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ARAŞTIRMA
YAYINCILIK

OKUYUCUYA
• Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrılmasının nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır. Yaratılışı ve dolayısıyla Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 150 yıldır
pek çok insanın imanını kaybetmesine ya da kuşkuya düşmesine neden olmuştur.
Dolayısıyla bu teorinin bir aldatmaca olduğunu gözler önüne sermek çok önemli
bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlarımıza ulaştırılabilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularımız belki tek bir kitabımızı okuma imkanı bulabilir. Bu
nedenle her kitabımızda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayrılması uygun görülmüştür.
• Belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu kitapların içeriği ile ilgilidir. Yazarın tüm
kitaplarında imani konular, Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta, insanlar
Allah'ın ayetlerini öğrenmeye ve yaşamaya davet edilmektedir. Allah'ın ayetleri ile
ilgili tüm konular, okuyanın aklında hiçbir şüphe veya soru işareti bırakmayacak şekilde açıklanmaktadır.
• Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden
yetmişe herkes tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın
anlatım sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadır. Dini reddetme konusunda kesin bir tavır sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatılan gerçeklerden etkilenmekte ve anlatılanların doğruluğunu inkar
edememektedirler.
• Bu kitap ve yazarın diğer eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabileceği
gibi, karşılıklı bir sohbet ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade
etmek isteyen bir grup okuyucunun kitapları birarada okumaları, konuyla ilgili kendi
tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmaları açısından yararlı olacaktır.
• Bunun yanında, sadece Allah rızası için yazılmış olan bu kitapların tanınmasına ve
okunmasına katkıda bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü yazarın tüm
kitaplarında ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak
isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapların diğer insanlar tarafından da okunmasının teşvik edilmesidir.
• Kitapların arkasına yazarın diğer eserlerinin tanıtımlarının eklenmesinin ise önemli
sebepleri vardır. Bu sayede kitabı eline alan kişi, yukarıda söz ettiğimiz özellikleri
taşıyan ve okumaktan hoşlandığını umduğumuz bu kitapla aynı vasıflara sahip daha
birçok eser olduğunu görecektir. İmani ve siyasi konularda yararlanabileceği zengin bir kaynak birikiminin bulunduğuna şahit olacaktır.
• Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli
kaynaklara dayalı izahlara, mukaddesata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, şüpheci ve ye'se sürükleyen anlatımlara
rastlayamazsınız.

YAZAR ve ESERLERİ
HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise
öğrenimini Ankara'da tamamladı.
Daha sonra İstanbul Mimar Sinan
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim gördü.
1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok
eser hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını,
iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya koyan çok
önemli eserleri bulunmaktadır.
Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık
40.000 resmin yer aldığı toplam 65.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 73 farklı dile
çevrilmiştir.
Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluşturulmuştur.
Yazar tarafından kitapların kapağında Resulullah'ın mührünün kullanılmış olmasının
sembolik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın
son kitabı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah'ın sünnetini
kendine rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm temel
iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itirazları tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve
kemal sahibi olan Resulullah'ın mührü, bu son sözü söyleme niyetinin
bir duası olarak kullanılmıştır.
Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye sevk etmek ve inkarcı
sistemlerin çürük temellerini ve sapkın uygulamalarını gözler önüne
sermektir.
Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, İspanya'dan
Brezilya'ya, Malezya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya

kadar dünyanın daha pek çok ülkesinde beğeniyle okunmaktadır. İngilizce, Fransızca,
Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor), Dhivelhi
(Mauritus'ta kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurtdışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.
Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insanın
iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapları
okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi üslubun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan
ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklardır, çünkü
fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır.
Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklanmaktadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca Allah'ın
hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve yayınlanmasında herhangi bir maddi kazançhedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmelerini sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin de, çok
önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri karmaşa
meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve keskin
bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman kaybına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu
olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran
ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların
çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan
kurtulmanın yolu ise, dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ahlakının, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden güne daha fazla içine
çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate alındığında bu
hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde yapılması gerektiği
açıktır. Aksi halde çok geç kalınabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı,
Allah'ın izniyle, 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur
ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile
olacaktır.

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı
"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler
ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. (Bakara Suresi, 4)
Deyin ki: "Biz Allah'a; bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O'na teslim olmuşlarız." (Bakara Suresi, 136)
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Onların (peygamberleri) ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet
ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve muttakiler için
yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik. İncil sahipleri Allah'ın
onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, fasık olanlardır. (Maide Suresi 46-47)
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Andolsun, "Şüphesiz
Allah, Meryem oğlu
Mesih'tir" diyenler
küfre düşmüştür. Oysa
Mesih'in dediği (şudur:)
"Ey İsrailoğulları, benim
de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet
edin. Çünkü O, Kendisi'ne ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, onun barınma yeri
ateştir. Zulmedenlere
yardımcı yoktur." (Maide
Suresi, 72)
Andolsun, "Allah üçün
üçüncüsüdür" diyenler
küfre düşmüştür. Oysa
tek bir İlah'tan başka İlah
yoktur. Eğer söylemekte
olduklarından vazgeçmezlerse, onlardan inkar edenlere mutlaka
(acı) bir azap dokunacaktır. (Maide Suresi, 73)
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ettik; bizim İlahımız da, sizin İlahınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz." (Ankebut Suresi, 46) 1?B“Bir olan Allah’a imana” %A+;<8A95;<
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biz O'na teslim olmuşuz." (Ankebut Suresi, 46)
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Allah'ın bize olan sevgisini
tanıdık ve buna inandık. Allah
sevgidir. Sevgide yaşayan
Allah'ta [Allah'ın rızasına uygun] yaşar... (Yuhanna'nın 1.
Mektubu, 4:16)

18

....................................

Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi
Allah’tandır…. Seven herkes
Allah’tan (Allah’ın ruhundan)
var olmuştur ve Allah’ı tanır.
Sevmeyen kişi Allah’ı tanımış
değildir. Çünkü Allah sevgidir.
(Yuhanna’nın 1. Mektubu,
4:7-8)

Allah’ı sevmek, O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir…
(Yuhanna'nın 1. Mektubu, 5:3)
Bizse seviyoruz, çünkü önce O
[Allah] bizi sevdi. (Yuhanna'nın
1. Mektubu, 4:19)
Sevgi, Allah’ın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi,
O'nun buyruğu, sevgi yolunda
yürümenizdir. (Yuhanna'nın 2.
Mektubu, 1:6)

Bir din bilgini yaklaşıp O'na
(İsa’ya), “Buyrukların en önem-

İnsanın Allah’ı bütün yüreğiyle,
bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi ... bütün yakmalık
sunulardan ve kurbanlardan daha
önemlidir. (Markos, 12:33)
Allah'ın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin… (Luka, 10:27)

Umut düş kırıklığına uğratmaz.
Çünkü... Allah'ın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 5:5)
Ama dünyanın, Allah'ı sevdiğimi ve Allah'ın bana buyurduğu
her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. (Yuhanna,
14:31)
Ama Allah’ı seveni Allah bilir.
(Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 8:3)
Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam,
…ne yönetimler, ne şimdiki ne
gelecek zaman, ne güçler, ne
yükseklik, ne derinlik, ne de
yaratılmış başka bir şey bizi...

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

... Allah'ın Rabbi tüm yüreğinle,
tüm canınla, tüm anlayışınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli

buyruk budur. (Matta, 22:37-39)

..............................................

lisi hangisidir?” diye sordu. İsa
şöyle karşılık verdi: "En önemlisi
şudur: 'Dinle, ey İsrail! Allah'ımız
Rab tek Rab'dir. Allah'ın Rabbi
bütün yüreğinle, bütün canınla,
bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.' (Markos, 12:28-30
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…. Allah sevgidir. Sevgide yaşayan Allah'ta [Allah'ın rızasına uygun] yaşar... (Yuhanna'nın
1. Mektubu, 4:16)

İNCİL’DE SEVGİ

Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir.
Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz,
kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi
haksızlığa sevinmez, gerçek
olanla sevinir. Sevgi her şeye
katlanır, her şeye inanır, her
şeyi umut eder, her şeye dayanır.
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Allah sevgisinden ayırmaya yetmeyecektir. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 8:38-39)

Sevgi [Allah'ın sevgisi] asla
son bulmaz... (Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 13:4-8)
Öyleyse yüreklerimiz... kötü
vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış
olarak, imanın verdiği tam
güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Allah'a yaklaşalım.
Açıkça benimsediğimiz umuda sımsıkı tutunalım. Çünkü
vaat eden Allah güvenilirdir.
(İbranilere Mektup, 10:22-25)
Dualarımızda sizleri anıyor,
her zaman hepiniz için Allah'a
şükrediyoruz. İmanın ürünü
olan etkinliğinizi, sevgiye da-

Rab yüreklerinizi Allah’ın sevgisine, Mesih’in sabrına yöneltsin.
(2. Selanikliler, 3:5)
Merhamet, esenlik ve sevgi artan
ölçüde sizin olsun. (Yahuda, 1:2)
Duam şu ki sevginiz, bilgi ve her
tür sezgiyle durmadan artsın.
Öyle ki, üstün değerleri ayırt
edebilesiniz ve böylece Allah'ın
yüceltilip övülmesi için İsa Mesih
aracılığıyla gelen doğruluk mey-

vesiyle dolarak... saf ve kusursuz olasınız. (Pavlus'tan Filipililere Mektup, 1:9-11)

....................................

yanan emeğinizi... Allah'ın huzurunda durmadan anıyoruz.
(1.Selanikliler, 1:2-3)

Bu buyruğun amacı pak yürekten, temiz vicdandan, içten
imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır. (Pavlus'tan Timoteos'a 1. Mektup, 1:5)
Yazılmış olduğu gibi, "Allah'ın
Kendisini sevenler için [ahiret
hayatında] hazırladıklarını
hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı." (Pavlus'tan
Korintlilere 1. Mektup, 2:9)

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)
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"Agape" >'@= :?B?>B%/9B96==A>;*
=A>B7?1.@B7$,'3+3:3<(BB9?,B96=*
=A>;=;<(B“Her zaman veren ve hiçbir
zaman karşılık beklemeyen sevgi”
A>=A8;>:A:;<(B <>?+@> "... Allah'ın
Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla,
tüm anlayışınla seveceksin. En
önemli olan ve başta gelen buyruk
budur.." (Matta, Bap 22, 37-39) 7$*
,3>:?B7?1.@B9?=@8?7@>@>B.?%5@+@B2?<*
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Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağanın. Birbirinizi kardeşlik sevgisiyle, şefkatle sevin. Birbirinize saygı göstermekte yarışın.
Gayretiniz eksilmesin… Rabbe
kulluk edin. Ümidinizi düşünerek sevinin. Sıkıntıya daya-

nın. Kendinizi duaya verin.
İhtiyaç içinde olan kutsallara
yardım edin. Konuksever olmaya bakın. Size zulmedenler
için iyilik dileyin. İyilik dileyin,
lanet etmeyin. (Romalılara
Mektup, 12:9-14)
Birbirinizi sevmekten başka

hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. (Romalılara Mektup,

13:8)
Her şeyden önce birbirinize
olan sevginiz candan olsun.
Çünkü sevgi birçok günahı ör-

ter. Söylenmeden, birbirinize
karşı konuksever olun. (Petrus'un Birinci Mektubu, 4:8-10)

.......................

Eğer yalnız sizi sevenleri sehalimlik ve sabır kuşanın. Birverseniz, bu size ne övgü kabirinize karşı sabırlı davranın;
zandırır? Günahkârlar bile kenbirinin öbürüne karşı bir yadilerini sevenleri sever. Size
kınması varsa, birbirinizi baiyilik yapanlara iyilik yaparğışlayın. Bunların tümü üzerisanız, bu size ne övgü kazanne, yetkinlik yaşamının başı
dırır? Günahkârlar bile böyle
olan sevgiyi kuşanın. (Koloseyapar. Verdiğinizi geri almak
lilere, 3:12-14)
umudunda olduğunuz kişilere
İnsanların ve meleklerin diliyödünç verirseniz, bu size ne
le konuşsam, ama sevövgü kazandırır?
gim olmasa, ses
Günahkârlar
çıkaran bakırbile verdikledan ya da
Sevginin ardınca koşun
ri kadarını
çınlayan
ve ruhsal armağanları,
geri almak
zilden farözellikle peygamberlik
koşuluyla
kım kalyeteneğini (ahlakını)
günahkârmaz. Peygayretle isteyin.
lara ödünç
gamberlikte
(Birinci Korintliler,
v e r i r l e r.
b u l u n ab i l 14:16)
Ama siz düşsem, bütün sırmanlarınızı seları bilsem, her bilvin, iyilik yapın,
giye sahip olsam, dağları yehiçbir karşılık beklemeden
rinden oynatacak kadar büödünç verin. Alacağınız ödül
yük imanım olsa, ama sevgim
büyük olacak... (Luka, 6:27-35)
olmasa, bir hiçim. Varımı yoÖyleyse Allah'ın seçilmişleri
ğumu sadaka olarak dağıtsam,
(iman edenler), kutsal yaşambedenimi yakılmak üzere teslim
lılar (müminler) ve sevilenler
etsem, ama sevgim olmasa, buolarak, sevecenlikle dolu bir
nun bana hiçbir yararı olmaz.
yürek, iyilik, alçak gönüllülük,
(Birinci Korintliler, 13:1-3)
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Allah’ın bize olan sevgisini tanımış ve buna inanmışızdır. ….
(Yuhanna, 4:16)

İNCİL’DE SEVGİ

Alah'ın sevdiği kardeşlerim, sizleri O'nun seçtiğini biliyoruz.
(1.Selanikliler, 1:4)

24

Ama biz, ey Rabbin sevdiği kardeşler, sizler için her zaman
Allah'a şükran borçluyuz. Çünkü Allah... gerçeğe inanarak kurtulmanız için sizi ta başlangıçtan
seçti... Bizi sevip lütfuyla bize
sonsuz cesaret ve sağlam bir
umut veren Allah'ımız sizi yüreklendirsin, her iyi eylem ve
sözde pekiştirsin. (2.Selanikliler,
2:13-17)

Biz ise seviyoruz. Çünkü önce O
bizi sevdi. (Yuhanna, 4:19)
…. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce Sen beni sevdin.
(Yuhanna, 17:24)
Rab birbirinize ve bütün insanlara beslediğiniz sevgiyi … çoğaltıp artırsın! (1.Selanikliler,
3:12)
Allah … emeğinizi ve kutsallara (Kendini Allah’a adamış olanlara) hizmet etmiş olarak ve etmeye devam ederek O’nun adına gösterdiğiniz sevgiyi unutmaz. (İbranilere Mektup, 6:10)
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[İsa:] "Allah'ın beni sevdiği
gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer
[Allah rızası için] buyruklarımı yerine getirirseniz, sevgimde kalırsınız, tıpkı benim
de Allah'ın buyruklarını ye-

...................................
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(Allah rızası için) Mesih'in
sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm
mü, açlık mı ... tehlike mi, kılıç mı? (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 8:35)

rine getirdiğim ve sevgisinde
kaldığım gibi... Bunları size,
sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye
söyledim. Benim buyruğum
(Allah rızası için) şudur: Sizi
sevdiğim gibi birbirinizi sevin.
Hiç kimsede, insanın [Allah
rızası için] dostları uğruna canını vermesinden daha büyük
bir sevgi yoktur. Size [Allah
için] buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz." (Yuhanna, 15:9-14)

Ama onun [İsa 'nın] sözüne
uyanın Allah'a olan sevgisi
gerçekten olgunluğa ermiştir.
Allah'ta olduğumuzu[Allah'ın
rızasına uyduğumuzu] bununla anlarız. "Allah'ta
[Allah'ın rızasına uygun] yaşıyorum" diyen, Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir.
(Yuhanna'nın 1. Mektubu,
2:5-6)

Beni seviyorsanız, [Allah rızası için] buyruklarımı yerine getirirsiniz... Kim [Allah rızası için] buyruklarımı bilir ve
yerine getirirse, işte beni seven
odur. Beni seveni Allah sevecektir. Ben de onu seveceğim...
(Yuhanna, 14:15, 21)
İsa ona şu karşılığı verdi:
"Beni seven sözüme uyar,

Allah'ım da onu sever... Beni
sevmeyen, sözlerime uymaz.
İşittiğiniz söz benim değil,
beni gönderen Allah'ındır."
(Yuhanna, 14:23-24)
... [Allah'ın Peygamberi olarak] İsa'ya olan imanını ve
bütün kutsallara [kendini
Allah'a adamışlara] beslediğin
sevgiyi duydukça dualarımda
seni anıyor, Allah'ıma sürekli şükrediyorum. (Pavlus'tan
Filimon'a Mektup 1:4-5)

Sizler için dua ederken
Allah'a... her zaman şükrediyoruz. Çünkü Mesih İsa'ya
[Allah'ın Peygamberi olarak]
iman ettiğinizi ve bütün kutsalları [kendini Allah'a adamışları] sevdiğinizi duyduk.
(Pavlus'tan Koloselilere Mektup, 1:3-4)
Mesih'i görmemiş olsanız da
onu seviyorsunuz. Şu anda
onu görmediğiniz halde... sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. (Petrus'un
1. Mektubu, 1:8)
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[İsa:] "... Beni sevdiğiniz...
için Allah'ın Kendisi sizi seviyor." (Yuhanna, 16:27)

...........................................................................

Allah'ın lütfu İsa Mesih'i tükenmeyen bir sevgiyle sevenlerin hepsiyle birlikte olsun.
(Efesliler, 6:24)
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... Bütün kutsalları [kendini
Allah'a adamış olanları] sevdiğinizi duyduğumdan beri
ben de sizin için sürekli şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum. (Pavlus'tan Efeslilere
Mektup, 1:15-16)
[İsa:] "Allah'ın beni sevdiği
gibi, ben de sizi sevdim. Benim
sevgimde kalın. Eğer [Allah

rızası için] buyruklarımı yerine getirirseniz, sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Allah'ın
buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım
gibi... Bunları size, sevincim
sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin.
Hiç kimsede, insanın, [Allah rızası için] dostları uğruna canını vermesinden daha büyük
bir sevgi yoktur. Size [Allah
için] buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz." (Yuhanna, 15:9-14)

..............................................

[İsa:] Size [Allah rızası için]
yeni bir buyruk veriyorum:
"Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim
gibi siz de birbirinizi sevin.
Birbirinize sevginiz olursa,
herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır." (Yuhanna, 13:34-35)

... Rabbe tabi biri olarak senin

Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi
Allah'tandır…(1.Yuhanna, 4:7)
Kardeşlik sevgisi konusunda
kimsenin size bir şey yazmasına gerek yoktur. Çünkü Allah
size birbirinizi sevmeyi öğretti…. Kardeşler, size rica ediyoruz, bu konuda daha da
ilerleyin. (1.Selanikliler, 4:9-10)
... Birbirimizi seversek...
[Allah] sevgisi içimizde mükemmelleşmiş olur. (1.Yuhanna, 4:12)

............................................

için daha da çok sevilecek bir
kardeştir. (Filimon, 1:16)

"Allah'ı seviyorum" deyip de
kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği
Allah'ı sevemez. "Allah'ı seven kardeşini de sevsin" diyen
buyruğu Mesih'ten aldık. (Yuhanna'nın 1. Mektubu, 4:1921) (Yuhanna, 4:20-21)
Dünya malına sahip olup da
kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini
esirgeyen kişide Allah'ın sevgisi
olabilir mi? Yavrularım, sözle
ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim. (1.Yuhanna, 3:1718)

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)
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Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi
Allah'tandır. Seven herkes...
Allah'ı tanır. Sevmeyen kişi
Allah'ı tanımaz. Çünkü Allah
sevgidir... Sevgili kardeşlerim,
Allah bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi
sevmeye borçluyuz. (1.Yuhanna, 4:7-11)
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............................................

Birbirinize anlayışlı davranın.
Birinizin ötekinden bir şikayeti varsa, Rabbin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine... sevgiyi giyinin. (Koloseliler, 3:12-14)

Birbirinizi sevgiyle öperek selamlayın. …(Petrus'un 1. Mektubu, 5:14)
Birbirimizi sevgi ve iyi işler için
nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Bazılarının alıştığı gibi, biraraya gelmekten
vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi
daha da çok yüreklendirelim.
(İbranilere Mektup, 10:24-25)
Kardeş sevgisi sürekli olsun.
Konuksever olmaktan geri kalmayın... Çünkü bu sayede bazıları bilmeden melekleri konuk
ettiler. …. (İbranilere Mektup,
13:1-3)

Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. (Romalılar, 12:10)
Her şeyden önce birbirinizi
candan sevin. Çünkü sevgi
birçok kötülüğü örter. (1.Petrus, 4:8)
Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Allah'tan
[Allah'ın razı olduğu kullar-

............................................

...Eğer yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşünce ve
sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın.
(Filipililer, 2:1-2)

dan] değildir. İşte Allah'ın kulları... böyle ayırt edilir. (1.Yuhanna, 3:10)
Şimdi sana rica ediyorum...
birbirimizi sevelim. Bu sana
yazdığım yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul
ettiğimiz buyruktur. (2.Yuhanna, 1:5)
Size şu buyruğu veriyorum:
"Birbirinizi sevin!" (Yuhanna,
15:17)
Her bakımdan alçakgönüllü,
halim, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, anlayışla davranın.
(Efesliler, 4:2)
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İşte bu nedenle her türlü gayreti
göstererek imanınıza erdemi,
erdeminize bilgiyi, bilginize
özdenetimi, özdenetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Allah yoluna bağlılığı,
bağlılığınıza kardeşseverliği,
kardeşseverliğinize sevgiyi katın. (2.Petrus 1:5-7)
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…Her şeyden önce birbirinizi
candan sevin. Çünkü sevgi birçok günahı örter. Söylenmeksizin birbirinize konukseverlik gösterin. Her biriniz hangi
ruhsal armağanı (Allah’ın lütfettiği nimeti) aldıysanız, bunu
Allah'ın çok yönlü lütfunun iyi
kahyaları olarak birbirinize
hizmet etmekte kullanın. (Petrus'un 1. Mektubu, 4:8-10)

............................................................................

Kardeşini seven, ışıkta
[Allah'ın nuruyla] yaşar ve
başkasının tökezlemesine neden
olmaz. Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır; karanlıkta yürür ve nereye gittiğini
bilmez. Çünkü karanlık, onun
gözlerini kör etmiştir. (1.Yuhanna, 2:10-11)

...Birbirinize sevgiyle hizmet
edin. (Galatyalılar, 5:13)
Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçakgönüllü olun.
(1.Petrus, 3:8)
…Kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Onun için
birbirinizi candan, yürekten
sevin. (Petrus'un 1. Mektubu,
1:22)
Birbirinizi sevmekten başka
hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven, Kutsal Yasa'yı [Allah'ın
emirlerini] yerine getirmiş olur.
(Romalılar, 13:8)

Başlangıçtan beri işittiğiniz
buyruk şudur: Birbirimizi sevelim. Şeytan'a ait olup kardeşini öldüren Kabil gibi olmayalım. Kabil kardeşini neden öldürdü? Kendi yaptıkları
kötü, kardeşinin yaptıkları doğru olduğu için onu öldürdü.
Kardeşler, dünya sizden nefret
ederse şaşmayın. Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Sev-

....................

meyen, ölümde kalır. …(Yuhanna, 3:11-16)

Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının
duygularını paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçakgönüllü olun. (Petrus'un
1. Mektubu, 3:8)
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Kardeşler, sizin için her zaman
Allah'a şükran borçluyuz. Böyle yapmamız da yerindedir.
Çünkü imanınız büyüdükçe
büyüyor, her birinizin öbürü... Bütün kutsalları [kendini
ne olan sevgisi artıyor. Bu
Allah'a adamış olanları] sevnedenle bizler, katdiğinizi duyduğumdan
landığınız bütün
beri ben de sizin
zulüm ve sıiçin sürekli şükkıntılar karrediyor, sizi
Gerçeğe uymakla
şı sınd aki
dualarımda
kendinizi arıttınız,
sabır ve
hep anıyokardeşler için içten bir
sevgiye sahip oldunuz.
imanınızrum. (EfesliOnun için birbirinizi
dan ötüler 1:15-16)
candan,
yürekten
rü... sizinle
K a r d e ş l e r,
sevin. (Petrus'un 1.
övünüyoruz.
aranızda çalıMektubu, 1:22)
(Pavlus'tan
şanların, Rab yoSelaniklilere 2.
lunda size önderlik
Mektup, 1:3-4)
edip öğüt verenlerin deHer kötü niyetle birlikte her
ğerini bilmenizi rica ederiz.
türlü kin, öfke, kızgınlık, bağYaptıkları işten ötürü onlara sırışma ve iftira sizden uzak olnırsız saygı, sevgi gösterin.
sun. Birbirinize karşı iyi yüBirbirinizle barış içinde yarekli, şefkatli olun. Allah'ın...
şayın. (Pavlus'tan Selaniklisizi bağışladığı gibi, siz de birlere 1. Mektup, 5:12-13)
birinizi bağışlayın. (Efesliler,
4:31-32)
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İlkine benzeyen ikinci buyruk da
şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ (Matta, 22:39)
...Komşusunu da kendi gibi sevmesi, bütün yakmalık sunulardan ve
kurbanlardan daha önemlidir. (Markos, 12:33)
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Komşunu da kendin gibi sev. (Luka,
10:27)
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'Komşunu seveceksin, düşmanından
nefret edeceksin' dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, 'düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler
için dua edin.' (Matta, 5:43-44)

"Zina etmeyeceksin, adam
öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına
göz dikmeyeceksin" buyruk-

..........................

"Komşunu kendin gibi seveceksin" diyen Kutsal Yazı'ya
(Allah’ın emirlerine) uyarak... Allah'ın Yasası'nı gerçekten yerine getiriyorsanız,
iyi ediyorsunuz. (Yakup'un
Mektubu, 2:8)

ları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiştir: "Komşunu kendin gibi
seveceksin." Seven kişi komşusuna kötülük etmez.
Bu nedenle sevmek Kutsal
Yasa'yı [Allah'ın emirlerini]
yerine getirmektir. (Pavlus'tan Romalılara Mektup,
13:9-10)
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… Bilgi insanı böbürlendirir,
sevgiyse geliştirir. (1.Korintliler, 8:1)
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Öğüt veren, öğütte bulunsun.
Bağışta bulunan, bunu cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle
yönetsin. Merhamet eden, bunu
güler yüzle yapsın. Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. (Romalılar 12:8-9)
İşte kalıcı olan üç şey vardır:
İman, umut, sevgi. (1.Korintliler, 13:13)

...........................................

Ruh’un meyvesi ise sevgi, sevinç,
esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. (Galatyalılar, 5:22)

...Yararlı olan, sevgiyle etkisini gösteren imandır. (Galatyalılar, 5:6)

Çünkü Allah bize korkaklık
ruhu değil, güç, sevgi... ruhu
vermiştir. (2.Timoteos, 1:7)
…Yaşantınızı düzeltin, çağrıma
kulak verin, düşüncelerinizde
birlik olun, esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı
olan Allah sizinle birlikte olacaktır. (2.Korintliler, 13:11)

Öyleyse, Allah'ın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten

Yaşayışınız para sevgisinden
uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Allah
şöyle dedi: “Seni asla terk etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü
bırakmayacağım.” (İbraniler,
13:5)

...İmanda, sevgide ve sabırda
sağlam olsunlar... (Titus, 2:2)

…İman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza miğfer olarak
kurtuluş umudunu giyerek
kararlı duralım. (1.Selanikliler, 5:8)
...Dikkatli olun, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun.
Her şeyi sevgiyle yapın…
(1.Korintliler 16:13)
Mesih bizi nasıl sevdiyse… siz
de öylece sevgi yolunda yürüyün. (Efesliler, 5:2)

Tersine Allah'ın hizmetkarları
olarak olağanüstü dayanmada,
sıkıntı, güçlük ve elemlerde,
dayak, hapis, karışıklık, emek,
uykusuzluk ve açlıkta; pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilik... ve
içten sevgide; gerçeğin ilanında ve Allah'ın gücünde; sağ ve
sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla... iyi ünde ve kötü
ünde, kendimizi her durumda
örnek gösteriyoruz. (2.Korintliler, 6:4-8)

İmanda, söz söylemekte, bilgide, her tür gayrette, bize beslediğiniz sevgide, her şeyde
üstün olduğunuz gibi, bu ha-
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Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler.
Ama sen, ey Allah adamı, bu
şeylerden kaç! Doğruluğun,
Allah yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından
koş. İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama [cennete] sımsıkı sarıl.
(1.Timoteos, 6:9-12)

......................................................................

sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, halimliği giyinin. Birbirinize anlayışlı
davranın. Birinizin ötekinden
bir şikayeti varsa, Rabbin sizi
bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine... sevgiyi giyinin. (Koloseliler, 3:12-14)
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Yüreklerinin cesaret bulmasını,
sevgide birleşmelerini dilerim.
Öyle ki, anlayışın verdiği tam
güvenliğin bütün zenginliğine
kavuşsunlar ve Allah'ın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin
bütün hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar. (Koloseliler, 2:2-3)
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Temiz yürekle Rabbe yakaranlarla birlikte doğruluğun,
imanın, sevginin ve esenliğin
ardından koş. Saçma, cahilce
tartışmalara girmeyi reddet.
Bunların kavga doğurduğunu bilirsin. Rabbin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese
şefkatle davranmalı, öğretme
yeteneği olmalı, haksızlıklara
sabırla dayanmalıdır. Kendisine karşı olanları halimlikle
yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Allah belki onlara
bir tövbe yolu açar. Böylelikle
ayılabilir, isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak
eden iblisin tuzağından kurtulabilirler. (2.Timoteos 2:22-26)

Her kötü niyetle birlikte her
türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. (Efesliler,
4:31-32)

......................................................................

yırlı işte de üstün olmaya bakın. (2.Korintliler, 8:7)

Herkese saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin,
Allah'tan korkun... (1.Petrus,
2:17)
Kardeşini seven, ışıkta
[Allah'ın nuruyla] yaşar ve
başkasının tökezlemesine neden olmaz. Ama kardeşinden
nefret eden karanlıktadır; karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık,
onun gözlerini kör etmiştir.
(1.Yuhanna, 2:10-11)
Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. (Romalılar, 12:14)

[İsa:] "Ama beni dinleyen sizlere
şunu söylüyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret
edenler için dua edin." (Luka,
6:27-28)

Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, ne ödülünüz olur?
Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, fazladan
ne yapmış olursunuz?... (Matta, 5:46-47)

Kötülüğe kötülükle karşılık
vermeyin. Herkesin gözünde
iyi olanı yapmaya dikkat edin.
Herkesle barış içinde yaşamak
için elinizden geleni yapın.
Mümkünse, elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın; bunu

Allah'ın
gazabına bırakın.
Çünkü şöyle yazılmıştır: "Rab
diyor ki, 'Öç benimdir, ben
karşılık vereceğim.'" Ama,
"Düşmanın acıkmışsa doyur,
susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın."
Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen. (Romalılar, 12:17-21)

Her bakımdan alçakgönüllü,
halim, sabırlı olun, sevgiyle
birbirinize sabredin. (Efesliler 4:2)
Konuşmada, davranışta, sevgide, imanda, paklıkta imanlılara örnek ol. (1.Timoteos,
4:12)
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İyilik yapmayı ve sizde olanı
başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. (İbraniler, 13:16)

..........................................................

Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile
kendilerini sevenleri sever.
(Luka, 6:32)
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İsa tapınaktan çıkıp giderken,
öğrencileri, tapınağın binalarını ona göstermek için yanına
geldiler. İsa onlara, "Bütün
bunları görüyor musunuz?"
dedi. "Size doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş
kalmayacak, hepsi yıkılacak!"
İsa, Zeytin Dağı'nda otururken
öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. "Söyle bize" dediler, "Bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve
çağın bitimini gösteren belirti
ne olacak?" İsa onlara şu karşılığı verdi: "Sakın kimse sizi
saptırmasın! Birçokları, 'Mesih

benim' diyerek benim adımla
gelip birçok kişiyi aldatacaklar.
Sakın korkmayın! Bunların
olması gerek, ama bu daha
son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak;
yer yer kıtlıklar, depremler
olacak. Bütün bunlar, doğum
sancılarının başlangıcıdır. O
zaman birçok kişi imandan
sapacak, ... ve birbirlerinden
nefret edecekler. Kötülüklerin
çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama
sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. (Matta, 24:1-13)
Aranızdaki kavga ve çekişme-

Ama vay halinize... Siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de, adaleti ve Allah sevgisini ihmal
edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden
esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi.
(Luka, 11:42)

zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü
amaçla, tutkularınız uğruna
kullanmak için diliyorsunuz.
Siz ey vefasızlar, dünya ile
dostluğun Allah’a düşmanlık
olduğunu bilmiyor musunuz?
Dünya ile dost olmak isteyen,
kendini Allah’a düşman eder.
(Yakub'un Mektubu, 4:1-4)
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.......................

lerin kaynağı nedir? Bedenlerinizin üzerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu
ediyorsunuz, ama elde edemeyince adam öldürüyorsunuz.
Kıskanıyorsunuz, ama isteğinize erişemeyince çekişiyor ve
kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz, çünkü Allah'tan
dilemiyorsunuz. Dilediğiniz
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Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Allah'ın
oğulları (Allah'ın sevgili kulları) denecek. (Matta 5:9)

42

Kötülüğe kötülükle karşılık
vermeyin. Herkesin gözünde
iyi olanı yapmaya dikkat
edin. Herkesle barış içinde
yaşamak için elinizden geleni yapın. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 12:17-18)
Herkesle barış içinde yaşamak ve kutsal olmak için
gayret edin. ... Dikkat edin

ki, kimse Allah'ın lütfundan
yoksun kalmasın... (İbranilere
Mektup, 12:14-15)

...birbirinizle barış içinde yaşayın! (Markos, 9:50)
Allah sizi barış içinde yaşamaya çağırdı. (Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 7:15)
Kardeşler, aranızda çalışanla
rın, Rab yolunda size önderlik
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Bu yüzden, sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı
bir şikayeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın
önünde bırak, git önce kardeşinle barış; sonra gelip adağını
sun. Senden davacı olanla daha
yoldayken çabucak anlaş...
(Matta, 5:23-25)
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Ama gökten inen [Allah Katı'ndan olan] bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıldır, halimdir, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur. Barış içinde eken
barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler. (Yakup'un Mektubu, 3:17-18)
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edip öğüt verenlerin değerini
bilmenizi rica ederiz. Yaptıkları işten ötürü onlara fazlasıyla saygı, sevgi gösterin. Birbirinizle barış içinde yaşayın.
(Pavlus'tan Selaniklilere 1.
Mektup, 5:12-13)

Bunun için, sevgili kardeşlerim, ... Allah'ın huzurunda
lekesiz, kusursuz ve barış içinde olmaya gayret edin. (Petrus'un 2. Mektubu, 3:14)
Rabbin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese şefkatle
davranmalı, öğretme yeteneği
olmalı, haksızlıklara sabırla
dayanmalıdır. Kendisine karşı olanları halimlikle yola getirmeli. (Pavlus'tan Timoteos'a 2. Mektup, 2:24-26)
Yöneticilerle yönetimlere bağlı olmaları, söz dinlemeleri ve
iyi olan her şeyi yapmaya ha-

... Aldığınız çağrıya yaraşır
biçimde yaşamanızı rica ederim. Her bakımdan alçakgönüllü, halim, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, anlayışla davranın. (Pavlus'tan Efeslilere
Mektup , 4:1-2)

‘Göze göz, dişe diş' dendiğini
duydunuz. Ama ben size di-

Her kötü niyetle birlikte her
türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Allah'ın...
sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. (Pavlus'tan
Efeslilere Mektup, 4:31-32)
Sevgi, Allah'ın buyruklarına
uygun yaşamamız demektir.
Başlangıçtan beri işittiğiniz
gibi, O'nun buyruğu, sevgi yolunda yürümenizdir. (Yuhanna'nın 2. Mektubu, 1:6)
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[İsa:] "Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin,
size hakaret edenler için dua
edin." (Luka 6:27-28)

yorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da
çevirin. Size karşı davacı olup
mintanınızı almak isteyene
abanızı da verin. Sizi bin adım
yol yürümeye zorlayanla iki
bin adım yürüyün. (Matta,
5:38-41)

.....................................................

zır olmaları gerektiğini imanlılara anımsat. Kimseyi kötülemesinler. Kavgacı değil, uysal olsunlar. Herkese her zaman halim davransınlar. (Pavlus'tan Titus'a Mektup, 3:1-2)
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İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman
(olan Allah), onlar için bir
sevgi kılacaktır. (Meryem Suresi, 96)

Sevgiyi kalplere
yerleştiren Allah’tır
Katımızdan ona bir sevgi
duyarlılığı ve temizlik (de

..........................

Gerçek Sevgi
imandandır

verdik). O, çok takva sahibi
biriydi. (Meryem Suresi, 13)

"Onu sandığın içine koy,
suya bırak, böylece su onu
sahile bıraksın; onu benim de
düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır. Gözümün önünde yetiştirilmen
için, kendimden sana bir
sevgi yönelttim." (Taha Suresi, 39)

Belki Allah, sizlerle onlardan kendilerine karşı düş-

Sevgi fedakarlık
gerektirir
Kendileri, ona duydukları
sevgiye rağmen yemeği,
yoksula, yetime ve esire yedirirler. (İnsan Suresi, 8)

Allah rızası için
yapılan iyiliklerde
sadece sevgi beklemek
İşte Allah, iman edip salih
amellerde bulunan kullarına böyle müjde vermektedir.
De ki: “Ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden
hiç bir ücret istemiyorum.”
Kim bir iyilik kazanırsa, Biz
ondaki iyiliği arttırırız. Gerçekten Allah, bağışlayandır,
şükredene karşılığını verendir. (Şura Suresi, 23)

Sevgi Allah için
olmalıdır

İnsanlar içinde, Allah’tan başkasını ‘eş ve ortak’ tutanlar
vardır ki, onlar (bunları),
Allah’ı sever gibi severler.
İman edenlerin ise Allah’a
olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba
uğrayacakları zaman, muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah’ın olduğunu ve
Allah’ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir
bilselerdi. (Bakara Suresi, 165)
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Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama
iyilik, Allah’a,
ahiret gününe,
meleklere, Kitaba
ve peygamberlere iman
eden; mala olan sevgisine
rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda
kalmışa, isteyip-dilenene ve
kölelere (özgürlükleri için)
veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa
gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı
zamanlarda sabredenler(in
tutum ve davranışlarıdır).
İşte bunlar, doğru olanlardır

ve müttaki olanlar da bunlardır. (Bakara Suresi, 177)

...................................................................

manlık besledikleriniz arasında bir sevgi-bağı kılar.
Allah, güç yetirendir. Allah,
çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (Mümtehine Suresi, 7)
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Suresi, 1)

Allah’a ve ahiret gününe iman
eden hiç bir kavim (topluluk)
bulamazsın ki, Allah’a ve elçisine başkaldıran kimselerle bir sevgi (ve dostluk) bağı

kurmuş olsunlar; bunlar, ister
babaları, ister çocukları, ister
kardeşleri, isterse kendi aşiretleri (soyları) olsun. Onlar,
öyle kimselerdir ki, (Allah)
kalplerine imanı yazmış ve
onları kendinden bir ruh ile
desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır; orda süresiz olarak kalacaklardır.
Allah, onlardan razı olmuş,
onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz
Allah’ın fırkası olanlar, felah
(umutlarını gerçekleştirip kurtuluş) bulanların ta kendileridir. (Mücadele Suresi, 22)

....................................................
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Ey iman edenler, benim de
düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz; oysa onlar
haktan size geleni inkâr etmişler, Rabbiniz olan Allah’a
inanmanızdan dolayı elçiyi
de, sizi de (yurtlarınızdan)
sürüp-çıkarmışlardır. Eğer
siz, Benim yolumda cehd
etmek (çaba harcamak) ve
Benim rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız (nasıl) onlara karşı hâlâ sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilirim. Kim sizden
bunu yaparsa, artık o, elbette yolun ortasından şaşırıp-sapmış olur. (Mümtehine

(Hz. Süleyman) O da demişti ki: "Gerçekten ben, mal
(veya at) sevgisini Rabbimi
zikretmekten dolayı tercih
ettim." Sonunda bu atlar
(koştular ve toz) perdesinin
arkasına saklandılar. (Sad Suresi, 32)

Şehirde (birtakım) kadınlar:
"Aziz (Vezir)'in karısı kendi
uşağının nefsinden murad
almak istiyormuş. Öyle ki
sevgi onun bağrına sinmiş.
Biz doğrusu onu açıkça bir
sapıklık içinde görüyoruz."
dedi. (Yusuf Suresi, 30)

Evlilik saf Allah
rızası ve sevgi
üzerine olmalıdır
Onda ‘sükun bulup durul-

Gerçek şu ki, Biz onları yeni
bir inşa (yaratma) ile inşa
edip-yarattık. Onları hep bakireler olarak kıldık, Eşlerine
sevgiyle tutkun (ve) hep yaşıt, (Vakıa Suresi, 35-37)
Eşlerine sevgiyle tutkun (ve)
hep yaşıt… (Vakıa Suresi, 37)

Sevgide Şirk, ruhta
katılık oluşturur
Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı (bencil ve cimri
tutumundan) çok katıdır.
(Adiyat Suresi. 8)
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(İbrahim) Dedi ki: "Siz gerçekten, Allah'ı bırakıp dünya
hayatında aranızda bir sevgi-bağı olarak putları (ilahlar)
edindiniz. Sonra kıyamet
günü, kiminiz kiminizi inkar
edip-tanımayacak ve kiminiz
kiminize lanet edeceksiniz.
Sizin barınma yeriniz ateştir
ve hiç bir yardımcınız yoktur." (Ankebut Suresi, 25)

manız’ için, size kendi nefislerinizden eşler yaratması
ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da, O’nun
ayetlerindendir. Şüphesiz
bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler
vardır. (Rum Suresi, 21)

..................................................

Sevgide şirk
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vrim teorisi, yani Darwinizm, Yaratılış gerçeğini
reddetmek amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsatadan başka bir şey
değildir. Evrim teorisi Eski Mısır’dan ve Sümerlerden bu yana gelen, kainatı ve canlılığı tesadüfle açıklayan putperest bir hurafedir, bilimle hiçbir bağlantısı
yoktur. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık
bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle
ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 700 milyona yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Üstelik, evrim
teorisi hayatın temel yapı taşı olan tek bir proteinin oluşumunu
dahi açıklamaktan acizdir. Proteinin kendi kendine tesadüfen
oluşmasının imkansız olduğu bilim tarafından ortaya konmuştur. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim
teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve
yapılan sahtekarlıklara dayalıdır.
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Ancak bu propaganda, gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır
bilim dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir.
Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok
bilim adamı tarafından dile getirilmiştir. Biyoloji, biyokimya, paleontoloji, genetik, zooloji, arkeoloji gibi farklı alanlardan çok sayıda
bilim adamı, Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.
Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok
çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam
ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da
özetlemekte yarar vardır.

İNCİL’DE SEVGİ

Darwin'i Yıkan Zorluklar
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Evrim teorisi, tarihi Eski Mısır’a, Sümerler’e kadar uzanan pagan
bir öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda yeniden
gündeme geldi. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en
önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin
Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı
canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı
çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir hayali
atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu;
kendisinin de kabul ettiği gibi sadece sözde bir "mantık yürütme"
idi. Hatta Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" başlıklı uzun
bölümde itiraf ettiği gibi, teori pek çok önemli soru karşısında açık
veriyordu.

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tarafından
aşılacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini umuyordu. Bunu kitabında sık sık belirtmişti. Ancak gelişen bilim, Darwin'in umutlarının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer
yıktı.
Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel başlıkta incelenebilir:
1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla
açıklayamamaktadır.
2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrimleştirici bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bulgu
yoktur.
3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir
tablo ortaya koymaktadır.
Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleyeceğiz.

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar
yıl önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı
hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Çamur birikintisi içinden
koful, mitokondri, lizozom, golgi cisimciği gibi çok sayıda kompleks
organelden oluşan hücrenin nasıl meydana geldiği, tek bir hücrenin
nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve
eğer gerçekten bu tür bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak öncelikle, iddia edilen evrim sürecinin ilk
basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl
ortaya çıkmıştır?
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Aşılamayan İlk Basamak:
Hayatın Kökeni
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Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin,
hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye
göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına
aykırı bir iddiadır.
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"Hayat Hayattan Gelir"
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Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti.
Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit
bir yapıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri inanılan "spontane jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canlı bir varlık oluşturabileceklerine
inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin
de buğdaydan oluştuğu yaygın bir düşünceydi. Bunu ispatlamak için
de ilginç deneyler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz buğday konmuş ve biraz beklendiğinde bu karışımdan farelerin oluşacağı sanılmıştı.
Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildiğine bir delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki, etlerin üzerindeki kurtlar
kendiliklerinden oluşmuyorlar, sineklerin getirip
bıraktıkları gözle görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı. Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını
yazdığı dönemde ise, bakterilerin cansız maddeden oluşabildikleri inancı, bilim dünyasında
yaygın bir kabul görüyordu.
Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasın-

dan beş yıl sonra, ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel
oluşturan bu inancı kesin olarak çürüttü. Pasteur yaptığı uzun çalışma ve deneyler sonucunda vardığı sonucu şöyle özetlemişti:
"Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüştür." (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s. 2)
Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karşı uzun
süre direndiler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin kompleks yapısını ortaya çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının
geçersizliği daha da açık hale geldi.

20. Yüzyıldaki
Sonuçsuz Çabalar
ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin,
1930'lu yıllarda ortaya attığı birtakım
tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen
meydana gelebileceğini ispat etmeye çalıştı. Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanacak ve Oparin şu itirafı yapmak zorunda kalacaktı: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine
alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır." (Alexander I. Oparin,
Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications, 1953 (Reprint),
s. 196)
Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni konusunu
çözüme kavuşturacak deneyler yapmaya çalıştılar. Bu deneylerin en
ünlüsü, Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafından 1953 yılında
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düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde olduğunu iddia ettiği
gazları bir deney düzeneğinde birleştirerek ve bu karışıma enerji ekleyerek, proteinlerin yapısında kullanılan birkaç organik molekül
(aminoasit) sentezledi.
O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtılan bu deneyin geçerli olmadığı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya koşullarından çok farklı olduğu, ilerleyen yıllarda ortaya
çıkacaktı. ("New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and
Life", Bulletin of the American Meteorological Society, c. 63, Kasım
1982, s. 1328-1330)
Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandığı
atmosfer ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti. (Stanley Miller,
Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis
of Small Molecules, 1986, s. 7)
Hayatın kökeni sorununu açıklamak
için 20. yüzyıl boyunca yürütülen tüm
evrimci çabalar hep başarısızlıkla sonuçlandı. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyacı Jeffrey Bada,
evrimci Earth dergisinde 1998 yılında
yayınlanan bir makalede bu gerçeği
şöyle kabul eder:
Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala,
20. yüzyıla girdiğimizde sahip olduğumuz en büyük çözülmemiş problemle
En son evrimci kaynakların da
kabul ettiği gibi, hayatın kökeni,
hala evrim teorisi için son derece
büyük bir açmazdır.

karşı karşıyayız: Hayat yeryüzünde nasıl
başladı? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat
1998, s. 40)

Hayatın Kompleks Yapısı
Tek Bir Protein Dahi Tesadüfen Oluşamaz
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Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere
sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya getirilerek
canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir protein bile üretilememektedir.
Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, rastlantılarla
açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden
çıkmaza girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir tanesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali
matematiksel olarak "0"dır.
Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka
proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen
oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına
bu gerçek bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek
için yeterlidir. Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,
1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de
birer proteindir.
2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 60’a yakın enzim görevi
gören proteinin hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı için proteinler gerekir.
3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan
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protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için
DNA da gerekir.
4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin
önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması
gerekmektedir.
Hayatın başlangıcı konusunun evrimciler için açıklanamaz olduğunu, evrimci bilim yazarı Brian Switek şu şekilde itiraf etmiştir:
Hayatın nasıl başladığı doğanın en kalıcı gizemlerinden biridir. (Brian
Switnek, "Debate bubbles over the origin of life", Nature, 13 Şubat 2012)
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Harvard'lı kimyager George Whitesides ise, Amerikan Kimya
Topluluğu tarafından kendisine, en üst düzey ödül olan Priestley
Madalya’sı verilirken yaptığı konuşmasında, şu itirafı yapmıştır:
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Evrim teorisini geçersiz kılan gerçeklerden bir tanesi, canlılığın inanılmaz derecedeki kompleks yapısıdır. Canlı
hücrelerinin çekirdeğinde yer alan DNA
molekülü, bunun bir örneğidir. DNA, dört
ayrı molekülün farklı diziliminden oluşan
bir tür bilgi bankasıdır. Bu bilgi bankasında canlıyla ilgili bütün fiziksel özelliklerin
şifreleri yer alır. İnsan DNA'sı kağıda döküldüğünde, ortaya yaklaşık 900 ciltlik
bir ansiklopedi çıkacağı hesaplanmaktadır. Elbette böylesine olağanüstü bir bilgi, tesadüf kavramını kesin biçimde
geçersiz kılmaktadır.

Yaşamın kökeni. Bilimdeki en büyük problemlerden biridir... Çoğu kimyager, benim gibi, hayatın prebiyotik Dünya’daki moleküllerin karışımlarından, spontane olarak ortaya çıktığına inanır. Nasıl? Hiçbir fikrim
yok . (George M. Whitesides, "Revolutions In Chemistry: Priestley Medalist George M. Whitesides' Address", Chemical and Engineering News,
85: 12-17 (March 26, 2007)

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin
(RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini
elde etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal
yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır. (Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific American, c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine
ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul
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Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA
molekülü ise, muazzam bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bilginin, eğer kağıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan
900 ciltlik bir kütüphane oluşturacağı hesaplanmaktadır.
Bu konuda evrimciler açısından çok ilginç bir açmaz daha vardır:
DNA, yalnız birtakım özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin) yardımı
ile eşlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda gerçekleşir. Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları
gerekir. Bu ise, hayatın kendiliğinden oluştuğu senaryosunu yerle
bir etmektedir. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci
Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli
sayısında bu gerçeği şöyle itiraf eder:
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etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan
evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır.

Evrimin Hayali Mekanizmaları

İNCİL’DE SEVGİ

Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin
"evrim mekanizmaları" olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçekte hiçbir evrimleştirici güce sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır.
Darwin, ortaya attığı evrim iddiasını tamamen "doğal seleksiyon"
mekanizmasına bağlamıştı. Bu mekanizmaya verdiği önem, kitabının isminden de açıkça anlaşılıyordu: Türlerin Kökeni, Doğal Seleksiyon Yoluyla...
Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam mücadelesi içinde, doğal şartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalacağı düşüncesine dayanır. Örneğin yırtıcı hayvanlar tarafından
tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha hızlı koşabilen geyikler hayatta kalacaktır. Böylece geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluşacaktır. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleştirmez,
onları başka bir canlı türüne, örneğin atlara dönüştürmez.
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Dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizması hiçbir evrimleştirici
güce sahip değildir. Darwin de bu gerçeğin farkındaydı ve Türlerin
Kökeni adlı kitabında "Faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon hiçbir şey yapamaz" demek zorunda kalmıştı. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition,
Harvard University Press, 1964, s. 184)

Lamarck'ın Yanılgısı
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Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl oluşabilirdi? Darwin, kendi
döneminin ilkel bilim anlayışı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çalışmıştı. Darwin'den önce yaşamış olan Fransız
biyolog Lamarck'a göre, canlılar yaşamları sırasında geçirdikleri fiziksel değişiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örneğin
Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemişlerdi, yüksek ağaçların yapraklarını yemek için çabalarken nesilden nesile boyunları
uzamıştı.
Darwin de benzeri örnekler vermiş, örneğin Türlerin Kökeni adlı
kitabında, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balinalara dönüştüğünü iddia etmişti. (Charles Darwin, The Origin of
Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press,
1964, p. 184.)
Ama Mendel'in keşfettiği ve 20. yüzyılda gelişen genetik bilimiyle
kesinleşen kalıtım kanunları, kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere
aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece doğal seleksiyon "tek
başına" ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalmış
oluyordu.
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Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
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Darwinistler ise bu duruma kendilerince bir çözüm bulabilmek
için 1930'ların sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, doğal
seleksiyonun yanına "faydalı değişiklik sebebi" olarak mutasyonları,
yani canlıların genlerinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama
hataları sonucunda oluşan bozulmaları ekledi. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan
milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat
gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir.
Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara zarar
verirler. Çernobil, Hiroşima, Nagazaki’de meydana gelen dehşet verici
görüntüler tam olarak mutasyonların meydana getirdiği sonuçlardır.
Düzgün yapıdaki organizmalar mutasyonların etkisiyle ölmüş veya
şiddetli zarar görmüştür.
Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar
verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:
Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana
gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir
değişim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle
zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri ge-

bacak

anten
gözler

ağız

Evrimciler yüzyılın başından beri sinekleri mutasyona uğratarak, faydalı
mutasyon örneği oluşturmaya çalıştılar. Ancak on
yıllarca süren bu çabaların sonucunda elde edilen
tek sonuç, sakat, hastalıklı
ve kusurlu sinekler oldu.
En solda, normal bir meyve sineğinin kafası ve sağda mutasyona uğramış diğer bir meyve sineği.

liştirmez, ona yıkım getirir. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania:
The Banner of Truth Trust, 1988, p. 7.)
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Darwinistlerin iddiasına göre, mutasyon, vücudun her yerinde
orantılı ve birbirine uyumlu değişiklikler yapmak zorundadır. Örneğin evrimcilerin iddiasına göre rastgele mutasyonlarla sağ tarafta
iddia ettikleri şekilde bir kulak oluştuysa, sol tarafta da rastgele mutasyonların aynı simetride aynı şekilde duyan, aynı özelliklere sahip
ikinci bir kulağı oluşturması gerekir. Örs, çekiç, üzengi her birinin
aynı şekilde mükemmel olarak eşit şekilde meydana gelmesi gerekir.
Rastgele mutasyonların, kalp kapakçıklarını iki tarafta da aynı şekilde oluşturması; bütün kapakçıkları, kulakçıkları eşit uyumda, hatasız, tam yerli yerinde ve aynı anda meydana getirmesi gerekir.
Vücudun her bir organında bunun bu simetri ve düzen sağlanmadığı takdirde büyük çelişkiler olur. Bir kulağı ters, bir dişi farklı, tek
gözü alnında tek gözü burunda garip yapılar ortaya çıkar. Canlılıkta
ise böyle bir dengesizlik yoktur. Darwinistlerin iddiasına göre mutasyonların her şeyi simetrik ve uyumlu şekilde meydana getirmesi
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geremektedir. Oysa mutasyonların tümü zarar getirir. Geçmişte, mutasyonların % 99'unun zararlı, %1'inin etkisiz olduğu kabul edilmekteydi. Oysa yeni yapılan araştırmalar, DNA’nın protein
kodlamayan bölgelerinde gerçekleşen ve bu nedenle de zararsız olduğu sanılan %1 oranındaki mutasyonların da uzun vadede zarar getirdiğini ortaya koymuş ve bu nedenle bilim adamları bu
mutasyonlara “sessiz mutasyon” adını vermişlerdir. Mutlak zararlı
olan mutasyonların ise akılcı, uyumlu, simetrik, organları aynı
anda meydana getirebilmeleri imkansızdır.
Mutasyonlar düzgün bir yapıya adeta makinalı tüfekle ateş etmek
gibidir. Sağlam bir şeyin üzerine ateş açılması o yapıyı tamamen ortadan kaldırır. Tek bir tanesinin etkisiz kalması veya vücuttaki mevcut bir enfeksiyonu yakarak iyileştirmesi bir şeyi değiştirmemektedir.
Organizma zaten kendisine isabet eden 99 mermi ile yerle bir olmuştur.
Ulusal Bilimler Akademisi üyesi Lynn Margulis, mutasyonların
net zararlı etkileri ile ilgili şu itirafı yapmıştır:
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Yeni mutasyonlar yeni türler oluşturmaz; sakat yavrular oluşturur. (Lynn
Margulis, quoted in Darry Madden, UMass Scientist to Lead Debate on
Evolutionary Theory, Brattleboro (Vt.) Reformer, 3 Şubat 2006).
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Margulis, 2011 yılındaki bir röportajında ise mutasyonların organizmayı değiştirdiğine ve bu yolla yeni türler ortaya çıktığına dair
“hiçbir delil olmadığını” şu sözlerle vurgulamıştır:
Neo-Darwinistler, mutasyonlar gerçekleştiğinde ve bir organizmayı değiştirdiğinde, yeni türlerin ortaya çıktığını söylerler. Bana da defalarca,
rastgele mutasyonların yeni türleri oluşturan evrimsel değişikliğe yol açtığı öğretildi. Buna inandım; ta ki delil arayana dek... (Lynn Margulis quoted in "Lynn Margulis: Q + A," Discover Magazine, Nisan 2011, s. 68)

Lynn Margulis’in söylediği gibi rastgele mutasyonların yeni türleri
oluşturan evrimsel değişikliğe yol açtığına dain tek bir delil yoktur.
Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliştiren
mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu
görüldü. Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak
gösterdiği mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat
bırakan genetik olaylardır. (İnsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizması" olamaz. Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettiği gibi,
"tek başına hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiçbir
"evrim mekanizması" olmadığını göstermektedir. Evrim mekanizması
olmadığına göre de, evrim denen hayali süreç yaşanmış olamaz.

Fosil Kayıtları: Ara Formlardan Eser Yok
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Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun
en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.
Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü (ki bu türün
de nasıl ortaya çıktığı konusunda evrimcilerin bir açıklaması yoktur), zamanla bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu hayali dönüşüm yüz milyonlarca
yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir.
Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara
türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir.
Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir
yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini ta-
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Buğday Biti
Dönem: Senozoik zaman,
Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
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Ringa Balığı
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 54-37 milyon yıl
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Yavru Tavşan
Dönem: Senozoik zaman,
Oligosen dönemi
Yaş: 30 milyon yıl

Fosil kayıtları, evrim teorisinin önünde çok büyük bir engeldir. Çünkü bu kayıtlar, canlı
türlerinin, aralarında hiçbir evrimsel geçiş formu bulunmadan, bir anda ve eksiksiz yapılarıyla ortaya çıktıklarını gösterir. Bu gerçek, türlerin ayrı ayrı yaratıldıklarının ispatıdır.
Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman,
Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 – 443 milyon yıl

Köpüklü Ağustos Böceği
Dönem: Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
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Sekoya Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
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şırken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar
ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için
de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu"
adını verirler.
Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir.
Ayrıca bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:
Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri
mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da
sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir. (Charles Darwin, The Origin of Species, New York: D. Appleton and Company s. 161)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin
bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun, teorisi için büyük
bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni
kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:
Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden
sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar
çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz?.. Niçin her jeolojik yapı ve
her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? (Charles Darwin, The Origin
of Species, New York: D. Appleton and Company s. 154, 155)
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Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?
(Charles Darwin, The Origin o Species, s. 246)

Darwin'in Yıkılan Umutları
Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında hummalı fosil araştırmaları yapıldığı halde bu ara geçiş formlarına rastlanamamıştır. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde
edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya
çıktıklarını göstermiştir.
Ünlü İngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek V. Ager, bir evrimci olmasına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder:
Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde, türler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız; kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar
görürüz. (Derek V. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings
of the British Geological Association, c. 87, 1976, s. 133.)

Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel
ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da böyle olmamıştır. Eğer
böyle olmadıysa, bir değişim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan
bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmiş olmalıdırlar. Ama
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Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiş
formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar.
Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin
yaratıldıklarını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, hiçbir sözde farklı tür atası olmadan, bir anda ve kusursuz
olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmış olmasıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından
da kabul edilir:
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eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir. (Douglas J.
Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. s. 197)

Günümüzde yaklaşık 700 milyon fosil elde edilmiştir. Tüm bu fosiller, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermektedir. Fosiller, “Biz evrim geçirmedik”
demektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sandığının aksine,
evrim değil Yaratılıştır.

İNCİL’DE SEVGİ

İnsanın Evrimi Masalı
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Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,
insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın
sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları
arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle
hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:
1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
4- Homo sapiens
Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney maymunu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar gerçekte soyu tükenmiş bir maymun türünden başka bir şey
değildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi İngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu
canlıların sadece soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını
ve insanlarla hiçbir benzerlik taşımadıklarını göstermiştir. (Solly
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Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, Toplinger Publications, New
York, 1970, 75-14; Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, vol. 258, 389)
Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani
insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar,
Australopithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı
canlılara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluştururlar. Bu şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır. Evrimciler
"Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens"
sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası
olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'nın
farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını göstermektedir.
(Alan Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskı, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D.
Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge University Press,
1971, s. 272)
Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus >
Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir
sonrakinin atası olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'nın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını
göstermektedir. (Alan Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J.
Kelso, Physical Antropology, 1. baskı, New York: J. B. Lipincott Co.,
1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272)
Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok
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modern zamanlara kadar yaşamışlar,.Homo erectus ve Homo sapiens aynı ortamda yan yana bulunmuşlardır. (Jeffrey Kluger, “Not So
Extinct After All”, Time, 24 Haziran 2001)
Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının geçersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleontologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına
karşın, Darwinist teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle açıklar:
Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insanımsı)
çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların
biri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldığında
evrimsel bir gelişme trendi göstermemektedirler. (S. J. Gould, Natural
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History, c. 85, 1976, s. 30)
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Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım "yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi
senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. Bu
konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim
adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına rağmen,
ortada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy ağacı
olmadığı sonucuna varmıştır.
Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır. Bilimsel
olarak kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği
bilgi dallarına kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu
tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri,
sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim
dışı" sayılan kısımda ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi
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İnsanın evrimi masalını destekleyen hiçbir fosil
kalıntısı yoktur. Aksine, fosil kayıtları insanlar ile
maymunlar arasında aşılamaz bir sınır olduğunu
göstermektedir. Bu gerçek karşısında evrimciler,
gerçek dışı birtakım çizim ve maketlere umut bağlamışlardır. Fosil kalıntılarının üzerine diledikleri
maskeleri geçirir ve hayali yarı maymun yarı insan
yüzler oluştururlar.

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin
yorumlanmasına- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için
herşeyin mümkün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile
mümkündür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York:
Toplinger Publications, 1970, s. 19)

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birtakım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamalarından ibarettir.
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"duyum ötesi algılama" kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu şöyle açıklar:
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Eğer Darwinistlerin mutasyonlarla değişim ve
gelişim iddiası doğru olsaydı, fosil kayıtlarında
üç beyinli, çift omurlu, çok gözlü, iki burunlu, 67 parmaklı gibi görünümü son derece garip canlıların izlerine rastlanması gerekirdi. Ancak 150
yıldır yapılan araştırmalar neticesinde böyle garip bir varlığın fosiline hiç rastlanmamıştır.
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Evrim teorisi, canlıların mutasyonların
etkisiyle başka başka canlılara dönüştüğünü iddia eder. Oysa bunun büyük
bir aldatmaca olduğunu modern bilim
tüm açıklığıyla ortaya koymuştur.
Herşeyden önce eğer canlılar başka
canlılara dönüştüyse, dönüşme evresinde çok sayıda ara canlı var olmalı,
yeryüzünün dört bir yanı evrimleşme aşamasındaki canlıların fosilleriyle (ara fosillerle) dolu olmalıdır. Oysa bugüne kadar çıkarılmış olan
300 milyona yakın fosillin tamamı bugün de bildiğimiz tam ve eksiksiz canlılara aittir. Evrim olsaydı, yeryüzü milyarlarca ara canlıya ait fosil
ile dolu olmalıydı. Üstelik sayısı milyonları bulan bu canlıların mutasyonların etkileri nedeniyle son derece anormal varlıklar olmaları
gerekirdi.
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Bu iddiaya göre yeraltında her aşaması ayrı anormalliklere sahip bu
yapılardan milyonlarcasının bulunması gerekirdi. Ama tek bir tane bile yoktur.
Bu gerçek, evrim teorisinin çöküşünün açık bir ifadesidir. 150 senedir
bulunan her fosilin evrimi yalanlamasına rağmen hala "bir gün bulunur"
umuduyla bu teoriyi savunmak akıl sahibi bir insanın yapacağı şey değildir. Aradan 150 sene geçti, dünyada kazılmadık fosil yatağı kalmadı, milyarlarca dolar harcandı ama Darwin'in öngördüğü ara canlılara
ait fosiller bulunmadı. Darwinizmin delil olarak kullanabileceği tek bir
ara fosil yoktur. Buna karşı "Yaratılış Gerçeği"ni gösteren milyonlarca
"yaşayan fosil" bulunmaktadır.
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Müslüman Neden Evrimci Olamaz?
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<HDH@@A1AI/GD.G1FBFD2I4CH<A>A<CHI:FDI 8>C8?HEAE9I>=FI A>ADI6GI8+
?GDCGDIBG6DFEBGEI=HCHEI&;@&GDG>@I:FDI3;DH)GI4CHEI6GI3GDI7G<FI@G>H+
B8)CGDCGIH.A=CH<HEIG6DF?I@G4DF>IFCGIH<EAI7G<FI>H6;E;<4DI4C?H>AI?8?=8E
BG1FCBFD2I
C:G@@GI,CCH3IBFCG>G<BFI0HECACHDAIG6DF?CGIBGI<HDH@H:FCFDBF2I,E0H=I';+
DHE*BHI:;I<-EBGI:FDI:FC/FI<GDIHC?H?H=@H9IG6DF?0FCGDFEI-EGI>8DB818
/F:FI@8DCGDFEIH7H?HIH7H?HI4C;7;?;E;IBG>@G=CG<G0G=I3F.:FDIH<G@I:;+
C;E?H?H=@HBAD2I1GDI:-<CGI:FDI<HDH@ACA7I7G=CFI4C>H<BA9I:;E;9I';DHE
H<G@CGDFEBGIBG@H<CAIH.A=CH?HCHDAIFCGI/-D?G?F5I?8?=8EI4C;DB;2I,E0H=
@H?I@GD>FEGI';DHE*BHI0HECACA1AEI6GIG6DGEFEI,CCH3*AEI"C"IG?DF<CGI?;+
0F5G6FI7G=FCBGI6HDIGBFCBF1FI:FCBFDFC?G=@GBFDI

İNCİL’DE SEVGİ

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin
olmasına karar verirse, ona yalnızca "Ol" der, o da hemen olur.
(Bakara Suresi, 117)

';DHE(BHI:FCBFDFCGEI/GD.G=IFE>HEAEI<4=@HE9IGEI/85GCI:F.F?BGI<HDH+
@ACBA1ABAD
Doğrusu, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. (Tin Suresi, 4)
Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı ve size düzenli bir biçim
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(suret) verdi; suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş O'nadır. (Tegabün Suresi, 3)

Hz. Adem (as) ve Tüm İnsanlar, Daha
Kainat Yaratılmadan Zer Aleminde Vardır
,CCH3I';DHE(BHI=HFEH@I<HDH@AC?HBHEI-E0GIFE>HECHDAI5GDIHCG?FEBG
6HDIG@@F1FEFI6GI3G&>FEBGEI>-5IHCBA1AEAI:FCBFD?F7@FDI
Hani Rabbin, Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini
almış ve onları kendi nefislerine karşı şahidler kılmıştı: "Ben
sizin Rabbiniz değil miyim?" (demişti de) onlar: "Evet (Rabbimizsin), şahid olduk" demişlerdi. (Bu,) Kıyamet günü: "Biz
bundan habersizdik" dememeniz içindir. (Araf Suresi, 172)

-D8CB818I/F:FIH<G@@G9I=HFEH@I3GE85I6HDIGBFC?GBGEI-E0GIFE>HE+
CHDAEI<HDH@ACBA1A9I=;>;D>;5I6GI@H?I4CHDH=I6HDI4CB;=CHDAI6GI,CCH3(HI>-5
6GDBF=CGDFI:FCBFDFC?F7@FD2I,<G@@G=FI:FC/F<GI/-DG9I=HFEH@I3GE85I<4=@;D
H?HI=4E;7HE9IB;<HE9I>-5I6GDGE9I@8?I;5;6CHDAI6GI)F5F=>GCI-5GCCF=CG+
DF<CGI@H?IFE>HECHDI6HDBAD2I
,<G@FEI,DH&.H>AIF>GI7-<CGBFD

#$ #$###$ $#! ""$#$# $""$ 
# $#"! $#!$#$# #$  #"$"!! $!! $!$ 
 "! "!#

ve iz ehaze: 6GI.A=HDBA1A9IHCBA1AI5H?HE
%iz: #HEF9I3H@ADCH9I4I3HCBG9I-<CG<>G9I4I6H=F@9I5H?HE9IBA1AEBH9I
BA1AI6H=F@9I.8E=89I5FDH9IBA1AIF.FE9I>G:G:F<CG$

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

#$"$##$#$"!$#!$ ##$"!$""$"#
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rabbu-ke: >GEFEIH::FE
min benî âdeme: BG?41;CCHDAEBHE
min zuhûri-him: 4ECHDAEI>AD@CHDAEBHE
zurriyyete-hum: 4ECHDAEI58DDF<G@CGDFEF9I4ECHDAEI>4<CHDA9I
4ECHDAEIEG>FCCGDFI
ve eşhede-hum: 6GI4ECHDAI7H3F@I@;@@;
alâ enfusi-him: EG)>CGDFEFEI%=GEBFCGDFEFE$I85GDFEG
e lestu: :GEIBG1FCI?F<F?
bi rabbi-kum: >F5FEIH::FEF5
kâlû: BGBFCGD
belâ: G6G@
şehid-nâ: :F5I7H3F@I4CB;=
en tekûlû: BG?GEF59IBG?GEF5GI=HD7AI%BG?G?GEF5IF.FE$
yevme el kıyâmeti: =A<?G@I/8E8
innâ: ?;3H==H=I=FI:F59I/GD.G=@GEI:F5
kun-nâ: :F5I4CB;=9I222IFBF=
an hâzâ: :;EBHE
gâfilîne: /)FCCGD9I3H:GD>F5I4CHECHD
,<G@@GI/G.GEI58DDF<<G@(I=GCF?G>FI:;IH<G@FEIBA7AEBHI';DHE+AI'G+

İNCİL’DE SEVGİ

DF?(BGI II<GDBGIBH3HI/G.?G=@GBFD2I!;I=GCF?GEFEI=;CCHEACBA1AI@8?
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H<G@CGDBGIF>GIHECH?A9I>CH?IHCF?CGDFEFEIF@@F)H=A<CH9IFE>HEIEG>CFBFD2
!;IH<G@@GIBG9I,BG?(FEI58DDF<G@FEBGEI<HEFI#52I,BG?I%H>$(AEI>4<;E+
BHE9I<HEFIB8E<HBHI<H7H?A7I6GI<H7H<H0H=I@8?IFE>HECHDBHEI:H3>G+
BFC?G=@GBFD2IFDH9I>HBG0GI#52I,BG?I%H>$(AEI=GEBF>FEBGEIHCAEHEI:FD
H3FBI>-5I=4E;>;II4C>H<BA9I3HEFIH::FEI,BG?(BGEIH3FBIHC?A7@AIF)H+
BG>FI=;CCHEACADBA2I,<G@@GI/G.GEI3HEFIH::FEI,BG?I41;CCHDAEBHEIH3FB
HC?A7@A(IF)HBG>F<CG9I#52I,BG?I%H>$(AEI58DDF<G@F9I<HEFI@8?IFE>HECHDI=H>@
GBFC?G=@GBFD2I

,<G@FEII:H7AEBHI<GDIHCHEIiz I3H@ADCHI4I5H?HEA9I3HEF(IF)HBG>FIF>G9
#52I,BG?I%H>$(AEI58DDF<G@FEGI<HEFI@8?IFE>HECA1HI4CHEI:;I3F@H:AEI4C+
B;1;I5H?HEAEAI/->@GDFD2I5(I=GCF?G>FI/G.?F7@GI4CHEI:FDI4CH<I3H=+
=AEBHII=;CCHEACHEI5H?HEIGBH@ABAD2I,ECH?AIBHI/G.?F7@GI4CHEI:;I4CH<A
3H@ADCH(BAD2II-5I=4E;>;I4CHEI@8?IFE>HECHDAEI/G.?F7@G9I3GE85I=HFEH@
<HDH@AC?HBHEI-E0G9I6GDBF=CGDFI>-5B8D2
';DHE(AEI:FDI:H7=HIH<G@FEBGIF>GIFE>HECHDAEIF=FIBG)HI-C8&IBFDFCBF=+
CGDFI3H:GDI6GDFCFD
Dediler ki: "Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin; biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkış için bir yol var
mı?" (Mümin Suresi, 11)

7@GI:;IH<G@@GI:FCBFDFCGEIFC=I-C8?I6GIBFDFC?G9I5GDIHCG?FEBGIFE>HE+
CHDI>-5I6GDBF=@GEI>4EDHI:FDIEG6FI-C?GCGDF9I>4EDHI,CCH3(AEIHEEGI6GI:H+
:H<AI 6G>FCGI GBF&I 0HEI 6GD?G>FI 6GI B8E<H<HI /GC?GCGDF9I <HEF
BFDFC?GCGDFBFD2I=FE0FI-C8?IF>GIB8E<HBH=FI:FCBF1F?F5I)F5F=>GCI6G)H@I4CH+
0H=9IH3FDG@@GIBGIF=FE0FI=G5IBFDFC?GI/GD.G=CG7G0G=@FD2I
H7H?HIFE>HEI4C;7@;IFBBFHCHDAI:;IB;D;?BHI@H?H?GEI/G.GD>F5BFD2
İnsan dünyada aşama aşama oluşmamıştır. Zer aleminde tüm
insanlar Hz. Adem (as) ve diğer peygamberler vardır. #52I,BG?
%H>$(AEI6GIBF1GDIFE>HECHDAEI:FDI@H=A?IG6DF?>GCI>8DG.CGDBGEI/G.GDG=
:;/8E=8IFE>HEI4CB;1;IFBBFH>AIB41D;IBG1FCBFD2I
#52I,BG?I%H>$I-E0GI@8?IFE>HECHDI/F:FI5GDIHCG?FEBGI6HDBAD9I>4EDH
0GEEG@@GI<HDH@AC?A79I>4EDHIBHIB8E<H<HI/-EBGDFC?F7@FD
Hani Rabbin meleklere: “Gerçekten Ben, çamurdan bir beşer
yaratacağım” demişti. “Onu bir biçime sokup, ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın.
(Sad Suresi, 71-72)

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

';DHE(BHI G6DF?CGI <HDH@ACA7I 4CB;1;E;I FBBFHI GBGECGDFE9I H7H?H
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Fakat Şeytan, oradan ikisinin ayağını kaydırdı ve böylece onları içinde bulundukları durumdan çıkardı. Biz de: ‘Kiminiz kiminize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde belli bir vakte
kadar bir yerleşim ve meta vardır’ dedik. (Bakara Suresi, 36)

!FDI :H7=HI ';DHEI H<G@FEBGI F>GI @8?I FE>HECHDAEI 5GDI HCG?FEBG
,CCH3(HI6GDBF=CGDFI>-5I7-<CGI:FCBFDFCFDI
Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve: "İşittik ve itaat ettik" dediğinizde sizi, kendisiyle bağladığı sözünü (misakını) anın.
Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah, sinelerin özünde
olanı bilendir. (Maide Suresi 7)

GDIHCG?FEBGI,CCH3(HI>-5I6GDGECGDIG6D0F?CGDFEIFBBFHIG@@F1FI/F:F
<HDA?9I;5;6CHDAI@H?I/GCF7?G?F79I<HDAIFE>HEI<HDAI:H7=HI6HDCA=CHDIBG+
1FCBFD2IH?I6GI7;;DI>H3F:FIFE>HECHDBAD2I!;I/GD.G=9I';DHE(BHIG6DF?CG
<HDH@ACA7I4C?HBA1AEAEIH.A=I:FDIF>&H@ABAD2

Evrimi Savunan Müslümanlar,
Meleklerin ve Cinlerin Yaratılışını
Açıklayamazlar
E>HEAEIG6DF?CGI/GCF7F?I/->@GDBF1FEFIFBBFHIGBGEI=F7FCGDG9I?GCG=CG+
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DFEI6GI0FECGDFEIEH>ACI<HDH@ACBA1AI>4D;CB;1;EBHIF>GI0G6H&CHDAI",CCH3I<4=+
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@HEI<HDH@@A"I4CH0H=@AD2IFECGDFI6GI?GCG=CGDFI,CCH3*AEI<HDH@@A1AEAI:FCF&
=H:;CIGBGEI:;I=F7FCGDFE9I,CCH3*AE9IFE>HEAIBHIH<EAI7G=FCBGI<HDH@?A7I4C+
B;1;E;IB878EG?G?GCGDF9I:;E;IH=CGBG?G?GCGDFI4CB;=.HI6H3F?BFD2
GCG1FI"C"IG?DFIFCGI:FDIHEBHI<HDH@HEI80GIH::F?F5*FE9IFE>HEAIBH
H<EAI7G=FCBGI<HDH@?A7I4CB;1;E;I/-DG?G?GCGDFI.4=I7H7AD@A0AI:FDIB;+
D;?B;D2I,CCH3IH<EAI7G=FCBGI GCG=CGDFIFE>HEI/-D8E8?8EBGIBGI:FDIHEBH
<HDH@?H=@HBAD2I#5I:DH3F?(GI/GCGEI5F<HDG@.FI?GCG=CGDI@H?I6GI=;>;D+
>;5I:FDGDIFE>HEI/-D8E8?8EBGBFDCGDI6GI:FDIHEBHI<HDH@AC?A7CHDBAD2I

,CCH3I';DHE*BHI0FECGDFE9IFE>HECHDBHEI)HD=CAI4CHDH=9IH@G7@GEI<HDH+
@ACBA=CHDAEAI3H:GDI6GD?F7@FDI
İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Cann'ı
(cinni) da 'yalın-dumansız bir ateşten' yarattı. (Rahman Suresi, 14-15)

';DHE*BHI3H:GDI6GDFCBF1FI/F:F9I?GCG=CGDFEI<HDH@ACA7AIBHIFE>HEAEI<H+
DH@ACA7AEBHEI.4=I)HD=CABAD2I,<G@@GI?GCG=CGDFEI<HDH@ACA7AI7-<CGI:FCBFDFC+
?G=@GBFD
Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlı
melekleri elçiler kılan Allah'ındır; O, yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah, herşeye güç yetirendir. (Fatır Suresi, 1)

,<G@@GI<GDIHCHEIF)HBGBGEIH.A=.HIHECH7ACBA1AI85GDGI?GCG=CGDI/-+
D8E8?I4CHDH=IBHIFE>HECHDBHEI.4=I)HD=CABADCHD2I,<DA0HI';DHE*BHI3G?
?GCG=CGDFEI3G?IBGI0FECGDFEIFE>HECHDBHEI-E0GI<HDH@ACBA1AI3H:GDI6G+
DFC?G=@GBFD2I,CCH3IF.FEI<HDH@?H=I.4=I=4CH<BAD2IH::F?F5I3F.:FDI>G:G&
4C?HBHEI<4=@HEI6HDIGBGEBFD2IFECGDFI6GI?GCG=CGDFIEH>ACI)HD=CAI7G=FC+
:FDI6HDCA=I4CHDH=I<4=@HEI6HDIG@?F7@FD2I,<EAIB;D;?I3H<6HECHDI6GI:F@=F+
CGDI/F:FIBF1GDI0HECACHDIF.FEIBGI/G.GDCFBFD2I';DHE*BHI:FCBFDFCGEIH.A=I/GD+
.G=I7;B;DI,CCH3I0HECACHDAEI3F.:FDFEFIG6DF?CG7@FD?GBGE9I<HEFI@8DCGDF
:H7=HI@8DCGDGIB-E87@8D?GBGEI:FDIHEBHI<4=@HEI6HDIG@?F7@FD2

Evrimi Savunan Müslümanlar, Kuran'da
Haber Verilen Mucizelere Açıklama
Getiremezler
';DHE*BHI#52I ;>HI%H>$*AEIGCFEBG=FIH>H<AI<GDGIH@@A1AEBH9I,CCH3*AE
BFCG?G>F<CGI:;IH>HEAEI0HECAI:FDI<ACHEHIB-E87@818I:FCBFDFC?G=@GBFD2
#52I ;>HI%H>$IH>H>AEAI<GDGIH@@A1AEBHIH>H9I<HEFI0HE>A5I:FDIH1H.IBHCA

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

CGDBGI6GI<4=@HEI6HDIG@@F<>G9IFE>HEAIBHIG6DF?GI/GDG=I4C?HBHE9IH<DA
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0HECAI:FDI<ACHEHIB-E87?G=@G9IGCFEGIHCBA1AEBHI<ACHEI@G=DHDI0HE>A5I:FD
H1H0HIB-E87?G=@GBFD9I>4EDHI@G=DHDI<GDGIH@@A1AEBHI<FEGI0HEI:;C+
?H=@HBAD2I HEFI 0HE>A5I :FDI ?HBBG9I 0HECHE?H=@H9I >4EDHI -C?G=@G9
>4EDHI<FEGI0HECHE?H=@HBAD2I!-<CG0GI,CCH3I:;I?;0F5G>F<CGIFE>HE+
CHDH9I>8DG=CFIHDH@ACA7*AI/->@GD?G=@GBFD2I,<G@CGDBGI7-<CGI:;<D;C;D
Böylece, onu attı; (bir de ne görsün) o hemen hızla koşan (kocaman) bir yılan (oldu). Dedi ki: "Onu al ve korkma, Biz onu
ilk durumuna çevireceğiz." (Taha Suresi, 20-21)
"Sağ elindekini at, onların yaptıklarını yutacaktır; çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz." (Taha Suresi, 69)
"Asanı bırak;" (Bıraktı ve) onun çevik bir yılan gibi hareket
etttiğini görünce, geriye doğru kaçtı ve arkasına bakmadı.
“Ey Musa, korkma; şüphesiz Ben(im); Benim yanımda gönderilen (elçiler) korkmaz." (Neml Suresi, 10)

#52I ;>HI%H>$IGCFEBG=FIH>H>AEAI<GDGIH@@A1AIHEBH9I,CCH3*AEIC8@);<CH9
cansız bir odun parçası halindeki asa, hızla hareket eden, diğer
şahısların ortaya koyduklarını yutan, yani sindirim sistemi de
olan tamamen canlı bir varlığa dönüşmektedir. Bu değişim,
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aniden gerçekleşmektedir. !-<CG0GI,CCH3IFE>HECHDHI0HECACA1AEIEH>AC
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<4=@HEI 6HDI GBFCBF1FEFEI :FDI -DEG1FEFI /->@GD?G=@GBFD2I HE>A5I :FD
?HBBG9I>HBG0GI,CCH3*AEIBFCG?G>F<CG9I<HEFI"C"IG?DF<CGI0HEI:;C+
?H=@HBAD2I,CCH3*AEI#52I ;>HI%H>$*HIC8@)G@@F1FI:;I?;0F5G9IG>=FI A>ADCA+
CHDAEI:H@ACIG6DF?IFEHEA7CHDAEAI:FDI3H?CGBGI<GDCGI:FDIG@?F7@FD29I#52I ;>H
%H>$*HI?;3HCF)I4CHEIFE>HECHDIBH3FI3G?GEI4IHEI/GD.G1FI=H6DH<A&9I:H@AC
FEHEA7CHDAEAI:ADH=A&9I,CCH3*HIF?HEIG@?F7CGDBFD2
';DHE*BHI#52I>HI%H>$*AEIBHI.H?;DBHEI=;7I:F.F?FEBGI:FD7G<I<H&+

@A1A9I>4EDHI:;E;EIF.FEGI8)CGBF1FEBG9I,CCH3*AEIBFCG?G>F<CG9I:;I=;7;E
3H<H@I:;C;&I0HECHEBA1AI3H:GDI6GDFC?F7@FD
Allah şöyle diyecek: "Ey Meryemoğlu İsa, sana ve annene
olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim,
beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun.
Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. İznimle çamurdan kuş biçiminde (bir şeyi) oluşturuyordun da (yine) iznimle ona üfürdüğünde bır kuş oluyordu... (Maide Suresi, 110)

!;I=;79I3F.:FDI>G:G:GI:H1CAI4C?HBHE9I,CCH3*AEIBFCG?G>FI6GI?;+
0F5G>F<CG9I0HEI:;C?H=@HBADIHE>A5I:FDI?HBBGBGEI0HEI>H3F:FI4CHE
=;79I80GI,CCH3*AEI-DEG=>F59I>G:G&>F59I8>@8EI<HDH@A7AEAEI-DEG=CG+
DFEBGEI:FDFBFD2I#52I>HI%H>$IBH9I,CCH3*AEIC8@)G@@F1FI:;I?;0F5G<CG9IG6DF?0F
B878E0GEFEI?HE@A=>A5CA1AEAI6GI/G.GD>F5CF1FEFI/-5CGDI-E8EGI>GD?G=+
@GBFD2I'GEBFCGDFE0GI>CH?CHIG6DF?FI:H1BH7@AD?H<HI.HCA7HECHDAEIF>G
H::F?F5*FEI:;I?;0F5GCGDFEFIH.A=CH<H:FC?GCGDFI?8?=8EIBG1FCBFD2I
Allah cinleri, melekleri, hurileri, gılmanları, cennet vildanlanem bekçilerini nasıl evrimle yaratmadıysa insanı da evrimle
yaratmamıştır. ,CCH3I0GEEG@@G=FI@8?IBG@H<CHDAI<8=>G=I=-7=CGDF9
>8>CGDF9I:H3.GCGDF9I=;7CHDA9I<F<G0G=CGDFI6GI>4E>;5IEF?G@CGDFI3GD3HE/F
:FDIG6DF?I>8DG0FI4C?HBHE9I:FDIHEBH9I<4=@HEI<HDH@?A7@AD2IGEEG@@G=F
=-7=CGD9I>8@@GEIAD?H=CHD9I=A<H)G@CGD9I@H3@CHD9I@H=ACHDI,CCH3*AEI"C"IBG+
?G>F<CGI4C?;7@;D2I!;ECHDAEI/GD.G=CG7?G>FIF.FEI>G:G&CGDG9IFE7HH@
;>@HCHDAEH9I@GD5FCGDG9I5HEHH@=HDCHDHI6>2IF3@F<H.I<4=@;D2I#;D?H9IFE0FD
/F:FI0GEEG@I?G<6GCGDFIFE0F9I>GBG)I/F:FI0GEEG@I@H=ACHDAIEH>ACI=FI0GE+
EG@@GIG6DF?CGI6HDI4C?HBA<>H9I:;IB8E<HBHIBHIG6DF?CGI6HDI4C?H?A7+
@AD2I!;IB8E<HBHIBHI0GEEG@@GIBGI3F.:FDI<HDH@?HI"G6DF?CG"IBG1FCBFD2
(Detaylı bilgi için bkz.; Kuran Darwinizm’i Yalanlıyor, Harun Yahya (Adnan Oktar)
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rını, cennet köşklerini, cennet bahçelerini, cehennemi, cehen-
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Darwin Formülü!
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Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de
çocukların bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim.
Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir.
Dolayısıyla bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar bir
araya gelerek önce hücreyi oluşturmuşlar ve sonrasında aynı atomlar
hayali bir şekilde diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir.
Şimdi düşünelim; canlılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri bir araya getirdiğimizde bir yığın oluşur.
Ancak bu atom yığını, hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir
canlı oluşturamaz. İsterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve
evrimcilerin aslında savundukları ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:
Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda
bulunmayan ancak bu karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (tek bir tanesinin bile
tesadüfen oluşması mümkün olmayan) protein doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları istedikleri
gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin başına da dünyanın önde
gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca
sene sürekli varillerin başında beklesinler. Bir canlının oluşması için
hangi şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden ke-

Evrimcilerin istedikleri tüm şartlar sağlansa bir canlı oluşabilir mi? Elbette ki hayır. Bunu daha
iyi anlamak için şöyle bir deney yapalım. Üsttekine benzer bir varile canlıların oluşumu için gerekli olan bütün atomları, enzimleri, hormonları, proteinleri kısacası evrimcilerin istedikleri, gerekli gördükleri tüm elementleri koyalım. Olabilecek her türlü kimyasal ve fiziksel yöntemi
kullanarak bu elementleri karıştıralım ve istedikleri kadar bekleyelim. Ne yapılırsa yapılsın, ne
kadar beklenirse beklensin bu varilden canlı tek bir varlık bile çıkaramayacaklardır.
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sinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri,
zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları,
domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar
gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar. Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücresini bile elde edemezler.
Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluşturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra
art arda başka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra
kendi hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluşturamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur.
Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir
safsatadır. Evrimcilerin ortaya attığı iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, üstteki örnekte olduğu gibi, bu gerçeği açıkça gösterir.
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Göz ve Kulaktaki Teknoloji
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Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer
konu ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.
Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kısaca cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde retinaya ters
olarak düşer. Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi
denilen küçücük bir noktaya ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu
bilgiden sonra şimdi düşünelim:
Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin

bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık, ışığın asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar
karanlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir
dünyayı seyretmektesiniz.
Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl teknolojisi bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır.
Örneğin şu anda okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın,
sonra başınızı kaldırın ve çevrenize bakın. Şu anda gördüğünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü? Bu
kadar net bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon şirketinin ürettiği en gelişmiş televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu netliğe ulaşmaya
çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araştırmalar yapılmakta,
planlar ve tasarımlar geliştirilmektedir. Yine
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bir TV ekranına bakın, bir de şu anda elinizde tuttuğunuz bu kitaba.
Arada büyük bir netlik ve kalite farkı olduğunu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz.
Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya,
gözün görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu
bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç
boyutlu görmek mümkün değil, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur.
Arka taraf bulanık, ön taraf ise kağıttan dekor gibi durur. Hiçbir
zaman gözün gördüğü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluşmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir.
İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekanizmanın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri size,
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Bir cisimden gelen uyarılar elektrik sinyaline dönüşerek beyinde bir etki oluştururlar. Görüyorum derken, aslında
zihnimizdeki elektrik sinyallerinin etkisini
seyrederiz. Beyin ışığa kapalıdır. Yani
beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü
merkezi denilen yer kapkaranlık, ışığın
asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar karanlık bir yerdir. Ancak
siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir
dünyayı seyredersiniz.
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"odanızda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar
biraraya geldi ve bu görüntü oluşturan aleti meydana getirdi" dese ne
düşünürsünüz? Binlerce kişinin biraraya gelip yapamadığını şuursuz
atomlar nasıl yapsın?
Gözün gördüğünden daha ilkel bir görüntüyü oluşturan alet tesadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de tesadüfen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de
geçerlidir. Dış kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik
sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynen görmede olduğu
gibi duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleşir.
Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi sese
de kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de
olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız.
Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse,
burada keskin bir sessizliğin hakim olduğu görülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses için
de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt cihazları,
müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sistemleri
bu çalışmalardan bazılarıdır. Ancak tüm teknolojiye, bu teknolojiyi
üretmek için çalışan binlerce mühendise ve uzmana rağmen kulağın
oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır.
En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur
veya az da olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığınızda
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daha müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan
vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kulağı, hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi
cızırtılı veya parazitli algılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde
onu algılar. Bu durum, insan yaratıldığı günden bu yana böyledir.
Şimdiye kadar insanoğlunun yaptığı hiçbir görüntü ve ses cihazı,
göz ve kulak kadar hassas ve başarılı birer algılayıcı olamamıştır.
Ancak görme ve işitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük
bir gerçek daha vardır.
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Beynin İçinde Gören ve
Duyan Şuur Kime Aittir?
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Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri,
kuşların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?
İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar,
elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya
kitaplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok
detay okursunuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçeğe
hiçbir yerde rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kimdir? Beynin içinde göze,
kulağa, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan bir şuur bulunmaktadır. Bu şuur kime aittir?
Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hücrelerine ait değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret olduğunu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap
verememektedirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur.
Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kulağa ihtiyaç
duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz.

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç santimetreküplük, kapkaranlık mekana, tüm kainatı üç boyutlu,
renkli, gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran yüce Allah'ı düşünüp, O'na
hayran olup, O'na sığınması gerekir.

Materyalist Bir Hurafe

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiş,
doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama
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Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin hayatın kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim
mekanizmalarının hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller, teorinin gerektirdiği ara formların hiç yaşamamış olduklarını göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir
düşünce olarak bir kenara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca
dünya merkezli evren modeli, sabit durum teorisi gibi pek çok düşünce bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama evrim teorisi ısrarla
bilimin gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin
eleştirilmesini "bilime saldırı" olarak göstermeye ve karşı görüşleri
susturmaya bile çalışmaktadırlar. Peki neden?
Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i
de doğaya getirilebilecek yegane materyalist açıklama olduğu için
benimsemektedirler. Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard
Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir
evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim
adamı" olduğunu şöyle itiraf etmektedir:
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Geçmiş zamanlarda timsaha tapan insanların inanışları ne derece garip ve akıl
almazsa günümüzde Darwinistlerin inanışları da aynı derecede akıl almazdır.
Darwinistler tesadüfleri ve cansız şuursuz atomları cahilce adeta yaratıcı güç
olarak kabul ederler hatta bu batıl inanca bir dine bağlanır gibi bağlanırlar.

getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine, materyalizme olan 'a priori' bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir
açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sahneye
girmesine izin veremeyiz. (Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World",
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The New York Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28)
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Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden
başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz
maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün;
örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin

içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın
apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü
cehaletle savunmaya devam etmektedirler.
Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi
ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni
yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları
yaratıp şekillendiren Yüce Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin
En Etkili Büyüsüdür
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Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her
insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran
evrim teorisinin, inanılması imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla
anlayacaktır.
Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir
varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve
bunların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar
yapan profesörlerin, üniversite öğrencilerinin; Einstein, Hubble gibi
bilim adamlarının; Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların; bunun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananların
arasında bilim adamları, profesörler, kültürlü, eğitimli insanlar da
vardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve
en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü,
dünya tarihinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve
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mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki
bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir
başka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın
kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin
içinden bazı insanların altından yaptıkları buzağıya tapmalarından
çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum,
Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların
anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma
düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları
şöyledir:
Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için
fark etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını
mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır... (Bakara
Suresi, 6-7)
… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır
bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler... (Araf
Suresi, 179)
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Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler bile
inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:
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Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, oradan yukarı
yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması,
insanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu
büyünün bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız
senaryolara, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanma-

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la
-Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın
ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi
"uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:
Biz de Musa'ya: "Asanı fırlat" diye vahyettik. (O da fırlatınca) bir
de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler
olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)
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ları anlaşılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve cansız atomların ani bir kararla bir araya gelip; olağanüstü
bir organizasyon, disiplin, akıl ve şuur gösterip kusursuz bir sistemle
işleyen evreni, canlılık için uygun olan her türlü özelliğe sahip olan
Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle donatılmış canlıları
meydana getirdiğine inanmasının, "büyü"den başka bir açıklaması
yoktur.
Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı
kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini, Hz. Musa
(as) ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz.
Musa (as), Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz. Musa
(as)'dan, kendi "bilgin büyücüleri" ile karşı karşıya gelmesini ister.
Hz. Musa (as) bu karşılaşma için insanların toplandığı bir bayram
gününü ve kuşluk vaktini seçer. Hz. Musa (as) büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce onların marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı ayet şöyledir:
(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atınca, insanların gözlerini
büyülediler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir
getirmiş oldular. (Araf Suresi, 116)
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Daha önce örneğini verdiğimiz bu kıssada, Hz. Musa (as)'ın cansız bir tahta parçası olan asasını atması, bu asanın hemen canlanması ve diğer her şeyi yutan tam teşekküllü bir varlık haline gelmesi,
Firavun ve taraftarlarının sahte düzenlerini –yani evrimi– altüst etmiştir. Ayetlerde bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek
etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de
bir büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu
iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında
ve "büyü bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim,
yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan,
ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:
Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum. Gelecek kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin
inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır. (Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans,
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1980, s. 43)
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Bu gelecek, uzakta değildir. Hatta çok yakın bir gelecekte insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacağını anlayacak ve evrim teorisi
dünya tarihinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak
tanımlanacaktır. Bu şiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir
yanında insanların üzerinden kalkmaya başlamıştır. Evrim aldatmacasının sırrını öğrenen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandığını hayret ve şaşkınlıkla düşünmektedir.
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