insan›n yaflam›na en uygun
yap›daki yeryüzü, bunlar›n tümü ola¤anüstü bir tasar›m›n örnekleridir.
Bu hesaplarda ve dengelerdeki çok ufak bir oynama tüm evrenin ve Dün-
ya'n›n darmada¤›n olmas›na yeterlidir. 

Peki, muazzam bir patlama sonucunda böyle detayl›, karmafl›k ve
kusursuz bir düzen ve tasar›m nas›l ortaya ç›km›flt›r? 
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Bilindi¤i gibi patlamalar düzen de¤il, düzensizlik, da¤›n›kl›k ve y›-
k›m meydana getirirler. Big Bang de bir patlama oldu¤una göre, beklen-
mesi gereken, bu patlaman›n ard›ndan maddenin uzay bofllu¤unda "rast-
gele" da¤›lmas› olacakt›r. Fakat büyük patlaman›n ard›ndan böyle rastge-
le bir da¤›lma olmam›fl ve madde evrenin belirli noktalar›nda birikip ga-
laksileri, y›ld›zlar›, y›ld›z sistemlerini, Günefli, Dünya'y› ve üzerindeki
bitkileri, hayvanlar›, insanlar› oluflturmufltur. Bu durum bir bu¤day am-
bar›na at›lan el bombas›n›n, bu¤daylar› toplay›p, düzenli balyalara sar›p
üstüste istiflemesiyle bile karfl›laflt›r›lamayacak kadar "mucizevi" bir du-
rumdur. 

Bu durumun tek bir aç›klamas› vard›r: Big Bang gibi bir patlaman›n
ard›ndan böyle bir düzenin meydana gelmesi ancak olay›n her an›n› yön-
lendiren bilinçli bir müdahale sonucunda gerçekleflebilir. Bu da evreni
yoktan var eden ve onun her an›n› kontrolü ve hakimiyeti alt›nda bulun-
duran Yüce Allah'›n yaratmas›d›r.
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EVREN‹N YARATILIfiINDAK‹ HASSAS DENGELER
VE BÜYÜK DÜZENL‹L‹K HAKKINDA
B‹L‹M ADAMLARI NE D‹YOR?

Ünlü bir teorik fizik profesörü olan Paul Davies:

"Hesaplamalar, evrenin geniflleme h›z›n›n çok kritik bir noktada sey-
retti¤ini göstermektedir. E¤er evren biraz bile daha yavafl genifllese

çekim gücü nedeniyle içine çökecek, biraz daha h›z-
l› genifllese kozmik materyal tamamen da¤›l›p gide-
cekti... Dolay›s›yla evrenin patlama h›z› inan›lmaya-
cak kadar hassas bir kesinlikle belirlenmifltir. Bu ne-
denle Big Bang herhangi bir patlama de¤il, her yö-
nüyle çok iyi hesaplanm›fl ve düzenlenmifl bir olu-
flumdur." (Paul Davies, Superforce: The Search for a
Grand Unified Theory of Nature, 1984, s.184)

Ça¤›m›z›n en ünlü bilim adamlar›ndan Step-
hen Hawking:

"Evrenin geniflleme h›z› o kadar kritik bir noktada-
d›r ki, Big Bang'ten sonraki birinci saniyede bu oran

e¤er yüz bin milyon kere milyonda bir daha küçük olsayd› evren
flimdiki durumuna gelmeden içine çökerdi." (Stephen Hawking, A
Brief History of Time, Bantam Press, London: 1988, s. 121-125)

Amerikal› Astronomi Profesörü George Greenstein:

"Kan›tlar› inceledikçe, ›srarla önemli bir gerçekle karfl› karfl›ya geli-
riz. (Evrenin oluflumunda) bir do¤aüstü ak›l —ya da Ak›l— devreye
girmifltir." (George Greenstein, The Symbiotic Universe, s. 27)

Allah,
yedi gö¤ü ve yerden de onlar›n benzerini

yaratt›. Emir, bunlar›n aras›nda durmadan iner; sizin
gerçekten Allah'›n herfleye güç yetirdi¤ini ve gerçekten

Allah'›n ilmiyle herfleyi kuflatt›¤›n› bilmeniz,
ö¤renmeniz için. (Talak Suresi, 12)
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DARWIN‹ZM'E GÖRE fiUURSUZ ATOMLAR
B‹R GÜN KARAR ALMIfi VE
ÇEfi‹T ÇEfi‹T BALIKLARI OLUfiTURMUfiLARDIR

Resimdeki bofl akvaryuma canl›l›k için gereken tüm atomlar›, mole-
külleri, aminoasitleri vs. atsan›z ve ne kadar süre gerekiyorsa o kadar bek-
leseniz, bu akvaryumda rengarenk, her biri birbirinden güzel, her biri
farkl› flekillere ve yap›lara sahip, gerekti¤inde kendini kamufle edebilen,
su alt›nda rahatça yaflayabilece¤i  yap›lara ve organlara sahip kusursuz
bal›klar oluflturabilir misiniz? Elbette ki hay›r! Hatta dünyadaki tüm bi-
lim adamlar› biraraya gelerek tüm imkanlar›n› seferber etseler dahi, bu
bofl akvaryumda tek bir bal›k bile oluflturamazlar. 

Ancak Darwinistler'e göre, milyarlarca y›l önce tesadüfen biraraya
gelen birkaç atom karar alm›fl ve bu bal›klar› oluflturmufltur. 

fiuursuz atomlar›n, biraz za-
man verildi¤inde tesadüflerin yar-
d›m›yla harikalar yarataca¤›na ina-
nan Darwinizm büyük bir aldatma-
cad›r. Türk milleti keskin zekas› ve
kavray›fl yetene¤i ile Darwinizm'i
tarihin çöplü¤üne atm›flt›r. 
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DARWIN‹STLER, fiUURSUZ ATOMLARIN CANSIZ 
DÜNYAYI TESADÜFEN CANLANDIRDI⁄INI ‹DD‹A EDER

Darwinistler, her türlü elveriflsiz koflulun bulundu¤u bir ortamda,
amonyak, karbon, azot, fosfor gibi cans›z ve fluursuz atomlar›n tesadüfler
sonucu biraraya geldiklerini ve sonra ortak bir karar ald›klar›n› iddia
ederler. Onlara göre atomlar ald›klar› bu karar› eksiksizce uygulam›fllar
ve bu cans›z dünyan›n üzerinde tesadüfen a¤açlar›, kar›ncalar›, papa¤an-
lar›, elmalar›, dutlar›, hurmalar›, ku¤ular›, atmacalar›, yunuslar›, yosunla-
r›, ar›lar›, atlar›, tavflanlar›, ›hlamur a¤açlar›n›, yaseminleri, papatyalar›,
uçak mühendislerini, beyin cerrahlar›n›, genetik mühendislerini, kendini
oluflturan atomlar› inceleyen atom profesörlerini meydana getirmifllerdir. 

Darwinistler, bu ak›lalmaz iddialar›n› a¤›r ve a¤dal› bir üslupla, bol-
ca Latince kelimeler kullanarak anlat›rlar. Bu flekilde iddialar›ndaki man-
t›k çöküntüsünü gizlemeye çal›fl›rlar. Onlar›n durumundan habersiz olan-
lar da, bu t›ls›ml› üsluptan etkilenip, "bunlar ne kadar bilgili, üstün insan-
lar" diyerek, her dediklerini kay›ts›z flarts›z kabul ederler. 

Oysa Darwinizm'e inanmak mant›¤›n, düflünme yetene¤inin, akl›n
ve kavray›fl›n tamamen felç olmas› demektir. Normal bir insan "tafllar te-
sadüfen dizilip, bir gökdeleni tüm tesisat› ile birlikte infla etti" der mi? El-
bette diyemez. Darwinistler ise, bundan daha da inan›lmaz olan bir iddi-
ada bulunmakta, fluursuz atomlar›n dizilip canland›klar›n› ve canl› var-
l›klar› oluflturduklar›n› söylemektedirler.
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ATOMLAR GÖREB‹L‹R, DUYAB‹L‹R, DÜfiÜNEB‹L‹R,
H‹SSEDEB‹L‹R, LEZZET ALAB‹L‹R, SEVG‹ VE
fiEFKAT DUYAB‹L‹R M‹?

Evrim teorisinin iddias› ak›ls›z, fluursuz atomlar›n zaman içinde te-
sadüfler sonucu biraraya gelerek insanlar› meydana getirdi¤idir. Bu iddi-
aya göre, insan›n tüm yaflamsal fonksiyonlar›n›n kayna¤› beynindeki
hücreler ve bu hücreleri oluflturan fluursuz atomlard›r. Dolay›s›yla evrim
teorisi zevk alan, düflünen, hisseden, sevgi duyan, konuflan›n da yine bu
atomlar oldu¤unu öne sürmektedir.

Ne ilginçtir ki, Darwinizm'e göre bugün dünyadaki yaklafl›k 6 mil-
yar insan›n hepsinin atomlar› tesadüfler sonucu ayn› flekilde alg›layacak
ve ayn› zevkleri paylaflacak flekilde anlaflm›fllard›r. Örne¤in bir gülün ko-
kusunu, Kanarya Adalar›'ndaki bir insan›n atomlar› da, Sibirya'da veya
Pakistan'da yaflayan bir insan›n atomlar› da ayn› flekilde alg›lar. Ve her
üçünün atomlar› da bu kokudan ayn› zevki duyar. Yine portakal tad› ve
kokusu dünyan›n her yan›ndaki insanlar için ayn› flekildedir. Çilek ayn›
k›rm›z› renginde, ayn› güzel kokusundad›r. Karpuzun sulu tad› Çin'de,
Yugoslavya'da, Amerika'da, Mauritus'ta ayn› flekilde bilinir. Dünyaca ta-
n›nan tüm ünlü flark›lar, örne¤in Mozart'›n ünlü Türk Marfl› konusunda
da tüm atomlar ortak zevke sahiptir.

Bu örneklerden anlafl›ld›¤› gibi Darwinizm, fluursuz atomlar›n dün-
ya çap›nda koku, tad, k›vam, lezzet, görünüm konusunda anlaflt›klar›n›
iddia etmektedir. ‹flte bu mant›k d›fl› iddialar› nedeniyle Darwinizm asla
kabul göremeyen ve bilim taraf›ndan da desteklenmeyen bir safsatad›r. 
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HAYAT YALNIZ HAYATTAN GEL‹R!
CANSIZ MADDELER HAYAT
OLUfiTURAMAZ

Evrim teorisi, yeryüzündeki ilk canl›n›n, te-
sadüfler sonucunda cans›z maddelerin biraraya
gelmesiyle kendili¤inden oluflan bir hücre oldu-
¤unu iddia eder. Ama bu iddia, biyolojinin en te-
mel kanunlar›ndan birine ayk›r›d›r: Hayat yal-
n›zca hayattan gelir, yani cans›z madde hayat
oluflturamaz. 

Cans›z maddenin hayat oluflturabilece¤i
inanc›, asl›nda bir Ortaça¤ hurafesidir. "Spontane
jenerasyon" ad› verilen bu teoriye göre, farelerin
bu¤daydan olufltu¤una ya da böceklerin yemek
art›klar›n›n içinde "kendili¤inden" var olduklar›-
na inan›lm›flt›r. Darwin'in teorisini ortaya att›¤›
dönemde ise, mikroplar›n cans›z maddeden ken-
dili¤inden olufltu¤u san›lm›flt›r. 

Ancak bu düflünce, Frans›z biyolog Paste-
ur'ün bulgular› ile y›k›lm›fl ve Pasteur'ün ifade-
siyle "cans›z maddenin hayat oluflturabilece¤i
inanc› tarihe gömülmüfltür".
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Pasteur'ün ard›ndan evrimciler yine de ilk canl› hücrenin tesadüfen
oluflmufl olabilece¤i iddias›n› sürdürmüfllerdir. Ama 20. yüzy›l boyunca
yürütülen tüm deney ve araflt›rmalar hep baflar›s›zl›kla sonuçlanm›flt›r.
Canl› hücresinin "tesadüfen" oluflmas› bir yana dursun, dünyan›n en ge-
liflmifl laboratuvarlar›nda hücrenin bilinçli olarak meydana getirilmesi bi-
le mümkün olmam›flt›r. Nitekim evrim teorisinin önde gelen savunucula-
r›ndan Prof. Klaus Dose, cans›z maddelerin canl›l›¤› oluflturdu¤unu ispat-
lamak için yap›lan tüm çal›flmalar›n baflar›s›zl›kla sonuçland›¤›n› flöyle
itiraf etmifltir: 

"…Yaflam›n kökeni konusunda otuz y›l› aflk›n bir süredir yürütülen
tüm deneyler, yaflam›n kökeni sorununa cevap bulmaktansa, soru-
nun ne kadar büyük oldu¤unun kavranmas›na neden oldu. fiu anda
bu konudaki bütün teoriler ve deneyler ya bir ç›kmaz sokak içinde
bitiyor ya da bilgisizlik itiraflar›yla sonuçlan›yor." (Klaus Dose, The
Origin of Life: More Questions Than Answers, Interdisciplinary Sci-
ence Reviews, cilt 13, no. 4, 1988, s. 348)

Aç›kt›r ki bir gül, bir tavuskuflu, bir kaplan, bir kar›nca k›sacas› hiç-
bir canl›, fluursuz ve cans›z atomlar›n biraraya gelerek oluflturdu¤u bilinç-
siz hücrelerin iradesiyle var olmam›flt›r. Bu konular üzerinde derin arafl-
t›rmalar yapan bir bilimadam› da, yine fluursuz atomlar›n eseri de¤ildir. 

Tüm varl›klar› yaratan ve can verme gücüne sahip olan yaln›zca tüm
alemlerin Rabbi olan Allah't›r.

Göklerde ve yerde bulunanlar
O'nundur; hepsi O'na 'gönülden boyun

e¤mifl' bulunuyorlar.
Yaratmay› bafllatan, sonra onu iade edecek olan O'dur;
bu O'na göre pek kolayd›r. Göklerde ve yerde en yüce

misal O'nundur. O, güçlü ve üstün oland›r,
hüküm ve hikmet sahibidir.

(Rum Suresi, 26-27)
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EVR‹MC‹LER‹N HAYAL‹ SENARYOLARINA 
HAYAL‹ DENEYLER

Evrimciler, hayat›n ilkel dünya flartlar›nda, y›ld›r›mlar›n, ya¤murlar›n etkisiyle
baz› atomlar›n tesadüfen biraraya gelmeleriyle olufltu¤unu iddia ederler. Bu iddiala-
r›na ise Stanley Miller ad›nda bir evrimcinin deneyini delil olarak gösterirler. Oysa,
yaklafl›k yar›m as›r önce gerçeklefltirilen bu deneyin geçerli olmad›¤›, ortaya ç›kan
yeni bilimsel bulgularla anlafl›lm›flt›r.

Miller, ilkel dünya atmosferinde metan, amonyak ve hidrojen gazlar›n›n oldu-
¤unu varsay›yordu. Bu gazlar› bir deney düzene¤inde birlefltirdi ve bu kar›fl›ma
elektrik verdi. Bir hafta kadar sonra da bu kar›fl›m›n içinde birkaç aminoasitin olufl-
tu¤unu gözlemledi. 

Miller, deneyinde, ilkel dünya atmosferindeki flartlar› aynen sa¤lad›¤›n› iddia
etmiflti. Oysa, deney birçok yönden gerçekleri yans›tmaktan çok uzakt›. Miller'in
kendisi dahi deneyinin yaflam›n kökenini aç›klama konusunda bir anlam ifade etme-
di¤ini itiraf etmektedir. (Earth, "Life's Crucible", fiubat 1998, s.34) Evrimciler, bilim
dünyas›n› bir kez daha yan›ltmaya çal›flm›fllar, ama yine baflar›l› olamam›fllard›… 

MMIILLLLEERR''‹‹NN  VVAARRSSAAYYIIMMLLAARRII DDEENNEEYY::  NNEEDDEENN  GGEEÇÇEERRSS‹‹ZZDD‹‹RR??GGEERRÇÇEEKK  KKOOfifiUULLLLAARR

Deneyde metan, amonyak
ve su buhar› kullan›lm›flt›.

‹lkel atmosferde oksijenin
bulunmad›¤› varsay›l›yordu.

Deneyde, özel bir düzenek
vard›. Deney aparat›ndaki

"so¤uk tuzak" isimli bir
bölüm, amino asitleri olufltuk-
lar› anda ortamdan ay›rarak

korumaya al›yordu.

‹lkel atmosferde metan ve
amonyak de¤il karbon diok-

sit ve azot bulunuyordu.

Elde edilen bulgular, ilkel at-
mosferde çok yüksek mik-

tarda oksijenin var
oldu¤unu gösterdi.

Bu çeflit düzeneklerin do¤ada

var olmas› imkans›zd›r. Do¤al

flartlarda amino asitler her

türlü tahrip edici d›fl etkene

aç›kt›r.

Deney daha sonra do¤ru gaz-

lar kullan›larak ABD'li Ferris

ve Chen taraf›ndan tekrarlan-

d›. Bu kez tek bir amino asit

dahi elde edilemedi.

Bu miktarda oksijenin bu-
lundu¤u bir ortamda amino

asitler oluflsa bile hemen
parçalanacakt›r.

So¤uk tuzak gibi düzenekler
olmasayd›, k›v›lc›m kayna¤›
ve deney s›ras›nda ortaya
ç›kan kimyasallar, oluflan

amino asitleri an›nda
parçalayacaklard›.
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Mutasyonlar, radyasyon gibi d›fl etkenler sonucunda canl›lar›n gen-
lerinde meydana gelen bozulmalard›r. Genlerdeki bozulma ise bu canl›da
çeflitli de¤iflikliklere yol açacakt›r, ancak bu de¤i-
flikliklerin tümü zararl›d›r. Kafas›ndan bacak ç›kan
sinekler, befl ayakl› kuzular, aln›nda göz olan can-
l›lar mutasyonun zararl› etkilerinin delillerinden
yaln›zca birkaç›d›r. Bundan baflka mutasyonlar in-
sanlarda Mongolizm, Down Sendromu, Albinizm,
cücelik, Orak Hücre Anemisi gibi zihinsel ya da
bedensel bozukluklara ya da kanser gibi hastal›k-
lara da neden olmaktad›r. 

Böylesine zararl› etkileri olan mutasyonlar›n
kör ve fluursuz tesadüflerle yeni bir canl› meydana
getirdi¤ini ya da bir canl›n›n özelliklerini daha iyi
hale getirdi¤ini, örne¤in ona bir kanat ekledi¤ini
düflünmek bu durumda son derece mant›ks›zd›r.

‹flte evrimcilerin iddialar›, böylesine çürük,
mant›ks›z ve bilimsellikten uzak temellere dayan-
maktad›r. Evrimcilerin sahtekarl›klar›n›n, çarp›t-
malar›n›n tek tek ortaya konulmas› her
Müslüman›n görevidir. Bilimsel gerçekleri ö¤ren-
mek; yalan bilgilerden, safsatalardan ar›nmak herkesin hakk›d›r. 

DARWIN‹ZM'‹N B‹L‹MDEN NE KADAR UZAK
OLDU⁄UNU Ö⁄RENMEK ‹STER M‹S‹N‹Z?

Solda normal bir meyve sine¤i, sa¤da ise mutasyona u¤ram›fl meyve sine¤i görülmektedir

göz

anten bacak



G E R Ç E K L E R - 1 -22

TAR‹H BOYUNCA KUfiLAR HEP KUfi, MAYMUNLAR
HEP MAYMUN,  ‹NSANLAR ‹SE HEP ‹NSANDI

Evrim teorisine göre, canl›lar küçük ve yavafl de¤iflikliklerle birbirlerin-
den türemifllerdir. Bu ak›l ve bilim d›fl› iddiaya göre örne¤in, milyonlarca y›l

içinde yavafl yavafl de¤iflerek bal›klar
sürüngenlere, sürüngenler kufllara,
maymunlar insanlara dönüflmüfllerdir. 

Ancak fosil kay›tlar› evrim teorisi-
ni kesin ve aç›k olarak yalanlamaktad›r.
Çünkü e¤er evrimcilerin bu iddialar›
do¤ru olsayd›, bir tür di¤erine dönü-
flürken, arada "ara geçifl formu" olarak
adland›r›lan baz› garip canl›lar oluflma-
l›yd›. Örne¤in, bal›klar milyonlarca y›l
içinde sürüngenlere dönüflürken, iki tü-
rün aras›nda, yar› bal›k yar› sürüngen
özelliklerine sahip milyonlarca garip,
ucube canl› meydana gelmifl olmal›yd›.
Ve fosil kay›tlar›nda bu canl›lar›n izleri-
ne rastlanm›fl olmal›yd›. 

Ne var ki, bugün fosil kay›tlar›nda
ara geçifl formu özelli¤i tafl›yan bir tek
canl›n›n dahi izine rastlanmam›flt›r. Oy-
sa kar›ncalar›n, ar›lar›n, kufllar›n, atla-
r›n, fillerin, dinozorlar›n, maymunlar›n,
timsahlar›n, tribobitlerin, solucanlar›n,
yapraklar›n, deniz y›ld›zlar›n›n, insan-
lar›n milyonlarcas›n›n fosili günümüze
kadar gelmifltir. Bu hayali ara geçifl can-
l›lar›n›n bir tanesinin dahi fosilinin ol-
may›fl›, bu canl›lar›n hiçbir zaman yafla-
mad›klar›n› gösteren önemli bir kan›tt›r.
Bu ise evrimin hiçbir zaman gerçeklefl-
medi¤inin aç›k bir göstergesidir.

Omurgas›z 
Canl›lar

YÜZB‹NLERCES‹ VAR
natilus

fosili

sürüngen fosili

kufl fosili

geyik

fosili

YÜZB‹NLERCES‹ VAR

YÜZB‹NLERCES‹ VAR

B‹R TANE B‹LE YOK

Bal›klar

Sürüngenler

Kufllar

Memeliler

Yar›
Omurgas›z
Yar› Bal›k

Yar› Bal›k
Yar›
Sürüngen

Yar›
Sürüngen
Yar›
Memeli

Yar›
Sürüngen
Yar› Kufl

B‹R TANE B‹LE YOK

B‹R TANE B‹LE YOK

B‹R TANE B‹LE YOK

YÜZB‹NLERCES‹ VAR

CCAANNLLII  GGRRUUBBUU FFOOSS‹‹LL‹‹

deniz

y›ld›z›

fosili

bal›k fosili

yarasa

fosili

YÜZB‹NLERCES‹ VAR
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EVR‹MC‹LER‹N ‹DD‹A ETT‹⁄‹ UCUBE CANLILAR
H‹ÇB‹R ZAMAN YAfiAMAMIfiTIR

Evrimcilerin iddialar›na göre, canl›lar küçük küçük de¤iflimlerle bafl-
ka canl›lara dönüflmüfllerdir. Bu iddiaya göre, örne¤in bir deniz y›ld›z›,
bal›k olmadan önce, bir k›sm› bal›k bir k›sm› deniz y›ld›z› olan safhalar-
dan geçmifltir. 

Ancak evrimcilerin bu iddialar›n›n tamamen bir safsata oldu¤u bu-
gün bilimsel olarak ispatlanm›flt›r. Çünkü evrimcilerin geçmiflte yaflad›¤›-
n› iddia etti¤i, bu yar› deniz y›ld›z› yar› bal›k hayali canl›lar›n  bugüne ka-
dar tek bir fosili bile bulunamam›flt›r. Oysa böyle bir canl› yaflam›fl olsay-
d› bugüne kadar binlerce fosilinin bulunmufl olmas› gere-
kirdi. Nitekim bildi¤imiz deniz y›ld›zlar›na ve yine bildi¤i-
miz bal›klara ait yüzbinlerce fosil elimizde mevcuttur. 

Resimlerde milyonlarca y›l öncesine ait bir grup  bal›k  ve
denizy›ld›z› fosili sa¤da görülmektedir.
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Eski devirlerde yaflam›fl canl›lar›n kal›nt›lar›n› inceleyen fosil bilimi-
nin vard›¤› sonuçlar, Darwin'in evrim teorisine büyük bir bilimsel darbe
indirmifltir.

Fosil kay›tlar›, bilinen tüm temel canl› gruplar›n›n, dünya üzerinde
ayn› jeolojik devirde aniden ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Bilim
adamlar›n›n "filum" ad›n› verdikleri bu temel canl› gruplar›, "Kambriyen
devir" ad› verilen ve yafl› 530-520 milyon y›l olarak hesaplanan devirde,
aniden ortaya ç›kmaktad›rlar.

Kambriyen devir öncesinde sadece bir kaç basit ve benzer canl› gru-
bu yaflarken, Kambriyen devrinde, yumuflakçalar, solucanlar, kafadanba-
cakl›lar, eklembacakl›lar, omurgal›lar gibi yaklafl›k 100 farkl› temel canl›
s›n›f› bir anda ortaya ç›km›flt›r.

Canl›lar›n kademe kademe birbirlerinden evrimlefltiklerini iddia
eden Darwinizm, Kambriyen devirde yaflanan bu ola¤anüstü olay karfl›-
s›nda çaresizdir. Bu denli farkl› canl›lar›n aniden ortaya ç›kmalar›n›n çok
aç›k bir yarat›l›fl delili oldu¤u ortadad›r. Bu nedenle evrimci fosil bilimci
Jeffrey S. Levinton, dahi "Kambriyen devrinde çok özel ve gizemli bir Ya-
rat›c› gücün varl›¤›n› görüyoruz" diyerek bu konuda itirafta bulunmak-
tad›r. (Scientific American, Kas›m 1992)

FOS‹LLER‹N DARWIN‹ZM'E 
BÜYÜK DARBES‹
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DARWIN‹ZM'E "ÖLDÜRÜCÜ B‹R DARBE"
‹ND‹REN TR‹LOB‹T GÖZLER‹

Darwin, kitab›nda (Türlerin Kökeni)  "e¤er ayn› s›n›fa ait çok say›daki
tür gerçekten yaflama bir anda ve birlikte bafllam›flsa, bu do¤al seleksi-
yonla ortak atadan evrimleflme teorisine öldürücü bir darbe olurdu"
(Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Har-
vard University Press, 1964, s. 302) diye yazm›flt›r. 

Günümüzden yaklafl›k 530 milyon y›l önceki Kambriyen devrinde,
60'› aflk›n farkl› havyan yaflama B‹R ANDA ve B‹RL‹KTE bafllam›flt›r. Bu,
Darwin'in "öldürücü darbe" olarak tarif etti¤i tablonun kendisidir.

Bu dönemde yaflayan trilobitler ise, sahip olduklar› kompleks organ-
lar› ile Darwin'in teorisine, korktu¤u öldürücü darbelerden bir baflkas›n›
daha indirmifltir. 

Trilobitler, fosil kay›tlar›nda rastlanan ilk canl›lardand›r ve son dere-
ce kompleks gözleri vard›r. Yüzlerce petekten ve baz›lar›nda binlerce
mercekten oluflan trilobit gözleri, tam bir tasar›m harikas›d›r. Harvard,
Rochester ve Chicago Üniversiteleri'nden jeoloji profesörü David Raup;
"Trilobitlerin gözü, ancak günümüzün iyi e¤itim görmüfl ve son derece
yetenekli bir optik mühendisi taraf›ndan gelifltirilebilecek bir tasar›ma
sahipti" (David Raup, Conflicts Between Darwin and Paleontology, Field
Museum of Natural History, Cilt 50, Ocak 1979, s. 24) demektedir.

Bu canl›lar›n aniden, çok geliflmifl organlar› ile belirmifl olmalar›,
Darwin'in teorisini tarihin derinliklerine gömmeye yeterlidir. 

Trilobitler hakk›nda belirtilmesi gereken bir di¤er konu da, bu canl›-
lardaki 530 milyon y›ll›k petek göz sisteminin, bugüne kadar hiç de¤iflme-
den gelmifl olmas›d›r; ar› ya da yusufçuk gibi günümüzdeki baz› böcek-

ler de ayn› göz yap›s›na sahiptir. Bu bulgu, ev-
rim teorisinin canl›lar›n ilkelden karmafl›¤a

do¤ru geliflti¤i  yönün-
deki iddias›na da

yine "öldürücü
bir darbe" in-
dirmektedir. 
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DARWIN‹ZM'‹N KLAS‹K PROPAGANDA YÖNTEM‹:
"GERÇE⁄‹ YOKSA SAHTES‹N‹ YAP!
‹NSANLARI ALDAT!"

Tam 150 y›ld›r, evrim teorisinin do¤ru oldu¤unu gösteren tek bir de-
lil dahi bulunmad›. Bilimsel araflt›rmalar ya da yap›lan kaz›lar evrim te-
orisinin açmazlar›n› gözler önüne sermekten baflka bir ifle yaramad›. An-
cak, Darwinistler bu darbeler karfl›s›nda y›lmad›lar, bofl durmad›lar ve
sürekli "sahte deliller" ürettiler!

Piltdown Adam› fosili, bu sahte delillerden sadece bir tanesidir. 1912
y›l›nda ‹ngiltere'de bulunan Piltdown kafatas› tam 40 y›l boyunca çeflitli
müzelerde sergilendi ve tüm dünyaya "insan›n evrimi" iddias›n›n en bü-
yük delili olarak sunuldu. Ancak gerçekte fosil, evrimciler taraf›ndan ya-
p›lm›fl bilimsel bir sahtekarl›ktan ibaretti. Orangutan çene kemi¤i ile in-
san kafatas› birbirine eklenmifl ve baz› kimyasal ifllemlerle bu sahte kafa-
tas›na eski bir fosil görüntüsü verilmiflti. Bu kafatas› üzerinde yap›lan de-
tayl› incelemeler, Piltdown Adam› fosilinin bir sahtekarl›k ürünü oldu¤u-
nu 1953 y›l›nda kesin olarak ortaya ç›kard›. Ve Darwinistler'in ürettikleri
bu sahte fosil, hem 40 y›l boyunca sergilendi¤i müzeden hem de bilim li-
teratüründen tamamen ç›kar›ld›. 

Evrimciler bilimsel aç›dan ald›klar› bu aç›k darbelere ra¤men sahte-
karl›klara baflvurmaktan, türlü propaganda ve telkinlerle insanlar› aldat-
maya çal›flmaktan vazgeçmediler. Fakat bilimsel geliflmelerle evrim teori-

Evrimci sahtekarl›klara
bir örnek:
Piltdown 
Adam› kafatas›
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sinin açmazlar›n›n birer birer ortaya ç›kmas› bu büyük aldatmacan›n da
sonu oldu. fiu an yap›lmas› gereken fley bu yokoluflun tüm dünya insan-
lar›na duyurulmas›d›r. 

Türk milleti bu tarihi göreve bafllam›flt›r. Tüm dünyaya bu aldatma-
can›n yok oluflunu duyurmakta ve yepyeni bir dönemin bafllamas›na ve-
sile olmaktad›r. 

EVR‹MC‹ GAZETELER‹N  HEZEYANI
Piltdown fosili bulunur bulunmaz, pek çok gazete fosil

hakk›nda ateflli bafll›klar att›. Üstte yer alan "Darwin'in Te-
orisi ‹spatland›" manfleti, Londra'da ç›kan önemli gazeteler-
den birine ait. ‹nsanlar bu yalanlarla uzun süre aldat›ld›lar.
Ancak tam 40 y›l sonra bu fosilin büyük bir sahtekarl›k ol-
du¤u ortaya ç›kt›.



G E R Ç E K L E R - 1 -28

Tarih : 1922
Yer: Bat› Nebraska
Konu: EVRIMC‹LER‹N

SAHTEKARLIKLARINDAN B‹R ÖRNEK
Amerikan Do¤a Tarihi Müzesi Müdürü Henry Fairfield Osborn, Ba-

t› Nebraska'da bir az› difli fosili buldu. 
Osborn'a göre bu difl insan ve maymun özelliklerine sahip bir canl›-

ya aitti. 
Bu tek difle dayan›larak Nebraska Adam› ad› verilen canl›n›n kafata-

s›n›n ve vücudunun çizimleri yap›ld›. 
Hatta  bu tek difle bak›larak Nebraska Adam›'n›n, eflinin ve çocukla-

r›n›n ailece hayali çizimleri bile çizilip yay›nland›.
Ancak 1927'de iskeletin öbür parçalar› da bulundu. 
Bulunan yeni parçalardan anlafl›ld› ki, bu difl ne bir maymuna ne de

bir insana aitti. Difl, soyu tükenmifl bir domuz türüne aitti. 
Böylece evrimciler taraf›ndan bir difle dayan›larak yap›lan tüm sah-

tekarca çizimler ve aldat›c› iddialar rafa kald›r›ld›. 
Evrimcilerin bu gibi sahtekarl›klar›na, safsatalar›na dur demenin ve

gerçekleri ö¤renmenin yolu do¤ru bilgi edinmekten geçer. 

Evrimciler tek bir difle bakarak,
diflin sahibini yandaki resimde
oldu¤u gibi hayal ettiler. 
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DARWIN‹ZM, SAHTEKARLIKLARLA
VE GÖZ BOYAMA YÖNTEMLER‹YLE 
YAfiATILAN B‹R ALDATMACADIR

Evrimciler, insanlar›n maymunlarla ortak bir atadan evrimleflti¤ini
ileri sürerler. Ancak ak›l d›fl› iddialar›n› destekleyecek tek bir bilimsel de-
lilleri dahi yoktur. Bu yüzden, her konuda oldu¤u gibi bu konuda da, göz
boyama ve propaganda yöntemlerini kullan›rlar. 

Evrimcilerin en çok baflvurduklar› yöntemlerden biri, insan›n atas›
olarak gösterdikleri maymun kafataslar›n›, yar› insana benzeyen maketle-
re dönüfltürmektir. Arad›klar› yar› maymun yar› insan fosilleri bulama-
y›nca, yar› insan yar› maymun maskeler üretir ve evrimi telkin yoluyla
kabul ettirmeye çal›fl›rlar. Gazetelerde, dergilerde rastlad›¤›n›z bu çizim
veya maketlerin tamam›, evrimcilerin hayal güçlerine dayal› olarak sanat-
ç›lar›n ellerinde oluflturulur.  

21. yüzy›l Darwinizm'in tüm sahtekarl›klar›n›n sonu olacakt›r.

GERÇE⁄‹ YOK SAHTES‹N‹ VEREL‹M!
Evrimciler 150 y›ld›r, evrim teorisini kan›tlayan bir tane bile fosil bulama-
m›fllard›r. Ancak, do¤ada bulamad›klar›n›, atölyelerde üretmekte hiçbir sa-
k›nca görmemifller ve halk› bu flekilde aldatacaklar›n› sanm›fllard›r. 
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DARWIN‹STLER'‹N HAYAL DÜNYASI SONA ER‹YOR  

Darwinistler, teorilerini destek-
leyecek bilimsel deliller bulma konu-
sunda son derece baflar›s›zd›rlar. 150
y›ld›r, evrim teorisini destekleyen bir
tek delil dahi bulamam›fllard›r. 

Ancak evrimciler bir konuda
çok baflar›l›d›rlar: Propaganda!

Darwinistler, hayal güçlerini
kullanarak, çok kapsaml› propagan-
da malzemeleri üretirler. Bu malze-
melerin en önemlileri ise, "rekonst-
rüksiyon" ad› verilen sahte çizim ve
maketlerdir. Gazetelerde, dergilerde,
filmlerde s›kça gördü¤ünüz "may-
mun adamlar"›n her biri birer re-
konstrüksiyondur. Ve evrimcilerin
kulland›klar› bu materyallerin hiçbi-
ri bilimsel de¤il, tamamen hayalidir.
Çünkü;

* Geçmiflte yaflam›fl insanlara ait
fosiller çok az say›dad›r ve bunlara
dayanarak kesin sonuçlar ç›karmak
mümkün de¤ildir.

* Ayr›ca, bir canl›n›n fosilinde
sadece kemiklerinin kal›nt›lar› bulu-
nur. Kemik kal›nt›lar›na bak›larak
ise, bir canl›n›n "yumuflak dokular›",
örne¤in derisi, kulaklar›, burnu, du-
daklar› veya saçlar› tespit edilemez. 

Ne var ki evrimciler bu gerçe¤i
görmezden gelerek, fosil kal›nt›lar›n›

Richard Leakey ve Roger Le-
win'in "Origins" adl› kitab›n-
daki çizimi (1977)

1959 y›l›nda bulunan zin-
janthropus'us yüzden fazla
farkl› çizimi yap›lm›flt›r. 

5 Nisan 1964 tarihli "The Sun-
day Times" dergisinde yay›n-
lanm›fl bir baflka çizim
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evrim inanc›na uygun flekilde hayal-
lerinde canland›rarak çizerler. Har-
vard Üniversitesi'nden Earnst A. Ho-
oten, bu konuda flöyle bir uyar› ya-
par:

"Yumuflak k›s›mlar›n tekrar in-
flas› çok riskli bir giriflimdir. Du-
daklar, gözler, kulaklar ve bu-
run gibi organlar›n altlar›ndaki
kemikle hiçbir ba¤lant›lar› yok-
tur. Örne¤in bir Neandertal ka-
fatas›n› ayn› yorumla bir may-
muna veya bir filozofa benzete-
bilirsiniz. Eski insanlar›n kal›n-
t›lar›na dayanarak yap›lan can-
land›rmalar hemen hiçbir bilim-
sel de¤ere sahip de¤ildir ve top-
lumu yönlendirmek amac›yla
kullan›l›r…" (Earnest Hooten,
Up From The Ape, NewYork:
McMillan, 1932, s. 332) 

Anlafl›ld›¤› gibi evrimciler, sa-
dece kendi hayallerinde var olan,
gerçekte hiç yaflamam›fl bu canl›lar›,
propaganda yöntemleriyle canland›-
r›r ve topluma "iflte bu sizin atan›z"
derler. 

Ancak, 20. ve 21. yüzy›lda yafla-
nan bilimsel geliflmeler Darwi-
nizm'in maskesini düflürmüfltür ve
gerçekleri tüm ç›plakl›¤› ile ortaya ç›-
karm›flt›r. Bu yüzden Darwinistler
art›k insanl›¤› aldatamayacakt›r. 

Dr. K. P. Oakley için Maurice
Wilson taraf›ndan çizilmifltir.

Maurice Wilson taraf›ndan
British Müzesi (Do¤al Tarih)
için çizilmifltir.

9 Ocak 1969 tarihli London
News adl› gazete için çizilmifl-
tir.
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DARWIN‹STLER, TEOR‹LER‹N‹ ‹SPATLAMAK
U⁄RUNA ‹NSANLARA ZULMETM‹fiLERD‹R

OTA BENGA,  Kongolu bir yerliydi, evli ve iki çocuk babas›yd›. 1904
y›l›nda, Samuel Verner ad›nda evrimci bir araflt›rmac› taraf›ndan "yakala-
narak" Amerika'ya getirildi. Buradaki evrimci bilim adamlar›, onu çeflitli
maymun türleriyle birlikte kafese koyarak "insana en yak›n ara geçifl for-
mu" olarak teflhir ettiler. Daha sonra ise New York'ta bir hayvanat bahçe-
sinde birkaç flempanze, goril ve orangutan ile birlikte "insan›n eski atala-
r›" ad› alt›nda ayn› kafeste sergilediler. Ota Benga, hayvan muamelesi gör-
meye dayanamayarak, birkaç y›l sonra intihar etti. 

Darwinistler sadece Ota Benga'ya de¤il, daha birçok ›rktan insana,
teorilerini ispatlamak u¤runa,
benzeri eziyetler uygulad›lar.
Örne¤in, Aborijin yerlilerini öl-
dürerek, kafataslar›n› müzele-
rinde "insanla maymun ara-
s›ndaki ara geçifl for-
mu" olarak sergile-
diler. Darwinistler
afla¤› ›rk olarak

Ota Benga, Darwinistler'in
teorilerini ispatlamak
u¤runa eziyet ettikleri insan-
lardan yaln›zca biridir.
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9 EYLÜL 1906 YILINA A‹T GAZETE KÜPÜRLER‹

SOLDAK‹ KÜPÜR: 
"Güney Afrikal› yerli,
Bronx Park Maymunlar›
ile ayn› kafese kondu.
Baz›lar› bu  maskaral›¤a
gülerken ço¤u kifli du-
rumdan memnun de¤il."
ORTADAK‹ KÜPÜR: 
"‹nsan ve maymun flovu
din adamlar›ndan onay
almad›. Dr. MacArthur
serginin afla¤›lay›c› oldu-
¤unu düflünüyor."

gördükleri Aborjinleri, evrimin "afla¤› olanlar yok olacakt›r" kanununa
uyarak yok etmeye bafllad›lar. Yay›nlad›klar› broflürlerde "Avustralya
Hayvanlar›" olarak tan›mlad›klar› Aborijinleri öldürdükten sonra kafatas-
lar›n› istasyon benzeri yerlerin kap›lar›na asarak sergilediler. Bir k›sm›n›
ise zehirli ekmek vererek yok ettiler. Avustralya'n›n birçok bölgesindeki
Aborijin yerleflim birimleri 50 y›l içinde vahfli yöntemlerle ortadan kalkt›.
100 bin çocuk ailesinden kaç›r›ld›. Bugün ise Aborijin yerlileri hala, Avust-
ralya'da di¤er ›rklarla eflit haklara sahip olabilmek için u¤rafl vermeye de-
vam etmektedir.

Farkl› ›rklar›, hastalar›, zay›flar›, fakirleri, özürlüleri afla¤› türler ola-
rak gören ve insanlara ideolojileri u¤runa hayvan gibi davranan Darwi-
nist zihniyetin içyüzü  mutlaka gözler önüne serilmelidir. Bilimsel oldu-
¤unu iddia ettikleri teorilerinin geçersizli¤i de tüm dünyaya anlat›lmal›-
d›r. Bar›fl, huzur, kardefllik, sevgi, merhamet ve fedakarl›k ancak o zaman
dünyaya hakim olacakt›r…



G E R Ç E K L E R - 1 -34

‹NSANIN D‹K VE ‹K‹ AYAKLI YÜRÜYÜfiÜ,
EVR‹M‹N GERÇEKLEfiMED‹⁄‹N‹ GÖSTEREN
DEL‹LLERDEN B‹R‹D‹R

Evrim teorisinin en önemli ç›kmazlar›ndan biri, dört ayakl› ve e¤ik
maymun yürüyüflünün nas›l olup da iki ayakl› dik insan yürüyüflüne dö-
nüfltü¤ü sorusudur. Yap›lan bilimsel araflt›rmalar bu dönüflümün imkan-
s›z oldu¤unu göstermektedir. Bu konuyla ilgili en son bilimsel sonuçlar
flöyledir:

✓ Evrimciler, maymunlar›n e¤ik ve dört ayakl› yürüyüflünün kade-
meli olarak insan›n dik ve iki ayakl› yürüyüflüne evrimleflti¤ini iddia
ederler. Oysa fosil kay›tlar›, insan ile maymun yürüyüflü aras›nda bir ha-
reket flekline sahip bir canl›n›n hiçbir zaman yaflamad›¤›n› göstermekte-
dir. 
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✓ 1996 y›l›nda insan›n iki ayakl› yürüyüflü konusunda araflt›rmalar
yapan ‹ngiliz mühendis Robin Crompton, maymun yürüyüflü ile insan
yürüyüflü aras›nda bir hareket fleklinin kesinlikle mümkün olmad›¤›n› or-
taya koymufltur. 

✓ Canl›lar›n dik ve e¤ik durufllar›n›n tespiti için bilim adamlar› iç ku-
lak analizini kullanmaktad›rlar. Tüm kompleks yap›l› canl›lar›n iç kulak-
lar›nda vücudun yere göre konumunu belirleyen "salyangoz" isimli bir
organ bulunur. ‹ngiliz araflt›rmac› Fred Spoor, insan›n atas› olarak göste-
rilen canl›lar›n salyangozlar›n› incelemifl ve flu sonuca varm›flt›r: Bunlar›n
bir k›sm› günümüz maymunlar› gibi e¤ik duran maymunlard›r. Di¤erleri
ise, dik duran normal insanlard›r. Yani insanla maymun aras›nda bir du-
rufla sahip bir canl› hiçbir zaman yaflamam›flt›r. 

‹nsanla maymun aras›ndaki büyük uçurum sadece durufllar›ndan ve
yürüyüfl flekillerinden kaynaklanmamaktad›r. Bu iki canl› türü aras›nda-
ki beyin kapasitesi, konuflma yetene¤i, muhakeme, karar alma, medeni-
yet oluflturma gibi önemli farkl›l›klar evrimciler taraf›ndan hiçbir zaman
aç›klanamamaktad›r. Günümüzün önde gelen evrimcilerinden Roger Le-
win bu konuda flöyle bir itirafta bulunmaktad›r:

"Fiziksel anlamda, insan›n evrimi hakk›ndaki herhangi bir teorinin,
güçlü çeneleri ve iri kesici diflleri olan ve bizden dört kat h›zl› koflan
maymun benzeri bir atan›n nas›l yavafl yavafl, iki ayakl› bir hayvana
dönüfltü¤ünü aç›klamas› gerekir. Bu güçlere, akl›, konuflmay› ve ah-
lak› ekleyin; bunlar›n hepsi evrim teorisine baflkald›rmaktad›r."
(John Peet, The True History of Mankind, www.pa-
ges.org/uk/org/bcs)

‹flte, sizin televizyon programlar›nda, bilimsel içerikli dergilerde ve-
ya bir üniversite kampüsünde konuflmalar›na, yaz›lar›na veya yorumlar›-
na rastlad›¤›n›z evrimci bilim adamlar›, bol bol Latince kelimeler kullana-
rak, evrim hakk›nda saatlerce konuflurlar. Ancak, halk›n "a¤›r bilimsel bir
üslubu" anlamamas›ndan faydalanarak, hiçbir bilgi vermez, sürekli de-
magoji yaparlar. Evrimle ilgili en basit ve en temel sorular› ise kesinlikle
cevaplayamazlar. Çünkü evrim hiçbir zaman gerçekleflmemifltir. Ve olma-
yan birfley anlat›lamaz. 
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Tatile giderken mutfa¤›n›zda b›rakt›¤›n›z ekme¤i tatilden döndük-
ten sonra ayn› bulmazs›n›z. Ekmek zamanla bozulmufl, çürümüfl ve yok
olmaya yüz tutmufltur. 

En sevdi¤iniz elbiseniz y›llar sonra eskir, ilk sat›n ald›¤›n›z halinden
oldukça farkl› bir flekle gelir. 

DARWIN‹STLER TERMOD‹NAM‹⁄‹N ‹K‹NC‹
KANUNUNU REDDED‹YOR
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Evinize yeni ald›¤›n›z mobilyalar›n kumafl› bir süre sonra afl›nmaya
bafllar. Aylar, y›llar geçtikten sonra mobilyalar›n eskisinden daha da yeni-
lenmifl, daha bak›ml› bir hale gelmifl olmas› elbette beklenemez.  

‹flte bütün bunlar, fizi¤in en temel kanunlar›ndan biri kabul edilen
"Termodinami¤in ‹kinci Kanunu"nun etkileridir. Bu kanun, evrendeki
herfleyin do¤al haline b›rak›ld›¤›nda zamanla ba¤lant›l› olarak bozulma-
ya do¤ru gidece¤ini söyleyen bir kanundur. 

20. yüzy›l›n en büyük bilim adamlar›ndan biri olan Albert Einstein
bu kanunu "Bütün bilimlerin birinci kanunu" olarak tan›mlam›flt›r. 

1.5 as›rd›r insanl›¤› aldatan evrim teorisi
ise bu kanunu göz göre göre reddetmektedir.
Hatta tam tersini iddia ederek, cans›z atom ve
moleküllerin zaman içinde "tesadüflerle" bira-
raya gelerek düzenli proteinleri, DNA, RNA
gibi moleküler yap›lar› oluflturdu¤unu söyle-
mektedir. Ve bunlar›n, daha sonra milyonlarca
canl› türünü tesadüfen ortaya ç›kard›klar›n›
ileri sürmektedir. Evrime göre bütün bu say›-
lanlar her aflamada daha düzenli, daha planl›
bir geliflme kaydetmifltir. Bu da, Termodinami-
¤in ‹kinci Kanunu'nun ortaya koydu¤u bilim-
sel gerçeklere tamamen z›tt›r. 

Evrimci bir bilim adam› olmas›na ra¤men evrimin termodinamik aç-
maz›n› dile getiren Roger Lewin Science dergisinde yay›nlanm›fl bir ma-
kalesinde flöyle demektedir:

"Biyologlar›n karfl›laflt›klar› problem, evrimin Termodinami¤in ‹kin-
ci Kanunu'yla olan aç›k çeliflkisidir. Sistemler zamanla daha düzen-
siz yap›lara do¤ru bozulmal›d›rlar." (Roger Lewin, "A Downward
Slope to Greater Diversity", Science, cilt 217, 24 Eylül 1982, s. 1239)

K›sacas› insanl›k 150 y›ld›r fizik yasalar›na taban tabana z›t bir iddia
ile karfl› karfl›yad›r. Bu as›ls›z iddian›n geçersizli¤ini tam anlam›yla kav-
ramak ise içinde bulundu¤umuz as›rda  ak›l ve basiret sahibi milletimizin
de katk›s›yla gerçekleflecektir. 

Albert Einstein
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DARWIN‹ZM'‹N BÜYÜSÜ, SAVUNUCULARINDA
fi‹DDETL‹ MANTIK TAHR‹BATINA
NEDEN OLMUfiTUR

Darwinizm ile bilim mücadelesi yapmak mümkün de¤ildir. Çünkü
Darwinizm, bilim ve mant›¤› kabul etmeyen, inan›lmas› imkans›z safsata-
lar› gözü kapal› benimseyen, ak›l almaz  mucizelere inanan sapk›n bir
dindir. 

Bu dinin ilah› "tesadüf"tür. Darwinizm'i savunanlar evrendeki herfle-
yi, galaksileri, y›ld›zlar›, güneflleri, gezegenleri tesadüflerin meydana ge-
tirdi¤ine inan›rlar. Ayn› flekilde Dünya'n›n, Dünya üzerindeki canl› cans›z
tüm varl›klar›n "tesadüf"ün eseri oldu¤unu iddia ederler. Bu din, geçmifl
dönemlerden kalma efsanelerde yer
alan sapk›n inançlara sahiptir. Man-
t›ks›z ve inan›lmas› imkans›z olayla-
r›n mucizevi flekilde meydana geldi-
¤ini ve bu sayede tüm varl›klar›n
olufltu¤unu savunur.

Örne¤in; mikrobiyologlar Dar-
winistler'e, bir proteinin tesadüfen
oluflma ihtimalinin 10950'de bir, yani
kesinlikle imkans›z oldu¤unu söyle-
diklerinde Darwinistler, "olsun tesa-
düf bunu baflar›r" derler. 

Paleontologlar, "ara geçifl form-
lar›na ait bir tek fosil dahi yok, canl›-
lar hep en son halleriyle birdenbire
varolmufllar" dediklerinde de Darwi-
nistler, "olsun evrim yine de oldu" di-
ye geçifltirirler. 

Darwinistler'e 100 milyon y›ll›k
Homo sapiens (günümüz insan›) fo-
sili gösterseniz, onlar yine de insan›n
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hayvanlardan evrimleflerek türedi¤ine inanmaya devam ederler.
Bu birkaç örnekten anlafl›ld›¤› gibi bilimsel veriler ve mant›kl› aç›k-

lamalar Darwinistler'e etki etmez. Onlar, her ne olursa olsun evrim teori-
sini korumaya, körü körüne bu teorinin peflinden sürüklenmeye devam
ederler. 

Kuflkusuz akl›, mant›¤› ve bilimsel gerçekleri reddeden böyle sapk›n
bir inançla, bilim ve mant›k yoluyla mücadele etmek gerekli sonucu ver-
mez. 

"‹mkans›za inan›r›m" düsturu ile yaflat›lan bu bat›l dinle, felsefi alan-
da bir mücadele flartt›r. 

Darwinistler'in mant›k bozukluklar›n›n ve kavray›fl eksikliklerinin
ortaya ç›kar›lmas› ile bu bat›l inanç tarihe gömülecektir. 
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DARWIN‹ZM'DE AKIL VE MANTIK YOKTUR,
BA⁄NAZCA ‹NANMAK VARDIR!

Darwinistler, son derece karmafl›k cümleler, anlafl›lmas› zor ifadeler,
bol bol Latince kelimeler kullanarak, inan›lmas› imkans›z iddialarda bu-
lunurlar. Bu iddialar›n› ise so¤uk görünümlü ciltlerce kitapta anlat›rlar.
Onlar›n ciltlerce kitapta anlatt›klar›n›n imkans›zl›¤›n› göstermek içinse,
bir paragraf yaz› yeter.

Darwinistler'in iddialar› eski zaman masallar›na benzer. Darwinist-
ler'in anlatt›klar› bir masala göre; 5 milyar y›l önce, tafllar›, kayalar› olufl-
turan milyonlarca fluursuz ve bilgisiz atom, "tesadüfen" biraraya gelerek
bir toplant› yapt›lar. Bu toplant›da ise "tesadüfen" çok büyük ve önemli
kararlar al›nd›. Kör, fluursuz atomlar›n ald›klar› kararlar özetle yan sayfa-
da görüldü¤ü gibiydi. 

Yandaki anlat›m Darwinist masal›n bir özetidir. Böyle bir safsataya
asl›nda cevap verilmez. Bu, bir çocu¤a kurba¤an›n neden prense dönüfle-
meyece¤ini anlatmaya çal›flmak gibi bir fleydir. Ancak, bu imkans›z senar-
yolara inananlar oldu¤u sürece, Darwinizm'in mant›ks›zl›¤›n› sab›rla an-
latmak gerekir. 

21. yüzy›l, 19. yüzy›lda oluflan bu mant›k çöküflünden insanlar›n
kurtar›ld›¤›, do¤rular›n ve akl›n hakim oldu¤u bir ça¤ olacakt›r. Türk mil-
leti, her ça¤a damgas›n› vuran akl›, basireti ve ileri görüfllülü¤ü ile bu
önemli geliflmede rehber olacakt›r. 

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 on-
lar›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, birbir-

lerine aldatmadan baflkas›n› vadetmiyorlar.
(Fat›r Suresi, 40)
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"Biz,
"tesadüfler" fleklinde,

sürekli birbirimizle karfl›laflal›m. Her
tesadüfi buluflmam›zda, e¤er ortaya

"tesadüfen" ifle yarar bir fley ç›karsa, yeni
tesadüflerin oluflarak bunu tesadüfen daha da

gelifltirmesini bekleyelim. Birkaç milyar y›l içinde
tesadüfen proteinleri, hücreleri, henüz ne ifle yaraya-
ca¤›n› bilmedi¤imiz gözü, karaci¤eri, kalbi, deriyi,
saçlar›, beyni, gülleri, karanfilleri, ceylanlar›, bal›klar›,
tavus kuflunun tüylerini, kedileri, leylaklar›, selvi
a¤açlar›n›, mis gibi kokan çile¤i olufltururuz. Biraz

daha gayret edersek bizi inceleyecek olan atom
fizi¤i profesörlerini, üniversite ö¤rencilerini,

Einstein'lar›, Leonardo da Vinci'leri,
imparatorlar› da meydana

getiririz."
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Darwinist biyoloji profesörü, üniversitenin biyoloji laboratuvar›na
girdi. ‹nsan›n yap›s›nda bulunan minerallerin her birinin ayr› ayr› kava-
nozlarda durdu¤u raf›n önüne geldi ve her kavanozdan bir parça mineral
al›p avucuna koydu. Minerallere bakarak, "‹lk atalar›m olan bu maddeler
tesadüflerin peflpefle gelmesiyle milyarlarca y›l›n sonunda beni ve di¤er
profesör arkadafllar›m› meydana getirdiler. Ben bunlar› ›l›k su dolu bir ka-

ba koyup kar›flt›rsam birkaç milyar y›l sonra, meyda-
na gelecek olan tesadüflerin sonucunda

kim bilir ne doçentler, profesörler
oluflur" diye içinden geçirdi…

Okudu¤unuzda size son de-
rece mant›ks›z gelen, hatta küçük
çocuklar› bile gülderecek olan bu
mant›k, asl›nda Darwinist zihniye-

tin temelini oluflturur. Koskoca pro-
fesörlerin, doçentlerin, ö¤retim gö-

revlilerinin, araflt›rmac›lar›n böy-
le bir mant›¤a inanabilmeleri

ise kuflkusuz hayret vericidir. 
Darwinizm'in büyüsü,

zeki ve inançl› Türk
milletini hiçbir dönem et-
kisi alt›na alamam›flt›r ve
alamayacakt›r da. Türk

milleti, bafllatt›¤› ilmi
ve kültürel çal›flma-
lar ile tüm dünyay›
bu büyünün etki-
sinden kurtarma-
ya taliptir. 

DARWIN‹STLER, "ADETA BÜYÜLENM‹fi G‹B‹"
‹NANILMASI ‹MKANSIZ ‹DD‹ALARA ‹NANIRLAR
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DARWIN‹ZM'‹N MANTIK HEZ‹MET‹NE
S‹Z DE fiAH‹T OLUN!

‹fl dönüflü evinize gelip, hergün çizim yapt›¤›n›z masan›n üzerinde-
ki ka¤›tta "Hiçbir fley tesadüfen oluflamaz" yaz›s›n› görseniz, akl›n›za ne
gelir?

Böyle bir durumda "Masam›n üzerindeki mürekkep rüzgar›n etki-
siyle devrilip tesadüfen ka¤›d›n üzerinde 26 harften oluflan bu cümleyi
oluflturmufltur" diye düflünür müsünüz? 

Elbette böyle bir fley düflünmezsiniz. Hatta bu yaz›n›n tesadüfen
olufltu¤unu iddia eden bir kifli görseniz, onun akl›ndan flüphe edersiniz.

E¤er herhangi bir yerde en küçük bir tasar›m veya planl› bir hareket
varsa, orada mutlaka bir ak›l sahibinin izleri vard›r. Hiçbir ak›l ürünü te-
sadüfen oluflmaz. Bir ka¤›d›n üzerine ne kadar mürekkep dökerseniz dö-
kün asla tesadüfen oluflan bir kelime göremezsiniz. 

Ancak, ne ilginçtir ki, mürekkeplerin devrilip 26 harflik bir cümle
oluflturabilmesinin imkans›z oldu¤unu bir ç›rp›da söyleyen baz› kifliler,
DNA gibi 3 milyar harflik bilgi içeren bir molekülün tesadüfler sonucu
olufltu¤u aldatmacas›n› kabullenebilmektedir. ‹flte bu, Darwinizm safsata-
s›n›n neden oldu¤u bir mant›k hezimetidir.
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‹LKÇA⁄ EFSANELER‹N‹N GÜNÜMÜZE M‹RASI:
DARWIN‹ST HURAFELER 

Art›k dünya insanlar›n›n hurafelerle aldat›lma dönemi bitmifltir.
Çünkü ilkça¤dan bu yana canl›l›¤›n varoluflunu tesadüflerle anlatmaya
çal›flan tüm bilimd›fl› inançlar birbiri ard›na tarihin derin karanl›klar›nda
kaybolup gitmifltir. 

Darwinizm'in de bu bilim d›fl› Sümer ya da M›s›r inançlar›ndan hiç-
bir fark› yoktur. Ayn› t›ls›ml› sözler, mant›k d›fl› ç›kar›mlar, büyülü ben-
zetmeler Darwinizm için de geçerlidir. Bu inançlar nas›l yok oldularsa,
Darwinizm dini de tarihe gömülecektir. 21. yüzy›l gerçe¤in, do¤rular›n,
akl›n ve bilimin ça¤› olacakt›r.

Sümer inan›fllar›: ‹lk canl›l›k bir su
karmaflas›ndan ortaya ç›km›flt›r.

M›s›r inan›fllar›: Kurba¤a, bal›k gibi
canl›lar Nil ›rma¤›n›n çamurlu sula-
r›nda tesadüflerin sonucunda olufl-
mufltur.

Hindu inançlar›: Canl›l›k "prakriti"
ad› verilen bir maddeden evrimlefle-
rek oluflmufltur.

Ortaça¤ bilimadamlar›: Sinekler ter-
den, kurba¤alar çamurdan, kar›nca-
lar flekerden meydana geliyorlar.

Darwinistler: Canl›l›k cans›z su ka-
osundan bir anda ortaya ç›km›flt›r.

Darwinistler: Canl›l›k bundan 4 mil-
yar y›l kadar önce ilkel çorba içinden
tesadüfler sonucu oluflmufltur.

Darwinistler: Canl›l›k cans›z madde-
lerden evrimleflerek oluflmufltur.

Darwinistler: Cans›z maddeler d›fl et-
kenlerle aniden hayat bulup canl›lara
dönüflüyorlar.
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DARWIN‹ZM'‹N 19. YÜZYILIN ‹LKEL B‹L‹M DÜZEY‹
‹LE YAZILMIfi MASALLARDAN ‹BARET OLDU⁄UNU
B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

‹flte dünyan›n pek çok ülkesinin kand›¤› bu masallardan birkaç tane-
si…

Denizde yaflayan canl›lar›n zamanla sudan karaya ç›kt›klar› ve kara-
da yaflar hale geldikleri masal›…

Dev sürüngenlerin sinek avlarken ya da daldan dala atlarken kuflla-
ra dönüfltü¤ü masal›…

‹nsanlarla maymunlar›n ortak bir atadan evrimlefltikleri masal›…
Hücrenin fluursuz atomlar›n ve moleküllerin biraraya gelmesiyle

kendi kendine tesadüfen ortaya ç›kt›¤› masal›…
Darwinizm yukar›da say›lanlar gibi çok say›da masal ile dolu bir saf-

satadan baflka bir fley de¤ildir. Ne var ki dünyan›n pek çok ülkesinde
halk, bu masallarla  uyutulmaktad›r. 

Ancak basiretli ve imanl› Türk milleti bu masallara kanmad›¤›n› ve
kanmayaca¤›n›, birçok milletin içinde düfltü¤ü tuza¤a düflmeyece¤ini is-
pat etmifltir.
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DARWIN‹ZM'‹N ESK‹ ÇA⁄LARDAN
GÜNÜMÜZE KADAR GELEN PUTPEREST
B‹R ‹NANÇ OLDU⁄UNDAN HABERDAR MISINIZ?

Eski ça¤lardan günümüze ulaflan belgelerde çeflitli canl›lara tapar fle-
kilde resmedilmifl insanlara s›kl›kla rastlan›r. Örne¤in alttaki resimde tim-
saha tapan bir insan resmedilmifltir. 

Geçmiflte oldu¤u gibi, günümüzde de birçok toplumda insanlar tim-
sah, inek gibi hayvanlara veya su, atefl, günefl gibi cans›z varl›klara tap-
makta, onlar› yarat›c› ilahlar olarak kabul edebilmektedirler. Böyle bir
inan›fl›n akla, mant›¤a ve vicdana uyan hiçbir yönü yoktur. Bir timsah›n
hiçbir fleye güç yetiremeyecek, hiçbir fleye ak›l erdiremeyecek kadar aciz
ve fluursuz bir varl›k oldu¤u aç›kt›r. Ancak bu aç›k gerçe¤e ra¤men geç-
miflin putperest inançlar›n› devam ettiren kifliler vard›r.

Darwinistler, t›pk› geçmiflte yaflam›fl putperest toplumlardaki gibi
garip ve ak›l almaz bir inan›fla sahiptirler. Onlar timsahlar› veya atefli de-
¤il ama tesadüfleri, cans›z ve fluursuz atomlar› yarat›c› güç olarak kabul
eder ve bu inanca bir dine ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.

Bu inançlar›n› da asla de¤ifltirmezler. Her normal insanda etkili ola-
cak akla ve mant›¤a davet, bilimsel deliller, vicdan› harekete geçirme gibi
yöntemler bu kifliler üzerinde hiçbir etki oluflturmaz. 
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B‹R ORTAÇA⁄ HURAFES‹: EVR‹M TEOR‹S‹

Evrimciler, canl›lar›n cans›z maddelerden kendili¤inden olufltu¤unu
iddia eder. Oysa bu iddia, biyolojinin en temel kanunlar›na ayk›r› olan bir
Ortaça¤ hurafesidir. 

Ortaça¤'da insanlar, kazlar›n a¤açlardan meydana geldi¤ine, kuzula-
r›n karpuzdan ç›kt›klar›na, hatta bir su birikintisindeki kurba¤alar›n ya¤-
mur bulutlar›nda bir anda olufltuklar›na ve ya¤murla birlikte topra¤a
düfltüklerine, kirli bir gömle¤in üzerine bu¤day döküldü¤ünde, bu birle-
flimden farelerin oluflaca¤›na inanacak kadar cahillerdi. 

"Spontane jenerasyon" olarak bilinen bu varsay›m›n, çocuklar›n dahi
gülecekleri kadar saçma ve inan›lmaz bir iddia oldu¤u geliflen bilim saye-
sinde anlafl›ld›.

Ne var ki, bir zaman sonra ayn› iddia biraz daha farkl› bir flekilde,
evrim teorisi olarak tekrar gündeme getirildi. Evrim teorisi de, canl›lar›n
cans›z maddelerin biraraya gelmesiyle, tesadüfen olufltuklar›n› iddia etti. 

Ortaça¤'da, bilimsel seviye son derece geri oldu¤u için, bu tür hura-
felere inan›l›yor olmas› mazur görülebilir. Ancak 21. yüzy›lda, Ortaça¤'›n
bat›l inançlar› nas›l olur da baz› kimselerce körü körüne kabul edilebil-
mektedir?

Evrimcilerin bu bat›l
inançlar›, canl›l›¤›n en te-
mel kural› olan "hayat an-
cak hayattan gelir" prensi-
bine kesinlikle ayk›r›d›r.
Ancak evrimciler, di¤er fi-
zik, kimya ve biyoloji ku-
rallar› gibi bu kural› da hi-
çe sayarak, bat›l inançlar›-
n› devam ettirmektedirler. 

Evrim teorisinin iddialar›, kuzu-
lar›n a¤açlarda yetiflti¤ine inan›-
lan Ortaça¤ hurafeleri kadar
as›ls›zd›r.
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DARWIN‹ZM'‹N ‹LKEL TOTEMC‹L‹K ‹NANCINDAN
B‹R FARKI OLMADI⁄INI B‹L‹YOR MUSUNUZ?

Cahil putperest toplumlarda kutsal kabul edilen birtak›m hayvanlar
ve totemler vard›r. Tahtadan oyulmufl eflyalar veya baz› hayvan türleri
sapk›n bir biçimde ilah mertebesine yükseltilmifllerdir.

Totemcilik inanc›
sözlüklerde de "belli in-
san topluluklar›n›n
kendilerinin bir hayvan
türüyle, bazen de bir
bitki ile, do¤al bir nesne
ile soyca akraba olduk-
lar› inanc›." olarak ta-
n›mlan›r. (Felsefe Terim-
leri Sözlü¤ü, Bedia Akar-
su, s. 178)

Akraba olduklar›
bir hayvandan türedik-
lerine inanan ve bu hay-
vana tapan yüzy›llar
öncesinin bu sapk›n to-
temci topluluklar› ile
maymundan evrimlefl-
tiklerine inanan günü-
müz Darwinistler'i ara-
s›nda hiçbir fark yoktur.
Darwinistler de may-
munlarla ortak bir ata-
dan türediklerine inan-
maktad›rlar.



E v r i m  Y a n › l g › s › 49

DARWIN‹STLER ‹NANILMAZ OLANI SAVUNURLAR,
APAÇIK GERÇEKLER‹ GÖRMEZDEN GEL‹RLER!

Evrenin ve canl›lar›n Allah taraf›ndan yarat›ld›¤›, bunun de¤iflmez
ve tart›fl›lmaz bir gerçek oldu¤u kesinlikle do¤rudur. 

Özellikle, 20. ve 21. yüzy›lda yaflanan bilimsel geliflme ve ilerlemeler,
yarat›l›fl gerçe¤inin tart›fl›lmaz oldu¤unu ortaya
koymufltur. Genetikten botani¤e tüm bilim dallar›,
canl›lar›n üstün ve ak›ll› bir Yarat›c›'n›n tasarlama-
s›yla meydana geldi¤ini do¤rulamaktad›r. 

Ama 19. yüzy›l›n ilkel bilim koflullar›nda or-
taya at›lm›fl evrim teorisini, ideolojik amaçlar› ge-
re¤i savunmak zorunda kalan materyalist çevreler,
bu gerçekleri gözard› etmekte hiçbir sak›nca gör-
memektedirler. Körü körüne ba¤l› olduklar› evrim
dogmas›n› reddetmemek için gülünç iddialarda
bulunmaktan çekinmemektedirler. Örne¤in ünlü
evrimci Richard Dawkins flunlar› söylemektedir:

"E¤er bir heykelin sizlere el sallad›¤›n› görse-
niz dahi bir mucizeyle karfl› karfl›ya oldu¤u-
nuzu sanmay›n. Çok küçük bir olas›l›kt›r ama
belki de heykelin sa¤ kolundaki atomlar›n hepsi, tesadüfen, bir anda
ayn› yönde hareket etme e¤ilimi içine girmifl olabilirler." (Richard
Dawkins, The Blind Watchmaker, London: W. W. Norton, 1986, s. 232-233)

Evrimci Richard Dawkins, bu sözleriyle ifade etti¤i gibi apaç›k bir
mucizeyi, yarat›l›fl gerçe¤ini görmezden gelmekte, evrimin tesadüf yalan-
lar›n› kabul etmeyi tercih etmektedir. 

‹nsanlar›n göz göre göre inkara sürüklendikleri Kuran'da pek çok
ayette bildirilmifltir. Örne¤in, Hicr Suresi'nin 14 ve 15. ayetlerinde "onla-
r›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, oradan yukar› yükselseler
de 'mutlaka gözlerimiz döndürüldü belki biz büyülenmifl bir toplulu-
¤uz' diyeceklerdir" denmektedir.

Tüm Dünya evrim savunucular›n›n ne denli ciddi bir muhakeme bo-
zuklu¤u içinde olduklar›na, bilimsel gerçekleri kabullenmekte nas›l zor-
land›klar›na flahit olmaktad›r.

Darwin ve Richard Dawkins
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KOMÜN‹ZM'‹N 20. YÜZYIL B‹LANÇOSU!

SSCB: 20 milyon ölü
Ç‹N: 65 milyon ölü
V‹ETNAM: 1 milyon ölü
KUZEY KORE: 2 milyon ölü
KAMBOÇYA: 2 milyon ölü
DO⁄U AVRUPA: 1 milyon ölü
LAT‹N AMER‹KA: 150 bin ölü
AFR‹KA: 1.7 milyon ölü
AFGAN‹STAN: 1.5 milyon ölü

TOPLAM: YAKLAfiIK 100 M‹LYON ÖLÜ
(Komünizmin Kara Kitab›, s. 17 , Do¤an Kitapç›l›k A.fi., Mart 2000)
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Geçti¤imiz yüzy›lda katliamlar, savafllar, ayaklanmalar nedeniyle in-
sanlar büyük ac›lar yaflad›. Bunlar›n nedeni ise komünizm ad› alt›nda
bafllat›lan korkunç bir s›n›f çat›flmas› ve üstünlük mücadelesiydi. Bu mü-
cadelede hiçbir s›n›r tan›nm›yordu; insani duygular, ac›ma, insaf etmek,
vicdan gibi hisler tamamen kaybolmufltu. Komünizmin etkisine giren in-
san topluluklar›n yaflad›klar› yerler, bir anda vahfli hayvanlar›n yaflamak
ve beslenmek için k›yas›ya mücadele ettikleri arenalara dönüflmüfltü. Na-
s›l vahfli bir hayvan besin ve yerleflim yeri elde etmek için kendi türüyle
k›yas›ya bir çat›flmaya girerse, bu insanlar da ayn› flekilde "hayvanlar" gi-
bi davran›yorlard›. 

Peki bir insan› böylesine ac›mas›z, zalim, vicdans›z, vahfli hale geti-
rebilen etken neydi?

‹flte bu noktada karfl›m›za ç›kan isim, Charles Darwin'dir. Darwin'in
evrim teorisi komünist dinsizli¤in etkisindeki insanlara asl›nda bir hay-
van olduklar› ve hayvanlar nas›l yaflam için mücadele ediyorlarsa kendi-
lerinin de öyle davranmas› gerekti¤i yalan›n› söylemiflti. Ve bu insanl›k
d›fl› hareketlere kendince meflruiyet kazand›rm›flt›. Bolflevik liderlerin,
sald›rganl›k, terör ve katliamlar konusunda bu kadar aç›k ve cüretkar ko-
nuflabilmelerinin tek nedeni Darwin'in evrim teorisinden ald›klar› onay
idi. Nitekim evrimci P.J. Darlington vahfletin evrim teorisine inanman›n
do¤al bir sonucu oldu¤unu flöyle belirtir:

"Birinci nokta bencillik ve vahflet içimizdeki do¤al bir fleydir, en uzak
atam›zdan bize miras kalm›flt›r… O zaman vahflilik insanlar için nor-
maldir; evrimin bir ürünüdür." (P.J. Darlington, Evolution for Natura-
lists , s.243)

Tüm bu gerçekler karfl›s›nda 21. yüzy›lda geçen asr›n ac›lar›n› yafla-
mak istemeyen insanlara düflen görev, Darwinizm temelli tüm vahfli ide-
olojileri fikri yönde çökertmektir. Bunun yolu da bu ideolojilerin temelini
yani evrim teorisini y›kmakt›r. Evrim teorisinin y›k›l›fl›yla birlikte 21. yüz-
y›l ‹slam dininin getirdi¤i güzelliklerin, ayd›nl›¤›n, sevginin, flefkatin, fe-
dakarl›¤›n, dayan›flman›n yafland›¤› bir as›r olacakt›r.
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KOMÜN‹ZM ÖLMED‹, G‹ZLEND‹!
YEN‹ B‹R K‹ML‹K ALTINDA YAfiAMAYA
DEVAM ED‹YOR!

Y›llar boyunca komünizmin kalesi olarak görülen Sovyetler Birli-
¤i'nin da¤›lmas›, tüm dünyada "Komünizm Y›k›ld›!" sözleriyle kutland›.
Buna göre, Stalin, Mao ve Pol Pot gibi komünist liderlerin y›llar boyunca
yapt›klar› insanl›k d›fl› zulümler son bulmufl, art›k geri dönmemek üzere
tarihin karanl›klar›na gömülmüfltü. 

Oysa bu çok büyük bir aldatmacad›r. Çün-
kü Marksist teoriye göre tarihi geliflmeler üç
aflamadan oluflur. Feodalizmden kapitalizme,
ondan da komünizme geçilmesi gerekmektedir.
Ancak Rusya'da komünizme geçifl çok h›zl› ol-
mufltur ve Karl Marx'›n teorisi tam olarak uygu-
lanmam›flt›r. O nedenle flu an kapitalist bir dö-
nem denenmekte ve komünizme geçifl için gün
say›lmaktad›r.  fiu an yap›lan tüm sistem de¤i-
fliklikleri, atlanm›fl olan söz konusu kapitalist
safhay› bir an önce tamamlamaya yöneliktir. 

Lenin'in "Bir Ad›m ‹leri ‹ki Ad›m Geri" isim-
li kitab›, Mao'nun "Üç ‹leri, ‹ki Geri" mant›¤› ile

anlatt›klar› ünlü komünist taktik Sovyetler Birli¤i'nin da¤›lmas›yla uygu-
lamaya konmufltur. Rusya bu tarihi sürecin bafllang›c›n› yaflayamad›¤›
için geriye do¤ru bir ad›m atma ihtiyac› hissetmifltir. Eksik olan kapita-
lizm aflamas›n› en k›sa sürede tamamlay›p, yay›n gerilip daha h›zl› ileri
f›rlamas› gibi ani bir at›l›mla gerçek komünizme geçifl yapacakt›r. Hedef
de¤iflmemifl, ama yöntemler de¤iflmifltir. 

Rusya'da yaflananlar "çekicin yeni ve daha güçlü bir vurufl için yuka-
r› kald›r›lmas›"ndan ibarettir. Kapitalist sistem sayesinde din ve aile gibi
var olan tüm di¤er kurumlar tamamen ortadan kald›r›lacak, özgürlük ad›
alt›nda toplum çok büyük bir dejenerasyona itilecektir. Ekonomik hayat-
ta yaflanan büyük çöküfl, açl›¤›n ve yoksullu¤un artmas›, mafyan›n tüm
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gücü eline almas›, komünizmin eskisiyle ölçülmeyecek kadar kuvvetlen-
mesini ve taraftar bulmas›n› sa¤layacakt›r. Böylelikle komünizm kendili-
¤inden iktidar› ele alacak ve ihtiyaç içinde olan insanlar buna karfl› koya-
mayacakt›r. Bunun sonunda Marx'›n teorisi tam olarak hayata geçirilmifl
olacak ve komünizm eskisinden daha güçlü olarak siyaset dünyas›na dö-
necektir.

Ancak Türk milleti bu tehlikenin y›llar önce fark›na varm›fl ve gere-
ken önlemleri alm›flt›r. Yap›lmas› gereken tek fley komünist düflüncenin
tüm fikri dayanaklar›n›n ortadan kald›r›lmas›d›r. Komünist ideolojinin
en önemli hayat damar› Darwinist düflüncedir. Darwinizm'in bilim karfl›-
s›ndaki büyük yenilgisinin tüm delilleriyle ortaya konmas›, komünizmi
de yerle bir edecektir. 
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YERYÜZÜNDE BARIfiIN VE GÜVENL‹⁄‹N TEM‹NATI
‹Ç‹N, DARWIN‹ZM ‹DD‹ASININ GEÇERS‹ZL‹⁄‹
ORTAYA KONMALIDIR

DARWIN‹ZM canl›lar›n Allah taraf›ndan yarat›lmay›p tesadüfen
olufltu¤unu ve zaman içinde evrimleflerek bugünkü durumuna ulaflt›¤›n›
savunur.

Darwinizm'i temel dayanak noktas› olarak benimseyen MATERYA-
L‹ZM ve KOMÜN‹ZM ise, toplumlar›n da canl›lar gibi diyalektik olarak
de¤iflti¤ini, buna göre kapitalist toplum düzeninden sonra komünist top-
lum düzenine geçilece¤ini telkin ederler. 

Bugün Rusya'da her ne kadar kapitalist bir düzen hüküm sürüyor
gibi gözükse de, gerçekte eski komünist sistemin bütün unsurlar› hala
mevcudiyetini sürdürmektedir. Lenin ve Stalin'in takipçisi olan eski KGB
ajan› Putin baflta olmak üzere, çok say›da üst düzey yönetici ve yerel ida-
recinin komünist olmas›n›n yan›s›ra, devlet düzeni ve iflleyifli ile idari ya-
p›lanma da, komünist rejimin derin izlerini hala tafl›maktad›r. 

Bunun sebebi, Rusya'da komünizmin hiçbir zaman gerçekten y›k›l-
mam›fl ve sadece geçici bir süre "nadasa b›rak›lm›fl" bir düzen olmas›d›r.
Söz konusu komünist kadrolar, inand›klar› toplumsal diyalektik prensip-
leri gere¤i, uygun zaman ve zeminde bu düzeni tekrar yeflertmek ve ha-
yata geçirmek için beklemektedirler. Bu süreci h›zland›rmak maksad›yla
bir yandan, resmi olmayan gizli bir kapitalist tehditle bölgedeki Türk
Devletlerini bask› alt›nda tutmaya çal›flmakta ve özgürlüklerini engelle-
mektedirler. Di¤er yandan da, illegal kapitalist güçleri, Rus halk›n› ezmek
için kullanmaktad›rlar. Tüm bu tehdit ve bask›lar neticesinde bunalan in-
sanlar›n komünizmi arar hale gelece¤ini hesap etmektedirler.

Unutmamak gerekir ki, Allah yeryüzünde huzuru, bar›fl›, dostluk ve
kardeflli¤i emrederken, Darwinizm'in orman kanunlar›na inanan tüm ko-
münist önderler, 20. yüzy›lda dünyay› zulümle doldurmufllard›r. Masum
insanlar› ailelerinden, çocuklar›ndan, anne babalar›ndan  ay›rm›fllar, tür-
lü iflkencelerle katletmifller, kad›n-erkek, çocuk-yafll› ay›rmadan toplu k›-
y›mlar yapm›fllar, milyonlarca insan› açl›ktan k›r›p geçirmifller, milyonlar-
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cas›n› sakat b›rakm›fllard›r. Ahlaks›zl›klar›, yolsuzluklar›, adaletsizlikleri,
istismar ve dejenerasyonu yayg›nlaflt›rm›fllar ve dünya üzerinde büyük
bir fitne ç›karm›fllard›r. Tüm dünya materyalist-komünist anlay›fl›n za-
limli¤ine 150 y›ld›r defalarca flahit olmufltur. 

‹flte, bütün bu zulümat› da¤›tmak için, materyalist ve komünist fikir
ak›mlar›n›n dayanak noktas› olan Darwinist felsefenin karanl›k yüzünü
tüm insanl›¤a duyurmak, bu felsefenin bilimsel çöküflünü göstermek vic-
dani bir görevdir. Darwin'in hezeyanlar›na aldanmayan, imanl›, vicdanl›
ve basiretli Türk milleti bu göreve taliptir. Bu ideolojilere karfl› yapaca¤›
fikri ve kültürel mücadele ile yeryüzünde bar›fl›n ve güvenli¤in teminat›
olacakt›r.

Lenin'in ard›ndan Komünist Partisinin bafl›na geçen Stalin dünyan›n en kanl› diktatö-
rüydü. 30 y›ll›k iktidar› boyunca komünizmin ac›maz›s›zl›¤›n› halka yaflatt›rd›. Bugün
baflta olan Putin de Lenin ve Stalin'in kald›¤› yerden devam etmektedir.



DARWIN‹ST-KOMÜN‹ST RUSYA KARANLIK
YÜZÜNÜ B‹R KEZ DAHA GÖSTERD‹!

Lenin ve Stalin'le bafllayan Darwinist-komünist zulüm, bugün Pu-
tin'le devam ediyor. 

Masum insanlar› evlerinden, ailelerinden, çocuklar›ndan, anne baba-
lar›ndan ay›rarak, türlü iflkencelerle öldüren, kad›n-erkek, çocuk-yafll›
ay›rmadan toplu k›y›mlar yapan, milyonlarca insan› açl›ktan k›r›p geçi-
ren, milyonlarcas›n› sakat b›rakan, milyonlarca insan› evinden, iflinden
eden Lenin ve Stalin'in ard›ndan Putin, Darwinist-komünist belan›n bay-
raktarl›¤›n› yap›yor. 

Müslüman Çeçen halk›na y›llard›r zulüm yaflatan, milyonlarca ma-
sum insan›n katili Putin, kendi vatandafllar›n›, askerlerini ölüme terke-
dince, Darwinizm'le beslenen komünist anlay›fl›n zalimli¤ine tüm dünya
bir kez daha flahit oldu. 

Geçmiflteki atalar› gibi Darwinizm'in "insan bir hayvand›r" yalan›na
inanan Putin, ne Çeçenlere, ne 118 Rus askerine, ne de kendi askerlerinin
annelerine, babalar›na, ailelerine ac›mad›. A¤layan ve ac› içindeki bir an-
neyi i¤ne ile susturacak kadar ac›mas›zlaflan bu karanl›k Darwinizm fel-
sefesi, ilmi mücadele ile durdurulmad›¤› sürece, dünyadan gözyafl›, ac›,
zulüm ve sefalet silinmeyecektir. 
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Batan denizalt›nda Rus Devleti taraf›ndan ölüme terkedilen asker-

lerden birinin annesi Rus görevliler taraf›ndan susturulurken...
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KOMÜN‹ST-DARWIN‹ST FELSEFEN‹N
ZULMÜ HALA DEVAM ED‹YOR

Komünist devlet modelinde insana verilen de¤er çok düflüktür. Halk
adeta sürekli çal›flt›r›larak ç›kar elde edilecek bir hayvan sürüsü gibi mu-
amele görür. Bu anlay›fl›n temelinde yatan neden ise, Darwinizm'dir. Ko-
münist devletler küçük yafltan itibaren Darwinizm'in sahte telkinleriyle
yetifltirilmifl, insan›n biraz daha geliflmifl bir hayvan oldu¤u inanc›na
sahip yöneticiler taraf›ndan

yönetilir.
Bu anlay›fl›n etkileri geçti¤imiz yüzy›lda komü-

nist devletlerin halklar›na büyük belalar getirdi. An-
cak komünist-Darwinist uygulamalar›n insanl›¤a getirdi¤i belalar› gör-
mek için yaln›zca tarihe, Stalin'e, Mao'ya, Lenin'e bakmaya gerek yok. Bu-
gün de komünist-Darwinist yöneticiler Rusya'da ve Çin'de insanlara tür-
lü yöntemlerle zulmetmeye devam ediyorlar. 

Yeni do¤an bebekleri hiç ac›madan, gaddarca bo¤an, suçsuz insanla-
r› sebepsiz yere iflkence ile öldüren Çin, Müslüman Çeçenleri katleden,
evlerinden, yurtlar›ndan eden, kendi askerlerini, soydafllar›n› denizin di-
binde ölüme terk eden Rusya komünist-Darwinist anlay›fl›n zalim uygu-
lamalar›n›n yaflayan örnekleridir. 

Dünyaya dehflet yaflatan bu zulme dur demek, yüksek vicdanl› Türk
milletinin misyonudur. Türk milleti Darwinist-komünist felsefeye karfl› il-
mi bir mücadele ile bu zulme dur diyecektir.



D a r w i n i z m ' i n  K a r a n l › k  Y ü z ü 61

KOMÜN‹ST Ç‹N ZULMÜ ALTINDA EZ‹LEN DO⁄U
TÜRK‹STAN'IN REJ‹ME GÖRE SUÇU A⁄IR:
"MATERYAL‹ST OLMAMAK!"

E¤er Müslüman Do¤u Türkistan Türkleri, Komünist Çin rejimi gibi
materyalist olsalard›; yani kör, fluursuz atomlar›n zamanla, tesadüfler so-
nucu biraraya gelerek fliir okuyan, flark› söyleyen, logaritma, linear cebir
problemleri çözebilen, mikroskop alt›nda kendi hücrelerini inceleyen, bi-
limsel konularda nutuklar atan, konuflmalar yapan  insanlara dönüfltük-
lerine inansalard›, hiç bunlar bafllar›na gelir miydi?

Bu insanlar tüm kainat›n bafl›bofl bir tesadüfler zinciri içinde olufltu-
¤unu, kendilerinin de bafl›bofl oldu¤unu düflünselerdi ve sonsuz ihsan sa-
hibi Allah'a karfl› sorumlu olduklar›n› inkar etselerdi, böyle bir zulümle
karfl›lafl›lar m›yd›?

Elbette hay›r. 
E¤er bu insanlar herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu, insanlar›n da

fluursuz atomlar›n tesadüfler sonucu biraraya gelmesiyle meydana gelen
varl›klar oldu¤unu iddia eden materyalist düflünceyi benimseselerdi ko-
münist zulme maruz kalmazlard›. Yeryüzünde bozgunculuk ç›kmas›n›n,
insanlara zulmedilmesinin, kan dökülmesinin, savafllar yap›lmas›n›n,
anarflinin, terörün yegane kayna¤› inkarc› materyalist zihniyettir. Bu zul-
mü yeryüzünden kald›rman›n yolu ise, Darwinizm'den temel bulan bu
zihniyetin fikri temellerinin y›k›lmas›d›r.

Unutmamak gerekir ki, "zulme r›za göstermek de zulümdür". O hal-
de, vicdan sahibi her insan›n en önemli görevlerinden biri Darwinist-ma-
teryalist zihniyetle mücadele etmektir.
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MASUM ‹NSANLARA GÖZLER‹N‹ KIRPMADAN
S‹LAH DO⁄RULTAN RUS ASKERLER‹,
YAPTIKLARINI GÜLEREK ANLATIYORLAR

Dünyan›n dört bir yan›nda insanlara, çocukluk yafllar›ndan itibaren
materyalist ve Darwinist e¤itim verilmektedir. Bu e¤itimin nihai hedefi
ise Allah'›n varl›¤›n› inkar eden, tüm kainat›n tesadüfler sonucu varoldu-
¤una inanan ve güçlü olan›n güçsüzleri yok ederek hayatta kalabilece¤i-
ni düflünen nesiller meydana getirmektir. Bu zalim ruhu alan gençlerin
en önemli özellikleri ise insan sevgisinden, manevi güzelliklerden ve
her türlü ahlaki de¤erden uzak olmalar›d›r. O nedenle de bu gençler ma-
sum bir insan› gözünü k›rpmadan öldüren, kundaktaki bebeklere silahla-
r›n› do¤rultan, savunmas›z yafll›lara insanl›k d›fl› iflkenceler yapabilen eli
kanl› caniler haline gelmektedirler. Bunun bir örne¤i de Komünist e¤iti-
min bir ürünü olan Rus gençleridir. 

Rus hükümetinin materyalist e¤itimle yetifltirip, savafl meydanlar›na
yollad›¤› bu gençler, savunmas›z Çeçen halk›na, kad›nlara, çocuklara, be-
beklere ve yafll›lara karfl› y›llardan bu yana çok büyük bir katliam yürüt-
mektedirler. Darwinist ö¤retinin bir sonucu olarak insan› geliflmifl bir
hayvan gibi gören bu kiflilerin en önemli özellikleri ise, yapt›klar› vahflet-
ten büyük bir zevk almalar›, iflkenceyi e¤lenmek için yapmalar› ve tüm
yapt›klar›n› da gülerek ve alay ederek anlatmalar›d›r. ‹flte Rus askerleri-
nin a¤z›ndan insan›n tüylerini ürperten iflkence örnekleri:

- ÖNCE KULAKLARINI, SONRA D‹⁄ER ORGANLARINI B‹RER
B‹RER KESERD‹K. ÖLDÜRMEK E⁄LENCEL‹YD‹. B‹R ÇEÇEN'‹ YAVAfi
YAVAfi ÖLDÜRMEL‹. ÖLÜM HIZLI OLURSA TADI ÇIKMAZ. 

- B‹R ÇEÇEN KADINI DÖRT AYRI ARACA BA⁄LADIK VE ARA-
BALARI ‹LERLET‹NCE KADIN DÖRT PARÇAYA AYRILDI. ETRAF
KAN GÖLÜ OLMUfiTU, AMA B‹Z ÇOK E⁄LENM‹fiT‹K. 

- EN GÜZEL YÖNTEMLERDEN B‹R‹, M‹⁄FER‹ ATEfiTE ISITMAK,
ALEVDEN KIPKIRMIZI HALE GELD‹⁄‹ ZAMAN DA,  KURBANIN
KAFASINA GEÇ‹RMEKT‹. HEPS‹N‹ TEKER TEKER HATIRLIYORUM.
ÇOK ZEVKL‹YD‹.  
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Bir Rus askerinin dile getirdi¤i bu sahnelerin benzerleri Çeçenis-
tan'da, Filistin'de, Keflmir'de, Do¤u Türkistan'da, Endonezya'da, Filipin-
ler'de, Burma'da, M›s›r'da, Etiyopya'da ve daha dünyan›n pek çok ülke-
sinde y›llard›r yaflanmaktad›r. Dinsiz olduklar› ve Allah korkusu tafl›ma-
d›klar› için kalpleri kat›laflm›fl olan bu insanlar geçmiflte oldu¤u gibi bu-
gün de dünyaya ac›, gözyafl›, bela getirmektedirler. 

Dünyaya verdi¤i nizam ile tan›nan Türk milletinin, bu insanl›k d›fl›
vahflet karfl›s›nda kay›ts›z kalmas› mümkün de¤ildir. Bu nedenle de din-
sizli¤in eli kanl› birer robot haline getirdi¤i bu gencecik insanlara adaleti,
insanl›¤›, sevgiyi, sayg›y›, sadakati, vefay›, flefkati ve dostlu¤u ö¤retecek
olan da yine Türk milleti olacakt›r. 
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DARWIN‹ST-MATERYAL‹STLER‹N S‹NS‹
TAKT‹KLER‹ 

Rusya'da komünizm asl›nda y›k›lmad›. Bu, Darwinist materyalistle-
rin bir oyunudur. Bu oyuna göre, çekici daha h›zl› vurmak için çekiç biraz
daha geri çekilmifl ve h›z almas› sa¤lanm›flt›r. Böylece Marksistlerin "bir
ileri iki geri" takti¤i uygulanmaktad›r.

Bugünkü sistemle Rus halk› kas›tl› olarak a¤›r ekonomik bask› alt›n-
da ezilmekte, ahlaki dejenerasyon son h›zla t›rmand›r›lmaktad›r. Böylece
halka sözde "komünizm günleri arat›lmakta" ve halka "Yeter! Komünizm
bile daha iyiydi" dedirtilmeye çal›fl›lmaktad›r. Yani suni bir felaket orta-
m› imal edilerek, komünizmi geri getirmek için sebep meydana getiril-
mektedir. 

‹nsanl›k bu tuza¤a düflmemelidir. Çünkü komünizm hiçbir sorunun
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çözümü olamaz. Hatta, tarih boyunca en büyük belalar komünizmle gel-
mifltir. Lenin, Stalin, Mao gibi komünist liderler on milyonlarca insan› aç-
l›k ve k›tl›kla, on milyonlarca insan› iflkence ile öldürtmüfl, on milyonlar-
cas›n› yurtlar›ndan sürdürmüfl, on milyonlarcas›n› ise evinden, ailesinden
ay›rm›fl, iflsiz b›rakm›flt›r. 

Günümüzde dünya toplumlar›nda yaflanan zorluk ve s›k›nt›lar›n
gösterdi¤i önemli gerçek dinin gereklili¤idir. Dinsiz toplumlar her zaman
yok olmaya, dejenere olmaya ve güçsüzleflmeye mahkumdurlar. Bu ne-
denle tek çözüm Kuran ahlak›n›n yaflanmas›d›r. 

Türk milleti bunun en güzel örne¤idir. Tarihinin hiçbir döneminde
komünist ve faflist tuzaklara düflmeyen milletimiz, en zor günlerinde da-
hi iman›, vicdan› ve güçlü flahsiyeti ile zorluklar›n üstesinden gelmeyi bil-
mifltir.
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DARWIN‹ZM VE KOMÜN‹ZM ARASINDAK‹
TAR‹H‹ ‹TT‹FAK

Güçlerini Darwinizm'den alan, yapt›klar› zulümleri ve ac›mas›zl›klar›
Darwinizm'in sahte bilimsel k›l›f› ile makul göstermeye çal›flan komünizm
ve faflizm gibi ideolojiler 20. yüzy›lda on milyonlarca insan›n ölümüne, aç-
l›¤›na, sefaletine, mutsuzlu¤una ve her yönden ac› çekmelerine neden ol-
mufltur. 

Darwinizm bu ideolojilere hayat veren, onlar› besleyen, güçlendiren ve
y›llar boyunca ayakta kalmalar›n› sa¤layan yegane kaynakt›r. Darwinizm,
insanlar› Allah'› inkara sürükleyerek ve "çat›flmay›" do¤al bir toplum düze-
ni sayarak, komünist ideolojinin ayr›lmaz bir parças› olmufltur.

Komünizmin kurucular› Karl Marx ve Friedrich Engels, Darwin'in ev-
rim teorisinin ideolojilerine sa¤lad›¤› katk›y› aç›kça belirtmifllerdir. Karl
Marx, Darwin'in evrim teorisinin temelini oluflturan "Türlerin Kökeni" adl›
kitab› için "...Bizim görüfllerimizin do¤al tarihsel temelini içeren kitap bu-
dur iflte!" (Marx ve Engels Mektuplar, s. 426) demifltir. Hatta daha da ileriye
giderek, Darwin'e olan sempatisini, en önemli eseri say›lan Das Kapital'i
Darwin'e ithaf ederek göstermifltir. Kitab›n Almanca bask›s›na el yaz›s› ile
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flöyle yazm›flt›r: "Charles Darwin'e ateflli bir hayran› olan Karl Marx'tan." 
Engels ise Darwin'in kitab› hakk›nda Marx'a flöyle yazm›flt›r: "fiu anda

kitab›n› okumakta oldu¤um Darwin, tek kelimeyle muhteflem." (Conway
Zirkle, Evolution, Marxian Biology and the Social Scene, Philadelphia; the Uni-
versity of Pennsylvannia Press, 1959, s. 527)

Rus komünist devrimini gerçeklefltiren Bolfleviklerin önderlerinden
olan Leon Trotsky de "Darwin'in büyük buluflu, tüm organik madde alan›n-
da diyalekti¤in en büyük zaferi oldu." (Alan Woods, Ted Grant, Marxism
and Darwinism, London; 1993) fleklindeki sözüyle Darwinizm'e olan ba¤l›-
l›¤›n› ifade etmifltir.

20 milyon insan› katleden, vahfletten özel bir zevk almas›yla tan›nan
ac›mas›z bir katil olan Rus komünist diktatör Stalin de Darwinizm'e verdi-
¤i önemi flöyle aç›klam›flt›r: "Genç nesillerin zihnini yarat›l›fl düflüncesinden
ar›nd›rmak için onlara tek bir fleyi ö¤retmeliyiz: Darwin'in ö¤retilerini."
(Kent Hovind, The False Religion of Evolution,
http://www.nsv.tis.net/....ke4vol/evolve/ndxng.html (bu kitap sadece in-
ternette yay›nlanm›flt›r)

K›z›l Çin'i kanl› bir devrimle kuran komünist diktatör Mao da
kurdu¤u bu düzenin felsefi dayana¤›n›, "Çin sosyalizminin temeli,
Darwin'e ve Evrim Teorisine dayanmaktad›r" (K. Mehnert, Kampf
um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977) sözleriyle aç›kça
belirtmifltir.

Ülkemizde de yüz binlerce aileyi ac› içinde b›rakan, milyon-
larca gencin hayatlar›n›n sönmesine neden olan bu ideolojilerin,
fikir ve kültür dünyas›ndan ebediyen silinmeleri için Türk mil-
leti'ne önemli bir görev düflmektedir. Milletimiz bu görevi aflk
ve flevkle yerine getirmektedir.
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DARWIN‹ST-MATERYAL‹ST E⁄‹T‹M‹N NASIL
S‹NS‹CE B‹R YÖNTEM ‹ZLED‹⁄‹N‹ B‹L‹YOR
MUSUNUZ?

Günümüzde savafllar›n bitmemesinin, terörist faaliyetlerin durduru-
lamamas›n›n ve ›rkç› sald›r›lar›n gün geçtikçe daha da artmas›n›n nedeni
dünyan›n dört bir yan›nda verilen Darwinist-materyalist e¤itimdir. Peki
fliddeti, vahfleti, savafl› bir yaflam flekli haline getiren insanlar›n nas›l bu-

hale geldiklerini hiç düflündünüz
mü? Bunun nedeni bu gencecik insan-
lar›n e¤itim kurumlar›nda aflama afla-
ma fliddete al›flt›r›lmas›d›r. Darwinist-
materyalist e¤itim flu flekilde geliflir:

1. AfiAMA: Evrim teorisi kaynak
al›narak, herfleyin tesadüfler sonucu
var oldu¤u telkin edilir. 

2. AfiAMA: Evrim teorisi'nden
yola ç›karak, insanlar›n atalar›n›n
hayvan oldu¤u yalan› söylenir.

DARWIN‹ST E⁄‹T‹M
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3. AfiAMA: Evrim Teorisi dayanak olarak gösterilerek, insanlar ara-
s›nda üstün ›rk ile ilkel ›rk diye bir fark oldu¤u iddias› ö¤retilir.

4. AfiAMA: Evrim teorisi temel al›narak, insanlar›n hiç kimseye kar-
fl› sorumlu olmad›klar› safsaftas› afl›lan›r. 

5. AfiAMA: Evrim teorisine göre ayakta kalabilmek için zay›flar›, sa-
katlar›, hastalar› yok etmenin meflru oldu¤u öne sürülür. 

SONUÇ: Art›k her türlü insanl›k d›fl› cinayeti gözünü k›rpmadan ifl-
leyen, fliddeti, vahfleti, tecavüzü, h›rs›zl›¤›, katliam›, kundaklamay› meflru
gören eli kanl› robotlar ortaya ç›km›flt›r. 

Gençlerini bu e¤itimle belaya sürükleyen dünya ülkelerinin tek
umutlar› flerefli Türk halk›d›r. Çünkü milletimiz bu büyük tehlikenin far-
k›ndad›r ve tüm dünyay› hedef alan güçlü bir kültürel hamleyle yeryü-
zünde bar›fl ve huzur dolu bir dönem bafllamas›na öncülük edecektir.

DARWIN‹ST E⁄‹T‹M‹N SONUÇLARI  



DARWIN‹ZM, GEÇT‹⁄‹M‹Z YÜZYILI KAVGALARIN
VE SAVAfiLARIN YÜZYILI HAL‹NE GET‹RM‹fiT‹R

Darwinizm, sürekli mücadele, kavga ve savafllar›n hayvanlar› ve in-
sanlar› mükemmelli¤e götürdü¤üne inan›r. Savafls›z bir dünyan›n ise in-
sanl›¤› geriye götürece¤ini iddia eder. Darwinizm'in bu mant›¤›na göre
savafl yoksa bile savafl ç›kar›lmal›d›r. 

Kan dökmek, bo¤uflmak, kavga etmek, sald›rmak, mazlumu ezmek,
ac›mas›z ve zalim olmak ve bu flekilde büyüyece¤ini sanmak, fleytan›n sa-
dist mant›¤›n›n bir yans›mas›d›r. Bu sapk›n fikirleri kabul edenler  fleyta-
n›n oyunca¤› olmakta, onun elinde adeta bir vahflet makinas›na dönüfl-
mektedirler. Dünyada milyonlarca komünisti ve faflisti bu mant›kla e¤i-
tenler  emellerine ulaflmak için  Darwinizm'in ve materyalizmin teorisye-

H‹TLER: "SÜREKL‹ SAVAfiIN
B‹R YAfiAM KANUNU

OLDU⁄U BU DÜNYADA,
SAVAfiMAK 

‹STEMEYEN YAfiAM
HAKKINA SAH‹P DE⁄‹LD‹R." 
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ni ve k›flk›rt›c›s› olmufllard›r. fieytan›n kan dökme arzusunu Darwinizm
gibi fleytani bir mant›kla savunan bu kifliler Kuran'daki tarifi ile "fieytan›n
kardeflleri olurlar ve insanlar› sap›kl›¤a sürüklerler." (Araf Suresi, 202)

Faflist Hitler de, Darwinizm'in etkisi alt›nda kalarak, fleytanca bir fik-
ri savunmufl ve insanlara ac›, gözyafl› ve zulüm getirmifltir. Hitler'in flu
sözleri, onun Darwinizm'in savafl ça¤r›lar›ndan nas›l etkilendi¤inin bir
göstergesidir:

"Do¤a, güçlüler ile zay›flar aras›nda bir savafl, güçlülerin zay›flar
üzerindeki mutlak galibiyetidir. E¤er böyle olmasayd›, do¤ada sü-
rekli bir bozulma olurdu... Yaflayan savaflmak zorundad›r. Sürekli sa-
vafl›n bir yaflam kanunu oldu¤u bu dünyada, savaflmak istemeyen
yaflam hakk›na sahip de¤ildir." (Clark Robert, Darwin: Before and Af-
ter, s. 115)

Oysa Kuran'da insanlar, "Ey iman edenler hepiniz topluca bar›fl ve
güvenli¤e girin ve fleytan›n ad›mlar›n› izlemeyin. Çünkü o size apaç›k
bir düflmand›r." (Bakara Suresi, 208) ayetiyle, sevgi, dostluk, bar›fl, gü-
venlik ve esenli¤e ça¤›r›l›r. 

Tüm insanl›¤›n huzuru, güvenli¤i ve bar›fl› için, Darwinizm aldat-
macas›na karfl› insanlar uyar›lmal› ve yerine Kuran ahlak› anlat›lmal›d›r.

MARKS‹ZM  = DARWIN‹ZM
ANARfi‹ZM  = DARWIN‹ZM
KOMÜN‹ZM = DARWIN‹ZM

FAfi‹ZM  = DARWIN‹ZM
BÖLÜCÜ TERÖR  = DARWIN‹ZM

YARATILIfi GERÇE⁄‹N‹N ANLATILMASI VE
KURAN AHLAKININ DÜNYA GENEL‹NDE YAfiANMASI

ÇÖZÜM:
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H‹TLER VE DARW‹N ARASINDAK‹ KANLI ‹TT‹FAK

Hitler ac›mas›z ve gözü dönmüfl bir ›rkç›yd›. Germen ›rk›n›n üstün
›rk oldu¤unu iddia ediyor ve di¤er ›rklar›n yok edilmeleri gerekti¤ine
inan›yordu. Ve bu inanc›n› uygulamaya koydu. Avrupa'da 50 milyona ya-
k›n insan› ac›mas›zca katletti! Hitler'in ›rkç› görüfllerinin kayna¤› ise Dar-
win'di. O da Darwin gibi, sözde üstün ›rk›n d›fl›ndaki ›rklar›n, evrimi ta-
mamlanmam›fl maymunlar olduklar›na inan›yordu. Bir sözünde flöyle de-

miflti:

"Kuzey Avrupa Almanlar›n› insanl›k
tarihinden ç›kar›n, geriye maymun
dans›ndan baflka bir fley kalmaz".
(Carl Cohen, Communism, Fascism and
Democracy, s.408)

Darwin ise, Türlerin Kökeni isimli
kitab›nda ›rkç› vahfleti flöyle körükle-
miflti:

"Belki de yüzy›llar kadar sürmeyecek
yak›n bir gelecekte, medeni insan ›rk-
lar›, vahfli ›rklar› yeryüzünden tama-
men silecek ve onlar›n yerine geçecek.
Öte yandan insans› maymunlar da
kuflkusuz elimine edilecekler. Böylece
insan ile en yak›n akrabalar› aras›nda-

ki boflluk daha da geniflleyecek." 

Ac›mas›zl›klar›n›, sald›rganl›klar›n›, vahfliliklerini Darwinizm'in
sahte bilimsel yüzüyle meflrulaflt›rmaya çal›flanlar bugün hala dünyan›n
dört bir yan›nda kan dökmeye, insanlara korku ve dehflet yaflatmaya de-
vam ediyorlar. Darwinizm'in sahte maskesi bilim yoluyla yüzlerinden in-
dirilmedi¤i sürece de devam edecekler. 

Dünyan›n bu belalardan kurtulmas› için Darwinizm'in bilimsel
aç›dan büyük bir sahtekarl›k ve aldatmaca oldu¤u tüm dünyaya
anlat›lmal›d›r.
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DÜNYAYA ZULÜM GET‹RENLER‹N KOYU B‹RER
DARWIN‹ST OLDU⁄UNU B‹L‹YOR MUSUNUZ?

Darwinizm, terörün, anarflinin ve zulmün temelidir. 20. yüzy›la
y›k›m getiren tüm faflistler koyu birer Darwinistti. Hitler ve Mussolini ko-
nuflmalar›nda s›k s›k Darwinist söylemlere yer veriyorlard›. Bugün bu Fa-
flistler hayatta de¤iller, ancak ideolojilerini yaflatanlar, dünyan›n dört bir
köflesinde hala katliam ve zulümlerine devam ediyorlar. ‹deolojilerini da-
yand›rd›klar› Darwinizm, fikren çürütülmedi¤i sürece de, bunlar› yapma-
ya devam edecekler. Bu gerçekler görmezlikten gelinmemeli ve acil ted-
birlerle Darwinizm aldatmacas›na karfl› insanlar bilinçlendirilmelidir. 

Mussolini: "fiid-
det tarihte itici
güçtür ve savafl
devrim getirir… 
Demire sahip
olan ekme¤e
de sahip olur."

Hitler: "Yaflayan savafl-

mak zorundad›r. Sürekli

savafl›n bir yaflam kanu-

nu oldu¤u bu dünyada,

savaflmak istemeyen ya-

flam hakk›na sahip de¤il-

dir." 

Darwin: "Belki de yüz-

y›llar kadar sürmeyecek

yak›n bir gelecekte, me-

deni insan ›rklar›, vahfli

›rklar› tamamen yeryü-

zünden silecekler ve on-

lar›n yerine geçecekler." 
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H‹TLER'‹N DARWIN‹ST HEZEYANLARI
SON BULMADI!

Adolf Hitler, 1933

"Gençlerin e¤itimi ile ilgili düflündü¤üm program oldukça zorlu.
Öncelikle tüm zaaflar yok edilmeli. Benim hayalimdeki Alman Dü-
zeninin sa¤lam kalesinde yetiflen gençler öyle olmal›lar ki önlerinde
dünya titremeli. Ben ZAL‹M, HÜKMEDEN, KORKUSUZ, VAHfi‹
B‹R GENÇL‹K istiyorum. Olman›z gereken sadece bu. Bu insana zor
gelebilir. Ama bu konuda zay›fl›k veya gevfleklik gösterilmemelidir.
‹nsan›n gözünde o MÜKEMMEL BAfiIBOfi VAHfi‹ HAYVAN BA-
KIfiI tekrar parlamal›… ‹flte ben binlerce y›ld›r süregelen insan›n ev-
cillefltirilme sürecini bu flekilde yok edece¤im… ‹flte ben Yeni Düze-
ni böyle kuraca¤›m…" 

Faflist diktatör Hitler, çocuklar› 8 yafl›ndan itibaren yukar›-
daki sözlerle e¤itti. Kuflkusuz bu vahfli düflüncelerle
yönlendirilen, beyinleri y›kanan gençler için sald›r-
ganl›k, öldürme, yaralama, iflkence yapma, zulmet-
me d›fl›nda bir alternatif yoktu.

Dünya insanlar› bu tehlikeye karfl› uyan›k olma-
l›d›r! Çünkü aradan 70 sene geçmifl olsa da bu heze-
yanlar hala son bulmam›flt›r. Bugün dünyada Hitler,
Mussolini, Franco gibi faflist liderler yoktur; ancak onla-
r›n izini takip eden neo-naziler, Dazlaklar hala Dar-
winist yalanlarla e¤itilmektedir. Onlar da 70 se-
ne önceki yafl›tlar› gibi kargafla, anarfli, zulüm,
kaos dolu bir yaflama sürüklenmektedir.

Yeryüzündeki bu belalar› durdurmak
Darwinizm'in fikren çökertilmesi ile mümkün-
dür. Bu flanl› görevi Kuran ahlak›n›n gere¤i ola-
rak tüm insanlar› "bar›fl yurdu"na ça¤›ran
TÜRK M‹LLET‹ yerine getirmektedir. 



D a r w i n i z m ' i n  K a r a n l › k  Y ü z ü 75

DARWIN‹ST-FAfi‹ST E⁄‹T‹M,
M‹LLETLERE YIKIM GET‹RMEKTED‹R

Faflist Mussolini döneminde gençler "Tek çözüm güçtür", "‹nan! ‹ta-
at Et! SAVAfi!" sloganlar›yla yetifltirildiler ve gözünü k›rmadan adam öl-
dürebilen, insanl›ktan ç›km›fl varl›klar haline geldiler. Bugün de Darwi-
nist-materyalist e¤itimde gençlere "güçlü olan yaflar, zay›f olan elenir"
mant›¤› ö¤retilmektedir. Bu büyük tehlikeye karfl› uyan›k olmak insanl›-
¤›n gelece¤i aç›s›ndan son derece ehemmiyetlidir.

"Kötülükler kazanm›fl olanlar ise; her
bir kötülü¤ün karfl›l›¤›, kendi mis-

liyledir. Bunlar› bir zillet sar›p kaplar.
Onlar› Allah'tan (kurtaracak) hiçbir ko-
ruyucu yok. Onlar›n yüzleri, sanki bir

karanl›k gecenin parçalar›na bürünmüfl
gibidir. ‹flte bunlar ateflin halk›d›rlar;

orada süresiz kalacaklard›r."
(Yunus Suresi, 27)
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MUSSOL‹N‹'N‹N AZMETT‹R‹C‹S‹ DARWIN‹ZM'D‹!

Benito Mussolini, ‹kinci Dünya Sava-
fl›'nda dünyay› kana bulayan ac›mas›z faflist
liderlerden biriydi. Di¤erleri gibi o da, uy-
gulad›¤› katliamlar›, iflledi¤i cinayetleri, sa-
vafl ve sald›rganl›¤› savunan fikirlerini mefl-
ru gösterebilmek için DARWIN‹ZM'den
destek ald›. 

Bu gerçekler bugüne kadar hep gizli
kald›. Dünya Mussolini, Hitler, Stalin, Lenin,
Mao gibi insanl›¤a bela, ölüm, kan, ac›, zu-
lüm getiren insanlar› vicdan›nda yarg›lad›
ve suçlu buldu. Ancak, perde arkas›ndaki
as›l suçlu hiçbir zaman gündeme getirilme-
di. Art›k bugün, tüm bu katliamlar›n, cina-
yetlerin, ac›mas›zl›klar›n gerçek azmettirici-
si olan Darwinizm'in "masum ve bilimsel"
maskesi inmekte, as›l yüzü ortaya ç›kmak-
tad›r. Basiret ve fazilet sahibi Türk milleti,
bilim, kültür, ilim ve ahlak yoluyla, tüm in-
sanl›¤› Darwinizm'in karanl›k yüzünün gös-
terdiklerinden kurtarmaya taliptir.

Toplam Ölü Say›s›: Yaklafl›k 50 milyon ölü

Sovyetler Birli¤i, Nüfusunun Yüzde 10'unu kaybetti

Polonya, Nüfusunun Yüzde 19,7'sini kaybetti

Yugoslavya, Nüfusunun yüzde 10,6's›n› kaybetti

Almanya, Nüfusunun Yüzde 6's›n› kaybetti

Yunanistan, Nüfusunun Yüzde 8'ini kaybetti

‹ngiltere, Nüfusunun Yüzde 1'ini kaybetti

Çin'de 8 milyon kifli öldü

Japonya'da 2 milyon kifli öldü ve di¤erleri…

‹K‹NC‹ DÜNYA SAVAfiI'NIN ACI B‹LANÇOSU
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FAfi‹ZM‹N KAYNA⁄ININ DARWIN‹ST Ö⁄RET‹LER
OLDU⁄UNU B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Mussolini, Hitler ve Franco zulüm ve dehflet kayna¤›yd›lar. Onlar
öldü ancak ö¤retileri bugünkü dazlaklar›, holiganlar›, neo-Nazileri
do¤urdu. ‹nsanlar hala faflizmin getirdi¤i sald›rganl›¤›n, vahfletin ve
ac›mas›zl›¤›n karanl›k dehfletini yaflamaya devam ediyorlar. 

Dünyay› kas›p kavuran faflist zulme "dur" demenin tek yolu Kuran
ahlak›n›n yayg›nlaflmas›d›r. Ve bu tarihi görevi yerine getirebilecek olan,
flanl› tarihi ve yüksek ahlak› ile Türk milletidir. 

‹spanya'y› kan gölüne çeviren Franco fa-
flist bir zalimdi. Zay›f insanlar›, bask›, flid-
det ve eziyetle sindirdi. O da insan› gelifl-
mifl bir hayvan olarak düflünüyor ve gücün
zulüm ve fliddette oldu¤una inan›yordu.
Franco'nun hezeyanlar›n›n temeli de
DARWIN‹ZM'dir.

Hitler y›llarca tüm Avrupa'ya dehflet
ve korku sald›. Çünkü insanlar›n yar›
geliflmifl bir hayvan türü oldu¤unu
düflünüyor ve afla¤› ›rklar›n yok edil-
meleri gerekti¤ine inan›yordu.
Hitler'in katliamlar›n›n nedeni
DARWIN‹ZM'dir.

Kanl› diktatörlerden Mussolini kat› ve
ac›mas›zd›. Çünkü tarihteki itici gücün
fliddet oldu¤una ve savafl›n devrim
getirece¤ine inan›yordu. 
Mussoli'nin bu sapk›n inanc›n›n teme-
li DARWIN‹ZM'dir.



20. yüzy›l› kan gölüne çeviren faflist zalimlerden biri Franco idi.
Franco ‹spanya'y› çok büyük bir iç savafla sürükledi. Kardefli kardefle, ba-
bay› o¤ula düflürdü. Bu iç savafl boyunca günde ortalama 500 kifli öldü.
fiiddet olaylar›n›n, vahfli katliamlar›n, toplu iflkencelerin ve insanl›kd›fl›
cinayetlerin ard› arkas› kesilmedi. ‹ç savaflta yaklafl›k olarak 800 bin kifli,

idamlarla ise 200 bin kifli Franco'nun
talimatlar›yla öldürüldü. 

Franco'ya en büyük destek ise Hit-
ler ve Mussolini'den geliyordu. Franco,
onlarla insanl›k tarihinin en zalim ve en
ac›mas›z anlaflmalar›ndan birini yap-
m›flt›: Nazilere yeni silahlar›n› deneme-
leri için Guernica gibi baz› kasabalar›
hediye etmiflti! Nazi teknolojisinin yeni
bombalar› bu küçük kasabalar üzerinde
denendi. 

Binlerce insan›, sadece silahlar›n›n
gücünü denemek için ölüme terk eden,
binlercesinin sakatlanmas›na, yaralan-
mas›na sebep olan bu anlay›fl günümüz-
de de farkl› flekillerde devam etmekte-
dir. Bugün de faflist uygulamalar yü-

zünden insanlar ölüyor, ›rkç› sald›r›lara maruz kal›yor ve insanl›ktan
uzak bir hayat sürdürmek zorunda kal›yorlar. ‹nsanlar›n bir hayvan türü
oldu¤unu ve ilerlemek için savaflmak gerekti¤ini iddia eden Darwinist-
faflist felsefe zalim yönetimlerin tek dayana¤› olmufltur. Bu felsefe
ayakta tutuldu¤u sürece benzeri zulümler de devam edecektir. 

Bu zulmü durdurabilecek, Darwinist-Faflist zulmün önüne geçebile-
cek iman ve vicdan sahibi, cesur ve kararl› bir millettir. Bugün yeryüzün-
de bu özellikleriyle dünyaya örnek olan Türk milleti'dir.
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FAfi‹ST L‹DER FRANCO, YEN‹ ÜRET‹LEN S‹LAHLARI
SAVUNMASIZ ‹NSANLAR ÜZER‹NDE DEN‹YORDU!



Darwinizm'in güçlendirdi¤i zararl› ideolojilerden biri de faflizmdir.
Darwin'in teorisi olan "hayat mücadelesinde zay›f olanlar›n elenmesi, en
uygun olanlar›n hayatta kalmas›" faflistler taraf›ndan bilimsel bir gerçek
olarak kabul edilmifl ve dayanak yap›lm›flt›r. Böylece faflizmin zalim man-
t›k ve uygulamalar› sözde bir meflruiyet kazanm›flt›r.

Faflist ruha sahip in-
sanlar kan dökmekten, sa-
vaflmaktan, kavgadan, re-
kabetten, kaba kuvvetten
hofllan›rlar. Hitler, Musso-
lini, Franco ve di¤er faflist
liderlerin tarihleri incelen-
di¤inde yap›lan soyk›r›m-
lar›n, ç›kar›lan kanl› iç sa-
vafllar›n, halklara yap›lan
iflkencelerin temelinde hep
ayn› faflist mant›kla karfl›-
lafl›l›r.

Son günlerde Filis-
tin'de meydana gelen kan-
l› olaylar›n temelinde de
ayn› faflist ruh yatmaktad›r. Tanklarla sivil halk›n üzerine yürümenin, iba-
det yerlerine girifl yasa¤› getirmenin, 11-12 yafllar›ndaki savunmas›z ço-
cuklar› sebepsiz yere öldürmenin baflka bir aç›klamas› olamaz. 

Bu nedenle bütün bu yap›lan zalimliklerle mücadele edebilmenin
yolu öncelikle Darwinizm'le mücadeleden geçmektedir. E¤er bunlar› nor-
mal karfl›layan, hayat›n do¤al bir ak›fl› olarak gören felsefelere zemin ha-
z›rlayan Darwinizm fikri ortadan kalkmazsa, insanl›k savafltan, terörden,
soyk›r›mdan kurtulamaz. Ancak dünya milletleri bugün bu belalardan
kurtulma arifesindedir. Vicdanl› Türk milleti Darwinizm'le ilmi mücade-
leyi baflar›yla yürütmektedir. 
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FAfi‹ST ZAL‹ML‹KLERDEN DÜNYAYI KURTARMAK
‹Ç‹N, DARWIN‹ZM'LE ‹LM‹ MÜCADELE fiARTTIR
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Faflizm, Darwin'in evrim teorisine dayanan, dine fliddetle düflman,
dinin ö¤retti¤i bütün ahlaki de¤erleri ortadan kald›rmay› hedefleyen bir
ideolojidir. Din, insana flefkati, merhameti, fedakarl›¤›, tevazuyu, affetme-
yi, kanaatkarl›¤› ö¤retirken, faflizm ac›mas›zl›¤›, kibiri, sald›rganl›¤›, za-
limli¤i, h›rs› ve açgözlülü¤ü ö¤retir.

Ancak tarih boyunca ço¤u faflist bu gerçe¤i gizlemeye ve kendilerini
dindar gibi göstermeye çal›flm›flt›r. Gerçekte birer ateist olan faflist lider-
ler, bunu aç›klad›klar›nda halktan tepki toplayacaklar›n› düflündükleri
için dindar gibi davranm›fllard›r. Örne¤in;

Faflizmin kurucusu olan Benito Mussolini iktidara gelmesinden ön-
ceki y›llarda da La Lima adl› gazetede "gerçek dinsiz" takma ad›yla din
aleyhtar› yaz›lar yazm›fl, ancak iktidara geldi¤inde Vatikan'›n deste¤ini
kazanmak için dindar bir havaya bürünmüfltür. Mussolini'nin bu politi-
kas› gere¤ince, ‹talyan çocuklara "Kutsal Papa'n›n flahs›nda faflizme ina-
n›yorum" diye yeminler ettirilmifltir.

Faflizmi ‹spanya'da hakim k›lan diktatör
Francisco Franco, "Falanj" ad›n› verdi¤i
ideolojiyle, kurdu¤u  bask› rejimine
dindar bir kimlik kazand›rm›flt›r.
Franco'dan esinlenen Lübnanl›
H›ristiyanlar, "Falanjistler"
ad›yla örgütlenerek
70'li ve 80'li y›l-
larda Ortado-
¤u'yu kana
bulam›flt›r. 

FAfi‹STLER‹N ‹K‹YÜZLÜ D‹NDARLI⁄I
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Faflizmin 18. yüzy›ldaki öncüsü olan Napoleon Bonaparte ise, ger-
çekte bir ateist olmas›na ra¤men iktidar için kendisini dindar göstermifl-
tir. Öyle ki, "Napoleon, iktidara uzaklaflt›kça ateizmi aç›kça savunmaktan
uzaklaflm›fl, ateizmi savunmaktan uzaklaflt›kça da iktidara yaklaflt›¤›n›n,
yerleflti¤inin bilincine varm›flt›r." (‹deoloji Kuramlar›, S. Özbek, s. 43)

Dini sadece halk›n sempatisini kazanmak için bir kisve olarak gören,
gerçekte faflist bir ahlaka ve Darwinist dünya görüflüne sahip olan bu gi-
bi kifliler, hangi ülkede yafl›yorlarsa o ülkenin dininden gözükürler. Bu-
dist bir ülkede Budist kimli¤iyle, H›ristiyan bir ülkede H›ristiyan kimli-
¤iyle, Müslüman bir ülkede Müslüman kimli¤iyle ortaya ç›karlar. 

Bu ikiyüzlülü¤ü teflhis etmek için, Kuran ahlak›n› hakk›yla bilmek
ve kalbe sindirmek gereklidir. 

Unutulmamal›d›r ki, Avrupa'y› kas›p kavuran bu kanl› ideolojiler,
Türk milleti içinde hayat bulamam›flt›r.  
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SOYDAfiLARIMIZA SALDIRAN NEO-NAZ‹LER
DARWIN‹ST IRKÇILI⁄IN ETK‹S‹NDED‹RLER

Günümüzde baflta Almanya'da olmak üzere ›rkç› neo-Nazilerin
Türkler'e karfl› uygulad›klar› tüm haks›z muamele ve eylemler, ›rkç›l›¤a
dayal› Türk düflmanl›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu ›rkç›l›¤›n fikri to-
humlar›n› atan kifli ise Charles Darwin'dir. Bu sayfadaki resimlerde de gö-
rüldü¤ü gibi neo-Naziler internetteki Stormfront adl› sitelerinde Dar-
win'i övücü ifadeler kullanmaktad›rlar. Ayr›ca Darwin'in Türk milleti
hakk›ndaki yalanlar›n› kullanarak taraftarlar›n› e¤itmektedirler.

Darwin'in k›ymetli milletimizle ilgili hezeyanlar› 1.5 as›rd›r yaflanan
ac›lar›n sebeplerindendir. Unutmay›n, milletini seven her Türk vatanda-
fl›n›n bu ›rkç› tehlikeye karfl› uyan›k olmas› flartt›r.

Irkç› Stormfront sayfas›nda yer alan Charles Darwin'i övücü
makalelere bir örnek:

"DARWIN'‹
ONURLANDIRMAK ‹Ç‹N..." 
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Charles Darwin'in W.Graham'a yazd›¤›
3 Temmuz 1881 tarihli mektuptan:

"... Düflünün ki, birkaç yüzy›l önce Avrupa, TÜRKLER taraf›n-
dan iflgal edildi¤inde, Avrupa milletleri ne kadar büyük risk alt›nda
kalm›flt›, ama art›k bugün Avrupa'n›n TÜRKLER taraf›ndan iflgali bi-
ze ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ›rklar› olarak bilinen medeni ›rk-
lar, yaflam mücadelesinde TÜRK BARBARLI⁄INA karfl› galip gel-
mifllerdir. Dünyan›n çok da uzak olmayan bir gelece¤ine bakt›¤›mda,
BU TÜR AfiA⁄I IRKLARIN ço¤unun medenileflmifl YÜKSEK IRK-
LAR TARAFINDAN EL‹M‹NE ED‹LECE⁄‹N‹ (YOK ED‹LECE⁄‹N‹)
GÖRÜYORUM."



ÖNCE ISIRGAN OTUNU TOPRA⁄A AT, SULA
VE GÜBREYLE BÜYÜT, SONRA "N‹YE ISIRGAN
OLDUN?" DE… ‹fiTE BU DARW‹N‹STLER‹N 
MANTIK BOZUKLU⁄UNA B‹R ÖRNEKT‹R!

Dünyan›n birçok ülkesi Darwinizm'i ve ondan geliflen
materyalizmi resmi e¤itim olarak yürürlükte tutmaktad›r.
Bu ülkelerde insanlara hayat›n fliddete dayal› bir mücade-
le alan› oldu¤u, güçlü olan›n ayakta kalaca¤› ve insan›n sa-
dece kendine karfl› sorumlu olaca¤› ö¤retilmektedir. Bu
e¤itim nedeniyle okullar adeta komünist ve faflist üreten
fabrikalar gibi çal›flmaktad›r. ‹nsan sevgisinden uzak, za-
lim, sald›rgan, azg›n, gözü dönmüfl, ç›karc› nesiller yetiflti-
ren bu ülkelerin kendi vatandafllar› ile bafllar› belaya gir-
mifltir. Bunun en aç›k örne¤i, Darwinizm'in ana vatan› ‹n-
giltere'dir. Holiganlar, faflistler, komünistler, teröristler ül-
keyi cehenneme çevirmekte, yöneticiler de bunun nereden
kaynakland›¤›n› çok iyi bildikleri halde sistemi düzeltme-
ye güç yetirememektedirler. 

Bu ülkeler unutmamal›d›rlar ki, ›s›rgan otlar›n› biç-
mekle ›s›rganlar tükenmez. Biçilen yerlerden daha gür ve
çok dall› olarak geliflir. Çözüm, ›s›rgan›n kökünü yok et-
mektir. Darwinizm'den geliflen materyalizmin iki ürünü
olan komünizm ve faflizm de ancak fikri mücadele ile yok
olur. Yap›lmas› gereken fley Darwinist düflüncenin kökün-
den kopar›l›p, tüm hayat damarlar›n›n kesilmesidir. 

Dünya toplumlar›n› bu büyük batakl›ktan ç›karmaya
aday olan millet, Türk milletidir. Vicdan sahibi Türk mil-

leti, bafllatt›¤› büyük toplumsal
hamleyle, tüm dünyada bar›fl›, hu-
zuru ve güzelli¤i hakim k›lacakt›r. 

G E R Ç E K L E R - 1 -84
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DARWIN‹ZM'‹N YET‹fiT‹RD‹⁄‹ SUÇ MAK‹NELER‹

Darwin'in sapk›n  teorisini yaymada en önemli yöntem "gizli ve dolay-
l› telkinlerle insanlar› bir Darwinist gibi yaflar ve düflünür hale getirmek"tir.

Darwinizm'in insana verdi¤i en önemli telkin ise, "kimseye karfl› so-
rumlu de¤ilsin, hayat›n› bir Yaratana de¤il aksine tesadüflere borçlusun, ya-
flamak için gerekirse di¤erlerini ezmen gerekir, bu
dünya çat›flma ve menfaat dünyas›d›r" yalanlar›-
d›r.

Bu anlay›flla yetifltirilen insanlar, zamanla
hiçbir manevi de¤ere sahip olmayan, vicdandan
yoksun, fluursuz, suç ifllemeye haz›r robotlar hali-
ne gelirler. Bugün bunun en vahim örne¤i ‹ngilte-
re'de göze çarpmakta, Darwinizm'i insanl›¤›n ba-
fl›na bela eden ‹ngiltere, yapt›¤› hatan›n bedelini
fazlas›yla ödemektedir.

Dazlaklar›n, holiganlar›n, sokak çetelerinin
ve suç örgütlerinin sergiledi¤i zulüm ve vahflet
baflta  ‹ngiltere olmak üzere bütün Avrupa'ya  deh-
flet saçmaya devam etmektedir. Darwinist felse-
feyle yetifltirdikleri bu suç makineleri, sonuçta Ba-
t›l› devletlerin bafl›na bela olmufltur.

Bu durumdan kurtulman›n tek yolu, Avru-
pa'n›n yapt›¤› gibi iyi iflleyen hukuk sistemleri ve
mükemmel hapishaneler kurmak de¤il, aksine in-
sanlar› bir hayvandan farks›z gören Darwinist
e¤itimi ortadan kald›rmakt›r.

Yüce Türk milleti Bat›l› ülkelerin düfltü¤ü bu
korkunç hataya düflmemifl, gençli¤ini Darwi-
nizm'in pençesine b›rakmam›flt›r. Her devirde va-
tan›na ve milletine ba¤l›, manevi de¤erlerine sahip
ç›kan ve bunlar› herfleyin üstünde tutan vatan ev-
latlar› yetifltirmifltir. Müslüman Türk milleti bütün
bu üstün özellikleriyle Avrupa'ya ve dünyaya ön-
der olacakt›r.
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FAfi‹ZM, KOMÜN‹ZME KARfiI MI?

Güdümlü muhalefet; bir gücün, kontrol edebilece¤i bir oluflumu
kendi elleriyle kurup, düflman›ym›fl gibi topluma sunmas›d›r. Gerçekte o
da ayn› amaca hizmet eden bir koldur, sadece rengi de¤ifliktir. As›l tehli-
keli olan da bu tür bir yap›d›r, çünkü gerçek hüviyetini gizlemifltir. 

Y›llarca faflizmin karfl›s›ndaki güç komünizm gibi gösterilmifltir. Oy-
sa her ikisi de Darwinizm'den kaynak bulan iki materyalist ak›md›r. Ve
gerçekte birbirlerinin güdümlü muhalefeti olan bu ideolojileri büyütenle-
rin amac›, insanl›¤› kaos ve bunal›mlara sokarak, anarfli ve terörle istekle-
rine boyun e¤dirtmektir. 

Darwinist-materyalist fikir sistemleri, bu amac›na pek çok ülkede
ulaflm›flsa da Türk milletinin yüksek seciyesi bunun kendi toplumunda
oluflmas›na izin vermeyecektir. Müslüman Türk milleti, gücünü Darwi-
nizm'den alan bu ideolojilerin arkas›ndaki karanl›k amac› görmektedir.
Bilimsel olarak çökertilen Darwinizm'in sessizli¤e gömülmesiyle bu ide-
olojilerin de tarihe kar›flaca¤›n› bilmektedir. 
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FAfi‹ZM KOMÜN‹ZM‹, KOMÜN‹ZM
FAfi‹ZM‹ YÜKSELT‹R

Ony›llard›r insanl›k üzerinde kanl› ve tehlikeli bir oyun oynan›yor. Dar-
winizm'in "güçlü olan yaflar", "insan geliflmifl bir hayvand›r, yarat›lmam›fl ve
tesadüfen geliflmifltir", "yaflam bir mücadele ve kavga arenas›d›r" sloganlar›
ile yetifltirilen gençler ya komünist ya da faflist oluyorlar. Birbirine öldüresiye
kin ve nefret duymalar› afl›lanan bu insanlar sanki bir tahterevallinin iki ucu-
na yerlefltirilmifl gibiler; tahterevallinin bir ucunda komünistler, di¤er ucunda
ise faflistler oturuyor. Biri yükselirken di¤erini ezip afla¤› indiriyor. Tahtere-
vallinin iki ucunu destekleyen güç ise tam orta noktada duran Darwinizm. 

Bu iki tehlikeli ideolojiyi yerle bir etmenin tek yolu ise ortalar›nda durup
onlara destek sa¤layan Darwinizm'in fikren çökertilmesidir. 

Bunun yolu do¤ru ve iyi e¤itimdir. Darwinizm'in ac›mas›z orman ka-
nunlar›na göre de¤il de, Kuran'da gösterilen üstün ahlaka göre yetifltirilen
gençler, dünyada bar›fl›n, huzurun ve refah›n tesis edilmesine önemli katk›da
bulunacaklard›r. Yedi cihana nizam veren üstün ahlakl› Türk milleti, bar›fl ve
huzurun önderli¤ini yapacakt›r. 
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20. YÜZYILDA FAfi‹ST VE KOMÜN‹ST ÜLKELER‹N
DÜNYAYA GET‹RD‹KLER‹ BÜYÜK YIKIM,
21. YÜZYILDA TÜRK M‹LLET‹ SAYES‹NDE
B‹RER B‹RER ORTADAN KALKMAKTADIR

Hayat›n, bir mücadele yeri oldu¤unu, sadece üstün ve güçlü olanla-
r›n yaflamaya hak kazand›klar›n›, savafllar›n geliflmeye neden olaca¤›n›,
insanlar aras›nda baz› ›rklar›n daha üstün, di¤erlerinin ise afla¤› ›rk ol-
duklar›n› ve bir hayvan gibi öldürülebileceklerini iddia eden Darwinizm,
bu özellikleri nedeniyle çok tehlikelidir. Ve 150 y›ld›r insanl›¤a büyük be-
lalar getirmifltir. 

20. yüzy›l boyunca Darwinizm'den destek bulan faflist ve komünist
ülkelerin bafllatt›klar› büyük savafllar geride çok ac› bir tablo b›rakm›flt›r.
Ve bugün onlar›n izinden gidenler büyük vahfletlere imza atmaya devam
etmektedirler.
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Sadece son 10 y›l içinde:
✖ Savafllar yüzünden 3 M‹LYON çocuk hayat›n› yitirmifltir.
✖ Savafllar yüzünden 16 M‹LYON çocuk sakat kalm›flt›r.
✖ Savafllar yüzünden 10 M‹LYON çocuk psikolojik travma geçirmifltir.
Bunun yan›s›ra kad›n, yafll›, genç milyonlarca kifli hayat›n› yitirmifl,

sakat kalm›fl, evlerinden uzaklaflt›r›lm›fl, flehirler y›k›lm›fl, ekonomiler felç
olmufltur. 1995 y›l›nda dünyada 45 milyon kifli mülteci olarak ve zor flart-
larda hayat›n› devam ettirirken, bu say›ya son 5 y›lda milyonlarca insan
daha eklenmifltir.

Görüldü¤ü gibi Darwinizm savafllarla birlikte, büyük belalar› da ge-
tirmifltir. 

21. yüzy›l ise bu ac›lar›n unutuldu¤u ve bar›fl›n hakim oldu¤u, nefle-
nin, huzurun yafland›¤› bir dönem olacakt›r. Çünkü Türk milleti, sa¤lam
karakteri, güçlü ve y›k›lmaz inanc› ile tüm dünyay› Darwinizm'in belala-
r›ndan kurtaracak bir güce sahiptir.
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DARWIN‹STLER'‹N, DÜNYANIN BAfiINA BELA
ETT‹⁄‹ fiEYTAN‹ FORMÜL fiUDUR: "KOMÜN‹ZM
FAfi‹ZM‹, FAfi‹ZM ‹SE KOMÜN‹ZM‹ DO⁄URUR."

Materyalist e¤itimle yetiflenler, dünyay› ac›mas›z bir sisteme kilitle-
diler. Bu kilitlenmifl sisteme göre:

*Materyalist yetiflen bir insan ya faflist ya komünist olur. 
*Diyalektik materyalizme göre tez, anti-tezini do¤urur. Dolay›s›yla,

komünizm faflizmi, faflizm komünizmi do¤urur. 
Dünyay›, faflist ve komünist diye ikiye bölen bu Darwinizm des-

tekli materyalist düflünce, insanlar› k›yamete kadar birbirlerini
katletmekle, kardefli kardefle k›rd›rmakla, yak›p y›kmakla, fliddet
eylemleri, ac›mas›zl›k gösterileri yapmakla görevlendirmifltir.

Bu zalim formülle 100 y›lda milyonlarca insan katledilmifltir. 
Türk milleti, Darwinistler'in ve materyalistlerin k›ya-

mete kadar sürdürmeye kararl› olduklar› bu zulüm siste-
mine izin vermeyecek, bunun yerine k›yamete kadar sü-
recek Rahmani bir sistemin kurucusu ve önderi olacak-
t›r. 
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TERÖRÜN ‹DEOLOJ‹S‹N‹ F‹KREN MA⁄LUP
ETMEDEN, TERÖRÜ DURDURMAK
MÜMKÜN DE⁄‹LD‹R

Sivrisineklerden kurtulman›n en etkili yolu elbette ki batakl›¤›n kö-
künden kurutulmas›d›r. Ayn› flekilde anarfli ve terörü yok etmek için de
en etkili yol terörün ideolojisinin fikren çökertilmesidir. Dünyadaki terö-
rün, anarflinin, kargaflan›n temeli ise materyalizm, komünizm ve faflizm
gibi ideolojilerdir. 

Bu ideolojilerin tarihi geçmiflleri, savunduklar› fikirler incelendi¤in-
de –kimi zaman birbirlerine karfl› görünseler de- ortak bir temele sahip ol-
duklar› görülür. Bu temel insan› hayvan gibi göstermeye çal›flarak, insan-
lar aras›nda savafl›, çat›flmay›, kavgalar› meflru k›lmay› amaçlayan Darwi-
nizm'dir.

Darwinizm, milli ve manevi de¤erleri yok etmeyi hedefleyen, flidde-
ti teflvik eden bir belad›r. Bu nedenle Darwinizm'in fikren çökertilmesi, bi-
limsel, sosyolojik ve siyasi alanlardaki sahtekarl›klar›n›n anlat›lmas› son
derece önemlidir. 

Türk milleti yüksek vicdan› ve iman› sayesinde bugüne kadar Dar-
winizm'in oyunlar›na gelmemifl yegane millettir. Darwinizm'in dünyada-
ki y›k›c› etkisini ortadan kald›rmak ise elbette ki flerefli milletimizin mis-
yonudur.
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YERYÜZÜNDE BOZGUNCULUK, ANARfi‹ VE
TERÖRÜ ENGELLEMEK SAM‹M‹ B‹R ÇABA ‹STER.
TÜRK M‹LLET‹ BU ÖNEML‹ GÖREVE TAL‹PT‹R

Dünya devletlerinin birço¤u e¤itim sistemlerinde materyalizme ve
Darwinizm'e önemli bir yer ay›rmakta, gençlere bunlar› ö¤retmek için
milyonlarca dolar harcamaktad›rlar. Daha sonra da ülkelerinde meydana
gelen terör olaylar›yla mücadele etmek için yine milyonlarca dolar sarf
etmektedirler. Bu, önce bir batakl›k oluflturmak daha sonra da bu batak-
l›kta yetiflen binlerce sivrisinekle cansiperane mücadeleye giriflmek gibi-

dir... Oysa terörü önlemek konusunda sa-
mimi iseler, öncelikle faflizmin, komüniz-
min, anarflizmin ve terörün temelini olufl-
turan, insanl›¤a "çat›flma"y›, güçlülerin ga-
lip geldi¤i bir "yaflam mücadelesi"ni hakl›
gösteren materyalist-Darwinist e¤itimden
vazgeçmelidirler. Milyonlarca dolar›, önce
materyalizmin ve Darwinizm'in bilimsel-

likten uzak, hurafelerle dolu, gerçek d›fl› fikirler oldu¤unu ö¤retmek için
kullansalar, sorun zaten kökten hallolacakt›r.  Batakl›¤› kurutman›n da,
hatta en bafltan oluflmas›na engel olman›n da tek yolu, zalim ideolojilerin
kayna¤› olan Darwinizm'le fikri alanda yap›lacak mücadeledir.

Allah dünyay› yaratm›fl, insanlar› dünyaya yerlefltirmifl ve burada
nas›l bir hayat sürmeleri gerekti¤ini de Kuran'la bildirmifltir. E¤er insan-
lar dünyada Allah'›n emretti¤i gibi yaflamaz, ‹slam ahlak›ndan yüz çevi-
rirlerse bu durumda karfl›laflt›klar› belalardan kurtulmalar› mümkün ol-
maz. Toplumlar dini de¤erlerden, ahlaki meziyetlerden uzaklaflt›kça bu
gerçek her gün biraz daha yo¤un olarak yaflanmaktad›r. Unutmamak ge-
rekir ki tüm bunlar, Allah'›n emretti¤i ahlaktan uzaklaflan insanlar›n ken-
di elleriyle yapt›klar› dolay›s›yla bafllar›na gelmektedir.

Tek kurtulufl vard›r: Kanl› ideolojilerin ve inkarc› zihniyetin kökeni
olan Darwinizm'in bilimsel y›k›l›fl›n› tüm dünyaya duyurmak ve Allah'›n
emretti¤i güzel ahlak› yaflamaya ve yaflatmaya çal›flmak…
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YAKIN DÜNYA TAR‹H‹
‹HT‹LALLER‹N, SAVAfiLARIN, KAN, ZULÜM
VE GÖZYAfiININ TAR‹H‹D‹R. BÜTÜN BUNLARIN
ARKASINDA ‹SE DARWIN'‹N ANLAMSIZ, DONUK
BAKIfiLARINI YANSITAN RESM‹N‹ GÖRÜRÜZ

Materyalist toplumlarda insanlara çocuk yaflta materyalizm ve Dar-
winizm ö¤retilmeye bafllan›r. Bu yanl›fl e¤itim, çocuk için ac› ve zulümle
sonuçlanacak bir yolculu¤un bafllang›c›d›r. Lise ve üniversite y›llar›na ge-
lindi¤inde ise, gençlere insan›n
geliflmifl bir hayvan cinsi oldu¤u,
toplumlar aras›nda orman ka-
nunlar›n›n geçerli oldu¤u, güçlü
olanlar›n her zaman hakl› da olsa
zay›f olanlar› ezece¤i, hayat›n bir
"yaflam mücadelesi" oldu¤u iyice
benimsetilir. Bu Darwinist e¤i-
timle yetiflen gençler ö¤rendikle-
ri hayat modelinin gereklerini
uygulamaya bafllarlar. Çünkü bu
insanlar, hapishanelerin, çat›fl-
malar›n, anarflinin, terörün, sa-
vafllar›n, ayaklanmalar›n, karga-
flan›n, zulmün, vahfletin, ac›ma-
s›zl›¤›n, mazlumlar› ezmenin hayat›n ola¤an ve kaç›n›lmaz gerçekleri ol-
du¤u fleklinde bir telkine maruz kalm›fllard›r.  Oysa insanlar aras›nda do-
¤al ve s›hhatli olan, bar›fl›n, huzurun, güvenli¤in, kardeflli¤in, dostlu¤un,
samimiyetin, hoflgörünün, sevecenli¤in, flefkatin, anlay›fl›n, hürmetin ha-
kim oldu¤u ortamlard›r. 

Materyalist-Darwinist e¤itim kaos ve kargafla oluflturur. Çözüm Ku-
ran ahlak›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›d›r. Bu belalar› yeryüzünden silmek için
her vicdan sahibi insan gibi sizin de sorumluluklar›n›z oldu¤unu unut-
may›n. 
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Darwinistler insanlar›n hiç-
kimseye karfl› sorumlulu¤u olma-
yan, bafl›bofl varl›klar olduklar›n›
iddia ederler. Bu sapk›n düflünceye
göre insanlar hayvanlardan evrim-
leflmifllerdir ve sözde hayvan atala-
r› gibi orman kanunlar›na göre ya-
flamal›d›rlar. Yine bu yalana göre,
dünyada sadece güçlüler ayakta
kalacak, zay›flar elenerek yok ola-
caklard›r. 

Bu yalanlara uyuldu¤u takdir-
de ortaya ç›kacak toplum, birbirle-
riyle fliddetle rekabet eden, vahfli
bir mücadeleyi hedefleyen, bencil,
ac›mas›z, güzelliklerden zevk al-
mayan insanlardan oluflacakt›r. 

Güçlü bir imana sahip Türk
milleti ise, insanlar› bir hayvan gi-
bi gören Darwinist düflüncenin
tehlikelerinin fark›ndad›r. Bu ne-
denle de vahfletin, fliddetin, her
türlü belan›n arkas›nda duran bu
felsefeye karfl› büyük bir fikri mü-
cadele bafllatm›flt›r.

20. yüzy›lda bilim karfl›s›nda
ma¤lup olan evrim teorisi, Türk
milletinin gayretleriyle 21. yüzy›l-
da tarihin sayfalar›ndaki yerini
alacakt›r. Böylece Türk milletinin
hedefi gerçekleflecek, tüm dün-
yada sevgi, dostluk, huzur, güven,
bar›fl ve nefle hakim olacakt›r. 

DARWIN‹STLER‹N
HEDEFLED‹KLER‹

TOPLUM

TÜRK M‹LLET‹'N‹N
ALLAH'IN ‹ZN‹YLE

OLUfiTURDU⁄U
TOPLUM
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YILLARCA DARWIN‹ST-MATERYAL‹ST FELSEFE ‹LE
YÖNET‹LEN RUS M‹LLET‹N‹N SONU
TÜM DÜNYAYA ‹BRET OLMALIDIR

Rusya'da bugün belan›n, derdin, s›k›nt› ve zorlu¤un her türlüsü ya-
flan›yor. Halk aç ve iflsiz, insanlar verem, AIDS gibi salg›n hastal›klardan
ölüyorlar, gençler uyuflturucu bata¤›n›n içine saplanm›fl durumda, ahlaki
dejenerasyon sürekli t›rman›yor. 

Rusya'da yaflananlar, Darwinist-materyalist-komünist ideolojilerin
koskoca bir ülke halk›n› ne hale getirdi¤inin ibret tablosudur. Ony›llard›r
manevi de¤erlerden yoksun, Allah'›n varl›¤›n› inkar eden, insanlar› hay-
van gibi, hayat› ise hayvanlar›n hayatta kalma mücadelesi gibi gören fel-
sefelerle yetifltirilen Rus milleti, büyük bir çöküflün efli¤inde.

Bu çöküflü ise Putin gibi komünistten dönme faflistlerin engelleye-
meyece¤i ortada. 

Çözüm: Darwinist-materyalist felsefenin reddi ve Kuran ahlak›n›n
kabulüdür. 

‹nsanlar› Allah'›n yaratt›¤› ruh sahibi varl›klar olarak tan›tan, insan-
lar aras›nda fedakarl›¤›, merhameti, flefkati, dayan›flmay› esas kabul eden
Kuran ahlak›, sadece Rus halk›n›n de¤il, tüm dünyan›n kurtuluflu ve re-
fah› için tek çözüm-
dür. 

Türk milleti, akl›
ve vicdan› ile tarih bo-
yunca yan›bafl›ndaki
Darwinist-komünist
tehlikeden korunmay›
bilmifltir. Tüm dünyay›
bu tehlikeye karfl› uya-
ran da yine Türk mille-
tidir. 

Rus milletinin çöküflünü
sergileyen gazete küpür-
lerinden biri.
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SATAN‹STLER‹N F‹KR‹ DAYANA⁄I DARWIN‹ZM'D‹R

20. yüzy›lda ne kadar sapk›n ideoloji, fikir ak›m› ve inan›fl varsa,
hepsi iddialar›n› ve dünya görüfllerini Darwinizm'e dayand›rd›lar. Hit-
ler'den Stalin'e, Mussolini'den Satanistlere kadar hepsi Darwin'in görüfl-
lerini benimsediler...

Satanist Kilisesinin önderlerinden Burton H. Wolfe, The Satanic Bible
(fieytan›n ‹ncili) isimli kitab›n önsözünde flunlar› söylüyordu:

"Satanizm küstahca bencil, ac›mas›z bir felsefedir ve flu inançlar üze-
rinde temellendirilmifltir: ‹nsanlar do¤ufltan bencil ve vahfli yarat›k-
lard›r. Yaflam en uygun olanlar›n DARWINC‹ mücadelesidir. Yaln›z-
ca güçlüler hayatta kal›r ve dünya orman kanunlar›na ba¤l› olarak,
sürekli rekabet içinde savaflanlar taraf›ndan yönetilecektir." (Burton
H. Wolfe, The Satanic Bible Önsöz, San Francisco, 25 Aral›k 1976)

Bu kitab›n yazar› ise kitab›n içinde "fieytan›n Dokuz Emri"nden dör-
düncüsünü flöyle aç›kl›yordu:

"Hepimiz içgüdüsel olarak y›rt›c› hayvanlar de¤il miyiz? E¤er birbir-
leriyle mücadelesine tamamen son verilirse, insan yaflamaya devam
edebilir mi?" (Anton Szandor LaVey, The Satanic Bible, s. 25, 33)

21. yüzy›lda tüm dünya materyalizm, satanizm, komünizm, faflizm
gibi Darwinizm'den güç bulan bütün sapk›n ideolojilerden ve hurafeler-
den kurtulacakt›r. Böyle-
ce dünyan›n hiçbir yerin-
de masum insanlar›n
kanlar› dökülmeyecek,
insanlar dehflet ve korku
yaflamayacaklard›r. Bu
günler çok yak›nd›r. Dar-
winizm'in bir hurafe ol-
du¤unu en bafl›ndan tefl-
his eden milletimiz, ka-
ranl›klardan sonra ay-
d›nl›¤›n geliflinde bir kez
daha önderlik edecektir. 
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DARWIN‹ZM'‹N YET‹fiT‹RD‹⁄‹
NES‹LLER‹N SONU MANEV‹ ÖLÜMDÜR

Darwinizm'in sapk›n inanc›na göre insan; 
Tesadüflerin, kaosun ve cans›z maddelerin bir ürünüdür… 
Dolay›s›yla hiç kimseye karfl› sorumlulu¤u yoktur… 
Bir varolufl amac› da yoktur, bafl›bofltur… 
Üstelik henüz geliflimi devam eden, hayvanlardan biraz daha gelifl-

mifl bir canl› türüdür… Hayattaki tek amac› karn›n› doyurmak, ço¤alarak
genlerini bir sonraki nesle aktarmak, ezilmeden hayatta kalmaya çal›fl-
mak ve bunlar için mücadele etmektir. 

Darwinizm'in bu tarifine göre yetifltirilen insanlar dinsiz, inançs›z,
manevi de¤erlerden tamamen kopmufl, sevgi, sayg›, fedakarl›k, vefa, flef-
kat gibi güzelliklerden mahrum, ac›mas›z, bencil, kolayca adam öldürebi-
len, ç›karc›, sanat, estetik gibi insan ruhuna hofl gelen güzelliklerden zevk
alamayan toplumlar oluflturmufllard›r. Bu nedenle bu insanlar›n yüzlerin-
de donuk, anlams›z, insaniyetsiz, karamsar ve karanl›k ifadeler vard›r. 

‹flte bu özellikler bu toplumlar›n manevi ölümlerinin tablosudur. 
Toplumlara güzel ahlak›n, bar›fl ve esenli¤in, sanat ve esteti¤in, hu-

zurun ve güvenin hakim olmas› için, insanlar› manevi ölüme sürükleyen
Darwinist–materyalist e¤itimin kald›r›lmas›, gençlere bilimsel gerçekle-
rin anlat›lmas› flartt›r. Türk milleti sahip oldu¤u yüksek manevi de¤erler
ile bu toplumlar›n içinde bulundu¤u duruma düflmemifltir ve onlar› kur-
taracak manevi güce sahiptir.
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NEO-NAZ‹LER, DARWIN‹ST BATA⁄IN
B‹RER ÜRÜNÜDÜRLER

Komünist ve faflist yönetimler geçti¤imiz yüzy›l› kana ve ac›ya bo¤-
dular. Bu iki ideolojinin e¤itiminden geçen gençler ise liderlerinin izinden
gidiyor ve ayn› kanl› tarihi içinde yaflad›¤›m›z yüzy›l boyunca da yazmak
istiyorlar. Dünyan›n dört bir yan›ndaki komünist ve faflist örgütlenmeler-
le, türlü propaganda yöntemleriyle taraftar say›lar›n› art›rmay› ve toplum
üzerindeki etki alanlar›n› geniflletmeyi hedefliyorlar. Kulland›klar› yön-
temlerin bafl›nda ise korku, y›ld›rma ve terör geliyor. Uygulad›klar› vah-

flet ile insanlar üzerinde korku
oluflturup, bu flekilde onlar› kendi-
lerine destekçi hale getirmek isti-
yorlar. 

Bu olaylardan biri geçti¤imiz
aylarda Almanya'da ortaya ç›kan
bir vahflet! ‹nsanlar› geliflmifl bir
hayvan türü olarak gösteren ve flid-
deti meflrulaflt›rmaya çal›flan Dar-
winist e¤itimin ürünü olan Neo-
Naziler, bir sinir ilac› ile bay›ltt›kla-
r› alt› yafl›ndaki bir çocu¤u, ilk ön-
ce öldürmüfl, daha sonra da iç or-
ganlar›n› çalm›fllar. Bu, Neo-Nazi-
lerin yapt›klar› ne ilk eylem olmufl-
tur, ne de son eylem olacakt›r. An-
cak önemli olan bu gençleri polisi-
ye tedbirlerle durdurmaya çal›fl-
mak de¤il, içinden ç›kt›klar› batak-

l›¤› toptan kurutmakt›r. Bu batakl›k Darwinist-materyalist e¤itimdir.
Vicdan sahibi Türk milleti, tüm insanl›¤a çok büyük belalar getiren

bu komünist ve faflist örgütlenmelerin, 21. yüzy›l için yapt›klar› planlar›
fark etmifl ve büyük bir kültür ata¤›yla bu belay› ortadan kald›rmaya ka-
rar vermifltir.
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DARWIN‹ZM ZAYIFLARIN, GÜÇSÜZLER‹N,
MUHTAÇLARIN EZ‹LEREK YOK
ED‹LMELER‹N‹ EMREDER

Darwinizm'e göre bir toplumdaki zay›f, güçsüz, fakir veya özürlü bi-
reyler, o toplumun geliflmesini engelleyen ve mutlaka yok edilmesi gere-
ken unsurlard›r. Günümüzde, yoksullara, aç insanlara veya ihtiyaç içinde
olanlara el uzat›lmamas›n›n, koskoca bir ülkenin açl›¤a ve sefalete terk
edilmesinin, yetimlerin, kimsesizlerin, yafll›lar›n korunup bar›nd›r›lma-
malar›n›n ard›nda Darwinizm'in bu zalim iddias› yer al›r.

Darwinizm'in dünyada açt›¤› yaralar›n tamamen tedavi edilmesi,
yetimlere, yafll›lara, çocuklara, muhtaç durumdaki tüm insanlara flefkat-
le, merhamet ve sevgi ile el uzat›labilmesi için tek çözüm Darwinist ahlak
yerine dünyada Kuran ahlak›n›n hakim olmas›d›r. 

Türk ‹slam ahlak› ile yetiflmifl Türk milleti, vicdan› ve sa¤duyusu ile
dünyay› Darwinizm'in getirdi¤i belalardan kurtaracak, dünyaya huzur
ve güvenlik getirecektir.



G E R Ç E K L E R - 1 -100

OL‹MP‹YAT MEfiALES‹N‹ YAKAN ABORJ‹N ATLET‹N
H‹KAYES‹: CATHY  FREEMAN'IN ATALARINI
DARWINC‹LER KATLETT‹!

Darwinizm son 150 y›l içinde dünya üzerinde
gerçekleflen pek çok zulüm ve katliam›n gerekçesi
oldu.19. yüzy›lda dünyay› sömürgelefltiren Avru-
pal› güçler, Asyal› veya Afrikal› insanlar› Darwin'in
teorisine göre "ilkel ›rk" ilan ettiler. "Sosyal Darwi-
nizm" ad›n› verdikleri bu sözde bilimsel saçmal›k u¤runa, kanl› katliam-
lara girifltiler ve milyonlarca masum insan› gözlerini k›rpmadan öldürdü-
ler. 

Bu vahfletlerin bir örne¤i, Avustralya k›tas›n›n yerli halk› olan Abo-
rjinlere karfl› uyguland›. Olimpiyat meflalesini yakan Dünya flampiyonu
atlet Cathy Freeman'›n halk›, Darwinist bilim adamlar› taraf›ndan "yar›
hayvan ilkel canl›lar" olarak tan›mland›. 

Darwinistler Aborjin kafataslar›n› Avrupa müzelerinde "maymun-
dan insana geçifl formu" olarak sergilediler. Binlerce Aborjin, kafatas› ta-
cirleri taraf›ndan öldürüldü ve kafataslar› Avrupa müzelerine sat›ld›. 21.
yüzy›lda Avustralya hükümetinin, yapt›¤›
büyük zulüm dolay›s›yla Aborjinlerden
RESMEN özür dilemesi gündeme geldi.

E¤er dünya flampiyonu Cathy Fre-
eman bundan 150 sene önce do¤sayd›,
muhtemelen ya kendisini afla¤› ›rk olarak
gören Avrupal›lar taraf›ndan bir hayvan gi-
bi katledilecek, ya da kafatas› tacirleri tara-
f›ndan öldürülerek kafatas› sergilenmek
üzere Avrupa'ya sat›lacakt›. 

Darwinizm ve materyalist felsefe,150
y›ld›r dünya üzerinde buna benzer say›s›z
vahflete sebep oldu. Günümüzde de Darw›-
mizm'den destek bulan karanl›k ideolojiler,
insanlara zulmetmeye devam ediyorlar.

Vahfli flekilde katledilen Aborjin halk›
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Charles Darwin'in insan›n evrimleflmifl bir hayvan türü oldu¤u yö-
nündeki iddias› sosyal yaflam üzerinde çok derin izler b›rakt›. Çünkü bu
düflünceye göre farkl› ›rklar, hastalar, zay›flar, fakirler, özürlüler evrimlefl-
me sürecini tamamlamam›fl afla¤› bir tür olarak görülüyordu. Evrimci bi-
lim adamlar› yüzy›llar boyunca afla¤› ›rk olarak nitelendirdikleri yerli ka-
bileleri vahflice katlettiler, üzerlerinde deneyler yapt›lar, bir hayvan gibi
sergilediler. Günümüz evrimci bilim adamlar› da atalar›n›n izinden gidi-
yorlar ve masum insanlar› bilimsel amaçl› çal›flmalar›nda kobay olarak
kullan›yorlar. 

Geçti¤imiz haftalarda gazetelerde, Afrika, Do¤u Avrupa, Asya ve
Güney Amerika ülkelerinin vatandafllar› üzerinde yürütülen deneylerin
ölümcül sonuçlar verdi¤i yönünde bir haber yer ald›. Bu haber menenjit
salg›n›ndan yüzlerce insan›n öldü¤ü Nijerya'daki bir kampta baz› yaban-
c› doktorlar›n pahal› ilaçlar› bedava da¤›tmalar› ile ilgiliydi. Ancak bu
ilaçlar› ihtiyaç içindeki insanlara yard›m etmek için vermiyorlard›. Amaç-
lar› henüz sat›fl izni alamad›klar› antibiyotikleri bu hasta ve çaresiz insan-
lar üzerinde denemekti. 

‹flte bu gibi ac›mas›z uygulamalar, materyalist ve Darwinist e¤itim
alan insanlar›n gerçek yüzünü gözler önüne sermektedir. Bu kiflilerin, sa-
vunmas›z ve çaresiz insanlara böyle ac›mas›zca davran›rken güç ald›kla-
r› sözde dayanak evrim teorisidir. 

DARWIN‹ST B‹L‹M ADAMLARI MASUM
‹NSANLARI KOBAY OLARAK KULLANIYORLAR
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EVR‹MC‹LER‹N ‹NSANLIK DIfiI UYGULAMALARI

Darwinizm'in hiçbir bilimsel dayana¤› olmayan bir aldatmaca oldu-
¤u, geçti¤imiz yüzy›l kan›tland›. Darwinist'lerin evrimin delili olarak öne
sürdükleri iddialar›n ise ya bir aldatmaca ya da bir sahtekarl›k ürünü ol-
du¤u ortaya ç›kt›.

Ancak, teorilerinin çöküflünü hazmedemeyen baz› Darwinistler, ha-
la evrim teorisini yaflatma çabas› içerisinde.

Ne var ki, önümüzdeki günlerde Amerika'da yay›nlanacak olan bir
kitap, ünlü bir Darwinist'in evrim teorisi u¤runa yapt›¤› bir sahtekarl›¤›
daha ortaya ç›kar›yor.

Kitapta, Yanomami yerlileri üzerine
yapt›¤› araflt›rmalarla tan›nan Darwinist
Chagnon'un evrim teorisine dayanak sa¤-
lamak için son derece insanl›k d›fl› bir
yöntem izledi¤inden bahsediliyor. Chag-
non, Güney Amerika yerlilerinin vahfli
e¤ilimleri oldu¤u iddias›na sahte deliller
oluflturmak için  yerliler aras›nda vahfli or-
tamlar oluflturmak için ödüller karfl›l›¤›n-
da dövüfller düzenlemifl. Hatta bu konuda
kitaplar yazm›fl. California Üniversite-
si'nde antropoloji bölümünde görev yapan
Chagnon'un sahte bilgilerle dolu bu kitap-
lar› halen dünyan›n dört bir yan›ndaki

üniversitelerde ders kitab› olarak okutuluyor.
‹flte Darwinizm'in insanlar› kand›rmak için kulland›¤› yöntem bu-

dur. Önce as›ls›z bir teori ortaya atmak; daha sonra bu teoriye dayanak
sa¤layacak sahte deliller uydurmak! Ard›ndan da sahte teoriyi sahte de-
lillerle birlefltirip insanlara bilimsel bir gerçekmifl gibi sunmak.

Darwinizm'in gerçek yüzünü tüm dünya ö¤reniyor.

Patrick Tierney'in ABD'li
evrimcilerin insanl›k d›fl›
uygulamalar›n› anlatan
kitab›
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ABD'li genetikçiler do¤al seleksiyonu kan›tlamak
için binlerce yerliyi öldürmüfl
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DARWIN‹ZM'‹N ‹NSANLI⁄A GET‹RD‹⁄‹ BELALARA 
KARfiI ÇÖZÜM: KURAN AHLAKI

Allah'›n varl›¤›n› inkar eden, tesadüfleri ilah edinen, savafllar›, mü-
cadeleyi, egoizmi geliflmenin tek yolu olarak gösteren Darwinizm, 20.
yüzy›lda insanl›¤a say›s›z kötülük ve bela getirdi. Darwinizm'in açt›¤› ya-

DARWIN‹ST AHLAKIN GET‹RD‹⁄‹
BELALAR 
Savafl 
Egoistlik 
Düflmanl›k
Dehflet - korku 
Kaos - kargafla
Ac›mas›zl›k - zulüm

K›tl›k - fakirlik
Ç›karc›l›k
Mutsuzluk - karamsarl›k
Çirkinlik
Sahtekarl›k
Donuk ve anlams›z bak›fllar
‹nsaniyetsizlik
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KURAN AHLAKININ GET‹RD‹⁄‹
GÜZELL‹KLER
Bar›fl 
Fedakarl›k
Sevgi
Güven
Huzur
Merhamet - flefkat

Bereket - zenginlik
Dayan›flma
Sevinç - iyimserlik
Estetik
Dürüstlük
‹man neflesiyle canl› bak›fllar
‹nsanc›ll›k

ralar›n tamamen iyilefltirilmesinin tek yolu, Allah'›n insanlar için rehber
olarak indirdi¤i Kuran'a sar›lmakt›r. 

Kuran ahlak›, 21. yüzy›lda tüm insanl›¤a güzellik ve ayd›nl›k getire-
cektir. Vicdanl› ve sorumluluk sahibi Türk milletinin onurlu çabas› ile,
dünya Darwinizm'in ahlaks›zl›¤›ndan kurtulacak, Kuran ahlak›n›n güzel-
liklerini yaflayacakt›r. 



21. YÜZYIL, ALLAH'IN ‹ZN‹YLE ‹MANLI TÜRK M‹LLET‹'N‹N   

ZAVALLI KADINLAR, ÇOCUKLAR, YAfiLILAR,
ZULME U⁄RAYAN BÜTÜN INSANLAR ‹Ç‹N S‹Z DE
B‹RfiEYLER YAPAB‹L‹RS‹N‹Z

Çeçenistan:
Y›llard›r masum ve sa-
vunmas›z Çeçen halk›
Ruslar taraf›ndan kat-
lediliyor, çarfl›lara, has-
tanelere bombalar ya¤-
d›r›l›yor. 

Filistin:
Filistin halk›, ‹srail'in iflgalci
politikas›na karfl› y›llard›r
mücadele veriyor.  Çok güç-
lü silahlara karfl› taflla, sa-
panla yap›lan bu mücadele
hala devam ediyor.

Çad: 
Çad dünyan›n en fa-
kir ülkelerinden biri.
Ç›kan çat›flmalar ül-
kenin içinde bulun-
du¤u durumu gide-
rek zorlaflt›r›yor. 

Cezayir: 
Ülkede zaman zaman fliddetle-
nen iç savaflta bugüne kadar
pek çok masum insan sebepsiz
yere tutukland›, iflkenceler gör-
dü, toplama kamplar›na
kapat›ld›. 

Lübnan:
Y›llarca süren iç savafl  her
az›nl›¤›n kendisine ait küçük
bölgelerde s›k›fl›p kalmas› ile
sonuçland›. Bu savafl sonucun-
da yüzbinlerce ölü, mülteciler
ve kanl› bir tarih ortaya ç›kt›.

Abhazya:
‹ç savafl›n yan›s›ra
halk, Rus askeri birlik-
lerinin iflgalinin neden
oldu¤u  s›k›nt›lar
yafl›yor.
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           TÜM BU SORUNLARI DÜZELTECE⁄‹ YÜZYIL OLACAK!

Keflmir: 
Hindu yönetimi taraf›ndan
gerçeklefltirilen vahfli katliam-
larda on binlerce Keflmirli
Müslüman öldürülmüfl, kad›n-
lara tecavüz edilmifl, çocuklar
katledilmifltir. 

Do¤u
Türkistan:
Burada yaflayan Uygur
Türkleri, Komünist Çin
rejiminin fliddetli bas-
k›s› alt›ndad›r. Müslü-
man halk› yok etmek
için toplu k›s›rlaflt›rma-
lar, toplu kürtajlar,
hatta nükleer den-
emeler yap›lmaktad›r. 

Sudan: 
‹ç çat›flmalar durmak
bilmiyor. ‹syanc› güçler-
le mücadele eden Su-
dan halk› açl›k ve sefa-
let içinde yaflam›n› sür-
dürüyor. 

Filipinler: 
Filipinler'de bafla
gelen her yönetim
etnik soyk›r›m yap›-
yor. Müslümanlar
ise ciddi bir  ba¤›m-
s›zl›k mücadelesi
veriyorlar.

Endonezya: 
Ülkede çat›flmalar
dur durak bilmiyor,
bask› ve terör son h›-
z›yla devam ediyor.

Dünya ülkelerindeki Müslümanlar›n flu an içinde bulunduklar› kar-
gafla, genel olarak ülkelere hakim olan istikrars›zl›k, açl›k ve sefalet or-
tadad›r. Türk milleti, kimi irtican›n pençesinde olan, kimi iç savafllarla
bo¤uflan dünya Müslümanlar›n› yaflad›klar› s›k›nt›lardan kurtarma
görevini üstlenmeye haz›rd›r.
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Bugün dünyan›n dört bir yan›ndaki Müslüman ülkeler iç çat›flmalar-
la, savafllarla, afl›r› hareketlerle ve türlü s›k›nt›larla
mücadele etmektedir. Filistinlisi'nden Azeri Türkü-
'ne, Özbeki'nden Çeçen'e kadar tüm Müslüman
halklar›, adeta nefeslerini tutmufl bir flekilde bir yar-
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YERYÜZÜNDE ADALET‹N, BARIfiIN VE
KARDEfiL‹⁄‹N SA⁄LANMASI ANCAK KURAN
AHLAKI'NIN YAfiANMASIYLA MÜMKÜN OLACAKTIR

ÇEÇEN‹STAN
Rusya y›llardan bu yana tüm dünyan›n gözleri önünde Çeçen
halk›na karfl› çok büyük bir vahflet uygulamaktad›r. Sadece
son bir y›l içinde yaklafl›k olarak 45 bin sivil ve 3 bin Çeçen
askeri hayat›n› yitirmifltir. 500 bin kifli mülteci durumuna düfl-
müfltür ve halen çok zor flartlar alt›nda hayat›n› devam ettir-
mektedir. Yap›lan k›s›tl› yard›mlar ise yerine ulaflmamakta,
Rus Ola¤anüstü Hal Bakanl›¤› taraf›ndan her türlü yard›ma el
konmaktad›r. 

DO⁄U TÜRK‹STAN
Do¤u Türkistan'daki Müslüman Türk halk›na Komünist Çin
yönetimi taraf›ndan uygulanan fliddetli iflkence, bask›, insan-
l›k d›fl› muamele ve haks›z tutuklamalar yar›m as›rdan fazla
bir zamand›r devam etmektedir. Sadece patlat›lan bomba ve
termo-nükleer bombalar›n sonucunda yaklafl›k olarak 250 bin
kiflinin katledildi¤i tahmin edilmektedir. Son 6 ayda 1700 kifli
kurfluna dizildi, 36.000 kifli kurfluna dizilmek için s›rada bekli-
yor. 

AFGAN‹STAN
Y›llard›r süren iç savafllar nedeniyle bir türlü istikrar ve huzu-
ra kavuflmam›flt›r. Bar›fl›n sa¤lanmas› durumunda Orta Asya
ülkeleri  üzerinde etkisi olaca¤› tahmin edilen Afganistan'daki
bu iç çat›flmalar, d›fl güçlerin etkisiyle devam etmekte, ambar-
golar ise en çok masum insanlar› etkilemektedir. Bu çat›flma-
lar sonucunda 2 milyona yak›n kifli hayat›n› yitirmifltir ve yak-
lafl›k 2.5 milyon kifli mülteci durumuna düflmüfltür.

ENDONEZYA
Dünyan›n en kalabal›k Müslüman ülkesi olan Endonezya'da iç
çat›flmalar fliddetlenerek devam ediyor. Suharto yönetimi al-
t›nda çok büyük bask›lar gören Endonezyal› Müslümanlardan
yüzbinlercesi hayat›n› yitirdi, binlerce insan kay›p, binlercesi
de mülteci konumunda. Daha önceden ‹slami bir yönetime
sahip olan ba¤›ms›z Açe Sumatra, Endonezya hükümeti tara-
f›ndan ilhak edildi¤inden beri ülkede olaylar dinmiyor ve
ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.



F‹LD‹fi‹ SAH‹L‹
19 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 25'ini oluflturan Müslü-
manlar iktidar› bir darbe ile ele geçiren askeri cunta yönetimi
taraf›ndan çok büyük bir katliama maruz b›rak›ld›lar. Yer yer
asker ve polislerin de kat›ld›¤› katliamlarda çok say›da Müslü-
man ya kurflunlanarak ya da ba¤›rsaklar› deflilerek veya ifl-
kence ile öldürüldü. 
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F‹L‹ST‹N
Yar›m as›rdan fazla bir süredir iflgalci ‹srail yönetiminin a¤›r
bask›s› alt›nda hayatlar›n› devam ettirmeye çal›flan Filistin
halk›, özellikle de son aylarda artan fliddet olaylar› nedeniyle
çok büyük zorluklar alt›ndad›r. Her gün birkaç kifli –özellikle
de çocuklar ve gençler- hayat›n› yitirmekte, insanlar bombala-
r›n alt›nda hayat›n› devam ettirmeye çal›flmaktad›r. fiu ana
kadar 100 binden fazla kifli ölmüfl ve 4 milyona yak›n kifli
mülteci konumuna düflmüfltür. 

AZERBAYCAN
Azerbaycan topraklar›n›n yüzde 20'si halen Ermeniler'in iflgali
alt›nda bulunuyor. Ermeni güçleri taraf›ndan çok büyük bir
etnik soyk›r›ma tabi tutulan ülke halk›n›n, büyük bir bölümü
mülteci konumunda yafl›yor. Azerbaycan genelinde oluflturu-
lan 50'den fazla göçmen kamp›nda, 1 milyona yak›n Azeri
Türkü çok büyük yokluklar, salg›n hastal›klarla mücadele
ediyor.

KEfiM‹R
Keflmir'deki Hint zulmü yar›m as›ra yak›n bir dönemdir, flid-
detlenerek devam ediyor. Dünyan›n en önemli alt›n, zümrüt
ve yakut yataklar›na sahip olan Keflmir halk›n›n tek iste¤i din-
lerini rahatça yaflayabilecekleri, çocuklar›n› istedikleri gibi e¤i-
tebilecekleri, huzurlu ve bar›fl dolu bir hayat. fiu ana kadar
yaklafl›k 70 bin Keflmirli Müslüman hayat›n› yitirdi, 5000'e ya-
k›n kad›n tecavüze u¤rad› ve on binlerce insan mülteci olarak
hayat›n› devam ettiriyor. 

d›m eli bekliyorlar. As›rlard›r ‹slam'›n bayraktarl›¤›n› yapan Müslüman
Türk milleti ise modern, ayd›nl›k ve güçlü yap›s›yla, gericilikten ve afl›r›-
l›ktan uzak kat›ks›z din anlay›fl›yla tüm Müslüman ülkelerin sorunlar›n›
çözebilecek, bu flerefli görevi üstlenebilecek en uygun yap›ya sahiptir.
Yeryüzünde eksikli¤i hissedilen adaletin, bar›fl›n ve kardeflli¤in sa¤lan-
mas› Müslüman Türk'ün rahatl›kla baflarabilece¤i bir
ifltir. Türk milletinin ‹slam ahlak›yla birlefltirdi¤i
iman, cesaret, azim, sab›r, irade gibi üstün nitelikleri
dünya milletlerine örnek olacakt›r. 
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TELEV‹ZYONU AÇTI⁄INIZDA,
GAZETEN‹Z‹ OKURKEN
ZULME U⁄RAMIfi,
KATLED‹LM‹fi ‹NSANLARLA
KARfiILAfiMAYACA⁄INIZ
GÜNLER ÇOK YAKINDA
GELECEK…

Rus zulmü alt›nda büyük bir soyk›r›ma
tabi tutulan Müslüman Çeçen halk›, ‹srail'in
iflgalci politikas› ile y›llard›r mücadele eden
Filistin halk›, Keflmir'de Hint zulmüne karfl›
direnen Müslümanlar, Çin hükümetinin bas-
k›s› alt›nda ezilen savunmas›z Uygur Türkle-
ri ve Kosova'da, Bosna'da, Arnavutluk'ta, Su-
riye'de, Filipinler'de, Burma'da, Afganis-
tan'da, Çad'da, Endonezya'da, Eritre'de y›l-
lard›r zulüm gören masum insanlar…

Faflist ve komünist yönetimlerin bütün
dünya halklar›na, özellikle de müslüman
halklara yapt›klar› insanl›k d›fl› katliamlar›
tüm dünya sessizce izliyor. Her gün gazete-
lerde, televizyonlarda gözü yafll› anneler, ke-
fene sar›l› bebekler, sefalet içindeki insanlar,
sakatlar, yaral›lar yer al›yor. Belki herkes olan
bitenleri al›flk›n oldu¤umuz sözlerle k›n›yor,
belki yaflananlar›n vicdani s›k›nt›s›n› çekiyor
ve bu zulmün durmas›n› istiyor. Ancak ger-
çek anlamda çözüm üreten, bu katliamlar›
durduran hiç kimse yok. Sorunlar›n as›l kay-
na¤›n›n dinsizlik oldu¤unu kavram›fl olan
Türk milleti, dünyay› kaplam›fl olan kaosun
üstesinden gelebilecek yegane millettir. 



DARWIN‹ZM'‹N 150 YILDIR SÜREN TAHR‹BATI
BÜYÜKTÜR, ANCAK BÜTÜN BUNLARIN TEK B‹R
ÇÖZÜMÜ VARDIR

Hiç düflündünüz mü? Rusya'da; 
Neden 150 y›ld›r merhamet, hürmet bilinmiyor?
Neden sayg›, flefkat, yard›mlaflma gibi güzellikler yaflanm›yor?
Neden insanlar komünizmin getirdi¤i yoksulluk ve açl›k içinde
k›vran›yorlar?
Neden Rusya denince insanlar›n akl›na ahlaki dejenerasyon
ve sefalet geliyor?
Neden ayn› sistem azg›nlaflarak devam ediyor?
Dinsizlik bir belad›r. Rusya'da yaflananlar Darwinist-materyalist
fikirlerin neden oldu¤u dinsizli¤in, toplumlara getirdi¤i belalardan
sadece birkaç›d›r. 
Tek çözüm insanlar›n Darwinizm'in safsatalar›na
karfl› bilinçlendirilmeleri ve Kuran ahlak›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›d›r. 
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Dünya üzerinde as›rlard›r çözülmeyen,
herkesin de bu flekilde kabul etti¤i pek çok
problem vard›r. Bunlardan biri de fakirlik,
salg›n hastal›klar, savafllar ve tedavi imkan-
lar›n›n eksikli¤i gibi nedenlerle her y›l mil-
yonlarca çocu¤un hayat›n› kaybetmesidir. 

UNICEF'in 2001 raporuna göre her gün
30 bin, bir y›l içindeyse 11 milyon çocuk ön-
lenebilir hastal›klar yüzünden ölmektedir.
Bunun yan›s›ra her y›l çat›flmalar ve savafl
flartlar› nedeniyle 20 milyon çocuk evinden
uzaklafl›p, mülteci konumuna düflmekte ve
çok zor flartlar alt›nda hayat›n› devam ettir-
mek zorunda kalmaktad›r. Ço¤u befl yafl›n
alt›nda olan bu çocuklar›n ölüm nedenleri
ise besin yetersizli¤i, gerekli tedaviyi yapt›-
racak imkanlar› olmamas›, ilaç ihtiyaçlar›n›n
giderilememesi ve zor yaflam koflullar›d›r... 

Ortada çok büyük bir sefalet vard›r ve
gerekli önlemler al›nmazsa, bu sefaletin bü-
yük bir h›zla artmaya devam edece¤i aç›kt›r.
Sadece belirli günlerde bu problemi hat›rla-
yarak ya da yolda karfl›lafl›lan dilenci çocuk-
lara para vererek bu sorunun hallolmayaca¤›
ise ortadad›r. Çözüm için yoksul çocuklar›n
e¤itim, bar›nma, yiyecek, sa¤l›k, giyecek gibi
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S‹ZDEN, FAZ‹LETL‹ VE VARLIKLI OLANLAR,
YAKINLARA, YOKSULLARA VE ALLAH YOLUNDA
H‹CRET EDENLERE VERMEKTE EKS‹LTME
YAPMASINLAR, AFFETS‹NLER VE
HOfiGÖRSÜNLER… (NUR SURES‹, 22)
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ihtiyaçlar›n› karfl›layacak sistemli ve çok güçlü bir çal›flma gerekmektedir. 
Bu ise ancak Kuran ahlak›n›n tam olarak yaflanmas›yla mümkün

olur. Çünkü Allah'a iman eden ve vicdan›yla hareket eden insanlar feda-
kar, hoflgörülü, adaletli, merhametli ve flefkatli karakterleri sayesinde ih-
tiyaç içinde olan her insana tüm imkanlar›yla yard›mc› olacaklard›r. Böy-
le bir ortamda herkes Kuran'da tavsiye edildi¤i gibi kendisi ihtiyaç içinde
oldu¤u halde yiyece¤ini yoksula ve yetime yedirecek, kendisinin be¤en-
meyece¤i fleyleri baflkalar›na vermeyecek, tüm insanlar› da vicdanlar›n›
kullanmaya davet edecektir. 

Dolay›s›yla Kuran ahlak›n›n yafland›¤› bir ortamda çözülmeyece¤i
düflünülen tüm problemler bir anda ortadan kalkacak, bar›fl ve huzur do-
lu yepyeni bir dünya infla edilecektir. Bu flerefli hareketi bafllatacak olan
ise as›rlar boyunca dünyaya nizam vermifl olan iman sahibi Türk milleti-
dir. 
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YOKSULLUK VE SEFALET‹N ORTADAN
KALKMASI ANCAK KURAN AHLAKININ
HAK‹M KILINMASIYLA OLUR

Günümüzde yoksulluk sadece Afrika ülkelerini ya
da Güney Asya'daki fakir ülkeleri ilgilendiren bir prob-
lem olmaktan ç›km›flt›r. Dünyan›n en geliflmifl ülkesi sa-
y›lan Amerika'da yoksulluk içinde yaflayan çocuklar›n
say›s› son 20 y›lda 3 kat›na ç›km›flt›r. 1994'de 3 yafl›n al-
t›ndaki 4 çocuktan birinin yoksulluk içinde yaflad›¤› tah-
min edilmektedir. Dünyan›n dört bir yan›nda çöp kar›fl-
t›rarak yaflam›n› sürdüren, çok az bir para karfl›l›¤›nda
hayat›n› tehlikeye atarak çal›flmak zorunda kalan çocuk-
lar, her türlü olumsuz koflula ra¤men d›flar›da yaflamak
zorunda kalan evsizler, beslenme yetersizli¤inden kay-
naklanan çocuk ölümleri ve bunlar gibi yoksulluktan
kaynaklanan daha pek çok problem bütün dünyan›n
gündeminde yer almaktad›r.

Bir yanda çok büyük bir zenginlik ve refah yaflan›r-
ken, di¤er yanda insanlar›n bir parça ekmek bulamay›p,
açl›ktan hayatlar›n› kaybetmeleri asl›nda çok düflündü-
rücüdür. Çünkü günümüzde dünya nüfusunun 5'te 1'lik
bölümünü oluflturan zenginler, dünya gayri safi has›las›-
n›n 5'te 4'ünü denetimleri alt›nda tutuyorlar. Bu, baz› in-
sanlar›n çok büyük bir zenginlik, refah içinde yaflarken,
dünyan›n çok büyük bir bölümünü oluflturan fakirleri,
ihtiyaç içinde olan masum çocuklar› görmezden gelme-
leri anlam›na gelmektedir. 

Tek çözüm Kuran ahlak›n›n insanlar aras›nda ha-
kim olmas›d›r. Allah dünya zenginliklerinin toplumun
çok küçük bir kesiminde toplanmas›n› "...Öyle ki (bu
mallar ve servet) sizden zengin olanlar aras›nda dö-
nüp-dolaflan bir devlet olmas›n." (Haflr Suresi, 7) aye-
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tiyle yasaklam›fl, "Onlar›n mallar›nda dilenip-isteyen (ve iffetinden do-
lay› istemeyip de) yoksul olan için de bir hak vard›r. (Zariyat Suresi, 19)
ayetiyle de yoksullara yard›m› emretmifltir.
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Yavrular›n› a¤z›nda tafl›yan timsahlar, yavrular›na
yuva yapmak için günlerce çal› ç›rp› toplayan, sürüsünü
tehlikeden korumak için ç›¤l›k atarak veya yaral› taklidi
yaparak düflman›n dikkatini üzerine çeken kufllar, kendi-
lerini düflmanlar› ile genç zebralar›n aras›na atarak ölü-
mü göze alan zebralar, aylarca yumurtalar›n› ve yeni do-
¤an yavrular›n› hiç k›p›rdamadan, kar f›rt›nalar›n›n al-
t›nda, bir kez dahi yemek yemeden ayaklar›n›n aras›nda
tafl›yan penguenler... Bu davran›fllar›n birço¤unda, insa-
n›n hayret ve flaflk›nl›kla karfl›lad›¤› fedakarl›k örnekleri
vard›r. Ancak hayvanlar ak›l, vicdan, bilinç gibi özellikler-
den yoksundur. Onlar bunlar› Allah'›n ilham› ile yaparlar. 

Ak›l, vicdan ve fluur sahibi insanlar, fedakarl›¤›, mer-
hameti, ince düflünceyi ve di¤er güzel ahlak özelliklerini
hayvanlardan örnek almazlar. ‹nsanlar için tek rehber ve
tek örnek Kuran ve Allah'›n elçileridir. 

Darwinistler ise, kendilerini hayvanlarla özdefllefltir-
dikleri için, hayvanlar›n kavga, mücadele, ac›mas›zl›k gi-
bi davran›fllar›n› örnek al›rlar. Hayvanlar gibi çat›flman›n,
savaflman›n, ac›mas›z olman›n insan›n do¤al yap›s› oldu-
¤una inan›rlar. Bir insan›n, kendini hayvanlarla bir tut-
mas›, onlar gibi yaflayabilece¤ine, onlar için geçerli olan
kurallar›n kendi için de geçerli oldu¤una inanmas› bü-
yük ak›ls›zl›kt›r. Böyle bir inanç, dünyay› en vahfli or-

manlardan daha tehlikeli ve ac›mas›z bir hale getirir. 
Yüksek ahlak sahibi Türk milleti, hiçbir

zaman Darwinizm'in bu safsatalar›na inan-
mad›¤›, kendisine her zaman Kuran'› ve pey-
gamberleri örnek ald›¤› için Darwinizm'in a¤›r
tahribat›n› yaflamam›flt›r. Tüm dünya insanlar›-
na güzel bir örnek teflkil etmektedir.

AKIL VE V‹CDAN SAH‹B‹ ‹NSANLAR, HAYVANLARI
DE⁄‹L, KURAN'DA BAHSED‹LEN
AHLAKI ÖRNEK ALIRLAR
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"TANEY‹ VE ÇEK‹RDE⁄‹ YARAN
fiÜPHES‹Z ALLAH'TIR" (Enam Suresi, 95)

Hindistan cevizi palmiyesi tohumlar›n› suyla tafl›yan bitkilerdendir.
Bu bitkinin tohumlar› suya karfl› çok dayan›kl› olacak flekilde yarat›lm›fl-
lard›r. Bu tohumlar suda yapt›klar› 80 günlük uzun yolculuktan sonra ka-
raya ulaflt›klar›n› "anlad›klar›nda" çimlenmeye bafllarlar. Bu, son derece
özel bir durumdur. Çünkü bilin-
di¤i gibi bitki tohumlar› suyla te-
mas ettikleri anda çimlenmeye
bafllarlar. Ancak hindistan cevizi
palmiyesi bu konuda ayr›cal›kl›-
d›r. E¤er palmiye tohumlar› da
di¤erleri gibi suyla temas eder et-
mez hemen çimlenmeye bafllasa-
lard› soylar› çoktan tükenmifl
olurdu. Oysa bu tohumlar›n çim-
lenmelerindeki hassas ölçüler se-
bebiyle bitki as›rlard›r neslini de-
vam ettirmifltir.

Tohumlar›n, kabuklar›ndaki
suya dayan›kl› yap›lar›, içlerinde-
ki besinlerin miktar›, karaya ulafl-
ma vakitleri gibi özelliklerindeki
hesaplamalar hiç kuflkusuz ki
kendi zeka ve kabiliyetleriyle ger-
çekleflmifl de¤ildir.

Tüm bu hassas ölçüler, to-
humlar› yaratan, onlar›n ihtiyaç-
lar›n› bilen, sonsuz ak›l ve ilim sa-
hibi Allah taraf›ndan kusursuzca
ayarlanm›flt›r. Kuran'da bu ku-
sursuz denge flöyle bildirilir:

"Yere (gelince) onu döfleyip yayd›k, onda sars›lmaz da¤lar b›rakt›k
ve onda herfleyden ölçüsü belirlenmifl ürünler bitirdik." (Hicr Su-
resi, 19)

Hindistan cevizi palmiyesi tohumu
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Bilindi¤i gibi, a¤açlar ihtiyaçlar› olan suyu kökleri arac›l›¤› ile top-
raktan al›rlar. Peki, metrelerce uzunluktaki a¤açlar›n en uç dallar›ndaki
yapraklara kadar suyun nas›l ulaflt›¤›n›, o yüksekli¤e hiçbir pompa veya
hidrofor sistemi olmadan nas›l ç›kt›¤›n› hiç düflünmüfl müydünüz?

Bunun için a¤açta çok detayl› bir sistem bulunmaktad›r. A¤ac›n kök-
lerinden gövdeye ve dallara do¤ru uzanan, "odunsu doku" olarak adlan-
d›r›lan ince borulardan oluflan bir sistem suyu tafl›r. Ancak, suyun, a¤aç
içine yerlefltirilen bu su borular›ndan bir flekilde yukar›ya do¤ru çekilme-
si gerekmektedir. Bu ise, fizik kurallar›n›n kusursuz uyumu ile gerçekle-
flir.

Her yaprakta karbondioksitin girip suyun buharlaflt›¤› küçük göze-
nekler bulunur. Su  molekülleri yap›lar› gere¤i birbirlerine yap›flmaya e¤i-
limlidir ve su yapraktan buharlafl›rken, yapraktaki su altta kalan suyu
"çeker" ve bu flekilde topraktan a¤ac›n dallar›na kadar uzanan bir "yuka-
r›ya do¤ru çekme hareketi" oluflur. Su yapra¤a ve sonra havaya hareket
ettikçe, odunsu dokuda bir gerilim meydana gelerek köklerden daha faz-
la su çekilir.

Tek bir gözenek, a¤ac›n içinde bulunan suya sadece çok az bir çekme
kuvveti uygulayabilse de, a¤ac›n tüm yapraklar› üzerinde bulunan çok
say›da gözenek, büyük bir a¤açta bir gün içinde 400 litreden fazla su çe-
kebilecek bir güç oluflturabilir. Bu tasar›m›n en muhteflem özelliklerinden
biri, a¤ac›n bu hidrolik tafl›ma sisteminin çal›flmas› için bir çaba harcama-
mas›d›r; bu görevi, günefl enerjisi ile harekete geçerek buharlaflma yerine
getirir. Fakat bu mühendislik harikas›nda bir risk de bulunmaktad›r. Da-
ha kuru olan hava, suyu a¤açtan daha güçlü bir biçimde d›flar› çeker. Bu-
harlaflma suyu yukar›ya do¤ru çekerken, su moleküllerinin birbirlerini
çekmeleri nedeniyle biraz direnç meydana gelir ve su lastik bir bant gibi
esner. Bunun sonucunda su kolonunda bir boflluk oluflur ve bir hava ka-
barc›¤› fleklini al›r. Hava kabarc›¤›n›n oluflturdu¤u boflluk giderilmeden,
a¤aç köklerinden yukar›ya su çekilemez. 

EVR‹MC‹LER‹N MANTIK HEZ‹MET‹N‹ GÖSTEREN
B‹R OLAY: A⁄AÇLARDAK‹ MÜHEND‹SL‹K
HAR‹KASI
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Ancak, a¤açlar su kolonlar›-
n›n bu tür hareket etmesini önle-
yecek bir uyuma sahiptirler. Su-
yun gözenekleri terk ederken
oluflturdu¤u gerilim belirli bir se-
viyeyi aflarsa, baz› yapraklar›n
üzerinde bulunan delikler hemen
kapan›rlar ve buharlaflman›n çe-
kim etkisini azalt›rlar. Böylece
hava kabarc›¤› oluflmas›n› engel-
lerler ve a¤ac›n dallar›n›n ve yap-
raklar›n›n susuz kalmas› ve a¤a-
c›n ölmesinin önüne geçerler. 

Görüldü¤ü gibi, her gün de-
falarca önlerinden geçip gitti¤i-
miz a¤açlarda böylesine kusur-
suz bir sistem yer almaktad›r. Da-
has›, bu, a¤açlar›n sahip oldu¤u
kusursuz tasar›m›n sadece küçük
bir parças›d›r. Sadece suyun a¤a-
c›n her noktas›na ulaflmas› için,
fizik kurallar› ve mühendislik bil-
gisi bir arada kullan›lm›fl ve ku-
sursuz bir denge ve tasar›m olufl-
mufltur. 

Darwinistler, tüm bu kusur-
suzlu¤un tesadüfen geliflti¤ini id-
dia ederler. Yani tesadüfler su moleküllerinin birbirini çekmesi, buharlafl-
ma, gerilim vs gibi fizik kurallar›n› kullanarak, bir mühendis gibi düflün-
müfller ve a¤açlar›n içine su borular›n› döflemeyi dahi unutmayarak, böy-
le bir harika meydana getirmifllerdir. 

Darwinistler, inan›lmaz olaylara "bilimsel gerçeklermifl" gibi inan›r-
lar. Darwinistler'in mant›k hezimeti, içinde bulundu¤umuz y›llarda tüm
aç›kl›¤› ile ortaya ç›km›flt›r.

Su a¤aca ince köklerden ve kökteki tüy-
cüklerden girerek odunsu dokudan
yukar›ya do¤ru ç›kar ve yapraklarda bulu-
nan gözeneklerden buharlafl›r.
E¤er kuru hava a¤açtan suyu çok büyük
bir kuvvetle d›flar›ya çekerse, bu su tafl›ma
sistemi aniden bozulabilir. Bu tür bir fe-
lakete engel olmak için a¤aç, fluurlu bir
hareketle gözeneklerini kapat›r. 

a¤aç
gövde
kesiti

Kökler

yaprak kesiti
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SONBAHAR GEL‹NCE YAPRAKLARI DÖKEN 
B‹L‹NÇL‹ HÜCRELER

Sonbahar yaklafl›p günler k›salmaya bafllad›¤›nda, yaprak hücreleri
sonbahar›n gelmek üzere oldu¤unu anlar. Bunun üzerine ilk olarak yap-
ra¤›n büyüme hormonu, üreme oran›n› düflürmeye bafllar. Daha sonra,
yaprak sap›n›n dala ba¤land›¤› noktada yeni hücreler ürer. Ve bu hücre-
ler, sanki biri kendilerine ne yapmalar› gerekti¤ini bildirmifl gibi bu ba¤-
lant› noktas›n›n üzerinde mantardan bir yatak olufltururlar. Bu noktaya
"Apsis noktas›" denir. Bu mantardan yatak, yapra¤›n dala olan ba¤lant›s›-
n› oldukça zay›flat›r. 

Tam bu s›rada, yaprak hücreleri bu sefer "etilen" olarak bilinen yeni
bir hormon üretmeye bafllarlar. Bu gaz biçimindeki hormon yapra¤›n da-
la ba¤lant›s›n›n zay›flat›lmas› ifllemini daha da h›zland›r›r. Ve art›k yap-
rak en ufak bir esintide dahi daldan düflecek duruma gelir. 

Ancak, yapra¤›n düflmesi ile hücrelerin görevi tamamlanm›fl say›l-
maz. Bu defa hücreler, apsis noktas›nda, yapra¤›n kopmas›ndan meyda-
na gelen yaran›n üzerini hemen bir mantar tabakas› ile kaplarlar ve böy-
lece yaray› tedavi ederler. 

‹flte her sonbahar yerde gördü¤ünüz yapraklar, burada k›saca anlat›-
lan birçok biyokimyasal olay neticesinde dökülürler. 

Belki bugüne kadar varl›¤›n› hiç düflünmedi¤iniz bu a¤aç hücreleri,
ard arda gerçeklefltirdikleri olaylarla adeta ak›l ve bilinç gösterisi yap-
maktad›rlar. Bir düflünün:

• a¤aç hücreleri, sonbahar›n gelmek üzere oldu¤unu nas›l anlayabil-
mektedir?

• sonbahar›n yaklaflt›¤›n› anlad›¤›nda hangi irade, ak›l ve bilinçle
yapraklar› üzerinden atmak için haz›rl›k yapmaya bafllamaktad›r? 

• bu hücreler, büyüme hormonu, mantar, etilen gibi kompleks kim-
yasal maddeleri üretmeyi, bunlar›n formüllerini, etkilerini, faydalar›n›
nereden bilmektedirler? 

• ayn› hücreler, a¤ac›n yaras› oldu¤unu nas›l farkedip, bu yaran›n
mantarla tedavi olaca¤›n› nas›l bilmektedirler? 
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• bunlar›n d›fl›nda bu hücreler, ayn› hormonlar› neden yaz›n veya
ilkbaharda de¤il de, sadece sonbaharda üretmektedirler? Onlara bu emri
veren, bu yolu gösteren kimdir? 

Bilinç, ak›l ve bilgi sahibi olmayan atomlar›n birleflip, bu kadar kap-
saml› ve organize bir olay›, yüz milyonlarca y›ld›r, dünyan›n her köflesin-
de, trilyonlarca a¤açta, hiçbir zaman aksatmadan ve flafl›rmadan sürdür-
meleri kesinlikle imkans›zd›r. 

Tüm bu a¤aç hücrelerine yapt›klar› iflleri ilham eden, onlara emriyle
istediklerini yapt›rtan elbetteki sonsuz kudret, ak›l ve bilgi sahibi olan
Rabbimiz Allah't›r. Çünkü;

yaprak sap›

Apsis

dal

gelecek y›l›n tomurcu¤u

"O, B‹LMEKS‹Z‹N B‹R
YAPRAK DAH‹ DÜfiMEZ..."

(ENAM SURES‹, 59)

Sonbahar›n yaklaflt›¤›n› anlayan a¤aç dal› yapra¤› üzerinden atmaya haz›rlan›yor.
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TAB‹ATA DO⁄RU GÖZLE BAKIN

Evrim teorisi, tarih boyunca insanl›¤a karfl› söylenen en büyük ya-
lanlardan biridir. Nice insan, kendilerine "bilim adam›" süsü veren evrim-
ciler taraf›ndan, fluursuz do¤an›n kendili¤inden harika bir düzen olufltu-
rabilece¤ine inand›r›lm›flt›r. 

Oysa baflta biyoloji olmak üzere geliflen bilimlerin hepsi bugün bu
konuda ortak bir gerçe¤i göstermektedir: Yeryüzündeki tek bir canl› bile
fluursuz tesadüflerin eseri olamaz. fiuursuz tesadüfler, de¤il bir canl›, tek
bir protein bile oluflturamazlar. Canl›l›¤›n en küçük birimini bile olufltur-
maktan aciz olan rastlant›lar nas›l olup da bir a¤ac›, o a¤ac›n dallar›nda
yetiflen lezzetli elmay›, o elmay› ustaca koparan eli, ›s›ran diflleri, ö¤üten
mideyi, elmadan vücuda en gerekli maddeleri emen ba¤›rsaklar› ve bun-
lar›n hepsini vücuda da¤›tan damarlar› ve kan› yaratabilir? Rastlant›lar›n
zamanla böyle harika sistemler oluflturabilece¤ini iddia etmenin, koskoca
bir flehrin çölün ortas›nda caddeleri, binalar›, su, elektrik ve di¤er tüm sis-
temleriyle birlikte hem de kendi kendini yenileyecek flekilde "kendili¤in-
den" meydana geldi¤ini iddia etmekten hiçbir fark› yoktur.



Bir insan›n önüne bir avuç mineral ve vitamin kar›fl›k olarak konul-
sa, bunlar›n içinden ifline yarayanlar› seçmesi istense ne kadar baflar›l›
olabilir? Ancak bir insan›n baflar›l› olamad›¤› bu alanda,
bitkiler mükemmel bir baflar›ya sahiptirler. 

Topra¤›n içinde yüzlerce mineral bulunur. Bitkiler
bu çok say›daki mineral içinden sadece ihtiyaçlar› olan 13
tanesini seçip al›rlar. Bu seçim, bitkilerde bas›nç sistemi-
nin tersine iflleyen pompalar taraf›ndan yap›l›r. Bu pom-
palar yaln›zca mineralleri bitki içinde da¤›tmakla kalmaz,
ayn› zamanda bitki için gerekli olan maddeleri de tespit eder ve toprak-
tan çekerek bitki içinde da¤›t›rlar.  

Peki bu fluuru bitki hücrelerine veren nedir?
Yeryüzündeki bütün

canl›lar için önemli olan bit-
kileri ortaya ç›karan ve on-
lara sahip olduklar› özellik-
leri veren Allah't›r.

Allah üstün güç sahibi
olan, kusursuzca yaratan-
d›r.

Bitkilerin bu özelli¤i
yeryüzündeki milyonlarca,
milyarlarca iman hakikatin-
den biridir. ‹man hakikatle-
ri imanl› bir Müslüman›n
derinli¤ini artt›r›r. Ayr›ca
bu gibi bilgiler bir baflka in-
sana anlat›ld›¤›nda ço¤u
kere hidayetine sebep olur.
Bir kiflinin iman›na vesile
olmak da önemli bir ibadet-
tir. 
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B‹TK‹LER S‹ZDEN DAHA MI B‹L‹NÇL‹?
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BALIKLARDAK‹ BENZERS‹Z DUYU S‹STEM‹

Yüzlerce kiflilik omuz omuza bir kalabal›k içinde oldu¤unuzu düflü-
nün. Herkesin sürekli bir biçimde bir sa¤a bir sola olmak üzere rastgele
hareket etmesi istense, üstelik karanl›kta. Hiç kimseye çarpmadan kalaba-
l›¤a uyman›z mümkün olabilir mi? fiüphesiz hay›r! 

Bizim için imkans›z olan bu hareket bal›klar için çok kolayd›r. Çün-
kü bal›klar "yanal çizgi" olarak adland›r›lan mükemmel bir duyu sistemi
ile yarat›lm›fllard›r. Bu sistem, vücudun her iki yan›nda boyuna uzanan

noktalar veya kesik çizgi-
ler halindedir. Sistemin
duyu hücreleri, deri alt›n-
da bir kanal içerisinde yer
al›r. D›fl ortamda olabile-
cek en küçük bir bas›nç
de¤iflimi, su dalgalanmas›,
ak›nt› fliddeti ve yönü bu
organlarla saptan›r.

Bal›klar bu duyular›-
n›n arac›l›¤› ile titreflimleri

yar› hissedebilir ve yar›  duyabilirler. Yemlerinin yerini veya düflmanlar›-
n›n konumunu belirleyebilirler, en bulan›k su ak›nt›lar›n›n içerisinde yön-
lerini bulabilirler. Ayr›ca, sudaki en ufak ›s› ve bas›nç de¤iflimlerini de
fark edebilirler.  Yanal çizgi özellikle yak›ndaki düflük frekansl› titreflimle-
re duyarl›d›r mesela k›y›daki ad›mlara veya suyun yüzeyine düflen bir
cisme... K›y›da konuflabilir, flark› söyleyebilir veya radyo dahi çalabilirsi-
niz ancak bal›klar bunlardan ürkmeyeceklerdir. Ancak suyla ba¤lant›s›
olan bir fleyi hareket ettirirseniz, örne¤in iskeleyi sarsarsan›z, ya da suya
tafl atarsan›z tüm bal›klar ortadan kaybolacaklard›r.

Bal›¤›n bu duyu organ› oldukça kompleks bir yap›dad›r. Evrim teori-
sinin iddia etti¤i gibi bal›¤›n böyle bir mekanizmaya ihtiyaç duyup, ken-
di iradesiyle  böyle bir yap› ortaya ç›karmas› imkans›zd›r. Böyle kusursuz
bir duyu sisteminin rastgele tesadüflerle, zaman içinde aflama aflama
oluflmas› ise mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla bu sistemin tek bir defada ku-
sursuz bir biçimde Allah taraf›ndan yarat›lm›fl oldu¤u aç›kt›r.
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"DÖRT GÖZLÜ" BALI⁄IN MUHTEfiEM
OPT‹K TASARIMI 

Anableps ad›n› tafl›yan ve "dört gözlü" olarak tan›nan bir bal›k türü,
suyun hem içinde hem de d›fl›nda son derece iyi görebilir. Dört gözlü ba-
l›¤›n gerçekte her birinde ikifler mercek bulunan iki gözü vard›r. Bal›k he-
men hemen su seviyesinde yol al›rken, yüzeyin üzerinde kalan göz be-
bekleri ile havay› taramakta, yüzeyin alt›nda kalan alt göz bebekleri ile de
su dünyas›n› incelemektedir. Bal›¤›n her bir gözü iki ayr› odaklama siste-
mine sahiptir. Her odaklama sistemine ait mercek de bulundu¤u ortama
özel bir k›r›lma aç›s›na sahiptir. 

Bal›¤›n suyun ve havan›n fiziksel özelliklerine göre bir optik sistem
tasarlay›p her ikisini tek bir göze monte etmesi mümkün de¤ildir. Evrim
teorisi henüz tek bir gözün ortaya ç›k›fl›n› aç›klayamazken "dört gözlü ba-
l›¤›n" kökenine dair hiçbir aç›klama getiremeyece¤i ortadad›r. Dört gözlü
bal›¤›n kökenine iliflkin söylenebilecek tek fley vard›r o da; "herfleye gücü
yeten ve bütün canl›lar› yaratan" Allah taraf›ndan harikulade bir sistem-
le, kusursuzca yarat›lm›fl oldu¤udur.
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ALLAH ÖRNEKS‹Z YARATANDIR

Denizalt›larda bulunan dal›fl tanklar› suyla dolunca gemi sudan da-
ha a¤›r hale gelir ve dibe dalar. E¤er tanktaki su, bas›nçl› hava ile boflalt›-
l›rsa, denizalt› tekrar su yüzüne ç›kar. 

Nautilus ad› verilen bir deniz hayvan› da ayn› yöntemi kullan›r. Na-
utilusun vücudunda 19 cm. çap›nda salyangoz kabu¤u biçiminde spiral
bir organ vard›r. Bu organda birbiriyle ba¤lant›l› 28 tane "dal›fl hücresi"
bulunur. Peki ama, nautilus suyu boflaltmak için gerekli bas›nçl› havay›
nereden bulur? 

Nautilusun vücudunda biyokimyasal yolla özel bir gaz üretilir ve bu
gaz kan dolafl›m› ile hücrelere aktar›larak hücrelerden suyun ç›kmas› sa¤-
lan›r. Bu flekilde nautilus avlan›rken ya da düflmanlar›ndan kaçmak için
daha derine inebilir veya yüzeye ç›kabilir. 

Bir denizalt› sadece 400 metre dibe dalabilirken, nautilus için 4000
metre derinli¤e dalmak son derece kolayd›r. Bu derinlikte nautilusun
üzerindeki suyun etkisi, hayvan›n her cm2'sine 400 kilodan fazla a¤›rl›¤›n
etkimesiyle eflde¤erdir. 

fiüphesiz nautilusun gaz üretecek bir kimyasal tepki-
meyi bilmesi, bu tepkimeyi gerçeklefltirecek yap›y›
kurmas› ya da üzerindeki tonlarca yü-
ke dayanacak bir kabuk tasar›m› yap-
mas› asla mümkün de¤ildir. Böylesi-
ne üstün bir tasar›m ancak herfleyi ör-
nek almaks›z›n, kusursuzca yaratan
Allah'›n eseridir.
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B‹R KERTENKELE ATOM MÜHEND‹S‹
OLAB‹L‹R M‹?

Geko bir kertenkele türüdür. Bu sü-
rüngen bir tek parma¤› ile  bir yüzeye as›l›
kalabilir veya camdan bir tavanda
baflafla¤› yürüyebilir. 

Gekonun parmak uçlar›
"setae" ad› verilen özel bir do-
ku ile kapl›d›r. Bu dokuda k›l
benzeri uzant›lar yer al›r ve bu uzan-
t›lar›n uçlar› da yüzlerce mikros-
kobik uca ayr›lmaktad›r. Her
bir ucun kal›nl›¤› milimetrenin
befl binde biri kadard›r. Geko-
nun aya¤›ndaki milyonlarca
mikroskobik uç, de¤dikleri yüzeydeki atomlar›n
çekim kuvvetini kullanarak o yüzeye bir tutkal gibi

yap›fl›r. Bu durum kuantum
fizi¤inde Van Der Waals kuvveti ola-

rak adland›r›lmaktad›r.
Milyonlarca y›ld›r var

olan bir sürüngenin ancak
son yüzy›lda keflfedilen
atomu ve onun çekim
gücünü bilmesi, kendi-
sini onu kullanabilecek
sistemler ile donatmas›
imkans›zd›r. Hiç flüphe-

siz atomu ve onun özel-
liklerini kullanan bu hay-

van› kusursuz olarak yaratan
Allah't›r.
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ÖRÜMCEK VE DAH‹YANE "A⁄ GERME TEKN‹⁄‹"

Aralar›nda 2 metre mesafe olan iki duvar aras›na 2,5 metre uzunlu-
¤undaki bir ipi gergin olarak tutturman›z gerekse ne yapard›n›z?

Bir tür bahçe örümce¤i benzer (hatta daha karmafl›k) bir problemi
flöyle çözmektedir:

Bahçe örümce¤i bazen a¤lar›n› aralar›ndaki aç›kl›¤›n çok fazla oldu-
¤u iki dal veya kirifl aras›nda kurar. Böyle a¤lar oldukça büyük oldu¤un-

dan av yakalama kapasiteleri de büyük-
tür. Ne var ki a¤›n büyük olmas› za-
manla gerginli¤inin, dolay›s›yla da av
yakalamadaki baflar›n›n, azalmas›na
neden olur.

Örümcek, bu durumda a¤› yenile-
mek yerine son derece flafl›rt›c› bir ifl ya-
par: 

A¤›n merkezine gelerek buradan
yere kadar uzanan bir iplikçik salg›lar.
‹plikçi¤in yerdeki ucuna minik bir tafl
tutturur. A¤a geri döner ve iplikçi¤i çe-
kerek tafl›n yerden yukar› kalkmas›n›
sa¤lar. Örümcek, tafl havada iken ba¤l›
oldu¤u iplikçi¤i, a¤›n ortas›na yeniden
s›k›ca tutturur.  A¤, ortas›ndan sarkan
bu a¤›rl›¤›n kendisini merkezden afla¤›
do¤ru çekmesi nedeniyle gerilir.

Peki örümcek böyle üstün bir tek-
ni¤i nereden bilmekte ve nas›l baflar›yla kullanabilmektedir? Üstelik mil-
yonlarca y›ld›r ayn› cins her örümcek, ayn› teknikle a¤lar›n› örmektedir.
Örümce¤in böyle bir tekni¤i kullanabilmesi için, bunu kendisine ilham
eden bir "irade sahibine" ihtiyac› vard›r. Bu irade örümce¤in kendisine ait
de¤ildir. Bu iradenin sahibi; herfleyin sahibi olan, herfleye gücü  yeten, bü-
tün canl›lar› yönlendiren, yapmalar› gereken iflleri onlara ilham eden
Allah'a aittir.
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SUYUN ALTINDA DA A⁄ ÖREN YETENEKL‹ VE
B‹L‹NÇL‹ ÖRÜMCEKLER

Yaflam›n›n büyük bir bölümünü suyun alt›nda geçiren bir örümcek
türü, tüm di¤er örümcekler gibi, kendine ipekten bir a¤ örer. Bunu yapar-
ken de, bir seri ak›lc› ve bilinçli tav›rlar gösterir. 

• Sualt› bitkilerini destek olarak kullanan su örümce¤i, önce iki uy-
gun nokta aras›na kendi üretimi olan ipekten bir köprü hatt› çeker ve ya-
vafl yavafl çan fleklinde bir a¤
oluflturur.

• Bu arada hava alabilmek
için düzenli olarak suyun yüzüne
ç›kar. S›rt›ndaki uzun tüyler ise
solunum için gereken havay› ta-
baka halinde tutarlar. 

• A¤ örülüp tamamland›¤›n-
da, örümcek, s›rt›ndaki tüyler
aras›nda kalan bu havay› çan›
doldurmakta kullan›r. Sonunda
da havayla dolu olan bu sualt› ça-
d›r›n›n içine yerleflir. 

Avucunuzun içi kadar küçük bir canl›;
• Nas›l olur da, kendisine verilen özellikleri en uygun flekilde kul-

lanmay› bilebilir? Örne¤in karn›ndan ç›kan iple a¤ örmesi gerekti¤ini,
tüylerine dolan havayla bu a¤› doldurmas› gerekti¤ini ona bildiren, gös-
teren nedir? 

• Dünyan›n her yerinde, ilk var oldu¤undan beri bu örümcek türü
suyun alt›nda çan fleklinde bir a¤ örmekte, a¤›n› örerken tamamen ayn›
yöntemleri kullanmaktad›r. Hepsine birden ayn› yöntemleri ö¤reten güç
nedir? 

Evrimciler, do¤an›n örümce¤i bunlar› yapacak flekilde programlad›-
¤›n› iddia ederler. Oysa do¤a tafltan, topraktan oluflan, ak›l ve fluurdan
yoksun bir varl›kt›r. Akl›n ve fluurun sahibi Allah't›r. Allah, kendi sonsuz
ilminden örümce¤e ilham etmektedir.
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2 GRAMLIK GÜVEY‹ TAKL‹T EDEN
150 TONLUK SAVAfi TEKNOLOJ‹S‹

Modern ça¤›n ordular›n›n kulland›¤› AWACS uçaklar› sald›r› an›n›
ve yönünü önceden bilecek flekilde tasarlanm›flt›r. AWACS'lar yüz mil-
yonlarca dolar harcanarak kurulan tesislerde, yüzlerce bilimadam› ve
mühendisin çal›flmas›n›n ürünüdür. Bu uçaklar, üzerlerindeki dev radar›
ve karmafl›k bilgisayar sistemlerini kullanarak kendilerinden çok uzaklar-
daki düflman›n faaliyetlerini gözetleyebilir. 

Do¤adaki bir canl› ise, tüm yaflam› boyunca AWACS ile k›yaslanabi-
lecek üstün bir beceriyi ortaya koyar: Baz› güveler sineklerden farkl› ola-
rak t›pk› AWACS uçaklar›ndaki gibi, bir "erken uyar›" sistemi ile donat›l-
m›fllard›r. Bu güveler kanatlar›n›n alt›ndaki kulaklar› sayesinde, düflman-
lar› olan yarasan›n yayd›¤› ses dalgalar›n› 100 m. uzaktan duyabilirler.
Böylece düflmanlar›n›n koordinatlar›n› ve kendilerini hedef alan bir sald›-
r›ya bafllay›p bafllamad›klar›n› belirleyebilirler. 

Bir yanda 150 ton a¤›rl›¤›nda, kanat aç›kl›¤› 40 m. boyu ise 44 m.'yi
bulan AWACS uça¤›, di¤er yanda birkaç gram a¤›rl›¤›nda kanat aç›kl›¤›
2,5 cm olan 2 cm. boyundaki güve… ‹kisi de ayn› teknolojik özellikte. Üs-
telik AWACS'›n uçmas› için 9.5 ton uçak benzini gerekirken, güvenin bu
ifl için bir kaç miligram bitki özsuyu almas› yeterli… AWACS'›n radar›n›n
ve bilgisayarlar›n›n ifllemesi için kilometrelerce kablo kullan›l›rken, güve-
nin mükemmel alg›lama sistemi için sadece iki k›sa sinir lifi yeterli…

‹nsanl›¤›n yüzlerce y›ll›k bilimsel birikiminin, tonlarca a¤›rl›ktaki
uçaklara ancak s›¤d›rabildi¤i erken uyar› sistemleri, birkaç graml›k güve-
nin kanatlar› alt›nda kibrit ucu kadar bir alanda gerçeklefltiriliyor. 

‹nsanlar›n tüm imkanlar›n› seferber etmesine karfl›n, benzerini bile
yapmakta zorland›¤› böyle bir sistem, küçücük güvenin bedeninde Allah
taraf›ndan kusursuzca yarat›lm›flt›r.
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B‹LD‹⁄‹N‹Z, B‹LMED‹⁄‹N‹Z BÜTÜN CANLILARI
YARATAN  YÜCE ALLAH'TIR

Polyphemus güvesinin erkekleri genifl, tüylü duyargalara sahiptir.
Bu duyargalar bir difli güvenin kokusunu birkaç kilometre uzaktan fark
edebiledecek kadar hassast›r. Hatta difli saatte yaln›zca 1 gram›n milyar-
da biri kadar koku salg›lasa bile er-
kek güveler bunu fark etmekte zor-
lanmazlar. Güvenin koku alma du-
yusunun bu kadar etkili olmas›n›n
bir nedeni, her bir duyargan›n yak-
lafl›k 17.000 tüycü¤e sahip olmas›-
d›r. Her bir tüycük de, binlerce koku
alma gözene¤ine sahiptir. ‹flte bu
özel tasar›m güvelerin koku alma
duyarl›l›¤›n› inan›lmaz derecede ar-
t›r›r. 

Güveler bu kusursuz alg›lama
yetene¤ini nas›l kazanm›fllard›r? 

Küçücük bir güvenin bedenin-
de 17.000 tüycüklü ve her bir tüy-
cükte binlerce gözenek olan bu yap›
nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Tesadüflerin bir böcek-
te böylesine geliflmifl koku
alg›lay›c› bir sistem var et-
mesi imkans›zd›r. Düflün-
me yetene¤i olan, ak›l sahi-
bi her insan böyle bir iddi-
an›n mant›ks›zl›¤›n› hemen
anlayacakt›r. Güveler Allah
taraf›ndan bu ola¤anüstü
özelliklerle birlikte yarat›l-
m›fllard›r.
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KÖPEKBALIKLARININ HASSAS ALGILAYICILARI

Köpekbal›klar› sudaki tüm titreflimleri, suyun ›s›s›ndaki de¤iflimleri,
tuzluluk oran›n› ve özellikle de hareket halindeki canl›lar›n yol açt›¤›
elektrik alan›ndaki küçük de¤ifliklikleri bile hissedebilirler. Bunu, "Loren-
zini ampulleri" olarak adland›r›lan özel organlar› sayesinde gerçekleflti-
rirler. Bu organlar, bafl›n ve hayvan›n yüzündeki sivri k›sm›n üstünde bu-
lunan gözeneklere ba¤l›d›rlar. Ve elektrik alg›lay›c›s› (elektroreseptör) ola-
rak son derece hassast›rlar. 

Yaral› bir bal›k suyun içinde ç›rp›nd›¤›nda camgöz köpekbal›klar›n›n
tüm duyular› alarma geçer. Bal›ktan yay›lan sualt› sesleri (düflük frekans-
l› titreflimler) köpekbal›klar›n› çeker. Avlar›na yaklaflt›klar›nda Lorenzini
ampulleri çok daha belirgin biçimde çal›flmaya bafllar. Öyle ki köpekbal›k-
lar› yaral› bal›¤›n kalp at›fllar›n›n ve kaslar›ndaki kas›lmalar›n yol açt›¤›
çok küçük elektrik ak›mlar›n› bile hissederler. Bu sayede avlar›n›n yerini
tam olarak saptarlar. 

Elektriksel uyar›lar› alg›layacak bir mekanizman›n kendili¤inden or-
taya ç›kamayaca¤› çok aç›kt›r. Köpekbal›klar›n›n son derece isabetli öl-
çümler yapmas›n› sa¤layan bu vücut sistemi çok aç›k bir flekilde yarat›l›-
fl› kan›tlar. Üstelik Lorenzini ampulleri köpekbal›klar›n›n sahip olduklar›
özelliklerden yaln›zca biridir. Köpekbal›klar› gerek solunum sistemleri,
gerek yollar›n› bulmalar›n› sa¤layan manyetik al›c›lar›, gerekse h›zl› yüz-
me yetenekleri ile birer yarat›l›fl mucizesidirler. Allah bütün canl›lar› ol-
du¤u gibi köpekbal›klar›n› da eksiksiz bir flekilde yaratm›flt›r.
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YERYÜZÜNDEK‹ HASSAS DENGELER

Yeryüzünde ›s› dengesinin sa¤lanmas›nda rol alan canl›lardan biri
denizlerin derinliklerinde yaflayan minik  alglerdir. Algler "dimetil sülfid"
adl› gaz› üretirler. Bu gaz atmosfere yükselerek, günefl ›fl›¤›n›n etkisiyle
küçük parçac›klara dönüflür. Bu parçac›klar havadaki nemi al›r ve birer su
damlas› haline gelirler. Bu damlalar›n ço¤almas›yla da gökyüzünde beyaz
bulutlar oluflur. Gökyüzünü beyaz bulutlar›n kaplamas› güneflten gelen
›fl›nlar›n ço¤unlu¤unun yeryüzüne ulaflamadan uzaya geri yans›t›lmas›
demektir. Böylece yeryüzünde  s›cakl›k yavafl yavafl azalmaya bafllar.
E¤er algler bu gaz›n üretimini durdurmasalard› ne olurdu? Bulutlar olufl-
maya devam eder ve yeryüzü sürekli ›s› kaybederdi. Ancak böyle bir du-
rum hiçbir zaman
gerçekleflmez. Çün-
kü ›s›n›n düflmeye
bafllamas›yla birlik-
te alglerde daha az
miktarda gaz üret-
meye bafllarlar. Böy-
lece bulutlar›n olu-
flumu da azal›r ve
günefl ›fl›nlar›n›n
yeryüzüne geçifli
kolaylafl›r. Art›k yeryüzünde ›s› tekrar artmaya bafllar.   

Tüm bunlar denizlerin karanl›klar›nda yaflayan, bulutlar› hiç görme-
yen, denizin d›fl›nda nas›l bir hayat oldu¤undan haberi dahi olmayan, flu-
ursuz mikroskobik canl›lar›n hesaplamas› mümkün olmayan fleylerdir.
Ancak algler yeryüzündeki ›s› dengesinin sa¤lanmas›nda üstün bir kabi-
liyet gösterirler. Çünkü alglerde yeryüzündeki bütün canl›lar gibi Allah'›n
ilham›yla hareket ederler. 

Tüm bu dengeleri biz sa¤lamad›¤›m›za, hatta sa¤lanmas› için en
ufak bir çaba dahi göstermedi¤imize göre bir kez daha dikkatlice düflün-
memiz gerekir. Düflünüp, bize bu nimeti hergün, her saat hatta yaflad›¤›-
m›z her an  sa¤layan sonsuz merhamet sahibi Allah'a  gönülden flükret-
memiz gerekir.

Resimde görülen ve denizlerin karanl›klar›nda yaflayan
mikroskobik büyüklükteki bu algler, yeryüzündeki ›s› den-
gesinin sa¤lanmas›nda çok büyük bir rol oynar.
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GÖZLER‹YLE DE⁄‹L DE KAFATASININ ALT
KISMINDA BULUNAN SONARLA GÖRME ‹fiLEM‹N‹
YER‹NE GET‹REN YUNUSLAR, SAH‹P OLDUKLARI
BU KUSURSUZ C‹HAZI NASIL ELDE ETT‹LER?

Bir insan kendisinden 100 metre ilerideki herhangi bir nesneyi gör-
mekte zorlan›rken, yunuslar 3 km. ötede duran bir cismi görmekte hiç
zorlanmazlar. Hem de bu görme ifllemini
gözleriyle de¤il, kafataslar›n›n alt
k›sm›nda bulunan sonar sistemi
vas›tas›yla yerine getirirler.
Bu sonar o kadar kuvvetli
ses dalgalar› yayar ki,
yunuslar etraflar›nda
bulunan küçük bü-
yük herfleyi bu sis-
tem sayesinde alg›la-
yabilirler.

Sonar›n gönder-
di¤i sinyaller karfl›-
laflt›klar› cisimlere
çarpt›ktan sonra tekrar
geri dönerek yunusun
alt çenesine ulafl›r ve bura-
dan da "lipit" ad› verilen bir
çeflit ya¤ vas›tas›yla iç kula¤a ta-
fl›n›r. Tam k›vam›nda ve uygun mik-
tarda salg›lanan bu ya¤ sayesinde iç kula¤a ula-
flan bilgiler beyne aktar›l›r ve alg›lama tamamlanm›fl olur. 

Herfleyi benzersiz, kusursuz ve eksiksiz yaratan Allah, yunuslar› da
en güzel flekilde yaratm›fl ve üstün bir teknolojiyle donatarak kendi sana-
t›n›n yüceli¤ini ve kudretinin s›n›rs›zl›¤›n› gözler önüne sermifltir.



C a n l › l a r d a k i  ‹ m a n  D e l i l l e r i 139

ALLAH HER CANLIYI YAfiADI⁄I ORTAMA UYGUN
OLARAK YARATMIfiTIR

Dalg›çlar su yüzeyine h›zl› ç›k›fllarda bas›nç fark›ndan kaynaklanan
vurgun tehlikesiyle karfl›lafl›rlar. Vurgunun nedeni akci¤ere çekilmifl ha-
van›n ani bir biçimde kana kar›flarak damarlar›n içinde hava kabarc›klar›
oluflturmas›d›r. Bu kabarc›klar kan dolafl›m›ndaki düzeni bozarak ölüm
tehlikesi meydana getirir.

Yunuslar ise, insanlar gibi akci¤erleriyle solumalar›na karfl›n böyle
bir problemle karfl›laflmazlar. Bunun nedeni, derine dalarken insan gibi
havayla dolu ci¤erlerle de¤il, aksine bofl ci¤erlerle hareket etmeleridir. Ci-
¤erleri havayla dolu olmad›¤› için de, bas›nç de¤iflikli¤i vurguna sebebi-
yet vermez. Ancak, e¤er yunus ci¤erlerini havayla doldurmuyorsa, oksi-
jensiz kal›p bo¤ulmaktan nas›l kurtulmaktad›r?

Bu sorunun cevab›, yunuslar›n›n kaslar›nda bulunan yüksek oranda-
ki "miyoglobin" proteininde gizlidir.

Miyoglobin proteinleri çok yüksek miktarda oksijen molekülünü
kendi üzerlerine ba¤larlar ve muhafaza ederler. Dolay›s›yla yunus için
gereken oksijen ci¤erlerdeki havada de¤il, do¤rudan kaslar›n içinde sak-
lan›r. Bu mükemmel sistem yunusa diledi¤i kadar nefes almadan yüzme
ve diledi¤i kadar derine dalma imkan› verir.

‹flte bu noktada evrim teorisinin cevaplayamad›¤› sorular ortaya ç›-
kar.

•Yunuslar vurgun yememek için bofl akci¤erlerle dalmalar› gerekti-
¤ini nereden bilirler?

• Bofl ci¤erlerle dald›klar›ndan dolay›, bo¤ulup ölmemek için kasla-
r›nda do¤rudan oksijen depolamay› nas›l akletmifllerdir?

• Daha da önemlisi oksijenin kaslar›nda tutulmas›n› sa¤layan "mi-
yoglobin" proteinini vücutlar›na nas›l yerlefltirmifllerdir?

fiüphesiz ki bu kadar kompleks ve mükemmel sistemler, evrimcile-
rin iddia etti¤i gibi tesadüfler sonucu oluflamazlar, yunuslar tüm bunlar›
gerçeklefltirecek bir akla ve iradeye de sahip de¤ildirler.

Yunuslara özel olan bu biyokimyasal düzen elbette ki bilinçli bir ta-
sar›m›n apaç›k delilidir. Allah, her canl› gibi yunuslar› da içinde bulun-
duklar› flartlara en uygun vücut yap›lar›yla yaratm›flt›r.



G E R Ç E K L E R - 1 -140

GÖÇMEN KUfiLARIN K‹LOMETRE HESABI YAPTIK-
LARINI VE BU HESABA GÖRE YAKIT TASARRUFU
UYGULADIKLARINI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Göçmen kufllar›n uçufla bafllamadan önce yolculuklar›n› tamamla-
malar›n› sa¤layacak kadar enerjiyi vücutlar›nda depolamalar› flartt›r. Ör-
ne¤in, alt›n ya¤mur kuflu k›fl› geçirmek için her y›l Alaska'dan Hawaii'ye
göç eder. Rotas› üzerinde hiç ada bulunmaz. Dolay›s›yla kuflun bu uzun
yolculu¤u s›ras›nda hiçbir dinlenme imkan› yoktur. Var›fl noktas› ise bafl-
lang›ç noktas›ndan 4000 km uzaktad›r. Bu mesafe kuflun aral›ks›z olarak
yaklafl›k 250 bin kanat ç›rp›fl›n› gerektirir. Yolculu¤un tümü 88 saatten
fazla sürer.

Alt›n ya¤mur kuflunun yolculu¤a bafllarken a¤›rl›¤› 200 gramd›r. Bu-
nun 70 gram›, yolda yak›t olarak kullan›lacak ya¤lardan oluflur. Ancak
kufl bilimciler, alt›n ya¤mur kuflunun bir saat uçmak için harcad›¤› ener-
jiyi tespit etmifl ve kuflun 88 saatlik uçufl için en az 82 gram yak›t harcaya-
ca¤› sonucuna varm›fllard›r. Yani kuflun bu durumda 12 graml›k bir aç›¤›
vard›r ve hesaplara göre Hawai'ye varmadan yüzlerce kilometre önce
enerjisinin bitmesi ve denize düflmesi gerekmektedir.

Ama bilim adamlar›n›n bu hesab›na ra¤men alt›n ya¤mur kufllar›
hiçbir zaman denize düflmez ve her sene baflar›yla Hawaii'ye ulafl›rlar. Pe-
ki bu canl›lar›n s›rr› nedir?

Bu kufllar› yaratan Allah, onlara uçufllar›n› verimli hale getirecek ve
kolaylaflt›racak bir yöntem ilham etmifltir. Kufllar gelifligüzel bir flekilde
de¤il, sürü halinde uçarlar. Uçarken de hepsi belirli bir s›raya girer ve ha-
vada bir "V" flekli olufltururlar. Bu V flekli, karfl›laflt›klar› hava direncini
azalt›r. Bu uçufl düzeni o kadar etkilidir ki, kufllar bu sayede yaklafl›k
%23'lük bir enerji tasarrufu sa¤larlar. Bu flekilde, yere indiklerinde fazla-
dan 6-7 gram daha ya¤lar› kalm›fl olur. Üstelik bu artan ya¤ da gereksiz
de¤ildir; rüzgarlar›n ters yönden esmesi durumunda kullan›lacak olan
yedek yak›tt›r.

Bu ola¤anüstü hesap yetene¤i karfl›s›nda flunu sormak gerekir: Uçufl
mesafesinin ne kadar oldu¤unu ve yolculuk boyunca ne kadar yak›t tüke-
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tece¤ini bir kufl nas›l hesaplar?
Elbette ki alt›n ya¤mur kufllar›n›n kendi ak›llar›yla ya da tesadüfen

bu bilgilere ulaflmalar›, bunlara uygun hesaplar yapmalar› ve bu hesapla-
ra uygun toplu uçufllar gerçeklefltirmeleri imkans›zd›r. Bu durum, yapt›k-
lar› ifllerin kufllara "ilham edildi¤ini", bu canl›lar›n üstün bir güç sahibi
olan Allah taraf›ndan yönlendirildiklerini gösterir. 

Bu apaç›k gerçe¤i takdir edemeyenler ise canl›lar›n sahip olduklar›
mucizevi sistemlerin ve ola¤anüstü yeteneklerin "tesadüflerin" eseri oldu-
¤unu iddia ederler. Böyle kiflilere yarat›l›fl gerçe¤ini sab›rla, do¤ru ve an-
lafl›l›r bilgilerle anlatmak, vicdan sahibi her insan›n üzerindeki önemli bir
sorumluluktur.



G E R Ç E K L E R - 1 -142

EVR‹MC‹ ‹DD‹ALARI TEK 
BAfiINA ÇÖKERTEN B‹R S‹STEM:
BÖCEKLER‹N UÇUfiU

Böcekler kendi büyüklükleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda bir insan›n saat-
te birkaç bin kilometre h›zla uçmas›na benzetilebilecek kadar yüksek h›z-
larda uçabilirler. Örne¤in yusufçuklar›n uçufl h›z› saatte 40 km'ye eriflir.
Onlardan daha küçük olan at sineklerinin uçufl h›z› ise saatte 50 km'dir.

Bu h›zlar› düflünüldü¤ünde böcekleri jet uçaklar› ile karfl›laflt›rmak
mümkündür. Jetler sahip olduklar› yüksek h›z motorlar›n› çal›flt›rabilmek
için çok özel yak›tlar kullan›rlar. Sineklerin uçuflu da ayn› flekilde yüksek
bir enerji gerektirir. Dahas›, bu enerjiyi yakmak için bol miktarda oksijene
ihtiyaçlar› vard›r.
‹flte bu yüksek ok-
sijen ihtiyac›, si-
neklerin ve di¤er
böceklerin vücu-
duna yerlefltiril-
mifl olan ola¤a-
nüstü solunum
sistemiyle karfl›la-
n›r.

Bu solunum sistemi insan›nkinden çok farkl›d›r. Biz havay› akci¤er-
lerimize çekeriz. Oksijen burada kana kar›fl›r, sonra da kan yoluyla tüm
vücuda da¤›l›r. Ama sineklerdeki oksijen gereksinimi o kadar fazlad›r ki,
oksijenin kan yoluyla hücrelere gitmesini bekleyecek zaman yoktur. Bu
nedenle çok özel bir sistem tasarlanm›flt›r. Hava, sine¤in vücudunun fark-
l› bölgelerine k›lcal kanallar yoluyla da¤›l›r. Ayn› vücudu saran damar sis-
temi gibi, sineklerde çok say›da kanala ayr›lan bir de hava sistemi vard›r.
Bu sayede uçufl kaslar›n› oluflturan hücreler oksijeni do¤rudan bu kanal-
lardan al›r. Bu sistem ayn› zamanda saniyede 1000 devir gibi yüksek bir
oranda çal›flan kaslar›n so¤utulmas›n› da sa¤lamaktad›r. 
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Bu denli hassas bir tasar›m›n hiçbir tesadüfi süreçle aç›klanamayaca-
¤› ortadad›r. Bu sistemin evrimin iddia etti¤i gibi kademeli olarak gelifl-
mesi de imkans›zd›r. Çünkü hava kanallar› tam olarak kurulup çal›flma-
d›¤› sürece ara aflamalar canl›ya avantaj sa¤lamayacak, aksine solunum
sistemini verimsiz hale getirip ona zarar verecektir.

Görüldü¤ü gibi Darwinizm'in hayali "evrim süreci" bir sine¤in tek
bir sistemini dahi kesinlikle oluflturamaz. Sinekleri ve yeryüzündeki di-
¤er bütün canl›lar› yaratan Allah't›r.

Göklerde ve yerde nice ayetler
vard›r ki, üzerinden geçerler de,

ona s›rtlar›n› dönüp giderler.
Onlar›n ço¤u Allah'a iman etmezler de

ancak flirk kat›p-dururlar.
fiimdi bunlar, kendilerine Allah'›n azab›ndan

kapsaml› bir bürümenin gelivermesinden veya
onlar›n hiç haberleri yokken k›yametin onlara

apans›z gelmesinden kendilerini
güvende mi buldular?

(Yusuf Suresi, 105-107)
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DO⁄ADAK‹ S‹METR‹ VE UYUM,
ALLAH'IN VARLI⁄ININ DEL‹LLER‹NDEND‹R

Simetri, mimariden dekorasyona, giysiden araba tasar›m›na kadar
birçok alanda kullan›lan ve insana estetik aç›dan hofl gelen bir yöntemdir.
Örne¤in, duvarda as›l› olan aynan›n sadece bir taraf›na çiçek koydu¤u-
nuzda bu gözünüze güzel görünmeyecektir. Ancak iki taraf›na ayn› çiçek-
ten yerlefltirdi¤inizde oluflan simetri hoflu-
nuza gider. Bu nedenle, birçok alanda si-
metri bilinçli olarak kullan›lmaktad›r. Ve
siz bir yerde simetri gördü¤ünüzde bunun
estetik anlay›fl› olan, bilinçli biri taraf›ndan
tasarland›¤›n› hemen anlars›n›z. Sözgelimi,
bir bahçeye girdi¤inizde bahçenin sol ve
sa¤ taraf›nda, eflit say›larda karfl›l›kl› dizil-
mifl iki s›ra a¤aç oldu¤unu gördü¤ünüzde,
bu a¤açlar›n, bir bahç›van taraf›ndan bi-
linçli bir flekilde simetrik olarak dizildi¤ini
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anlars›n›z. Çünkü kusursuz bir simetrinin
tesadüfen var olmas› kesinlikle mümkün
de¤ildir. K›sacas›, simetri, bir tasar›m ol-
du¤unun ve ayn› zamanda bir tasar›mc›-
n›n varl›¤›n›n bir ispat›d›r.

Do¤ada var olan say›s›z simetri örne-
¤i de do¤ada bir tasar›m oldu¤unun ve ay-
n› zamanda do¤ay› tasarlayan bir Yarat›c›
oldu¤unun bir göstergesidir. Kelebek ka-
natlar›, kar kristalleri, deniz y›ld›zlar›, kufl
kanatlar›, insan yüzü ve vücudu, deniz ka-
buklar› ve do¤adaki yüzlerce varl›¤›n d›fl

görünüflünde simetrik bir yap› bulunmaktad›r. 
Ancak evrimciler, do¤adaki simetri örneklerinin nas›l olufltu¤unu

aç›klayamazlar. Üstelik do¤adaki tek güzellik, estetik, sanat ve simetri de
de¤ildir. Darwin dahi do¤adaki güzelliklerin, evrim teorisi ile aç›klana-
mayaca¤›n› anlam›fl ve bunu flöyle itiraf etmifltir:

"Tamamen ümitsiz bir karmaflan›n içinde oldu¤umun bilincindeyim.
Gördü¤ümüz dünyan›n bir flans eseri oldu¤unu düflünemiyorum.
(Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt II, s.146)

Do¤ada gördü¤ümüz güzelliklerin hiçbiri tesadüflerin eseri olamaz.
Her güzellik, her simetri, her uyum, her renk Sani (Sanatç›, nihayetsiz gü-
zellikleri sanat›n›n içinde yaratan) olan Allah'›n bir eseridir. 

Kelebek kanatlar›ndaki,
alt›gen kartanelerindeki
kusursuz simetriyi
yaratan sonsuz ilim
sahibi olan Allah't›r.
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UÇAKLA OKYANUSU GEÇEN B‹R
‹NSAN, ASLINDA BEYN‹NDEK‹
UÇAKTA SEYAHAT EDER VE
BEYN‹NDEK‹ OKYANUSUN
ÜZER‹NDEN GEÇER

Her insan hayat› boyunca beyninin
içinde yaflar ve hiçbir flekilde beyninin
d›fl›na ç›kamaz. Gördü¤ümüz her görün-
tüye, duydu¤umuz her sese, dokundu-
¤umuz her cisme, tatt›¤›m›z her lezzete
dair alg›lar, elektrik sinyallerinin beyni-
mizde oluflturdu¤u hislerdir. Biz ne tat-
t›¤›m›z bir meyvenin, ne duydu¤umuz
bir sesin ne de gördü¤ümüz bir görün-

tünün beynimizin d›fl›ndaki asl›na
asla ulaflamay›z. Hayat›m›z
boyunca, bu as›llar›n beyni-
mizde oluflan alg›lar›n› seyre-

deriz. 
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Örne¤in, uçakla bir ülkeden bir di¤erine giden, okyanuslar geçen bir
insan asl›nda beyninde oluflan görüntüler aras›nda seyahat eder. Havala-
n›n›n görüntüsü, gürültüsü, uçak saatlerinin anonsu, uça¤›n motorunun
sesi, uça¤›n havalan›rken insanda oluflturdu¤u his, bulutlar, afla¤›da ka-
lan flehir görüntüsü, okyanus, uzakl›k hissi, uçak koltu¤unun döflemesi-
nin verdi¤i his... Bunlar›n tamam› beyindeki küçücük alg› merkezlerinde
alg›lan›r. 

Beynin içindeki bir santimetreküplük görme merkezinde oluflan
uzakl›k hissi ise Allah'›n yarat›fl›n›n büyük bir mucizesidir. Allah, bu ka-
dar küçük bir noktada yaratt›¤› görüntüler aras›nda kilometrelerce uzak
gibi alg›lanan mesafe alg›s›n› da yaratmaktad›r. Uçaktan alt›ndaki okya-
nusa bakan bir insan asl›nda beynindeki uçaktan beynindeki okyanusa
bakmaktad›r. Aradaki yükseklik ise Allah'›n beyninin içinde yaflayan in-
sana yaratt›¤› bir alg›d›r. 

Bu noktada karfl›m›za büyük bir gerçek daha ç›kmaktad›r: Kilomet-
relerce afla¤›daki okyanusu gören, uça¤›n motorunun gürültüsünü du-
yan, uçak koltu¤unun sertli¤ini hisseden beynin içindeki hücreler, sinirler
olamaz. 

Peki bu hisleri alg›layan kimdir? Materyalistlerin asla cevap vereme-
yecekleri bu sorunun cevab›, Allah'›n yaratt›¤› ruhtur. Tüm bu hisleri ya-
flayan ruhumuzdur.

Allah'›n yarat›fl›ndaki bu muhteflem sanat›, bu ola¤anüstü ilmi, son-
suz akl›, benzersiz yarat›fl› siz de mutlaka daha detayl› ö¤renmeli ve bu
yarat›l›fl mucizesinden sonuç ç›karmal›s›n›z. 

Kendi nefisleri konusunda
düflünmüyorlar m›? Allah, gökleri, yeri

ve bu ikisi aras›nda olanlar› ancak hak ile ve
belirlenmifl bir süre (ecel) olarak yaratm›flt›r.

Gerçekten, insanlardan ço¤u Rablerine
kavuflmay› inkar ediyorlar.

(Rum Suresi, 8)
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MADDEN‹N DIfiARIDAK‹ VARLI⁄INA
DUYULARIMIZLA ASLA ULAfiAMAYIZ

Televizyonda akflam haberlerini izlerken size televizyonun kaç met-
re uza¤›n›zda oldu¤u sorulsa, muhtemelen birkaç metre dersiniz. Fakat
do¤ru cevap bu de¤ildir. Çünkü televizyon "birkaç metre" ileride de¤il,
içinizde, beyninizdeki alg› merkezinizdedir. Sizin gördü¤ünüz d›fl›n›zda-
ki televizyon de¤il, beyninizdeki görme merkezinizde oluflturulan tele-
vizyon görüntüsüdür. D›flar›dan, ›fl›k yoluyla gelen mesaj, hücreleriniz ta-
raf›ndan elektrik sinyaline dönüfltürülür ve beyninize giden bu elektrik
sinyali bir görüntü olarak alg›lan›r. 

Bu gerçek Allah'›n çok büyük bir mucizesidir. Çünkü Allah, etten,

Bu önemli
gerçe¤i

unutmay›n:
Maddenin
asl›na asla
ulaflamay›z.
Biz ancak

beynimizde
gördüklerimizi

yaflar›z.
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ya¤dan, proteinden oluflan minicik bir noktada renkli, ›fl›kl›, derinlik his-
si veren, hiçbir bulan›kl›¤›, kaymas› veya kararmas› olmayan, kusursuz
netlikte ve kalitede bir görüntü yaratmaktad›r. Dahas›, yine ayn› beynin
baflka küçük bir noktas›nda bu görüntüye efllik eden, onunla büyük bir
uyum içinde olan son derece kaliteli, çok yönlü, pürüzsüz, h›fl›rt›s›z bir
ses de yaratmaktad›r. 

fiu bilimsel bir gerçektir ki, herkes kafatas›n›n içinde beynine yerlefl-
tirilmifl küçücük bir odada yaflar asl›nda. Hiçbir insan, ne yaparsa yaps›n
kafatas›n›n içindeki bu odadan d›flar› asla ç›kamaz. Beyninde gördükleri-
nin as›llar›na asla ulaflamaz. 

Bu bilimsel gerçek, Allah'›n yarat›fl›ndaki ihtiflam› ve benzersizli¤i
göstermesi aç›s›ndan çok önemlidir. Allah, Hz. Adem'den itibaren, bugü-
ne kadar yaflam›fl olan tüm insanlar›n beyinlerinde ayr› ayr› hayatlar›n›

yaratm›fl, milyarlarca insana ayr› ayr› renga-
renk, ›fl›l ›fl›l, uzakl›k hissi olan görüntü-

ler göstermifl, kufl seslerini, en güzel
besteleri, büyük bir flelalenin gürle-
mesini, gök gürültüsünü, ar›n›n v›z›l-
t›s›n› dinletmifltir. Daha da çarp›c›

olan›, Allah tüm alg›lar› o kadar bü-
yük bir uyum ve kusursuzlukla

yaratm›flt›r ki, bu insanlar›n
büyük bir ço¤unlu¤u as-

l›nda beyinlerinin için-
deki görüntüyü sey-

rettiklerini, beyinleri-
nin içindeki sesi dinle-

diklerini farketmemifl-
lerdir. Hep d›flar›daki

varl›klar› görüp, duyduk-
lar›n›, onlarla konufltukla-

r›n›, onlara dokunduklar›n›
sanm›fllard›r. 
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DARWIN‹ST-MATERYAL‹STLER‹N
CEVAPLAYAMADIKLARI ÖNEML‹ B‹R SORU:
Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden,
senfonileri, kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen,
gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elekt-
rik sinyali olarak beyne gider. Peki beyinde, bu elektrik sinyallerini gö-
rüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula-
¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmakta-
d›r. Bu fluur kime aittir?

Herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu zan-
neden Darwinist-materyalistler

bu sorulara hiçbir cevap ve-
rememektedirler.

Sak›n unut-
may›n Darwinist-

materyalist ide-
olojinin temel
i d d i a l a r › n ›
ç ö k e r t m e k
sizin de elin-
izde.

21. yüzy›l
bu gerçeklerin

tüm dünyada an-
lafl›larak kabul edil-

di¤i bir yüzy›l olacak-
t›r. Türk milleti akl›, anlay›-

fl› ve vicdan› ile bu gerçekleri ilk
anlayan ve ilk anlatan millettir.
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HER ‹NSAN, TÜM HAYATINI BEYN‹NDEK‹
KÜÇÜK MEKANDA YAfiAR

Herkesin bildi¤i bir gerçek vard›r: Görüntü, ses, koku, tat, dokunma
duyusu beyinde hissedilen duyulard›r. Yani d›fl dünyam›z› asl›nda iç
dünyam›zda yaflar›z. Bütün hayat›m›z, beynimizin içindeki küçük bir me-
kanda geçer. D›flar›y›, beynimizdeki televizyondan seyrederiz. D›flar›dan
gelen elektrik sinyallerini beynimizdeki alg› merkezinde koklar›z. D›flar›-
dan gelen elektrik sinyallerini yine beynimizde sertlik olarak alg›lar›z. D›-
flar›dan gelen elektrik sinyalleri beynimizdeki hoparlörde sese dönüflür.
Tüm bunlar› beynimizin içindeki birkaç santimetreküplük odam›zda ya-
flar›z ve hayat›m›z bo-
yunca o odan›n d›fl›na
asla ç›kamay›z. Her in-
san, k›talar aras› yolcu-
luk yapan bir gezgin,
ilk olarak aya ayak ba-
san bir astronot, hayat›
boyunca köyünden ay-
r›lmam›fl bir çiftçi de ol-
sa, beynindeki küçük
odas›n›n d›fl›nda bir ye-
re k›p›rdayamaz. Okya-
nuslar›, ormanlar›, gök-
yüzünü, ay›, günefli, çiçekleri, meyvalar› bu beynimizdeki küçücük oda-
da görür, orada koklar ve seslerini orada dinleriz. D›flar›daki as›llar›na
hiçbir zaman ulaflamadan… Beynin içinde tüm bu hisleri alg›layan bir flu-
ur vard›r. Ancak elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas›, si-
nir hücrelerine ait de¤ildir. Bu fluur, Allah'›n yaratt›¤› ruhtur.

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç
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.
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DÜNYA HAYATININ GERÇE⁄‹, ALLAH'IN
BEYN‹M‹ZDE ‹ZLETT‹⁄‹ KADER‹M‹ZD‹R

Bir insan›n hayat›n›n tamam›, befl duyusu arac›l›¤›yla beyninde ken-
disine gösterilen alg›lardan oluflur. Örne¤in ifline gitmek için yolda yürü-
yen bir insan asl›nda beyninin içindeki yolda yürür. Ayaklar›, yolun üze-
rindeki engebeler, yokufl afla¤› giden yol, ayakkab›s›n›n aya¤›na verdi¤i
rahats›zl›k, kald›r›m›n yüksekli¤i, yürürken esen rüzgar, yan›ndan geçen
arabalar›n tamam› beyinde görülür ve hissedilir. 

Yolda yürürken esen rüzgar›n etkisiyle gözüne toz kaçan bir insan,
rahats›z olan gözünü hafifçe kafl›d›¤›nda bu gerçe¤i hissedecektir. Gözü-
nü kafl›mas›yla tüm yol görüntüsü, a¤açlar ve arabalar afla¤› yukar› gidip
gelecektir. Bu, televizyondaki bir görüntünün kaymas› gibidir. Televiz-
yondaki sistem beyinde de vard›r ve insan beynindeki televizyon ekran›-
n› seyreden bir insanla asl›nda ayn› konumdad›r. Nas›l ki televizyonda ne
yay›nlan›rsa insan onu seyreder, gerçekte de insan kendisine duyular›
arac›l›¤›yla gösterilenleri beyninde seyreder. 

O halde beynin içinde bu görüntüleri gören, so¤uk rüzgar› hisseden
kimdir? Allah bize bu hisleri alg›layan varl›¤›n RUH oldu¤unu bildirmifl-
tir. Bizim "hayat›m›z" dedi¤imiz fley, asl›nda kaderimizde yaz›l› olan›n,
ruhumuza Allah taraf›ndan yaflatt›r›lmas›d›r. 
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BEYN‹N‹N ‹Ç‹NDE OLUfiAN EV GÖRÜNTÜSÜNÜ
SEYREDEN K‹M? 

Darwinist materyalistleri en çok tedirgin eden soru; "Beynin içinde
oluflan üç boyutlu, ›fl›l ›fl›l, mükemmel görüntüyü GÖREN K‹M?" sorusu-
dur.

Bilindi¤i gibi, gördü¤ümüz herfley, beynimize ulaflan elektrik sinyal-
lerinin oluflturdu¤u bir görüntüdür. Gözden gelen uyar›lar, beynin görme
merkezine ulafl›r ve beyin bu küçücük noktada üç boyutlu, rengarenk, de-
rinlik alg›s›n›n kusursuz oldu¤u bir görüntü oluflturur. 

Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplar›nda bu görüntünün be-
yinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hak-
k›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Görüntü beyin-
de oluflur, peki beyinde oluflan görüntüyü kim seyreder? Seyircisi olma-
yan bir görüntü ifle yaramaz. O halde bu seyirci vücudun neresindedir?
Beyinde, bu görüntüyü seyreden bir varl›¤a bugüne kadar rastlanmam›fl-
t›r. 

Beyindeki görüntüyü izleyen etten kemikten oluflan bir varl›k de¤il-
dir. Bu varl›k, in-
san›n fluuru, yani
ruhudur. Darwi-
nist materyalistler
ruhun varl›¤›n›
kabul etmemek
için bu sorudan
hep kaçarlar. Ko-
nu aç›ld›¤›nda ise
panik olarak, anla-
tan kifliyi sustur-
maya çal›fl›rlar.
Bunu, bir Darwi-
nist-materyaliste
bu soruyu sorarak
deneyebilirsiniz. 
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H‹Ç DÜfiÜNDÜNÜZ MÜ?

Televizyonda akflam haberlerini izlerken  size televizyonun kaç met-
re  uza¤›n›zda oldu¤u  sorulsa, muhtemelen birkaç metre ileride dersiniz.
Fakat  do¤ru cevap bu de¤ildir. Çünkü televizyon birkaç metre ilerinizde
de¤il, içinizde, beyninizdeki alg› merkezlerinde yarat›lan bir görüntüdür.
Ama sesin gelifl yönü ve üç boyutlu, derinlikli görüntünün toplam› size
televizyonun oturdu¤unuz yerden birkaç metre uzakta oldu¤unu düflün-
dürür. Bu hissiniz öylesine güçlüdür ki, aksini ispat  ve ikna için –flu an
oldu¤u gibi- bir hayli aç›klama yapmak gerekir. Oysa burada bahsetti¤i-
miz konu bir felsefe veya bir düflünce sistemi de¤ildir. "Maddesel dünya"
dünya dedi¤imiz fleyin, beynimizdeki alg› merkezlerinde yarat›ld›¤› bu-
gün bilimin de ispatlad›¤› kesin bir gerçektir. 

Karfl›n›zda oldu¤unu düflündü¤ünüz televizyon, yan›n›zda çalan
müzik seti, alarm›n› duydu¤unuz araba, kokusunu hissetti¤iniz güller,
görmekten zevk ald›¤›n›z dostlar›n›z, tad›n› çok sevdi¤iniz dondurma, k›-
sacas› tüm maddeler beyninizde oluflan hayallerdir.
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ALLAH B‹LMEKS‹Z‹N B‹R
YAPRAK DAH‹ DÜfiMEZ

fiu anda bu yaz›y› okumakta oldu¤u-
nuzu;

Bir dakika sonra ne yapaca¤›n›z›;
Akl›n›zdan geçirdi¤iniz fleylerin ne

oldu¤unu;
Hayat›n›z boyunca yapaca¤›n›z her

türlü ifli;
Sadece kendinizin flahit oldu¤unu

sand›¤›n›z herfleyi;
Allah bilmektedir...
Toplumun  baz› kesimlerinde, çarp›k

bir kader anlay›fl› hakimdir. Bu çarp›k ka-
der anlay›fl›nda, Allah'›n insanlara bir
"al›nyaz›s›" belirledi¤i, ama o insanlar›n
kimi zaman bunu de¤ifltirdikleri gibi bat›l
bir inan›fl vard›r. Örne¤in ölümden dönen
bir hasta için "kaderini yendi" gibi çok
yanl›fl ifadeler kullan›l›r.  Oysa kimse ka-
derini de¤ifltiremez. Ölümden dönen kifli,
kaderinde ölümden dönmesi yaz›l› oldu-
¤u için ölmemifltir. "Kaderimi yendim" di-
yerek kendilerini aldatanlar›n bu cümleyi
söylemeleri yine kaderlerindedir. 

fiahit oldu¤umuz ya da olmad›¤›m›z
her türlü olay, Allah'›n bilgisi ve kontrolü
alt›nda geliflmektedir.

Kader Allah'›n ilmidir ve tüm za-
manlar› ayn› anda bilen ve tüm zamanla-
ra ve mekanlara hakim olan Allah için,
herfley kaderde yaz›lm›fl ve bitmifltir. 

Gayb›n anahtarlar›

O'nun kat›ndad›r,

O'ndan baflka hiç

kimse gayb› bil-

mez. Karada ve de-

nizde olanlar›n tü-

münü O bilir, O,

bilmeksizin bir yap-

rak dahi düflmez;

Yerin karanl›klar›n-

daki bir tane, yafl

ve kuru d›flta olma-

mak üzere hepsi

(ve herfley) apaç›k

bir kitaptad›r.

(Enam Suresi, 59)


