YAZAR HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara'da
do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra
‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düﬂünceye karﬂ› mücadele eden iki
peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun
ve Yahya isimlerinden oluﬂturulmuﬂtur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n
kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›ﬂ olmas›n›n sembolik
anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in
Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›ﬂmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmiﬂtir.
Bu suretle, inkarc› düﬂünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek
çürütmeyi ve dine karﬂ› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son
söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Yazar›n tüm çal›ﬂmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaﬂt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret
gibi temel imani konular üzerinde düﬂünmeye sevk etmek ve inkarc›
sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne
sermektir.
Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan
Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce,
Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boﬂnakça, Uygurca, Endonezyaca,
Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da
kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi
(Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile
çevrilen eserler, yurt d›ﬂ›nda geniﬂ bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir.
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler
pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleﬂme-

sine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kiﬂi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaﬂ›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklaﬂ›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin
netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taﬂ›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düﬂünen insanlar›n,
art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüﬂ ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r,
çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüﬂtür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat› karﬂ›s›nda fikren ma¤lup olmuﬂlard›r.
Kuﬂkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan
kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme
içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmiﬂtir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir
maddi kazanç hedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin
okunmas›n› teﬂvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya
ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran,
fikri karmaﬂa meydana getiren, kuﬂku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r.
‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuﬂkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n
dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baﬂar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaﬂalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir.
Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi,
iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaﬂayabilecekleri ﬂekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne
daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargaﬂa ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiﬂ olan Harun Yahya külliyat›, Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen
huzur ve bar›ﬂa, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a taﬂ›maya
bir vesile olacakt›r.
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Yazar›n eserlerinde evrim teorisinin çöküﬂüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluﬂturmas›d›r.
Yarat›l›ﬂ› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r
pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuﬂkuya düﬂmesine neden olmuﬂtur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za
ulaﬂt›r›labilmesi ise zorunludur.
Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaﬂamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir ﬂüphe
veya soru iﬂareti b›rakmayacak ﬂekilde aç›klanmaktad›r.
Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n
yediden yetmiﬂe herkes taraf›ndan rahatça anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar"
deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r
sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.
Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karﬂ›l›kl› bir sohbet ortam› ﬂeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan
istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›,
konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›ﬂ olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r.
Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teﬂvik edilmesidir.
Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin
ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kiﬂi, yukar›da söz
etti¤imiz özellikleri taﬂ›yan ve okumaktan hoﬂland›¤›n› umdu¤umuz bu
kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve
siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una ﬂahit olacakt›r.
Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n ﬂahsi kanaatlerine, ﬂüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karﬂ› gereken adaba ve sayg›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, ﬂüpheci ve ye'se
sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
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G‹R‹ﬁ
Yaklaﬂ›k 150 y›ld›r okul kitaplar›ndan bilimsel yay›nlara kadar her yerde bilimsel bir gerçek gibi sunulmaya çal›ﬂ›lan evrim teorisi gerçekte son derece çürük temellere
dayanmaktad›r. 150 y›ld›r evrimcilerin ortaya att›klar› her
iddia, bilim taraf›ndan teker teker yalanlanm›ﬂt›r. Evrimciler ise, art›k teorilerini ispatlamaya çal›ﬂmaktan vazgeçmiﬂler, ancak propaganda, demagoji, göz boyama gibi
yöntemlerle bu teoriyi ayakta tutabilmenin yollar›n› aramaya baﬂlam›ﬂlard›r. Amaçlar› bilimsel bir gerçe¤i savunmak de¤il, sözde bilimsel olan bir safsatay›, materyalist ve ateist dünya görüﬂlerini devam ettirebilmek u¤runa yaﬂatmaya çal›ﬂmakt›r.
Elinizdeki bu kitapç›kta, evrim teorisinin temel iddialar› bilimsel delillerle çürütülmektedir. Canl›l›¤›n evrimle meydana gelmesinin neden imkans›z oldu¤u çok somut ve size çok yak›n örneklerle ispatlanmaktad›r. Bu kitapç›¤›n içeri¤ini bilmeniz, dünyan›n herhangi bir yerindeki herhangi bir evrimciye gerekli bilimsel ve ak›lc› cevaplar› vermenize ve evrimcilerin iddialar›n› çürütmenize, Allah'›n izniyle yeterli olacakt›r.
Konu hakk›nda daha geniﬂ bilgi edinmek isterseniz
yazar›n binlerce sayfadan oluﬂan Evrim Aldatmacas›,
Evrim Açmaz› (Ansiklopedik) (2 cilt), Evrim Yalan›n› Çökerten Gerçekler Serisi (19 kitap), Evrimcilere Net Cevap
(4 kitap), Hayat›n Gerçek Kökeni, Evrimcilerin Yan›lg›lar›, Evrimcilerin ‹tiraflar› gibi eserlerine baﬂvurabilirsiniz. Yazar›n 200'ü aﬂk›n kitab›na www.harunyahya.net
ve www.harunyahya.org sitelerinden ücretsiz olarak ulaﬂabilirsiniz.
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1

Evrim Teorisi, Tesadüfleri
Yarat›c› Bir ‹lah Olarak Görür
Evrim teorisinin iddias›na göre, fosfor, karbon gibi bilinçsiz, ak›ls›z, yeteneksiz, bilgisiz ve cans›z atomlar tesadüfler sonucunda biraraya gelmiﬂler, y›ld›r›mlar,
volkanlar, ultraviyole ›ﬂ›nlar›, radyasyon gibi do¤al
olaylar sonucunda kendilerini kusursuzca organize
ederek proteinleri, hücreleri, bal›klar›, kedileri, tavﬂanlar›, aslanlar›, kuﬂlar›, insanlar› ve tüm canl›l›¤› meydana getirmiﬂlerdir.
Tesadüfleri yarat›c› bir ilah kabul eden evrim teorisinin temel iddias› budur. Böyle bir iddiaya inanmak ise
akla, mant›¤a ve bilime karﬂ›d›r.

Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan biri ilkel dünya olarak adland›rd›klar›
ortamda canl›l›¤›n kendili¤inden oluﬂabilece¤ini düﬂünmeleridir.
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2

Do¤al Seleksiyon Canl›lardaki Karmaﬂ›k
Yap›lar›n Nas›l Meydana Geldi¤ini Aç›klayamaz
Evrim teorisi, yaﬂad›klar› ortama en iyi uyum sa¤layan
canl›lar›n daha çok yaﬂama ve ço¤alma imkan› bulduklar›n› ve bu ﬂekilde faydal› özelliklerini sonraki nesillere aktarabildiklerini, türlerin bu "mekanizma"yla evrimleﬂti¤ini iddia etmektedir.
Oysa do¤al seleksiyon olarak bilinen söz konusu mekanizma, canl›lar› evrimleﬂtirmez, onlara yeni özellikler
kazand›ramaz. Sadece bir canl› türüne ait özellikleri
güçlendirebilir.
Örne¤in bir bölgede yaﬂayan tavﬂanlardan h›zl› koﬂanlar hayatta kal›r, di¤erleri ise ölürler. Birkaç nesil sonra bu bölgedeki tavﬂanlar daha h›zl› koﬂan bireylerden
oluﬂur. Ancak, hiçbir zaman bu tavﬂanlar baﬂka bir
canl› türüne (örne¤in taz›lara veya tilkilere) evrimleﬂmezler.

Ç›tan›n sald›rd›¤› bu yavru
büyük bir ihtimalle
kaçmay›
baﬂaramayacakt›r. Çünkü
ç›ta bu yavruya göre çok
daha atik, güçlü ve
tecrübelidir.
Bu herkesin bildi¤i olay›
evrimciler, "evrimleﬂtirici
bir mekanizma" olarak
topluma kabul ettirmeye
çal›ﬂ›rlar.
Oysa aç›kt›r ki bu yavru
-ne kadar zaman geçerse
geçsin- baﬂka bir canl›ya
dönüﬂmeyecektir.
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3

Sanayi Devrimi Güveleri Do¤al
Seleksiyonla Evrime Delil De¤ildir
Evrim teorisinin tüm dünya çap›nda en çok tekrar edilen sözde 'delil'lerinin baﬂ›nda, 19. yüzy›l ‹ngilteresi'nde gerçekleﬂen sanayi devrimi s›ras›ndaki güve popülasyonu gelir. ‹ddiaya göre sanayi devrimindeki hava
kirlili¤i a¤aç kabuklar›n›n rengini koyulaﬂt›rm›ﬂ, bu nedenle koyu renkli güveler daha kolay kamufle olarak avc› kuﬂlardan korunmuﬂ ve sonuçta koyu renkli güvelerin nüfusu artm›ﬂt›r. Ama bu bir evrim de¤ildir, çünkü
yeni bir güve türü ortaya ç›kmam›ﬂ, sadece zaten var
olan türlerin nüfus oran› de¤iﬂmiﬂtir. Bunun d›ﬂ›nda,
güvelerle ilgili bu iddian›n dayand›r›ld›¤› hikayenin de
do¤ru olmad›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r: Güveleri a¤açlar üzerine konmuﬂ olarak gösteren ünlü foto¤raflar›n sahte oldu¤u ve iddia edildi¤i gibi bir "endüstriyel melanizm"in
(endüstriyel kirlilik nedeniyle rengin koyulaﬂmas›) hiçbir zaman yaﬂanmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.

4

Deprem, Bir ﬁehri Nas›l Geliﬂtiremezse,
Mutasyonlar da Canl›lar› Geliﬂtiremezler
Mutasyonlar, insan vücuduna dair tüm bilgilerin ﬂifreli
oldu¤u DNA üzerindeki rastlant›sal de¤iﬂikliklerdir. Mutasyonlara radyasyon, kimyasallar gibi etkenler neden
olur. Evrimciler, mutasyonlar›n canl›lar› evrimleﬂtirdi¤ini öne sürerler. Oysa mutasyonlar canl›lara daima zarar
verirler, onlar› geliﬂtirmezler, onlara yeni özellikler (örne¤in kanat, akci¤er gibi organlar) kazand›ramazlar.
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Onlar› ya öldürür ya da sakat b›rak›rlar. Mutasyonlar›n
bir canl›y› geliﬂtirdi¤ini, ona yeni özellikler kazand›rd›¤›n› iddia etmek, bir depremin bir ﬂehri daha geliﬂmiﬂ ve
modern bir hale getirdi¤ini, veya bir bilgisayara çekiçle
vuruldu¤unda bir üst modelinin ortaya ç›kaca¤›n› iddia
etmeye benzer. Nitekim gözlemlenmiﬂ hiçbir mutasyonun genetik bilgiyi art›rd›¤› görülmemiﬂtir.

5

Hayat Hayattan Gelir
Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl›
yanl›ﬂ bir teori, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya
gelip, canl› bir varl›k oluﬂturabileceklerini öngörüyordu.
18. yüzy›la dek, böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan oluﬂtu¤u yayg›n bir düﬂünceydi. Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› 19. yüzy›lda
ise, bakterilerin cans›z maddeden oluﬂabildikleri inanc›,
bilim dünyas›nda yayg›n bir kabul görüyordu.
Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan beﬂ y›l sonra, ünlü Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel
oluﬂturan bu inanc› kesin olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›ﬂma ve deneyler sonucunda vard›¤› sonucu
ﬂöyle özetlemiﬂti: "Cans›z maddelerin hayat oluﬂturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüﬂtür."
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Bu gerçek, yeryüzünde yaﬂam›n kendili¤inden oluﬂmad›¤›n›, ancak mucizevi bir yarat›l›ﬂla baﬂlad›¤›n› da bir
kez daha göstermiﬂ oluyordu.

6

Ara Geçiﬂ Canl›lar›na Fosil
Kay›tlar›nda Rastlanmam›ﬂt›r
Evrim teorisi, bir türün bir baﬂka türe dönüﬂmesinin ilkelden (basitten) karmaﬂ›¤a do¤ru, yavaﬂ ve aﬂamal› oldu¤unu iddia eder. Bu iddiaya göre, bu dönüﬂüm s›ras›nda "ara geçiﬂ formu" ad› verilen ucube canl›lar›n yaﬂam›ﬂ olmas› gerekir. Örne¤in, bal›k özelliklerini hala
taﬂ›mas›na ra¤men, bir yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›ﬂ olan yar› bal›k yar› sürüngenler, yar›
maymun yar› insanlar, yar› sürüngen yar› kuﬂ canl›lar
yaﬂam›ﬂ olmal›d›r geçmiﬂte. E¤er gerçekten bu tür canl›lar yaﬂam›ﬂlarsa, bunlar›n kal›nt›lar›na da fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Oysa, y›llard›r büyük bir h›rsla aranan bu ara geçiﬂ formlar›ndan eser yoktur.

7

Canl› Gruplar› Yeryüzünde Aniden
ve Ayn› Anda Ortaya Ç›km›ﬂt›r
Bugün bilinen temel canl› kategorilerinin tamam›na yak›n›, 530-520 milyon y›l önce, "Kambriyen Devri" ad› verilen jeolojik devirde ayn› anda ve aniden ortaya ç›km›ﬂt›r. Süngerler, yumuﬂakçalar, solucanlar, derisidikenliler, eklembacakl›lar, omurgal›lar gibi birbirinden tamamen farkl› vücut planlar›na sahip canl› kategorileri, daha önceki jeolojik devirlerde hiçbir benzerleri yokken,
bir anda belirmiﬂlerdir. Bu gerçek, evrimcilerin, canl›la12

Cam›n hammaddesi olan silis nas›l kendi kendine, aﬂama aﬂama bir kadehe dönüﬂemezse veya bir foto¤raf makinesinin parçalar› yavaﬂ yavaﬂ biraraya gelip foto¤raf
makinesini oluﬂturamazsa, canl›lar da cans›z maddelerden zaman içinde kendi kendilerine ortaya ç›kamazlar.

r›n tek bir ortak atadan uzun zaman içinde ve aﬂama
aﬂama türedikleri iddias›n› çürüten önemli bir delildir.
Yeryüzünün bir anda, son derece farkl› vücut yap›lar›na,
son derece karmaﬂ›k organlara sahip birçok canl› ile dolmas›, elbette ki bu canl›lar›n yarat›ld›klar›n› gösterir. Evrimciler, Allah'›n varl›¤›n› ve yarat›ﬂ›n› inkar ettikleri için
bu mucizevi olay› kesinlikle aç›klayamazlar.

8

Canl› Türleri Yüz Milyonlarca Y›l Boyunca
Hiçbir De¤iﬂikli¤e U¤ramamaktad›rlar
E¤er gerçekten bir evrim yaﬂanm›ﬂ olsayd›, canl›lar›n
yeryüzünde küçük kademeli de¤iﬂimlerle ortaya ç›kmalar› ve zaman içinde de de¤iﬂmeye devam etmeleri gerekirdi. Oysa fosil kay›tlar› bunun tam aksini gösterir.
Farkl› canl› s›n›flamalar›, kendilerine benzeyen atalar›
olmadan aniden ortaya ç›km›ﬂlar ve yüz milyonlarca y›l
boyunca hiç de¤iﬂim geçirmeden dura¤an bir biçimde
kalm›ﬂlard›r.
13
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9

Evrimcileri Hayal K›r›kl›¤›na
U¤ratan Bal›k: Cœlecanth
Evrimciler 400 miyon y›ll›k fosilleri bulunan Cœlacanth
s›n›f›na dahil olan bal›klar›, bal›klar ve amfibiyenler aras›nda çok güçlü bir ara form delili olarak gösteriyorlard›. Bu canl›n›n yetmiﬂ milyon y›l önce soyu tükenmiﬂ
bir tür oldu¤u zannedildi¤i için, evrimciler fosili üzerinde her türlü spekülasyonu yapm›ﬂlard›. Ancak 22 Aral›k
1938'de Hint Okyanusu aç›klar›nda bir Cœlacanth canl›
olarak bulundu. ‹lerleyen y›llarda baﬂka bölgelerde de
200'den fazla Cœlacanth yakaland›.
Bu bal›klar›n yakalanmas›yla beraber, bu canl›lar üzerinde yap›lan spekülasyonlar›n temelsizli¤i de anlaﬂ›lm›ﬂ oldu. Cœlacanth, evrimcilerin iddialar›n›n aksine
karaya ç›kmak üzere olan yar› bal›k yar› amfibiyen özellikleri gösteren bir canl› de¤ildi. Hatta 180 m. derinli¤in
üzerine hemen hiç ç›kmayan bir dip bal›¤› idi. Dahas›,
yaﬂayan Cœlacanthlar ile 400 milyon y›ll›k fosil örnekleri aras›nda hiçbir fark yoktu. Canl›, hiçbir "evrim" geçirmemiﬂti.

Cœlacanth

14
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10

Kuﬂ Kanatlar› Tesadüflerin
Eseri De¤ildir
Evrimciler kuﬂlar›n sürüngenlerden evrimleﬂti¤ini ileri
sürerler, ancak bu imkans›zd›r. Sadece kuﬂ kanatlar› bile bunu kan›tlamaya yeter. ‹ddia edildi¤i gibi bir evrim olmas› için, bir sürüngenin
ön ayaklar›n›n, genlerinde meydana
gelen mutasyonlar sonucunda kusursuz kanatlara dönüﬂmüﬂ olmas›
gereklidir ki, bu mümkün de¤ildir.
Herﬂeyden önce bu teorik canl›
yar›m kanatla uçamayacakt›r. Bir yandan da ön ayaklar›ndan mahrum kalm›ﬂ olacakt›r. Bu ise
canl›n›n sakat olmas›na ve evrim teorisine göre elenmesine neden olacakt›r. Ayr›ca, uçuﬂ için kanatlar›n
tüm detaylar›n›n kusursuzca oluﬂmas› gerekir. Kanatlar›n; kuﬂun gö¤üs ç›k›nt›s›na
sa¤lam bir biçimde tutturulmuﬂ olmas› gerekmektedir.
Kuﬂu havaya kald›rmaya, havadaki dengesini ve her yöne hareketini sa¤lamaya elveriﬂli bir yap›da olmas›, kanat ve kuyruk tüylerinin hafif, esnek ve birbiriyle orant›l› olmas›, k›saca uçuﬂa imkan veren mükemmel bir aerodinamik düzende iﬂlemesi ﬂartt›r. Kanatlar›n bu kusursuz yap›s›n›n nas›l olup da birbirini izleyen rastlant›sal
mutasyonlar sonucu meydana gelmiﬂ olabilece¤i sorusu tümüyle cevaps›zd›r.
15
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Archaeopteryx, Sürüngenlerle
Kuﬂlar Aras›ndaki Kay›p Halka De¤ildir
Archaeopteryx adl› 150 milyon y›ll›k kuﬂ fosili, evrimciler taraf›ndan 19. yüzy›ldan beri "evrimin en büyük fosil kan›t›" olarak gösterilmiﬂtir. Bu kuﬂun
baz› sürüngen özellikleri gösterdi¤i ve bu yüzden sürüngenler ile kuﬂlar aras›ndaki
"kay›p halka" oldu¤u iddia edilmiﬂtir. Ancak Archaeopteryx'in
tam bir uçucu kuﬂ oldu¤unu
gösteren son bulgular bu iddiay› geçersiz k›lm›ﬂt›r. Dahas›, kuﬂlar›n sözde sürüngen atalar› olarak kabul edilen teropod dinozorlar› Archaeopteryx'ten çok daha gençtirler.
Bu ise evrimcilerin gizlemeye çal›ﬂt›klar› bir gerçektir.

12

Ünlü 'At›n Evrimi' Senaryosu Fosil
Kay›tlar› Taraf›ndan Yalanlanmaktad›r
Onlarca y›ld›r, "at›n evrimi", evrim teorisinin en iyi belgelenmiﬂ kan›tlar›ndan biri olarak gösterilmiﬂtir. Farkl›
devirlerde yaﬂam›ﬂ dört ayakl› memeliler küçükten büyü¤e do¤ru dizilmiﬂ ve bu "at serileri" do¤a tarihi müzelerinde sergilenmiﬂtir. Oysa son y›llardaki araﬂt›rmalar, at serilerindeki canl›lar›n birbirlerinin atas› olmad›¤›n›, s›ralamalar›n çok hatal› oldu¤unu, at›n atas› olarak
gösterilen canl›lar›n gerçekte attan daha sonra ortaya
ç›kt›klar›n› ortaya koymaktad›r.
16

Archaeopteryx
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Evrimcilerin Maymun Adam Hikayeleri
Hiçbir Delile Dayanmamaktad›r
Darwinizm'in en önde gelen aldatmacas›, insanlar›n
maymun benzeri canl›lardan evrimleﬂti¤i iddias›d›r.
Bu iddia, oluﬂturulan binlerce hayali çizim ve maket
yoluyla kitlelere empoze edilir. Oysa gerçekte "maymun-adamlar"›n yaﬂam›ﬂ oldu¤una dair hiçbir kan›t
yoktur. ‹nsan›n en eski atas› olarak ileri sürülen Australopithecus, ﬂempanzelerden pek farkl› olmayan soyu tükenmiﬂ bir maymun türüdür. Evrim ﬂemas›nda
Australopithecus'un sonras›na yerleﬂtirilen Homo
erectus, Homo sapiens neanderthalensis, Homo sapiens archaic gibi s›n›flamalar ise, farkl› insan ›rklar›d›r.
Bu s›n›flamalar ile günümüz insanlar› aras›ndaki küçük anatomik farklar, günümüzde de Avustralya yerlileri, Pigmeler, Eskimolar gibi farkl› insan ›rklar› aras›nda görülmektedir.
Evrimciler tamamen gerçek
d›ﬂ› resimler çizmekte,
fosillerin
rekonstrüksiyonlar›n›
yapmaktad›rlar. Hayal
güçlerini yans›tmaktan
baﬂka bir anlam› olmayan
bu çizim ve
rekonstrüksiyonlar,
evrimcilerin propaganda
malzemesi olmuﬂtur.
‹nsanlara, evrim
senaryolar›n› telkin etmek
için kullan›lan bu yöntemin
hiçbir bilimsel temeli yoktur.

17
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14

% 99 Maymun-‹nsan Benzerli¤i
‹ddias› Bir Aldatmacadan ‹barettir
Zaman zaman gündeme gelen "insan ve maymun genlerinin % 99 benzerli¤i" ifadesi y›llar önce kas›tl› olarak
üretilmiﬂ propaganda amaçl› bir slogand›r.
Öncelikle, her iki türün DNA'lar›n›n k›yaslanabilmesi
için ikisinin de gen haritas›n›n bilinmesi gerekir. Ancak
ﬂu ana kadar yaln›zca insan›n genetik haritas› ç›kart›lm›ﬂt›r. ﬁempanze içinse henüz böyle bir çal›ﬂma yap›lmam›ﬂt›r.
Sansasyonel ﬂekilde duyurulan araﬂt›rmalarda insandaki 30.000 genin sadece 97'si (binde 3'ü) karﬂ›laﬂt›r›labilmiﬂtir. Bu kadar yetersiz bir araﬂt›rma ile insan maymun aras› bir soy ba¤› kurmak tamamen evrimci ön
yarg›lardan kaynaklanmaktad›r. Evrimcilerin bu genellemesi, sadece 3'er cümlesi okunmuﬂ kal›nca iki kitab›n
%99 benzer oldu¤unu ilan etmek kadar saçmad›r.
‹ki canl›n›n genleri k›smen benzedi¤i için benzerlik oran› seçilen genlere göre de¤iﬂkenlik gösterir. Hiç benzemeyen genler seçilirse elde edilen sonuç %0; tamamen
ayn› genler seçilirse %100 ç›kar. Kald› ki, evrimcilerin
yans›tmak istediklerinin aksine insan, genlerini sadece
ﬂempaze ile paylaﬂmaz. ‹nsan ile meyve sine¤i veya balina genlerinin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada tamamen
ayn› genler seçilirse insan %100 meyve sine¤i ya da
%100 balina ç›kabilecektir!
Sonuç olarak insan ve maymunun bütün genlerinin
%99 ayn› oldu¤unu iddia etmenin hiçbir bilimsel dayana¤› yoktur.

18
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15

‹nsan Bilincinin Kayna¤›
Evrim De¤il, Yarat›l›ﬂt›r
Evrim teorisi insan bilincinin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› kesinlikle aç›klayamaz. ﬁuursuz atomlar ve tesadüfler; medeniyetler kuran, sanat eserleri meydana getiren, t›ptan
arkeolojiye kadar birçok bilim dal› oluﬂturan, felsefeler
üreten, sevinen, hayranl›k duyan, besteler yapan, dinledi¤i müzikten zevk alan, yedi¤i yo¤urdun tad›ndan hoﬂlanan, dostlar› olan, vefa, sadakat, sevgi gibi kavramlar› bilen, özleyen, kendisini oluﬂturan atomlar› inceleyen,
uzay araçlar› inﬂa eden, mikroskobu, ampulü icat eden
insan bilincini oluﬂturamaz. Bilincin, insan› sadece bir
madde y›¤›n› olarak gören materyalist felsefe ile aç›klanmas› mümkün de¤ildir. Beyindeki atomlar hissedemez, bilemez, konuﬂamazlar. Bilinç insan ruhuna ait bir
özelliktir ve insana ruhunu veren Allah't›r.

16

Canl›larda Körelmiﬂ Organlar
Oldu¤u ‹ddias› Do¤ru De¤ildir
Uzun zamand›r evrimci kaynaklarda canl›lardaki baz› organlar›n iﬂlevsiz oldu¤u ileri sürülmekte ve bunlar›n o
canl›lar›n atalar›ndan miras kalm›ﬂ ancak art›k kullanmad›klar› organlar oldu¤u iddia edilmektedir. Örne¤in
insan vücudundaki appendiks (apandisit) veya kuyruk
sokumu, y›llarca "körelmiﬂ organ" say›lm›ﬂt›r. Oysaki
son y›llar›n bilimsel araﬂt›rmalar›, tüm bu organlar›n
önemli iﬂlevleri oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Evrimcilerin 20. yüzy›l baﬂ›nda ç›kard›klar› "körelmiﬂ organlar listesi" bugün tamamen çürümüﬂ durumdad›r. Ayn› ﬂekil19
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de, evrimcilerin öne sürdükleri "hurda DNA" kavram›,
yani DNA'n›n büyük bölümünün iﬂe yaramaz oldu¤u iddias› da yap›lan yeni keﬂiflerle çürütülmüﬂtür.

17

Proteinlerin Tesadüfen Oluﬂmalar›
Kesinlikle ‹mkans›zd›r
Hayat›n yap› taﬂ› olan proteinlerin tesadüfen oluﬂmalar› matematiksel olarak imkans›zd›r. Örne¤in, bileﬂiminde 288 amino asit bulunan ortalama büyüklükteki bir
protein molekülünün tesadüfen oluﬂma ihtimali 10300'de
1 ihtimaldir. (Bu, 1 rakamının sa¤ına 300 tane sıfır gelmesiyle oluﬂan astronomik bir sayıdır.) Bu ihtimalin
pratikte gerçekleﬂmesi ise imkansızdır. (Matematikte
1050'de 1'den küçük ihtimaller pratikte "sıfır ihtimal" kabul edilirler.) Tek bir proteinin bile tesadüfen oluﬂmas›n› aç›klayamayan evrim teorisi, hücrenin ve daha
kompleks yap›lar›n nas›l meydana geldi¤ini asla aç›klayamaz.

18

Cans›z Moleküllerin Tesadüfen Biraraya
Gelmesi Canl›l›¤› Aç›klayamaz
Bir protein molekülünün tesadüflerle meydana geldi¤ini varsaysak dahi canl›l›¤›n tesadüfen kendili¤inden
oluﬂmas› imkans›zd›r.
Çünkü proteinden hücreye gitmek için, daha binlerce
aﬂama gereklidir. Öncelikle, oluﬂan bu protein, o ortamda ultraviyole ›ﬂ›nlar›na ve ﬂiddetli mekanik etkilere
ra¤men hiçbir bozulmaya u¤ramadan, sab›rla hemen
20
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yan›baﬂ›nda di¤erlerinin tesadüfen oluﬂmas›n› beklemelidir. Sonra yeterli say›da ve ayn› noktada oluﬂan bu
proteinler anlaml› ﬂekillerde biraraya gelerek hücrenin
organellerini oluﬂturmal›d›r. Aralar›na hiçbir yabanc›
madde, zararl› molekül, iﬂe yaramaz protein zinciri kar›ﬂmamal›d›r. Sonra bu organeller son derece planl› ve
organize bir biçimde biraraya gelip, gerekli enzimleri de
yanlar›na al›p bir zarla kaplanmal›, bu zar›n içi de bunlara ideal ortam› sa¤layacak özel bir s›v›yla dolmal›d›r.
Oysa bu aﬂamalar›n her biri ayr› ayr› imkans›zd›r.

19

Hücre Büyük Bir ﬁehirden
Daha Komplekstir
Evrimci senaryoya göre, bundan dört milyar y›l kadar
önce, ilkel dünya atmosferinde birtak›m cans›z kimyasal
maddeler tepkimeye girmiﬂ, y›ld›r›mlar›n, sars›nt›lar›n
etkisiyle kar›ﬂm›ﬂ ve ilk canl› hücre ortaya ç›km›ﬂt›r. Oysa hücre, bilim adamlar›n›n benzetmesiyle, New York
ﬂehri kadar kompleks bir yap›ya sahiptir. Hücrenin içinde enerji üreten santrallerden, protein üreten fabrikalara, hammaddeleri taﬂ›yan kargo sisteminden DNA'y›
tercüme eden ﬂifre çözücülere, haberleﬂme sistemine
kadar birçok yap›, kusursuz bir organizasyon içinde sürekli faaliyet halindedir. Evrimcilerin hücrenin tesadüfen meydana geldi¤i iddias›na inanmak, New York ﬂehrinin tüm binalar›, otoyollar›, taﬂ›ma sistemleri, elektrik
ve su ﬂebekesi vs ile birlikte, tesadüfen meydana gelen
f›rt›na, deprem gibi do¤a olaylar› neticesinde kendili¤inden ortaya ç›kt›¤›n› iddia etmek kadar mant›ks›z ve saçmad›r.
21
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Hücre Yap›lar›ndaki Tasar›m,
Evrim Teorisinin Geçersizli¤ini
Gösteren Bir Delildir
‹nsan vücudundaki yaklaﬂ›k 200 farkl› tipteki hücre mükemmel tasar›mlar› sayesinde farkl› görevler üstlenirler. Örne¤in sinir hücrelerinin omurilikten aya¤a kadar
uzanan yaklaﬂ›k 1 metrelik uzant›lar› vard›r. Bu sayede
uyar›lar tek bir hat üzerinden h›zla gidecekleri bölgeye
ulaﬂ›rlar. Kan hücreleri ise sadece 7 mikrometre boyundad›r. Böylece mikroskobik boyuttaki k›lcal damarlardan s›k›ﬂmadan geçebilirler. Gözdeki ›ﬂ›¤a duyarl› retina hücrelerinde ›ﬂ›¤a duyarl› pigmentleri ve sinir ba¤lant›s›n› taﬂ›yan çok say›da zar vard›r. Bu sayede göz
22
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hücreleri ›ﬂ›¤a duyarl›d›r. ‹nce ba¤›rsakta da görevine
uygun ﬂekle sahip, besinleri emici hücreler vard›r. Tüm
bu hücreler tek bir hücrenin bölünerek ço¤almas›ndan
oluﬂmuﬂtur. Peki tüm bu hücrelerin tasar›m›n›, görevleri için en uygunu olan kusursuz ﬂekillerini ﬂuursuz atomlar ve tesadüfler mi üstlenmiﬂlerdir? Evrim teorisinin kesinlikle aç›klayamayaca¤› bu ola¤anüstü organizasyon
ve tasar›m, Allah'›n yarat›ﬂ›n›n bir delilidir.

21

Canl›l›k Uzaydan Geldi ‹ddias›
Hayal Ürünüdür
Evrimci çevreler ilkel dünya ﬂartlarında tesadüfen amino asit oluﬂamayaca¤ı gerçe¤i karﬂısında yeni açıklama
arayıﬂlarına yönelmiﬂlerdir. Ortaya atılan yeni iddialardan birine göre, uzaydan yeryüzüne düﬂen meteorlarda
bulunan amino asitler ile organik maddeler reaksiyona
girmiﬂ ve böylece canlılık oluﬂmuﬂtur. Oysa ilkel dünya
atmosferinin amino asitleri parçalay›c› özellikte oldu¤u
bilinmektedir. Ayr›ca, ilkel dünya koﬂullarında, uzaydan
çok bol miktarda amino asit gelseydi ve hatta yeryüzü
tamamen amino asitlerle kaplı olsaydı dahi bu, canlıların kökenini açıklayan bir durum olmazdı. Çünkü amino
asitlerin tesadüfen ve rastgele biraraya gelerek son derece kompleks, üç boyutlu bir proteini ve proteinlerin,
hücrenin organellerini, ardından bu organellerin de tüm
mucizevi yapısıyla bir canlı hücreyi meydana getirmesi
mümkün olmazdı.
Bir di¤er görüﬂe göre ise, ilk canlıl›k dünya dıﬂında, baﬂka gezegenlerde oluﬂmuﬂtur. Daha sonra bu canlıların
23
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spor ya da tohumları göktaﬂları ile Dünya'ya taﬂınmıﬂ
ve canlılık baﬂlamıﬂtır. Ancak bugünkü bilgilere göre
spor ve tohumların uzayda, Dünya'ya geliﬂleri sırasında
sıcaklık, basınç, zararlı ıﬂınlar vb. koﬂullara dayanması
mümkün görülmemektedir. Kald› ki, ilk hücrenin baﬂka
bir gezegende oluﬂtu¤u iddias› asl›nda evrimcilerin sorununu çözmemekte, sadece baﬂka bir adrese taﬂ›maktad›r. Canl›l›¤›n tesadüfen oluﬂumu önündeki engeller
Dünya'da ne ise, bir baﬂka gezegende de odur.

22

"Hayat›n ‹lkel Dünyada Tesadüfen
Oluﬂabildi¤i ‹spatlanm›ﬂt›r" Yalan›
Bu iddiay› öne süren evrimci kaynaklarda tek kan›t olarak 1953 y›l›ndaki Miller Deneyi gösterilir. Oysa bu deneyde canl› bir hücre oluﬂturulmam›ﬂ, sadece birkaç
basit aminoasit sentezlenmiﬂtir. Aminoasitlerin tesadüfen do¤ru s›ralamayla
dizilerek proteinleri oluﬂturmalar›, bunlar›n da bir
hücre meydana getirmeleri
matematiksel olarak imkans›zd›r. Kald› ki, Miller'›n
sentezledi¤i aminoasitler
dahi anlam taﬂ›mamaktad›r. Çünkü Miller deneyinde ilkel dünya atmosferinde bulunmayan gazlar kullanm›ﬂt›r.
24
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Evrim Teorisi, Proteinlerin Yeteneklerinin
Nas›l Oluﬂtu¤unu Asla Aç›klayamaz
Vücuttaki proteinlerden biri olan albumin, kolesterol gibi ya¤lar›, hormonlar›, zehirli safra kesesi maddesini ve
penisilin gibi ilaçlar› kendine ba¤lar. Daha sonra kanla
birlikte vücutta gezerek, toplad›¤› maddeleri karaci¤erde kullan›l›r hale getirilmek üzere b›rak›r, besin maddelerini ve hormonlar› ise gerekli olduklar› yerlere götürür.
Albumin gibi, hiçbir bilgisi, ﬂuuru olmayan atomlardan
oluﬂmuﬂ bir molekül nas›l olur da, ya¤lar›, zehirleri, ilaçlar›, besin maddelerini birbirinden ay›rt edebilir?
Dahas›, nas›l olur da karaci¤eri, safra kesesini tan›y›p,
taﬂ›d›¤› maddeleri ﬂaﬂ›rmadan, yan›lmadan, hiç hata
yapmadan her seferinde do¤ru yere ve ihtiyaç oran›nda
b›rakabilir? Kanda taﬂ›nan zehirli maddeleri, ilaç ve besin maddelerini insanlar dahi birbirinden ay›rt edemezken, atomlardan oluﬂmuﬂ bir molekül bunu nas›l baﬂarabilmektedir?

24

Vücudumuzda Bir Enerji Santrali Kurmay›
ﬁuursuz Atomlar m› Düﬂünüp Tasarlam›ﬂlard›r?
Milimetrenin 100'de biri büyüklü¤ünde olan hücrelerimizin içindeki "mitokondri" isimli enerji santrali, bir petrol rafinerisinden ya da bir hidroelektrik santralinden
daha komplekstir. Binlerce mühendisin, teknik uzman›n,
iﬂçinin, tasar›mc›n›n biraraya gelerek, en yüksek teknolojiyi kullanarak sa¤lad›klar› enerjiyi, belirli say›da atomun birleﬂmesinden oluﬂan, ﬂuur ve bilgi sahibi olmayan hücrelerimiz çok daha ekonomik ve pratik bir yöntemle elde ederler.
25
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Hücrelerimizdeki enerji santralinde, enerji tasarrufundan art›k maddelerin de¤erlendirilmesine kadar her türlü detay planlanm›ﬂ ve kusursuzca yarat›lm›ﬂt›r. Evrim
teorisi, hücrenin içindeki bu gibi detaylardan bir tanesinin bile oluﬂumunu aç›klamaktan acizdir.

25

DNA'daki 25 Ciltlik Ansiklopedi
Dolusu Bilgi Tesadüfen Ortaya Ç›kamaz
‹nsan›n tek bir DNA molekülünde bir milyon ansiklopedi sayfas›n› dolduracak bilgi bulunmaktad›r. Bu bilgilerin tamam› çok önemli bir s›ralamaya sahiptir. ﬁimdi
düﬂünün, milyonlarca harfi rastgele caddeye serpsek,
serpilen bu harflerin hepsi bir makale haline dönüﬂse,
sonra bu milyonlarca harf gazete sayfas›ndakiler gibi
yaz›lar oluﬂtursa, bunun kör bir tesadüf eseri oldu¤unu
söylemek mümkün müdür? Elbette ki hay›r. Ancak Darwinist anlay›ﬂa göre bu ola¤anüstü olay›n tesadüfen
gerçekleﬂmesi mümkündür.

26

Farkl› Canl› Türleri Nas›l Farkl›
DNA'lara Sahip Olmuﬂlard›r?
Evrimciler, canl› türlerinin farkl› genetik bilgilere sahip
olmalar›n› mutasyonlara ba¤larlar. Mutasyon DNA'da
radyasyon ya da kimyasal etkiler sonucunda meydana
gelen de¤iﬂikliklerdir. Oysa mutasyonlar DNA'ya ya zarar verir ya da üzerinde etkisiz olurlar.
Bunu ﬂöyle bir örnekle aç›klayal›m: Kal›n bir dünya tarihi kitab›n›n baﬂtan sona bilgisayara yaz›lmas›n› iste26

yelim. Bu iﬂ yap›l›rken, kitab› birkaç kez baﬂtan yazd›ral›m ve her seferinde kitab› yazan kiﬂiye arada tuﬂlara
gözlerini kapatarak (tesadüfen) basmas›n› isteyelim. Bu
yöntemle tarih kitab› geliﬂir mi? Örne¤in daha önce kitapta var olmayan "Eski M›s›r Tarihi" gibi bir bölüm
oluﬂabilir mi?
Elbette ki kitaba ekledi¤imiz harf hatalar› kitab› geliﬂtirmez, aksine tahrip eder, anlam›n› bozar. Ama evrim teorisinin iddias›, "harf hatalar›n›n bir kitab› geliﬂtirdi¤i"
yönündedir.

27

Genlerdeki Hiyerarﬂik Düzenin
Kurucusu Kimdir?
Baz› genler di¤erleri üzerinde kontrol yetkisine sahiptir.
Örne¤in baz› kontrol genleri, çocukluk döneminde he27
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moglobin üreten genin çal›ﬂmas›n› durdurur. Bu, üzerinde dikkatle düﬂünülmesi gereken bir bilgidir. Genler,
atomlardan oluﬂan moleküllerdir. Peki bu moleküller,
aralar›nda böylesine düzenli bir organizasyonu nas›l
kurmuﬂlard›r? Nas›l olup da, bir molekül bir insan›n art›k boyunun uzamas›n› durdurma karar› al›r, bu karar›n›
di¤erine iletir, di¤eri ise bu karar› nas›l anlay›p, itaat
edip, uygulamaya koyar? Bu disiplinin kurucusu kimdir? Dahas›, milyonlarca y›ld›r, trilyonlarca gen, ayn› disiplin, itaat, ak›l ve ﬂuurla görevini eksiksiz yerine getirmektedir.
Böyle kusursuz çal›ﬂan bir sistemin tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmek, çok büyük bir safsatad›r.

28

Evrimcilerin ‹çinde Bulunduklar›
Ç›kmaz› Gösteren Bir Örnek
Evrimciler, büyük varillerin içine canl›l›¤›n yap›s›nda
bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta
normal ﬂartlarda bulunmayan ancak bu kar›ﬂ›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeyi de bu varillere eklesinler. Kar›ﬂ›mlar›n içine, istedikleri kadar
(dünya atmosferinde kendili¤inden oluﬂumu mümkün
olmayan) amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluﬂmas› imkans›z olan) protein doldursunlar. Bu kar›ﬂ›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri geliﬂmiﬂ cihazlarla kar›ﬂt›rs›nlar. Varillerin baﬂ›na da dünyan›n önde gelen bilim
adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar nöbetleﬂe milyar28
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larca, hatta trilyonlarca sene varillerin baﬂ›nda beklesinler. Bir insan›n oluﬂmas› için hangi ﬂartlar›n var olmas›
gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun.
Ancak ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir
insan ç›karamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›,
portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri,
ﬂeftalileri, tavus kuﬂlar›n›,
sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden
hiçbirini oluﬂturamazlar.
De¤il burada birkaç›n›
sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler.
K›sacas›, bilinçsiz atomlar
biraraya gelerek hücreyi oluﬂturamazlar. Sonra yeni bir
karar vererek oluﬂan bu hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baﬂka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri yaratamazlar. Madde bilinçsiz, cans›z bir y›¤›nd›r
ve ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.
Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen

29

50 MADDEDE EVR‹M TEOR‹S‹N‹N ÇÖKÜﬁÜ

ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar
üzerinde biraz bile düﬂünmek, üstteki örnekte oldu¤u
gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.
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Evrim Teorisi, Canl›lardaki
Bilinçli Tasar›m› Aç›klayamaz
Bir odaya girdi¤inizde e¤er masan›n üzerindeki ka¤›d›n
üzerinde mürekkep lekesi görürseniz, mürekkep ﬂiﬂesinin bir ﬂekilde ka¤›d›n üzerine döküldü¤ünü ve orada
rastgele bir ﬂekil oluﬂturdu¤unu düﬂünürsünüz. Ancak
e¤er bu ka¤›d›n üzerine mürekkeple yaz›lm›ﬂ "BABANI
ARA" diye bir not görürseniz, bu yaz›n›n ka¤›d›n üzerinde rastgele oluﬂmad›¤›n› bilirsiniz. Notun sahibini görmeseniz bile, bunun bilinçli bir kiﬂi taraf›ndan yaz›lm›ﬂ
anlaml› ve amaçl› bir not oldu¤undan ﬂüphe etmezsiniz. Veya, çok güzel bir tablo gördü¤ünüzde, ressam›n›
görmemiﬂ olsan›z bile bu tablonun bilinçli bir tasar›m›n
eseri oldu¤unu bilirsiniz.

30
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Boyalar›n yere dökülerek bu resmi rastgele oluﬂturdu¤unu hiçbir zaman düﬂünmezsiniz. Ayn› gerçek canl›l›ktaki kusursuz tasar›m için de geçerlidir. Canl›lardaki kusursuz ve ola¤anüstü tasar›m, onlar›n tesadüflerin eseri
olmad›klar›n›, bilinçli bir tasar›m›n sonucu olduklar›n›
aç›kça göstermektedir. Evrim teorisi ise, bu gerçek karﬂ›s›nda çökmüﬂtür. Canl›l›ktaki bilinçli tasar›m›n sahibi,
alemlerin Rabbi olan Allah't›r.
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Canl›lardaki ‹ndirgenemez Kompleks
Yap›lar Evrim Teorisine Meydan Okuyor
Evrim teorisinin iddialar›n› tümüyle geçersiz k›lan indirgenemez komplekslik, evrimcilerin iddia ettikleri aﬂama
aﬂama geliﬂimi imkans›z hale getirir. Örne¤in biraraya
gelerek gözü oluﬂturan, gözyaﬂ› bezi, retina, iris gibi organellerin aﬂamalarla teker teker
oluﬂmalar› mümkün de¤ildir. Çünkü gözü oluﬂturan tüm parçalar eksiksiz oldu¤unda görme
gerçekleﬂecektir. Biri
eksik olsa organ iﬂlevsiz olaca¤›ndan
evrime göre iﬂlevsiz
bir organ›n "do¤al seleksiyona" u¤rayarak yok olmas› gerekmektedir.

31
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‹nsan Gözü En Geliﬂmiﬂ Kameradan
Çok Daha Kompleks ve Kusursuzdur
‹nsan gözü, 40 temel parçadan oluﬂur ve en geliﬂmiﬂ
kameradan çok daha kusursuz bir görüntü ve netlik
sa¤lar. Gözün görebilmesi için bu 40 temel parçan›n
hepsinin ayn› anda birden var olmas› ve uyum içinde
çal›ﬂmas› gerekir. Bu parçalardan biri olmasa göz göremez. Bir kamera nas›l, kendisini oluﬂturan parçalar›n tesadüfler sonucunda biraraya gelmesiyle aﬂama aﬂama
oluﬂamazsa, göz de aﬂama aﬂama ve tesadüflerin sonucunda oluﬂamaz.

32

‹nsan Beyni Karmaﬂ›k ve Üstün
Bir Organizasyona Sahiptir
Beyin yaklaﬂ›k 100 milyar sinir hücresinden oluﬂur. Beyindeki sinir hücreleri, aralar›nda "sinaps" denilen ba¤lant› noktalar› sayesinde iletiﬂim kurarlar. Her bir nöronda 10 bin sinaps bulunmaktad›r. Bu, bir nöron ayn›
anda 10 bin farkl› nöronla iletiﬂim kurabilir demektir. ‹nsan beyninin içindeki sinapslar›n say›s›n›n 1 katrilyon
oldu¤u tahmin edilmektedir. (Bu 1.000.000.000. 000.000
haberleﬂme demektir.) Bilgisayarlardaki sinir hücrelerine denk gelen transistörlerde ise sadece 6 ba¤lant› noktas› bulunmaktad›r.
Dünyan›n en h›zl› iﬂlem yapan bilgisayarlar› ortalama,
olarak saniyede 109 iﬂlem yapabilmektedir. Beynin h›z›
ise ayn› iﬂlem için 1015'tir. (saniyede 10.000.000.000.
000.000 h›z›nda) Dahas› bilgisayar haf›zas›n›n kapasite-
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Beynimizin çal›ﬂma sistemi bilgisayarlar›nkinden kat kat üstündür. Beynin kapasitesi
ortalama 1000 tane bilgisayar›n toplam kapasitesi kadard›r. Tek bir bilgisayar›n tesadüfen, aﬂama aﬂama oluﬂmas› imkans›zken, insan beyni gibi muhteﬂem bir yap›n›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmek büyük bir safsatad›r.

si 1011 bit'ken (bit= bilgisayarda kaydedilebilen en küçük
bilgi birimi) beyninki 1014'tür. Aradaki bu fark beynin kapasitesinin, 1000 adet bilgisayar›n toplam kapasitesi kadar oldu¤unu göstermektedir.
Tesadüflerin, hayranl›k uyand›racak bir iletiﬂim a¤› kuracak ﬂekilde sinir hücrelerini organize etmeleri kesinlikle imkans›zd›r. Bu, 20. yüzy›l›n en büyük geliﬂmelerinden biri olan internet teknolojisinden çok daha kompleks ve harika bir sistemdir. Peki nas›l olur da, internet
teknolojisinin veya en basit bir telefon santralinin dahi
tesadüfen oluﬂamayaca¤›n›, bunun mühendislik, tasar›m, bilgi, bilinç, ak›l ve teknoloji gerektirdi¤ini bilen insanlar, beyindeki çok daha ola¤anüstü sistemin tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia edebilmektedirler?
Kuﬂkusuz bu, evrim teorisine körü körüne ba¤l›l›¤›n bir
sonucudur. Önyarg›s›z yaklaﬂan her insan insan›n yarat›l›ﬂ›ndaki ihtiﬂam› görebilir.
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Evrimcileri Çaresiz B›rakan
Bakteri Kamç›s›
Bakteri kamç›s›, baz› bakteriler taraf›ndan s›v› bir ortamda hareket edebilmek için kullan›l›r. Bu organik
motor, hücre içinde ATP molekülleri halinde sakl› tutulan haz›r enerjiyi kullanmaz. Bunun yerine kendine özel
bir enerji kayna¤› vard›r: Bakteri, zar›ndan gelen bir
asit ak›ﬂ›ndan ald›¤› enerjiyi kullan›r. Kamç›y› oluﬂturan yaklaﬂ›k 240 ayr› protein vard›r. Bilim adamlar›
kamç›y› oluﬂturan bu proteinlerin, motoru kapat›p açacak sinyalleri gönderdiklerini, atom boyutunda harekete imkan sa¤layan mafsallar oluﬂturduklar›n› belirlemiﬂlerdir.
Sadece bakteri kamç›s›n›n bu kompleks yap›s› dahi evrim teorisini çökertmek için yeterlidir. Çünkü kamç› hiçbir ﬂekilde basite indirgenemeyecek bir yap›dad›r.
Kamç›y› oluﬂturan moleküler parçalar›n tek bir tanesi
bile olmasa, ya da kusurlu olsa, kamç› çal›ﬂmaz ve dolay›s›yla bakteriye hiçbir faydas› olmaz. Bakteri kamç›s›n›n ilk var oldu¤u andan itibaren eksiksiz
olarak iﬂlemesi gerekmektedir. Bu gerçek
karﬂ›s›nda evrim teorisinin "kademe kademe geliﬂim" iddias›n›n
anlams›zl›¤›, bir kez
daha aç›kça ortaya ç›kmaktad›r.
bakteri kamç›s›
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Haf›za ve Laboratuvar Sahibi
Savunma Sistemi
Antijen ad› verilen baz› mikroplar ve yabanc› maddeler
dolaﬂ›m sistemine girerek insan için tehlike oluﬂtururlar. Bunun üzerine savunma sistemi hücreleri antijenlere karﬂ› "antikor" ad› verilen maddeler üreterek onlar›
yok etmeye ya da ço¤almalar›n› önlemeye çal›ﬂ›rlar.
Antikorlar›n sahip olduklar› en önemli özellik do¤ada
var olan yüzbinlerce birbirinden farkl› mikrobu tan›y›p,
kendilerini onlar› yok etmeye yönelik olarak haz›rlayabilmeleridir. Fakat as›l ilginç olan laboratuvarda oluﬂturularak insan vücuduna yerleﬂtirilen yapay antijenleri
bile tan›yan antikorlar›n bulunmas›d›r.
Bir hücre nas›l olur da yüzbinlerce farkl› yabanc› hücreyi tan›yabilir? Üstelik bunun yan›s›ra, yapay olarak üretilen bir maddenin de bilgisine sahip olabilir? Dahas›,
antikorlar yabanc›ya karﬂ› kullan›lacak etkili silahlar› da
an›nda tespit edip üretebilirler. Bu durum, evrimcileri
büyük bir ç›kmaza sokmaktad›r.

35

Bir Heykelt›raﬂ Gibi Çal›ﬂan Kemik
Hücreleri, Tesadüflerin Eseri De¤ildir
Kemikte yer alan osteoklast adl› hücrelerin görevlerinden biri kemi¤in baz› bölgelerindeki boﬂluklarda y›k›ma
yol açarak, kemi¤in biçiminin ve boyunun de¤iﬂmesini
ve giderek eriﬂkin boyutlara varmas›n› sa¤lamakt›r. Bir
yandan da kemik yüzeyindeki ç›k›nt›lar›n küçülmesini
sa¤lar. Osteoklastlar›n kemikte yapt›¤› y›k›m s›ras›nda
osteoblast adl› kemik hücreleri de iskeleti oluﬂturmak
üzere yeni kemik yapmaya baﬂlar.
35
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Her insanda kemiklerde bulunan bu hücreler ayn› görevi görürler. Hepsi kemik yüzeyini nas›l küçülteceklerini
bilirler. Kafatas›ndaki kemiklerle uyluk kemi¤i aras›ndaki farkl›l›klar› bilerek kemiklere nas›l ﬂekil vereceklerini,
ne zaman uzamas›n›n duraca¤›n›, incelik ve kal›nl›¤›n›n
nas›l olaca¤›n› bilirler. Kemik hücreleri, vücudun iskelesini, adeta bir heykelt›raﬂ gibi, büyük bir titizlikle haz›rlarlar. Her parçan›n sertli¤ini, uzunlu¤unu, ﬂeklini, girinti ç›k›nt›lar›n›, birbirleriyle kesiﬂece¤i yerleri kusursuzca tasarlayan ve inﬂa eden bu hücrelere her ad›mlar›n› ilham eden Yüce Allah't›r.
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Kan›n P›ht›laﬂmas›ndaki Mucize
Kan›n p›ht›laﬂmas›, otoyolda meydana gelen bir kazaya
acil ça¤r›larla yetiﬂen devriye ve ambulanslar›n ilk yard›mlar›n› an›msatan bir iﬂlemdir.
Vücudun herhangi bir bölgesinde bir kanama oldu¤unda ilk yard›m trombosit ad› verilen kan plakç›klar›ndan
gelir. Trombositler kan›n içinde da¤›n›k olarak dolaﬂ›rlar, bu nedenle kanama vücudun neresinde olursa olsun mutlaka o bölgeye yak›n, devriye gezen bir trombosit vard›r.
"Von Willebrand" isminde bir protein ise, kaza yerini
iﬂaret ederek yard›m isteyen bir trafik polisi gibi, trombositleri gördü¤ünde önlerini keser ve olay yerinde kalmalar›n› sa¤lar. Olay yerine gelen ilk trombosit, ayn›
telsizle yard›m ister gibi, bir madde salg›layarak, di¤erlerini de olay yerine ça¤›r›r.
Bu arada, vücutta yer alan 20 enzim biraraya gelerek
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yaran›n üzerinde trombin ad›nda bir protein üretmeye
baﬂlar. Trombin sadece aç›k yaran›n oldu¤u yerde üretilir. Bu, olay yerinde bulunan ilk yard›m ekibinin, hasta için gereken ilac› olay yerinde imal etmesi gibi bir
olayd›r. Üstelik bu üretim tam ihtiyaç kadar olmal›d›r.
Ayr›ca bu proteinin üretimi tam zaman›nda baﬂlamal›
ve tam zaman›nda durdurulmal›d›r. Baﬂlama ve durdurma emrini bu proteini üreten enzimler kendi aralar›nda verirler.
Yeterli miktarda trombin proteini üretildikten sonra fibrinojen ad› verilen iplikçikler oluﬂturulur. Bu iplikçikler
kan›n üzerinde bir a¤ meydana getirirler ve gelen trombositler bu a¤a tak›larak birikir. Bu birikim yo¤unlaﬂt›¤›nda ise kan›n d›ﬂar› ak›ﬂ› durur. Burada bahsedilen enzimler, proteinler, cans›z, ﬂuursuz, kör atomlar›n farkl›
ﬂekillerde dizilmelerinden oluﬂmuﬂ yap›lard›r. Bunlar›n
her biri, yaralanma olay›n›n en baﬂ›ndan itibaren bir görev üstlenerek, en acil ﬂekilde akan kan› durdurmak için
"organize olurlar". Bu atom y›¤›nlar›n›n böylesine bir
ﬂuur göstermesi ise kuﬂkusuz çok büyük bir mucizedir
ve tümüyle rastlant›lara dayal› olan "evrim" sürecinin
ürünü elbette olamaz.
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Tek Bir Molekülün Özellikleri Dahi
Evrim Teorisini Çürütmek ‹çin Yeterlidir
Trombin, kan› p›ht›laﬂt›ran bir proteindir. Ancak, bu protein sürekli kan›n içinde dolaﬂmas›na ra¤men, her zaman kan› p›ht›laﬂt›rarak ak›ﬂ›n› durdurmaz. Sadece damarlardan birinde kanama oldu¤unda p›ht›laﬂma gerek37
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ti¤ini anlar ve kan› p›ht›laﬂt›r›r. E¤er trombin hiç durmadan görevini yerine getiriyor olsayd›, kandaki trombin
proteinleri nedeniyle damarlardaki tüm kan p›ht›laﬂ›r ve
canl› yaﬂayamazd›. Peki, cans›z ve ﬂuursuz atomlar,
hem kanamay› durdurmak için bu proteini tasarlam›ﬂ,
hem de bu proteinin canl›ya zarar vermesini önlemek
için gerekli özellikleri düﬂünüp oluﬂturmuﬂ olabilirler
mi? Bilinçsiz atomlar, bu kadar aﬂamal›, detayl› ve muazzam bir bilgi ve yetenek gerektiren mekanizmalar›
meydana getirebilirler mi? Elbette ki hay›r. Tüm bunlar› tasarlayan ve yaratan Yüce Allah't›r.

38

Yararl› ve Zararl› Maddeleri
Birbirinden Ay›rt Edebilen Kan Hücreleri
Kan, hücrelerin at›klar›n› toplayan bir çöp ünitesi gibidir. At›k maddeleri böbreklere taﬂ›r ve bu maddeler
böbreklerde temizlenir. Hücrelerde üretilen zehirli karbondioksit gaz› ise yine kan taraf›ndan akci¤erlere taﬂ›n›r ve burada vücuttan at›l›r.
Damarlarda hareket eden kan hücreleri, son derece bilinçli bir ﬂekilde, at›k maddeleri ve yararl› maddeleri birbirlerinden ay›rt edebilmekte ve hangisinin nereye b›rak›laca¤›n› çok iyi bilmektedirler. Örne¤in hiçbir zaman
zehirli gazlar› böbreklere veya at›k maddeleri akci¤ere
taﬂ›mazlar. Ya da, besin ihtiyac› olan bir organa at›k
maddeleri götürmezler. Kan hücrelerinin, hiçbir ﬂaﬂ›rma, kar›ﬂt›rma, aksatma ve hata olmadan, son derece
bilinçli bir ﬂekilde görevlerini yerine getirmeleri, onlar›
kontrol eden, düzenleyen, organize eden bir ak›l ve bi38
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lincin de varl›¤›n› göstermektedir. Kana tüm bu özellikleri verenin ve kusursuz bir sistem yaratan›n üstün kudret sahibi Allah oldu¤u apaç›k bir gerçektir.
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Böbreklerin Seçicili¤i
Tesadüflerin Eseri De¤ildir
Böbrekler, vücutta dolaﬂan kan› sürekli olarak temizlerler. Süzdükleri maddenin bir k›sm›n› vücuda kullan›lmak üzere geri gönderen böbrekler, iﬂe yaramayan ve
zararl› olanlar› ise vücuttan atarlar. Peki böbrekler bu
ayr›m› nas›l yapar? Proteini, üreyi, sodyumu, glikozu ve
di¤erlerini birbirinden nas›l ay›rt ederler?
Neyin at›l›p neyin tutulaca¤›na karar veren böbreklerdeki "glomerül" ad› verilen ve k›lcal damarlardan oluﬂan yap›d›r. Bir et parças›, hangi maddenin ne kadar›n›n at›l›p ne kadar›n›n tutulaca¤›na nas›l karar verebilir?
Böbrekleri seçici özelli¤i ile tasarlayan, ne kimya, ne fizik ne de biyoloji e¤itimi almam›ﬂ, ﬂuursuz atomlar veya kör tesadüfler olabilir mi? Elbette ki hay›r. Tüm bunlar, kusursuz ve bilinçli bir tasar›m›n, Allah'›n üstün yarat›ﬂ›n›n delillerindendir.
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Böbreklerin Tesadüfen Oluﬂtuklar›n›
‹ddia Etmek Büyük Bir Hatad›r
Böbrek, yaln›zca 5-7 cm yer tutar, sessizce, hissettirmeden, durmaks›z›n ve hiçbir bak›ma ihtiyaç duymadan çal›ﬂ›r; kan›n kalitesini kontrol eder, kan hücrelerinin üretilmesini emreder, kandaki su miktar›n› ayarlar,
39
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tansiyonu kontrol eder, kan› temizler, vücudun ihtiyaçlar›na en uygun 2.400.000 filtre ünitesi aral›ks›z çal›ﬂ›r,
çal›ﬂmas› için özel bir vakit ay›rmaya gerek yoktur günlük yaﬂam içinde insan nerede olursa olsun çal›ﬂmas›n›
sürdürür.
Diyaliz makinesi, orta boy bir buzdolab› büyüklü¤ündedir, elektrikle çal›ﬂ›r, gürültülüdür, 3-4 y›lda y›pran›r, sürekli bak›m gerektirir, böbrek çal›ﬂmad›¤› için vücutta
kan üretilemez, hasta kans›z kald›¤› için s›k s›k kan nakli gerektirir. Steril hastane koﬂullar›nda uzman doktor
ve teknisyenler taraf›ndan çal›ﬂt›r›l›r, tüm hastalar yüksek tansiyon hastas›d›r, makineye ba¤lan›nca tansiyon aﬂ›r› düﬂer, hastan›n nefesi daral›r, titreme krizleri gelir, kanamalar kolay ve s›k olur, s›k s›k kas kramplar› oluﬂur, basit bir filtredir. Kan› kabaca süzdü¤ü için hastan›n
tahlilleri yap›l›r, eksilen maddeler serumla tekrar verilir, insan›
3 günde bir 5 saat boyunca yata¤a ba¤l› tutar, hareket etme imkan› vermez.
Böbrekler diyaliz makinelerinden çok üstün
özelliklere sahiptir.
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Bir diyaliz makinesinin tesadüfen oluﬂamayaca¤›n› bilen insanlar›n, ondan daha üstün özelliklere sahip olan
böbreklerin tesadüfen oluﬂtuklar›n› iddia etmeleri büyük bir mant›ks›zl›kt›r.
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Kemik Hücrelerinin Kalsiyum
YakalamaYetene¤i Tesadüfen Oluﬂamaz
Kemikler kalsiyum ve fosfor gibi hayati maddeleri depolar, herhangi bir durumda ihtiyaç oldu¤unda depolad›klar› bu maddeleri vücuda geri verirler. Gözü veya herhangi bir duyu organ› olmayan bir kemik hücresi, kanda
bulunan binlerce de¤iﬂik madde aras›ndan kalsiyumu
ve fosforu kolayl›kla ay›rt eder. Sonra hiç ﬂaﬂ›rmadan
bu atomlar› yakalar.Bir insan dahi önüne koyulan kalsiyum, fosfor, demir, çinko gibi farkl› element tozlar›n› e¤er bu konuda bir e¤itim almam›ﬂsa- ay›rt edemez.
Ayr›ca kemik hücresi kendisine "kalsiyum depola" emri
(Kalsitonin hormonu) geldi¤inde bu emre hemen itaat
eder. E¤er kendisine "depolad›¤›n kalsiyumu b›rak" emri (Parathormon hormonu) gelirse, bu emre de itaat
eder. Kemik hücresi yüksek ﬂuur, kabiliyet, sorumluluk
ve disiplin anlay›ﬂ›yla gece gündüz görevine devam eder. Özel yetenekleri olan bu hücrelerin tesadüfen oluﬂamayacaklar› çok aç›k bir gerçektir.
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Midedeki Kusursuz Tasar›m
Besinleri ve onlar›n içerdi¤i protenleri sindirebilmek için
midede çok güçlü asitler salg›lan›r. Bu asitler t›raﬂ b›ça-
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¤›n› dahi sindirebilecek güçtedir. Peki bu asitler, kendisi de proteinlerden oluﬂan mideye nas›l olup da zarar
vermezler? Bunun cevab›, insan vücudundaki benzersiz
tasar›m örneklerinden birinde gizlidir. Midenin girintili
ç›k›nt›l› duvarlar›n›n derinlikleri sayesinde, mide kendi
kendini sindirmez.
Mide duvarlar›ndaki bu derin çukurlarda birbirinden
farkl› özelliklere sahip hücreler yer al›r. Hassas bir denge içinde, midedeki birtak›m hücreler asit salg›larken,
bu hücrelerin yan›baﬂ›nda bulunan baﬂka hücreler de
yap›ﬂkan bir s›v› salg›lar. "Mukus" isimli bu s›v› midenin
yüzeyini örter ve mide duvar›n› asitlere karﬂ› bir kalkan
gibi korur ve enzimlerin mideye zarar vermesini engeller. Peki mide için bu ak›lc› önlemi alan karar merkezi,
hücreler veya atomlar olabilir mi? Elbette ki hay›r. ‹nsan
vücudunun her özelli¤i, kusursuz bir yarat›ﬂ›n delilidir.
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Evrim Teorisinin Açmazlar›ndan Biri:
Bilgi Teorisi
Evrimcilerin aç›klayamad›klar› konulardan biri canl›l›ktaki bilgidir. Çünkü bilgi asla maddeye indirgenemez.
Örne¤in bir kitap ka¤ıttan, mürekkepten ve içindeki bilgiden oluﬂur. Ka¤›t ve mürekkep maddesel bir ﬂeydir,
ancak kitab›n içindeki bilgi maddesel de¤ildir.
E¤er bir madde bilgi içeriyorsa, o zaman o madde, söz
konusu bilgiye sahip olan bir akıl tarafından düzenlenmiﬂtir. Örne¤in, her kitaptaki bilginin kayna¤ı, o kitabı
yazmıﬂ olan yazarın zihnidir.
Canlıların DNA'larında da son derece kapsamlı bir bilgi
42
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bulunur. 20. yüzyılda bilim DNA'daki bilginin, materyalistlerin iddia etti¤i gibi, maddeye indirgenemeyece¤ini
ortaya çıkarmıﬂtır. DNA'daki bilgi, üstün bir Akl›n ve
sonsuz bir ‹lmin eseridir. Canl›l›¤›n kökeninde yer alan
bu ola¤anüstü bilgi, materyalist felsefeyi çökertirken,
alemlerin Rabbi olan Allah'›n apaç›k varl›¤›na say›s›z
deliller sunmaktad›r.
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‹nsan Embriyosunda
Solungaçlar Vard›r Yalan›
Bu iddia, evrimci biyolog Ernst Haeckel taraf›ndan 20.
yüzy›l›n baﬂ›nda yap›lan bir bilim sahtekarl›¤›na dayanmaktad›r. Haeckel, evrime delil oluﬂturmak için, insan,
tavuk, bal›k gibi canl›lar›n embriyolar›n› yanyana çizmiﬂ,
ancak bu çizimler üzerinde çarp›tmalar yapm›ﬂt›r. Bugün tüm bilim dünyas› bunun bir sahtekarl›k oldu¤unu
kabul etmektedir. Haeckel'in "solungaç" diye gösterdi¤i
yap›, gerçekte insan›n orta kulak kanal›n›n, paratiroidlerinin ve timüs bezlerinin baﬂlang›c›d›r.
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Moleküler K›yaslamalar Evrim
Teorisine Delil Oluﬂturmamaktad›r
Evrimciler, farklı canlı türlerinin DNA ﬂifrelerinin ya da
protein yapılarının benzer oldu¤undan söz ederler ve
bunu, bu canlı türlerinin birbirlerinden evrimleﬂtiklerinin delili olarak yorumlarlar. Öncelikle belirtmek gerekir
ki, canlıların temel yaﬂamsal iﬂlevleri birbiriyle aynıdır,
dolay›s›yla benzer DNA'lara sahip olmalar› do¤ald›r. Bu
43
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ortak bir atadan evrimleﬂtiklerini göstermez.
Ayr›ca farklı türlere ve
sınıflara ait canlıların
DNA analizleri sonucunda elde edilen bulgular karﬂılaﬂtırıldı¤ında, canlıların DNA
benzerliklerinin ya da
farklılıkların›n, öne sürülen hiçbir evrimci
mantık ya da ba¤lantıyla uyuﬂmadı¤ı çok
açık bir biçimde ortaya
çıkmaktadır. Canlılarda
anatomik ya da kimyasal benzerlikler arayan
ve bunu evrime delil saymaya çalıﬂan iddialar, bilimsel
bulgular karﬂısında geçersizdir.
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Bakterilerin Antibiyotik Direnci
Evrime Delil De¤ildir
Evrimciler, bakterilerin baz› antibiyotiklere direnç
göstermeye baﬂlamalar›n› da evrime delil olarak gösterirler.
Söz konusu direnç ﬂöyle oluﬂur: Bakteriler belli bir ilacın etkisine maruz kaldıklarında, ilaca dayanıksız varyasyonlar yok olur; dirençliler ise hayatta kalır ve daha
fazla ço¤alma imkanına kavuﬂurlar. Bir süre sonra, ay44
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nı bakteri türü yalnızca söz konusu antibiyoti¤e dirençli
olan bireylerden oluﬂmuﬂ bir koloni haline gelir.
Görüldü¤ü gibi antibiyotik
direncinin genetik bilgisi
bakterinin DNA's›nda en
baﬂtan beri bulunmaktad›r.
Yani bu direnç tesadüflerle
ortaya ç›km›ﬂ, sonradan kazan›lm›ﬂ de¤ildir.
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Allah Canl›l›¤› Evrimle Yaratmam›ﬂt›r
Baz› kiﬂiler hem Allah'a iman ettiklerini hem de evrim
teorisine inand›klar›n› söylemektedirler. Oysa bu hatal›
bir bak›ﬂ aç›s›d›r. Çünkü;
1. Allah'a ve Allah'›n dinine inand›¤›n› söyleyen bir insan için tek baﬂvuru kayna¤› ve rehber Kuran'd›r. Kuran'da ise evrimle birlikte yarat›l›ﬂ oldu¤una dair bir bilgi yoktur. Aksine ayetlerde canl›l›¤›n ve evrenin,
Allah'›n "Ol" emriyle yoktan var edildi¤i bildirilmektedir.
2. Evrim teorisinin odak noktas›, Yarat›c›'n›n varl›¤›n›n
inkar edilmesidir. Darwin'den bu yana evrim teorisini
savunanlar›n hepsi bunu aç›kça ortaya koymuﬂlard›r.
Teori, 150 y›ld›r ateizmin en önemli dayana¤›d›r. Ateizmin en önemli dayana¤› ile Allah'a iman aras›nda elbette bir ortakl›k kurulamaz.
Ayr›ca evrim teorisini kabul edilemez yapan bir di¤er
faktör, evrim teorisinin bilim taraf›ndan yalanlan›yor olmas›d›r. Evrim teorisi temel iddialar›n› bile delillendirememiﬂtir.
45
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Varyasyonlar Evrimin Delili De¤ildir
Varyasyon, genetik biliminde kullanılan bir terimdir ve
"çeﬂitlenme" demektir. Bu genetik olay, bir canlı türünün içindeki bireylerin ya da grupların birbirlerinden
farklı özelliklere sahip olmasına neden olur. Örne¤in
yeryüzündeki insanların hepsi temelde aynı genetik bilgiye sahiptirler, ama bu genetik bilginin izin verdi¤i varyasyon potansiyeli sayesinde kimisi çekik gözlüdür, kimisi kızıl saçlıdır, kimisinin burnu uzun, kimisinin boyu
kısadır.
Evrimciler ise, bir türün içindeki varyasyonları evrim teorisine delil olarak göstermeye çalıﬂırlar. Oysa varyasyon evrime delil oluﬂturmaz, çünkü varyasyon, zaten
var olan genetik bilginin farklı eﬂleﬂmelerinin ortaya çıkmasından ibarettir ve genetik bilgiye yeni bir özellik kazandırmaz.
Örne¤in bir kedi türünü ne kadar kendi içinde türeterek
zenginleﬂtirmeye çalıﬂırsanız çalıﬂın, kediler hep kedi
olarak kalacak, bunlar asla köpeklere dönüﬂmeyeceklerdir.
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Davran›ﬂlar›n Kökeni Evrim De¤ildir
Evrimciler tüm hayvanların ve insanların davranıﬂında
belirli bir evrimsel köken oldu¤unu kabul ederler. Fakat
davranıﬂların evrimi gibi bir açıklamanın gerçeklerle
ba¤daﬂan hiçbir yönü yoktur. Çünkü canlıların deneme
yanılma yaparak ö¤renecek, sonra bunları genlerinde
bir davranıﬂ modeli olarak kaydedecek ve gelecek nesillere aktaracak akıl, ﬂuur ve yetenekleri yoktur. Onlar ya47
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ﬂamlarını kurtaran savunma ﬂekilleri, yuva
kurma modelleri gibi
davranıﬂ biçimlerine
do¤uﬂtan sahip olurlar.
Allah her canlıyı kendine has özelliklerle
ve davranıﬂ ﬂekilleriyle yaratmaktadır. Örne¤in bir kelebe¤in
hayatta kalabilmek
için kendini daha iyi
kamufle edebilece¤i
kuru bir yaprak görüZürafan›n yaﬂayabilmesi için kalbinden
nümüne sahip olmayı
iki metre yukar›daki beynine kan gönkendi kendine düﬂüdermesi ﬂartt›r. Bunun içinse ola¤anüstü
nüp, bunu vücudungüçlü bir kalbe ihtiyac› vard›r. Allah zürafay› tam ihtiyac› olan özelliklerde
da bir de¤iﬂikli¤e döyaratm›ﬂt›r.
nüﬂtürmesi mümkün
de¤ildir. Ya da bir kunduzun akarsu yata¤ında suyun
akıﬂını kesecek kadar ileri derecede mühendislik hesapları gerektiren bir baraj inﬂa edebilmesi ve ilk do¤du¤u
andan itibaren bunu yapabilmesi kuﬂkusuz ö¤renme ile
ya da do¤al seleksiyon gibi bilinçsiz mekanizmalarla
açıklanabilecek bir durum de¤ildir. Canlılar, yaratıldıkları ilk andan itibaren kendilerini koruyabilecekleri birtakım özellik ve davranıﬂ biçimlerine sahip olarak do¤arlar. Onlara bu özellikleri veren Allah't›r.
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Darwinizm 20. Yüzy›la Felaket
Getiren ‹deolojilerin Temelidir
Darwinizm'in temelini "yaﬂam mücadelesi" kavram›
oluﬂturur. Darwinizm'in di¤er önemli iki özelli¤i ise, insanlar› bir hayvan türü olarak görmesi ve Allah'› ve dini
inkar eden felsefe ve ideolojilere sözde bilimsel bir zemin haz›rlamas›d›r. Darwinizm'in bu özellikleri, 20. yüzy›lda vahﬂi kapitalizm, ›rkç›l›k, öjeni, komünizm, faﬂizm
gibi birçok tehlikeli ideoloji ve felsefeye destek sa¤lam›ﬂ
ve onlar› güçlendirmiﬂtir.
Darwinizm'in baz› çevrelerden büyük destek görmesinin bir nedeni de budur: Bu sayede barbarca katliamlar
yapanlar, insanlara hayvan gibi davrananlar, milletleri
birbirlerine düﬂürenler, ırklarından dolayı insanları hakir
görenler, haksız rekabetle küçük iﬂletmeleri kapattıranlar, fakirlere yardım elini uzatmayanlar artık kınanmayacak veya engellenemeyecektir. Çünkü onlar bunu sözde
"bilimsel" bir do¤a kanununa uyarak yapmaktad›rlar.
Darwinizm bu nedenle son derece tehlikelidir ve günümüzde de toplumlara ve insanl›¤a zarar getiren ideoloji
ve felsefelerin birço¤una sözde bilimsel bir destek sa¤lamaktad›r. Darwinizm'in bilimsel olarak çürütülmesi bu
nedenle büyük bir önem taﬂ›maktad›r.
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SONUÇ
Tüm canl›l›¤› yaratan›n alemlerin Rabbi Allah oldu¤u
çok aç›k bir gerçektir. Çevresindeki canl›lar ve kendi bedeni üzerinde biraz düﬂünen her insan bu aç›k gerçe¤i
hemen görür ve kavrar.
Evrim teorisinin ise bilim ve ak›l d›ﬂ› bir iddia oldu¤u
son derece aç›kt›r. Kör tesadüflerin canl›l›ktaki kusursuz
tasar›m› meydana getiremeyece¤i ortadad›r. Bir plastik
ﬂiﬂenin dahi tesadüfen meydana gelemeyece¤ini kabul
eden baz› insanlar, sadece Allah'›n varl›¤›n› inkar edebilmek, ateist ve materyalist dünya görüﬂünü yaﬂatabilmek u¤runa, kusursuz ve ola¤anüstü kompleks tasar›mlara sahip canl›lar›n tesadüfen meydana geldi¤ini
iddia edebilmektedirler.
Ancak, bu iddialar› art›k kabul görmemektedir. 21. yüzy›l tüm insanl›¤›n Allah'›n tek Yarat›c› Güç oldu¤unu kabul edece¤i tarihi bir dönüm noktas› olacakt›r. 19. yüzy›l nas›l materyalist dünya görüﬂünün hakim edildi¤i
bir yüzy›l olarak tarihe geçmiﬂse, 21. yüzy›l da Allah'›n
varl›¤›na ve birli¤ine olan inanc›n güçlendi¤i bir dönüm
noktas› olarak tarihe geçecektir. Bir ayette Allah ﬂöyle
buyurmaktad›r:
De ki: "Siz, Allah'›n d›ﬂ›nda tapt›¤›n›z ortaklar›n›z›
gördünüz mü? Bana haber verin; yerden neyi
yaratm›ﬂlard›r? Ya da onlar›n göklerde bir ortakl›¤›
m› var? Yoksa Biz onlara bir kitap vermiﬂiz de onlar
bundan (dolay›) apaç›k bir belge üzerinde midirler?
Hay›r, zulmedenler, birbirlerine aldatmadan baﬂkas›n› vadetmiyorlar. (Fat›r Suresi, 40)
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