










Yazar ve Eser le ri Hak kın da

Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da An -
ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs -
tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni -
ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni,
bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın
ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı
ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun -
mak ta dır.

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 30.000 res min yer al dı ğı top lam 45.000
say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 60 fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki pey gam be -
rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve Yah ya isim le rin -
den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka pa ğın da Re su lul lah'ın müh -
rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir.
Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in Allah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz
(sav)'in de ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm
ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah'ın sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu
su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve
di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi he def -
le mek te dir. Çok bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah'ın müh rü, bu
son sö zü söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni dün ya ya ulaş -
tır mak, böy le lik le in san la rı Allah'ın var lı ğı,

bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar
üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve in -
kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve

sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne
ser mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser -
le ri Hin dis tan'dan Ame ri ka'ya, İn -
gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon -
ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan
Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya,



Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n da-

ha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›z-

ca, 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 ta-

kip edilmektedir. 

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

san›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmakta-

d›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay an-

lafl›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 felsefele-

rin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra sa-

vunsalar 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 kaynak-

lanmaktad›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 ba-

s›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 edileme-

yece¤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 hizmette-

ki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatin-

den anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n

çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kur-

tulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin orta-

ya 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 zu-

lüm, 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›na-

bilir.

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

rıl ma sı nın ne de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur -
ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150
yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol -
muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek
çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la -
bil me si ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im -
ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay -
rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

● Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm
ki tap la rın da ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar
Allah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir ler. Allah'ın ayet -
le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak -
ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

● Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di -
den yet mi şe her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve
ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola -
rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san lar da -
hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru lu -
ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

● Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi -
bi, kar şı lık lı bir soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et -
mek is te yen bir grup oku yu cu nun ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li
ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya rar lı ola -
cak tır.

● Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah'ın rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma -
sı na ve okun ma sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya -
za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le
di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in san lar ta ra -
fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

● Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise
önem li se bep le ri var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz
özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf -
la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar da ya -
rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

● Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li
kay nak la ra da ya lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat
edil me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la -
tım la ra rast la ya maz sı nız. 

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı

"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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Dünyaya yeni gelmifl her canl› güçsüz ve çaresizdir.

Çevresindeki tehlikelerden tümüyle habersizdir. Beslenebil-

mek, büyüyüp güçlenebilmek ve hayatta kalabilmek için ken-

disini gözetip-koruyacak birine muhtaçt›r. Tek bafl›na yaflama

ihtimali neredeyse yoktur. Ancak do¤du¤u andan itibaren ya-

n›nda hep ebeveynleri olacakt›r. Annesi veya babas› onu teh-

likelerden koruyacak, besleyecek ve gerekirse kendi hayat›n›

onun için feda edecektir.

Zay›f ve güçsüz yavrular ancak yetiflkin ve güçlü olanlar

taraf›ndan bak›l›p korunurlarsa hayatta kalabilirler. Do¤du-

¤u anda terk edilen bir ceylan›n veya herhangi bir yere b›ra-

k›lan kufl yumurtalar›n›n kendi bafllar›na yaflama ihtimalleri

çok düflüktür. Oysa hayvan yavrular› yaflamlar›n› ço¤unluk-

la sürdürebilirler çünkü ebeveynleri, hiçbir b›kk›nl›k göster-

meden, hiç ihmal etmeden bu güçsüz yavrular›n bütün so-

rumlulu¤unu üzerlerine al›rlar. Hatta birço¤u bunu, onlar da-

ha yumurta halindeyken yaparlar. Yumurtalar› için büyük

zahmetlere katlanan birçok canl› vard›r. Onlar› gizler, k›r›l-

mamalar› için özenle bir yere yerlefltirir, gerekti¤inde ›s›t›r ve-

ya afl›r› s›caktan korurlar. Haftalarca yumurtalar›n bafl›nda

nöbet bekler, gerekti¤inde hiç incitmeden a¤›zlar›nda tafl›rlar. 
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Bu kitapta hayvanlar›n yavrular›na olan flefkatini, hayvan-

lar dünyas›nda yaflanan bilinçli ve fedakarca davran›fllar›n bir

bölümünü okuyacaks›n›z. Anne ve baba hayvanlar›n yavrular›

için çok özenli ve konforlu yuvalar yapt›klar›n›, onlar› temizle-

diklerini, besleyebilmek için canla baflla çal›flt›klar›n›, so¤u¤a

karfl› onlar› koruduklar›n›, hatta düflmanla karfl›laflt›klar›nda

yavrular› için kendi canlar›n› tehlikeye att›klar›n› göreceksiniz. 

Peki bu canl›lar neden yavrular› için bu kadar çok çaba

harcarlar? Neden onlar› kendi hallerine b›rakmak yerine her

türlü ihtiyaçlar› ile b›kmadan usanmadan ilgilenirler? Bunlar›

kendileri bilinçli olarak m› yaparlar? Örne¤in bir kuflun kendi

bilinci ve iradesi ile yavrusunu korumak için ölümü göze ald›-

¤›n› iddia etmek akla ve mant›¤a uygun mudur? Elbette de¤il-

dir çünkü söz konusu olan ak›ls›z, bilinçsiz, flefkat, merhamet

gibi duygulara kendi iradesiyle sahip olmas› mümkün olmayan

hayvanlard›r. Burada karfl›m›za tek bir gerçek ç›kar: Bu canl›la-

ra yavru sevgisi, anne flefkati gibi mucizevi duygular› Allah il-

ham eder. Yetiflkin hayvanlar›n yavrular› için gösterdikleri feda-

karl›klar yeryüzündeki en büyük yarat›l›fl mucizelerinden biri-

dir.

Canl›lar dünyas›nda gördü¤ümüz di¤er bir mucizevi özel-

lik ise yavrular›n sahip oldu¤u sevimliliktir. ‹lerleyen sayfalar-

daki örneklerde de görülece¤i gibi yavru hayvanlar›n tümü son

derece sevimli bir görünüme sahiptir. Normale göre daha iri

olan gözler, yuvarlak yüz hatlar›, yüzlerinde hakim olan flaflk›n-

l›k ve teslimiyetle kar›fl›k "bebek" ifadesi, cana yak›n tav›rlar,

yavru hayvanlar›n sevilmesini teflvik eden, koruma içgüdüsü-

nü harekete geçiren özelliklerdendir. 
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Yavru hayvanlar d›fl görünümleriyle Allah'›n “Munis Sa-

nat›”n›n tecellilerindendir. (Munis kelimesi; cana yak›n, sevim-

li, dost, ehlileflmifl, itaatkar anlamlar›na gelir.) Bu canl›lar evren-

deki herfley gibi Allah'a teslim olmufllard›r. Allah bir ayette bu

gerçe¤i bize flöyle haber vermektedir:

… Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, iste-

mese de- O'na teslim olmufltur ve O'na döndürülmekte-

dirler. (Al-i ‹mran Suresi, 83)

AKILLI TASARIM YAN‹ YARATILIfi
Allah'›n yaratmak için tasar›m yapmaya ihtiyac› yoktur

Kitap boyunca yer yer kullan›lan 'tasar›m' ifadesinin do¤ru

anlafl›lmas› önemlidir. Allah'›n kusursuz bir tasar›m yaratm›fl

olmas›, Rabbimiz'in önce plan yapt›¤› daha sonra yaratt›¤› an-

lam›na gelmez. Bilinmelidir ki, yerlerin ve göklerin Rabbi olan

Allah'›n yaratmak için herhangi bir 'tasar›m' yapmaya ihtiyac›

yoktur. Allah'›n tasarlamas› ve yaratmas› ayn› anda olur. Allah

bu tür eksikliklerden münezzehtir. 

Allah'›n, bir fleyin ya da bir iflin olmas›n› diledi¤inde, onun

olmas› için yaln›zca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde flöyle

buyurulmaktad›r:

Bir fleyi diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "OL"

demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O,

bir iflin olmas›na karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o

da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)
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Do¤duklar›nda kedi yavrular› kör ve son derece savun-

mas›zlard›r. Yaklafl›k 100 gr a¤›rl›¤›ndaki bu minik yavrulara

bakabilmek için anne kedi çok az uyur. Sürekli, yavrular›n›n

s›cak kalmalar› ve ac›kt›klar›nda her an süt emebilmeleri için

karn›na yak›n bölgelerde durmalar›n› sa¤lamaya çal›fl›r. ‹lk

hafta gözleri kapal› olmas›na ra¤men yavrular süt içecekleri

yeri bulmakta hiç zorluk çekmezler. Dokuz gün sonra yavru-

lar›n gözleri aç›l›r. Annenin sütü yavrular›n büyümesi için

tam gereken özelliklerdedir. Her türlü besin aç›s›ndan zen-

gindir, ayr›ca yavruyu hastal›klardan koruyan özel baz› kim-

yasallar da bu sütte bulunur. 

17



Yavru kediler yaklafl›k sekiz hafta sonra kendilerine baka-

cak duruma gelirler. Ancak bu süre geçene kadar anneleri büyük

bir ihtimamla yavrular›yla ilgilenir. Onlar› daha güvenli gördü-

¤ü yerlere özenle tafl›r.

Akl› ve bilinci olmayan bu canl›lar›n yavrular›na olan düfl-

künlükleri ak›l ve vicdan sahibi her insan› düflünmeye yönelte-

cektir. Bu davran›fllar ancak tüm canl›lar›n hakimi olan Allah'›n

ilham etmesi ile oluflabilir:

Yeryüzünde hiçbir canl› yoktur ki, r›zk› Allah'a

ait olmas›n. Onun karar (yerleflik) yerini de ve

geçici bulundu¤u yeri de bilir. (Bunlar›n)

Tümü apaç›k bir kitapta (yaz›l›)d›r. (Hud

Suresi, 6)
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Do¤adaki Fedakarl›k Örnekleri 
Darwinizm'i Yalanlar
Evrim teorisi "do¤an›n k›yas›ya bir rekabet sahnesi oldu-

¤u" iddias›nda bulunur ve bunu insanlara telkin etmeye çal›-

fl›r. Asl›nda do¤an›n sadece bir mücadele sahnesi oldu¤u ya-

n›lg›s›, evrim teorisinin ilk ortaya at›ld›¤› döneme ait bir ya-

n›lg›d›r. Teorinin kurucusu Darwin'in öne sürdü¤ü do¤al se-

leksiyon mekanizmas›, bulunduklar› co¤rafi konumun do¤al

flartlar›na uygun yap›da ve güçlü olan canl›lar›n hayatlar›n›

ve nesillerini sürdürebildiklerini, uygun yap›da olmayan ve

daha güçsüz olanlar›n ise yok olduklar›n› öngörür. Darwi-

nizm'in benimsedi¤i do¤al seleksiyon mekanizmas›na göre

do¤a, canl›lar›n birbirleriyle "yaflam" için k›yas›ya mücadele

ettikleri, zay›flar›n güçlüler taraf›ndan yok edildi¤i bir yerdir. 

Dolay›s›yla bu iddiaya göre her canl› yaflam›n› sürdüre-

bilmek için güçlü olmak, di¤erlerine her konuda üstün gel-

26



mek ve k›yas›ya savaflmak zorunda-

d›r. Böyle bir ortamda ise fedakarl›k, öz-

veri, iflbirli¤i gibi kavramlara yer yoktur;

zira bunlar›n her biri canl›n›n aleyhine dö-

nebilir. Bu yüzden her canl› olabildi¤ince

bencil olmal› ve sadece kendi yiyece¤ini, ken-

di yuvas›n›, kendi korunmas›n›, kendi güvenli-

¤ini düflünmelidir.

Peki gerçekten de do¤a her canl›n›n sadece bir-

biriyle k›yas›ya mücadele etti¤i, herkesin birbirini yok

etmek, saf d›fl› b›rakmak için çaba harcad›¤›, son derece ben-

cil ve vahfli bireylerden oluflan bir ortam m›d›r?

Hay›r. Bu konuda flimdiye kadar yap›lan gözlemler, ev-

rimcileri yalanlam›flt›r. Do¤a, evrimcilerin iddia etti¤i gibi sa-

dece savafl›n hakim oldu¤u bir yer de¤ildir. Aksine do¤a, ço-

¤u kez ölümü göze alan fedakarl›klar›n, kendi zarar›na oldu-

¤u halde sürü için gösterilen özverilerin, bunun karfl›l›¤›nda

hiçbir kazanç sa¤lamayan canl›lar›n ve ak›lc› iflbirliklerinin

say›s›z örnekleri ile doludur. Kendisi de bir evrimci olmas›na

ra¤men Prof. Cemal Y›ld›r›m, Evrim Kuram› ve Ba¤nazl›k isim-

li kitab›nda, Darwin ve onun dönemindeki di¤er evrimcilerin

neden do¤an›n sadece bir savafl yeri oldu¤unu zannettikleri-

ni flöyle aç›klam›flt›r:

19. yüzy›lda bilim adamlar› ço¤unluk çal›flma odalar›nda

ya da laboratuvarda kapal› kald›klar›, do¤ay› do¤rudan

tan›ma yoluna gitmedikleri için canl›lar›n salt savafl›m

içinde oldu¤u tezine kolayca kap›lm›flt›r. Huxley çap›nda

seçkin bir bilim adam› bile kendini bu yan›lg›dan kurtara-

mam›flt›. (Cemal Y›ld›r›m, Evrim Kuram› ve Ba¤nazl›k, s. 49)
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Evrimci Peter Kropotkin ise hayvanlar›n ara-

lar›ndaki dayan›flmay› konu edindi¤i Mutual

Aid: A Factor in Evolution isimli kitab›nda

Darwin ve taraftarlar›n›n içine düfltükleri

yan›lg›y› flöyle dile getirmektedir:

Darwin ve onu izleyenler, do¤ay› canl›lar›n sü-

rekli olarak birbirleriyle savaflt›klar› bir yer ola-

rak tan›mlad›lar. Huxley'e göre hayvanlar alemi

gladyatörlerin flovuna benziyordu. Hayvanlar birbirleriyle

savaflmakta, en h›zl› ve en kurnaz olan› ertesi gün savafla-

bilmek için hayatta kalmaktayd›. Ancak ilk bak›flta, Hux-

ley'in do¤aya bak›fl aç›s›n›n bilimsel olmad›¤› anlafl›l-

maktad›r… (Peter Kropotkin, Mutual Aid: A Factor of Evoluti-
on, 1902, I. Bölüm, (http://www.etext.org/Politics/Spunk/lib-
rary/writers/kropotki/sp001503/index.html)

Do¤ada gerçekten de bir mücadele, çat›flma vard›r. Ama

bunun yan›nda "özveri" de vard›r. Ve bu özveri, Darwinist te-

orinin temeli olan "do¤al seleksiyon" kavram›n›n as›ls›z oldu-

¤unu göstermektedir. Do¤al seleksiyon canl›lara yeni hiçbir

özellik ekleyemez, var olan özellikleri de¤ifltirip yeni bir tür

oluflturamaz. Bu gerçekler evrimcileri çaresiz hale getirmek-

tedir. Nitekim bu konuda evrimcilerin acizlikleri Bi-

lim Teknik dergisinde flöyle ifade edilmifltir:

Sorun, canl›lar›n niye birbirlerine yar-

d›m ettikleridir. Darwin'in teorisi-

ne göre; her canl› kendi varl›-

¤›n› sürdürmek ve üreyebil-

mek için bir savafl vermekte-

dir. Baflkalar›na yard›m etmek,

o canl›n›n sa¤ kalma olas›l›¤›n›
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azaltaca¤›na göre, uzun vadede evrimde bu davran›fl›n

elenmesi gerekirdi. Oysa canl›lar›n özverili olabilecekleri

gözlenmifltir. (Bilim ve Teknik Dergisi, say› 190, s.4)

Do¤adaki bu gerçekler karfl›s›nda, evrimcilerin "do¤a bir

savafl›m alan›d›r, bencil olan, kendi ç›karlar›n› koruyan üstün

gelir" iddias› tamamen geçersiz kalmaktad›r. Ünlü bir evrim-

ci olan John Maynard Smith canl›lar›n bu özellikleri üzerine

evrimcilere flöyle bir soru yöneltmektedir:

E¤er do¤al seleksiyon, bireyin yaflama flans›n› ve ço¤alma-

s›n› garanti eden özelliklerinin seçilimi ise, kendini feda

eden davran›fllar› nas›l aç›klayaca¤›z? (John Maynard
Smith, The Evolution of Behavior, Scientific American, Aral›k
1978, cilt 239, no.3, s. 176)

Elbette kendisi de evrimci bir bilim adam› olan John

Maynard Smith'in bu sorusuna evrim teorisi ad›na verilecek

bir cevap yoktur. (Canl›lardaki ola¤anüstü fedakarl›k, özveri

ve yard›mlaflman›n do¤adaki örnekleri hakk›nda bilgi edin-

mek isteyenler için bkz. Harun Yahya, Canl›lardaki Fedakarl›k

ve Ak›lc› Davran›fllar, Vural Yay›nc›l›k)

‹ÇGÜDÜLER EVR‹MLE AÇIKLANAMAZ

Evrimcilerin baflvurmak istedikleri bir baflka aldatmaca

da, insan davran›fllar› ve hayvan davran›fllar› aras›nda bir

benzerlik kurularak, insan ve hayvan›n ortak bir atadan gel-

di¤i ve bu davran›fllar›n da ortak bir atadan kuflaktan kufla¤a

aktar›ld›¤› için bir benzerlik tafl›d›¤› iddias›d›r. Kimi evrimci-

ler sald›rganl›¤› da ortak kökenli bir dürtü yani içgüdü olarak

tan›mlarlar ancak insanlar›n bunu gündelik yaflamda d›fla

vurma f›rsat› bulamad›klar›n› öne sürerler.
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Oysa bu iddia, evrimcilerin hayal güçlerine dayanan ve

hiçbir temele dayanmadan kitle telkini yapmak için baflvur-

duklar› bir aldatmacad›r. Öncelikle belirtmek gerekir ki in-

sanlarda ve hayvanlarda var oldu¤u iddia edilen "dürtü" ya

da "içgüdü" konusu evrim teorisi aç›s›ndan bafll› bafl›na bir

ç›kmaz oluflturmakta ve teorinin geçersizli¤ini tek bafl›na or-

taya koymaktad›r.

"‹çgüdü" kelimesi, evrimci bilim adamlar› taraf›ndan,

hayvanlar›n do¤ufltan sahip olduklar› baz› davran›fllar› ta-

n›mlamak için kullan›l›r. Ancak hayvanlar›n bu içgüdüleri

nas›l edindikleri, içgüdü ile yap›lan bir davran›fl›n ilk olarak

nas›l ortaya ç›kt›¤› ve bu davran›fllar›n nesilden nesile nas›l

aktar›ld›¤› sorusu her zaman cevaps›zd›r. 

Evrimci genetikçi Gordon Rattray Taylor, The Great Evo-

lution Mystery isimli kitab›nda içgüdülerle ilgili bu ç›kmaz›

flöyle itiraf etmektedir:

‹çgüdüsel bir davran›fl ilk olarak nas›l ortaya ç›k›yor ve bir

türde kal›t›msal olarak nas›l yerlefliyor

diye sorsak, bu soruya hiçbir cevap

alamay›z.  (Gordon R. Taylor, The Gre-
at Evolution Mystery, Harper & Row
Publishers 1983, s. 222)

Gordon Taylor gibi itirafta bu-

lunamayan baz› evrimciler ise bu

sorular› üstü kapal›, gerçekte bir

anlam ifade etmeyen cevaplarla

geçifltirmeye çal›fl›rlar. Asl›nda ev-

rim teorisinin sahibi Charles Dar-
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win de hayvanlar›n davran›fllar›n›n ve içgüdülerinin, teorisi

için büyük bir tehlike oluflturdu¤unu fark etmifl ve bunu Tür-

lerin Kökeni isimli kitab›nda aç›kça, hatta birkaç kez itiraf et-

miflti. Bu itiraflardan biri flöyledir:

‹çgüdülerin birço¤u öylesine flafl›rt›c›d›r ki, onlar›n geliflimi

okura belki teorimi tümüyle y›kmaya yeter güçte görüne-

cektir.  (Charles Darwin, Türlerin Kökeni, Onur Yay›nlar›, Be-
flinci Bask›, Ankara 1996, s. 273)

Darwinistlerin düfltü¤ü bir baflka yan›lg› da var oldu¤u-

nu iddia ettikleri "dürtü" yani "içgüdülerin" kuflaktan kufla¤a

aktar›larak günümüze tafl›nd›¤› yan›lg›s›d›r. Bu Lamarkist bir

mant›kt›r ve bilimsel aç›dan bir hurafe oldu¤u bundan 1 as›r

önce ispatlanm›flt›r. Nitekim evrimci bilim adamlar›n›n ken-

dileri dahi içgüdü ve dürtülerin kuflaktan kufla¤a evrim yo-

luyla aktar›lmas›n›n imkans›z oldu¤unu itiraf etmektedirler.

Evrimci Gordon R. Taylor, davran›fllar›n kal›t›msal olarak

sonraki nesillere aktar›labildi¤i iddias›n›, "ac›nacak" bir iddia

olarak de¤erlendirmektedir:

Biyologlar belirli baz› davran›fl flekillerinin kal›t›m›n›n

mümkün oldu¤unu ve asl›nda bunun gerçekten görüldü-

¤ünü kabul ederler. Dobzhansky flunu iddia etmektedir:

"Tüm beden yap›lar› ve fonksiyonlar, hiçbir istisna olmak-

s›z›n, çevresel zincirler s›ras›nda oluflan kal›t›m›n ürünleri-

dir. Bu durum, hiçbir istisna olmaks›z›n tüm davran›fl flekil-

leri için de geçerlidir". Bu do¤ru de¤ildir ve Dobzhansky gi-

bi sayg›n birinin bunu dogmatik olarak savunmas› ac›na-

cak bir durumdur. (Charles Darwin, Türlerin Kökeni, s. 310)
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Rabbin bal ar›s›na vahyetti: Da¤larda, a¤açlarda ve onla-

r›n kurduklar› çardaklarda kendine evler edin. Sonra

meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolay-

laflt›rd›¤› yollarda yürü-uçuver. Onlar›n kar›nlar›ndan

türlü renklerde flerbetler ç›kar, onda insanlar için bir fli-

fa vard›r. fiüphesiz düflünen bir topluluk için gerçekten

bunda bir ayet vard›r. (Nahl Suresi, 68-69)
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Canl›lardaki ola¤anüstü davran›fllar›n s›rr›n› Allah Ku-

ran'da Nahl Suresi'nde bal ar›lar›n› örnek vererek bildirmek-

tedir. Bal ar›lar› Allah'›n ilham›yla hareket etmektedirler. Bu,

sadece bal ar›s› için de¤il, tüm canl›lar için geçerlidir. Canl›la-

r›n fedakar davran›fllar›n› onlara ilham eden, ola¤anüstü ye-

tenekler veren Yüce Allah't›r.
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Aslan doğadaki en güçlü canlılardan biridir.

Düşmanlarına karşı son derece yırtıcı olabilen aslan-

lar yavrularına gelince çok hassas davranmaktadır-

lar. Aslan yavruları doğduklarında çok küçüktür. Üç

aylıkken et yemeye başlamalarına rağmen anne ve

gruptaki diğer aslanlar altı aylık olana kadar yavru-

ları emzirmeye devam ederler. 
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Aslan ve leoparlar gibi kedigiller yavrular›n› boyun-

lar›n›n arkas›ndan ›s›rarak tafl›rlar ve yavrular da

tafl›n›rlarken tamamen hareketsiz kal›rlar. Yavrular›n

hareketsizli¤i annelerinin onlar› güvenli bir flekilde

tafl›malar›na yard›mc› olur. 
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As lan la rın yav ru la rı na gös ter dik le ri şef kat ve ih ti mam

ev rim ci le rin id di ala rı nı ge çer siz kı lan de lil ler den yal nız ca bi -

ri dir. Ev rim ci ler do ğa da ki can lı lar ara sın da sa de ce güç lü le rin

üs tün gel di ği ni, za yıf la rın ele ne rek yok ol du ğu nu id dia eder -

ler. Do ğa da ben cil li ğin ve kı ya sı ya bir ya şam mü ca de le si nin

ha kim ol du ğu nu öne sü rer ler. El bet te ki do ğa da ki can lı lar

bes le ne bil mek ve ya gü ven lik le ri ni sağ la mak için av la nır lar,

ken di le ri ni ko ru mak için ki mi za man  sal dır gan la şa bi lir ler.

An cak bun la rın ya nı sı ra do ğa da ki can -

lı la rın bü yük bir ço ğun lu ğu yav -

ru la rı ve ya ai le le ri için, hat -

ta sü rü le rin de ki di ğer

can lı lar için dikkat

çekici fe da kar lık lar -

da bu lu nur lar. Ken -

di can la rı nı teh li ke -

ye atar lar. 
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Bu canl›lara, yavrular›na karfl› flefkatli ve merha-

metli olmay›, sürülerindeki di¤er canl›lar› da koruyup

kollamay›, tümüne ihtimam göstermeyi ö¤reten, herfle-

yin yarat›c›s› olan Yüce Allah't›r. 

Allah canl›larda yaratt›¤› bu gibi özelliklerle bize

sonsuz gücünü ve tüm varl›klar üzerindeki hakimiyetini

tan›t›r.
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Anne hayvanlar yavrular›na karfl› bir tehdit oldu¤unda

her zamankinden farkl› davran›fllar sergilerler. Örne¤in ge-

yikler genellikle ürkek ve heyecanl› canl›lard›r fakat yavrula-

r›n› tehdit eden tilki veya kurtlara karfl› sivri, kesici t›rnakla-

r›n› kullanmakta tereddüt etmezler. E¤er yavrular›na sald›r-

mak üzere olan düflmanlar› ile bafl edemeyeceklerini anlarlar-
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sa, ken di le ri ni hiç çe kin me den düş man la rı nın önü ne atar lar.

Böy le lik le düş ma nı yav ru la rın dan uzak laş tı rır lar. (Rus sell

Fre ed man, How Ani mals De fend The ir Yo ung, s.57)

Bu can lı lar ne den ken di can la rı nı teh li ke ye ata rak yav ru -

la rı nı ko ru mak ta dır lar? Da ha ön ce ki say fa lar da da vur gu lan -

dı ğı gi bi ev rim te ori si ta raf tar la rı do ğa nın bir sa vaş ye ri  ol du -

ğu nu söy ler ler. On la ra gö re can lı lar bir bir le ri ile sü rek li bir

mü ca de le ha lin de dir, bu nun so nu cun da güç lü ler üs tün ge lir,

za yıf olan lar sa yok olur. Bu id dia son de re ce yan lış tır. Ge yik -

ler de ol du ğu gi bi tüm can lı la rın yav ru la rı nı ölü mü da hi gö ze

ala rak ko ru ma la rı ev rim ci le rin id di ala rı nın ne ka dar man tık -

sız ol du ğu nu bi ze açık ça gös te rir. 

Ge yik le ri, an ti lop la rı, fil le ri, kuş la rı kı sa ca sı bü tün her şe -

yi ya ra tan, üs tün güç sa hi bi olan Al lah'tır. Al lah gök te ki ve

yer de ki her şeyin sahibidir.
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Doğum dan son ra ki bir kaç gün içe ri sin de an ne zü ra fa,

za ma nı nı yav ru su nu ya la ya rak ve kok la ya rak ge çi rir, bu

şe kil de hem yav ru te miz len miş olur hem de an ne si nin

ko ku su nu öğ re nir. Bu ko ku, an ne ve yav ru nun ka la ba lık bir

sü rü nün için de bir bir le ri ni bul ma la rı ge rek ti ğin de işe ya ra ya -

cak tır. Her han gi bir sı kın tı lı du rum içe ri sin de bu lu nan yav ru,

an ne si nin dik ka ti ni çek mek için çe şit li ses ler çı ka rır. An ne si

de onu se sin den he men ta nır ve yar dı mı na ko şar. 

Zü ra fa lar yav ru la rı nı hiç yan la rın dan

ayır maz lar. Sal dı rı ya uğ ra dık la rın da

yav ru la rı nı vü cut la rı nın al tı na iter ler ve

ön ayak la rı ile düş man la rı na sert çe vu -

ra rak sal dırır lar. 
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Küçük gruplar halinde yaflayan zürafalar bütün

yavrulara birlikte bakarlar. Yetiflkin zürafalar dö-

nüflümlü olarak yavrular›n bafl›nda nöbet tutar-

lar. Bu güvenlik sistemi sayesinde di¤er anneler

rahatl›kla bebek zürafalar› b›rak›p kilometreler-

ce uza¤a yiyecek aramaya gidebilirler.

Do¤adaki tüm güzellikler ve canl›-

lar, bize Allah'›n yüceli¤ini gösterir.

Bizler de Allah'›n varl›¤›n› her za-

man hat›rlamal›, verdi¤i tüm nimet-

ler için O'na flükretmeliyiz. 

Allah herfley için Kendisi'ne

flükretmemiz gerekti¤ini, kut-

sal kitab›m›z Kuran-› Kerim'de

flöyle bildirir:

Allah, sizi annelerinizin

karn›ndan hiçbir fley bil-

mezken ç›kard› ve umulur

ki flükredersiniz diye iflit-

me, görme ve gönüller ver-

di. (Nahl Suresi, 78)
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Ördeklerin iyi yüzmelerinin nedenlerinden biri ayak

parmaklar›n›n aras›ndaki a¤lard›r. Bir ayaklar›n› geriye ittik-

lerinde bu a¤lar onlara daha fazla itme kuvveti verebilmek

için genifller. Bu önemli özellik ördek yavrular›nda do¤dukla-

r› ilk andan itibaren vard›r. Ördek yavrular›n› yaflamalar› için

gerekli olan bütün özelliklerle birlikte yaratan herfleyi bilen

Allah't›r. 
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Difli ördeklerin tüylerinin renkleri erkeklere oranla daha

soluktur. Bu renk fark› yuvas›nda kuluçkaya yatarak bekle-

mesi gereken difliler için önemli bir korumad›r. Soluk renkle-

ri sayesinde difliler yuvalar›nda daha güvenlikte olurlar. Or-

tama uygun soluk renkleri bulunduklar› ortamda kamufle ol-

malar›n› sa¤lar ve düflmanlar› onlar› kolayca fark edemez. 

Öte yandan erkek ördekler de yuva yapan diflilerini ko-

rumak için parlak renkli tüylerini kullanarak düflmanlar›n

dikkatini üzerlerine çekerler. 
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Bir düflman yuvan›n yak›n›na geldi¤inde erkek hemen

havalanarak, çok fazla gürültü yapar ve düflman› yuvadan

uzaklaflt›rabilmek için elinden gelen tüm çabay› sarf eder.

Yavrular› için böylesine önemli, hatta kimi zaman sonu ölüm-

le biten bir fedakarl›k yapan ördekler Allah'›n yaratma sana-

t›n›n örneklerinden yaln›zca biridir.
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Fillerin en önemli özelliklerinden biri, birbirlerine olan

ba¤l›l›klar›d›r. Fedakarl›k ve yard›mlaflma yaln›zca aile birey-

leri aras›nda de¤il, bütün sürü içinde görülür. Örne¤in avc›-

lar sürüye atefl ettiklerinde filler kaç›p uzaklaflmak yerine teh-

like alt›ndaki fillere do¤ru koflarlar. Birbirlerine s›k› s›k›ya

ba¤l› olan bu toplulu¤un temelini ise yavru fil grubu olufltu-

rur. (Janine M. Benyus, The Secret Language and Remarkable

Behaviour Animals, s.136)

Sürüde yeni do¤mufl bir fil bütün di¤er filler taraf›ndan

büyük bir sevgi ve flefkatle karfl›lan›r. E¤er yavrunun annesi

ölürse, sütü olan bir baflka difli fil yavruyu emzirmeye devam

edecektir. (David Attenborought, Trials of Life, s.50)
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Anne ilk 6 ay boyunca her yerde yavrusunu takip eder.

‹kisi de sürekli olarak birbirleriyle ba¤lant›l› olduklar›n› ifade

eden sesler ç›kar›rlar. Bir yavru fil az da olsa s›k›nt› ya da her-

hangi bir tehlikeli durum içerisinde oldu¤unu belirten bir ses

ç›kar›rsa, grubun bütün üyeleri durumu incelemek için bira-

raya gelirler. Bu, düflmanlara karfl› oldukça cayd›r›c› bir dav-

ran›flt›r. (Janine M. Benyus, The Secret Language and Remarkable

Behaviour Animals, s.155)

Fillerin ve di¤er canl›lar›n do¤um öncesinde aralar›nda

nas›l anlaflt›klar›, bütün fillerin yavrular için nas›l olup da bir-

likte hareket ettikleri, onlar›n ihtiyaçlar›n› nas›l tespit edebil-

dikleri elbette ki sorulmas› gereken sorulard›r. 
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Bu hayvanlar›n hiçbirinde bunlar› kendi ak›l ve iradele-

riyle baflaracak bir yetenek yoktur. Ayr›ca dünyan›n her ye-

rindeki filler, bu flekilde birbirlerine yard›mc› olurlar. Bu, hep-

sini tek bir Yarat›c›n›n yaratt›¤›n›n bir göstergesidir. Bu son-
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suz güç sahibi Yarat›c› Yüce Allah't›r. Canl›lar aras›ndaki fla-

fl›rt›c› özveri örnekleri, Allah'›n yaratmas›ndaki mucizelerden

biridir. Allah bir Kuran ayetinde flöyle buyurur: 

Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vard›r… (Nahl

Suresi, 66)
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Anne zebra yavrusunu korumak için ölümü bile göze al›r.

Bir sald›r› oldu¤unda kendisini yavrusu ile sald›rganlar aras›n-

da siper eder. Yavrudan çok daha h›zl› koflabildi¤i halde, özellik-

le yavrusundan daha yavafl koflar. Böylece y›rt›c› hayvanlar›n

onlara yetiflmesi halinde yavru kurtulacak ve kendisi ölecektir...

Bu çok tehlikeli olay›n sonunda anne zebran›n hayat›n› kaybet-

ti¤i de olur. Kendi hayat›n› ortaya koyarak yavrusunu koruyan

zebralar›n bu davran›fllar›n› evrim teorisinin hayali iddialar›yla

aç›klamak mümkün de¤ildir.
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Do¤adaki bütün canl›lar bir çaba içerisindedirler. Yaflamak

için avlan›rlar, kendilerini korumalar› gerekti¤inde sald›rganla-

flabilirler. Evrimciler canl›lar›n sadece bu gibi özelliklerini al›r,

fedakarl›k, yavrular› koruma gibi davran›fllar› ise göz ard› eder-

ler. Fedakarl›¤›n yan› s›ra iflbirli¤i, dayan›flma, birbirinin ç›kar›-

n› kollama gibi özellikler de canl›lar aleminde s›kça karfl›lafl›lan

davran›fllardand›r. 
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Do¤an›n yaln›zca bir savafl yeri oldu¤unu iddia eden ev-

rim teorisi canl›lar aleminde görülen fedakarl›k örneklerine

hiçbir aç›klama getiremez. Do¤adaki yaflam evrim teorisinin

temel iddias›n› aç›kça ve kesinlikle geçersiz k›lmaktad›r. Ev-

rim teorisi, düflmanlar›ndan kaç›p kurtulan bir zebran›n, ne-

den geri dönüp düflmanlar› taraf›ndan kuflat›lm›fl olan di¤er

zebralar›, üstelik de hayat›n› tehlikeye atarak, kurtard›¤›n›

kesinlikle aç›klayamaz. 
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Canl›lardaki fedakar ve iflbirlikçi davran›fllar evrim te-

orisinin geçersizli¤ini bir kez daha ve tüm aç›kl›¤›yla ortaya

koyarken, önemli bir gerçe¤in de delillerini oluflturmaktad›r:

Tüm evreni üstün bir Yarat›c› olan Allah yaratm›flt›r ve her

canl› Yarat›c›m›z olan Allah'›n ilham› ile hareket eder.

Allah, her canl›y› sudan yaratt›. ‹flte bunlardan kimi kar-

n› üzerinde yürümekte, kimi iki aya¤› üzerinde

yürümekte, kimi de dört (aya¤›) üzerinde yürümektedir.

Allah, diledi¤ini yarat›r. Hiç flüphesiz Allah, herfleye güç

yetirendir. (Nur Suresi, 45)
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Canl›lardaki fedakarl›¤›n "milyonlarca y›ll›k bir evrim sürecinde ge-

liflmifl" olmas› asla düflünülemez. Bir bilince ve fluura sahip olmayan

hayvanlar›n sergiledikleri ak›lc› davran›fllar, ne onlar›n gelifltirdikleri bir

stratejidir ne de tesadüfen ortaya ç›kan bir çözümdür. Do¤ada "yaflam

mücadelesi" verdi¤i ve do¤al seleksiyonun ürünü oldu¤u iddia edilen

bir hayvandan ak›lc› ve fedakarca davran›fllar beklemek mümkün de¤il-

dir. Canl›n›n fedakarca davranmas›, Darwinizm'in en temel varsay›mla-

r›ndan biri olan "her canl› kendi yaflam› için bencil bir mücadele sürdü-

rür" tezini çürütmektedir. 

Bu canl›lar›n tüm özelliklerinin tek aç›klamas›, yarat›l›flt›r. Tüm hay-

van türlerinde gözlemledi¤imiz dayan›flma ve ak›lc› strateji örnekleri,

Allah'›n canl›lar üzerindeki hakimiyetini aç›kça gözler önüne sermekte-

dir. Bu canl›lar›n sahip olduklar› yetenekler ve sergiledikleri ak›lc› dav-

ran›fllar kendilerine ö¤retilmektedir. Tüm bunlar› söz konusu canl›lara

ö¤reten ve uygulatan, herfleyin Yarat›c›s› olan, yaratt›klar›n› koruyup

kollayan, sonsuz flefkat ve merhamet sahibi olan Allah't›r.
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Ay› yavrular› k›fl›n ortas›nda, anneleri k›fl uykusunday-

ken, kör ve tüysüz olarak do¤arlar. Sincap büyüklü¤ündeki

yavru ay› yaln›zca süt emece¤i yere t›rmanacak kadar güçlü-

dür. Difli kahverengi ay›n›n sütü ya¤ ve kalori bak›m›ndan

çok zengindir, bu yüzden yavru, k›fl boyunca h›zla büyür. An-

ne ay› ilkbaharda uyand›¤›nda yavru onu yuvan›n d›fl›nda iz-

leyecek kadar güçlenmifltir. 
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Son derece hareketli olan ay› yavrular› yuva d›fl›nda çok

korumas›zd›rlar. Bir y›l boyunca onlar› bütün tehlikelerden

koruyan annelerinin yan›nda kalarak kendilerine bakmay›

ö¤renirler. Bu süre içinde sürekli beslendikleri için h›zla bü-

yürler ve sürekli oyunlar oynarlar. Annelerinin üstüne t›r-

manmaya çal›fl›r, di¤er kardeflleriyle sürekli bo¤uflurlar. Ay›

da di¤er bütün ebeveyn hayvanlar gibi yavrusunun tehlikede

oldu¤unu düflünürse düflmanlar›na karfl› çok y›rt›c› olabilir.

Anne ay› üç y›l boyunca yavrular›yla hiç b›kmadan ilgilenir,

onlar›n hayat›n› koruma alt›na al›r. (http://www.nationalgeog-

raphic.com/kids/creature_feature/0010/brownbears2.html)
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Fok bal›klar›n›n yaflad›¤› bölgelerde hava, bahar aylar›nda

bile en fazla -5 derece s›cakl›ktad›r. Ancak bu, foklar› hiç etki-

lemez. Çünkü, kürkleri ve vücutlar›nda depolad›klar› ya¤lar

üflümelerini önler. Foklar kalabal›k sürüler halinde yaflarlar.
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Nas›l olup da bu kalabal›k sürünün içinde anne fok yavrusu-

nu tan›r? Di¤er pek çok canl› gibi anne fok da, do¤umdan

sonra yavrusunu koklar, dokunur. Bu sayede yavrusunun ko-

kusunu tan›r ve onu baflka yavrularla hiç kar›flt›rmaz. 
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Yavrular bebek ya¤› denilen bir ya¤la kapl› olarak do¤ar-

lar. Küçük vücutlar› bu ya¤ sayesinde sürekli s›cak kal›r. Me-

melilerden çok az›n›n yavrusu fok yavrular› kadar h›zl› bü-

yür. Üç hafta içinde yavru, a¤›rl›¤›n›n üç hatta dört kat›na ç›-

kar. Çünkü foklar›n sütü en iyi inek sütünden on

iki defa daha ya¤l›d›r ve dört kat daha fazla

proteinlidir. Bu, yavrunun çok h›zl› büyü-

mesini sa¤lar. Anne fokun özel sü-

tü bebek fokun vücudunda he-

men koruyucu-ya¤l› bir ta-

bakaya dönüflür.
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Son derece aciz olan ve kendini korumas› mümkün ol-

mayan fok yavrular›n›n her türlü ihtiyaçlar› anneleri taraf›n-

dan karfl›lan›r. 

Allah yaratt›¤› her varl›¤› en güzel flekilde r›z›kland›ran,

her türlü ihtiyaçlar›n› eksiksiz olarak yaratand›r:

Kendi r›zk›n› tafl›yamayan nice canl› vard›r ki onu ve si-

zi Allah r›z›kland›r›r. O, iflitendir, bilendir. (Ankebut

Suresi, 60)
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Kutup ay›lar›n›n derilerinin alt›ndaki 10 cm'lik ya¤ taba-

kas› ›s› yal›t›m› sa¤lar. Böylece buzlu sularda saatte 10-11 km.

h›zla, 2000 km. uza¤a kadar yüzerek gidebilirler. Bununla bir-

likte beyaz kutup ay›lar›n›n koku alma duyular› öylesine kes-

kindir ki 1.5 m. kal›nl›¤›ndaki kar tabakas›n›n alt›nda sakla-

nan bir fok bal›¤›n›n kokusunu bile rahatça alg›layabilirler.

(Bilim ve Teknik Dergisi, Say›:211, Haziran 1985, s.25)
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Kutup ay›lar›n›n yavrular› genellikle k›fl ortas›nda do-

¤arlar. Tüysüz do¤an bu kör yavrular çok küçüktürler. K›fl›n

so¤u¤unda yaflayabilmeleri için bir yuva gerekmektedir. Difli

kutup ay›lar› sadece hamile olduklar›nda ya da yavrular› ol-

du¤unda yuva yaparlar. Kar y›¤›nlar›n›n alt›ndaki yuvalar, 2

metre uzunlu¤undaki bir tünelle, yaklafl›k yar›m metre çapl›

yuvarlak bir alandan oluflur. 
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Bu yuvalar›n genellikle birden fazla odas› vard›r ve ku-

tup ay›lar› bu odalar› yuvan›n giriflinden daha yüksek seviye-

de haz›rlarlar. Böylece odalardaki s›cak havan›n giriflten d›fla-

r› ç›kmas› engellenmifl olur. Ayr›ca kutup ay›s› yuvan›n giri-

flinde her zaman hava girecek kadar dar bir kanal› aç›k b›ra-

k›r. (Thor Larsen, Polar Bear:Lonely Nomad of the North, National

Geographic, Nisan 1971, s.574)
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Anne ay› bar›na¤›n›n tavan›n› kimi zaman 75 cm'den

bafllamak üzere 2 m'ye kadar varan bir kal›nl›kta infla eder.

Bu özel tasar›m sayesinde yuvadaki mevcut ›s› korunmufl

olur. (International Wildlife, November- December 94, s.15)

Araflt›rmac›lar bu yuvalardan birinin tavan›na bir cihaz

yerlefltirerek ›s›y› ölçmüfl ve hayli ilginç bir durumla karfl›lafl-

m›flt›r. D›flar›daki ›s› -30 dereceye kadar düflerken, yuva için-

deki ›s› 2 ya da 3 derecenin alt›na hiç düflmemifltir.
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Ku tup ayı sı nın böy le bir yu va yap ma yı ve yu va da ki ısı -

yı ko ru mak için çe şit li ön lem ler al ma yı ken di li ğin den dü şün -

me si el bet te ki im kan sız dır. Bü tün bun la rı ku tup ayı sı na öğ -

re ten her şe yi bi len üs tün güç sa hi bi Al lah'tır. Ku ran'da,

Al lah'ın can lı lar üze rin de ki ha ki mi ye ti şöy le açık la nır: 

Gök ler de ve yer de bu lu nan lar O'nun dur; hep si O'na 'gö -
nül den bo yun eğ miş' bu lu nu yor lar. (Rum Su re si, 26)
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Anne penguen yumurtlad›ktan k›sa bir süre sonra k›fl

bast›r›r. Bunun üzerine anne penguenler, yumurtalar› erkek

penguenlere b›rakarak besin aramak için denize dönerler. Ba-

ba penguen yumurtay› donmaktan korumak için ayaklar›n›n

üstünde tafl›r. Kal›n tüyleri yumurtay› so¤uktan koruyacakt›r. 

Bu çok zorlu bir dönemdir. Çün-

kü erkek penguenler yerle-

rinden k›p›rdayama-

d›klar› için beslene-

mezler. 
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Bahar aylar›nda minik penguen yavrular› dünyaya gelir.

Onlar› so¤uktan koruyacak ya¤ tabakalar› henüz oluflmad›¤›

için hala babalar›n›n ayaklar›n›n üzerindedirler. Yavrunun ilk

besini, babas›n›n onun için kursa¤›nda saklad›¤› süttür. Baba

penguen dört ay boyunca aç kald›¤› halde ola¤anüstü bir fe-

dakarl›kta bulunmufl, kursa¤›ndaki besini yemeyerek yavru-

su için saklam›flt›r. Tam bu dönemde anne penguenler aç›k

denizden k›y›ya dönerler. Onlar da bu dört ay boyunca bofl

durmam›fl, sürekli avlanarak yumurtadan ç›kacak yavru için

kursaklar›nda besin depolam›fllard›r. Anne penguenler gelir

gelmez, dört ayd›r aç bekleyen baba penguenler avlanmak

için denize dönerler.
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Evrim teorisini savunanlar, bir penguenin dört ay bo-

yunca yavrusu için açl›¤a ve so¤u¤a dayanmas›n› hiçbir fle-

kilde aç›klayamazlar. Bu canl›lara böylesine büyük bir feda-

karl›¤› yapt›ran kimdir? Ayaklar›n›n üstünde 4 ay boyunca

yavrusunu tafl›tan kimdir? Üstelik bütün penguenlerin ayn›

fedakarl›¤› göstermesini onlara ilham eden kimdir? Bu soru-

lar›n tek bir cevab› vard›r. Penguenleri Allah yaratm›flt›r. Yav-

rular› için yapt›klar› benzersiz fedakarl›klar› bütün penguen-

lere Allah ö¤retir. 
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Misk öküzleri Alaska, Kanada'n›n kuzeyi ve Grönland

Adas›nda yaflarlar. Difliler her May›s'ta bir yavru do¤ururlar

ve yavru do¤umdan bir saat sonra aya¤a kalk›p annesini iz-

lemeye bafllayabilir. 

Misk öküzleri bir düflmanla karfl›laflt›klar›nda yüzlerini

düflmana do¤ru dönerler ve bir daire oluflturarak yavrular›

bu dairenin içine al›rlar. Her biri 350-400 kg a¤›rl›¤›ndaki ye-

tiflkin misk öküzleri omuz omuza vererek yavrular› ile düfl-

manlar› aras›nda adeta bir siper olufltururlar. Bu, yavrular
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için kesin bir korumad›r. Daireyi oluflturan bireylerin her biri

düflmana sald›r›p geri dönerler ve dairenin bozulmamas› için

çal›fl›rlar. Do¤an›n sadece ac›mas›zl›klarla, sald›rganl›kla do-

lu oldu¤unu iddia eden evrim teorisi, misk öküzlerinin sergi-

ledikleri bu fedakarca davran›fla bir aç›klama getiremez. Bu

son derece özverili davran›fl›n tek aç›klamas› vard›r: Tüm

canl›lara bu gibi fedakar davran›fllar›, benzersiz koruma yön-

temlerini ilham eden herfleyin sahibi olan, üstün güç sahibi

Rabbimiz Allah't›r. 
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Yeni do¤mufl bir kanguru yavrusu ilk anlarda bir fasulye

tanesinden daha büyük de¤ildir ve bacaklar› henüz geliflmeye

bafllam›flt›r. Ayr›ca kanguru yavrular› ilk do¤duklar›nda kördür-

ler. Çünkü memeli yavrular›n›n tümünün anne karn›nda geçir-

dikleri bir dönemde dünyaya gelen yavrular tam olarak gelifl-

memifltir. Bu nedenle yavru kangurular için annelerinin vücu-
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ri dir. Bu ke se yav ru bü yü dük çe ge niş le ye cek tir. Ke se nin gi ri şin -
de yav ru nun fır la ma sı nı en gel le yen özel kas lar var dır; bu kas lar,
an ne kan gu ru su ya gir di ğin de de içe ri ye su yun dol ma sı nı en gel -
le ye cek tir. (Cre ati on, vol.20, n.3, Ju ne-Au gust 1998, s. 29)
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Kangurular›n sütü de yavrular›n tam ihtiyac› olan özel-

liklerdedir. Yavrunun büyümesiyle birlikte sütün içindeki

maddeler de¤iflir. Sütün bileflimindeki ya¤ ve di¤er bileflik-

ler yavrunun büyümesine paralel olarak zamanla de¤iflir.

‹lk yavru bu besleyici sütü emmeye devam ederken he-

men ard›ndan do¤an ikinci yavru için, hazm› kolay olan süt

verilmeye bafllan›r. Üçüncü yavru dünyaya geldi¤inde ise,

farkl› nitelikte üretilen sütlerin say›s› üçe ç›kar. Her yavru

kendine haz›rlanan sütü kolayl›kla bulur, hiç kar›fl›kl›k ol-

maz. Bu beslenme sisteminin özel bir yarat›l›fl›n eseri oldu-

¤u çok aç›kt›r. Anne kangurunun bu ifli bilinçli olarak dü-

zenleme imkan› yoktur. 

Bir hayvan, nas›l olur da, farkl› büyüklüklerdeki yavru-

lar›n ihtiyac› olan sütlerin bileflimini hesaplar? Hesaplasa
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bile, bunu nas›l kendi vücudunda üretebilir? Bu üç ayr› sü-

tü, üç ayr› kanaldan nas›l verebilir?

Kuflkusuz kanguru bunlar›n hiçbirini kendisi yapma-

maktad›r; onun, vücudundan ç›kan sütün üç ayr› türü oldu-

¤undan haberi bile yoktur. Bu, ola¤anüstü ifllem, kanguru-

nun yarat›l›fl›ndaki ihtiflamdan kaynaklanmaktad›r:

... O'nun bilgisi olmaks›z›n, hiçbir difli gebe kalmaz ve

do¤urmaz da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun

ömründen k›salt›lmas› da mutlaka bir kitaptad›r. Ger-

çekten bu, Allah'a göre kolayd›r. (Fat›r Suresi, 11)

129



130



Rakun yavrular› alt› ayl›k ol-

duklar›nda ölü a¤açlara kurul-

mufl olan yuvalar›ndan anneleriy-

le birlikte keflfe ç›karlar. Annele-

rinden ald›klar› talimatlarla hare-

ket ederek, zaman içinde becerikli

birer avc› olurlar. 

Allah'›n ilham›yla hareket

eden anne rakun yavrusunu sü-

rekli koruyup gözetmektedir. Ra-

kunlar da di¤er bütün canl›lar gi-

bi Allah'›n korumas› alt›ndad›rlar. 
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Geyik yavrular› di¤er birçok canl›n›n yavrular›na oranla

güçsüzdürler. Do¤umdan sonra hemen aya¤a kalkabilirler

ancak çok daha sonra yürüyebilirler. Peki bu canl›lar düfl-

manlar›ndan nas›l korunurlar? 

Gizlenme, annesi gibi h›zl› koflabilene kadar yavru ge-

yiklerin en iyi savunmas›d›r. Vücutlar›n›n rengi ve desenleri

sayesinde bulunduklar› ortamda adeta görünmez hale gelir-

ler. Anne geyik, ormanl›k bölgenin çal›l›klar› içinde benekli

yavru geyi¤i gizler. Yavru geyi¤in k›rm›z›ms› kahverengi

postunun üzerindeki beyaz benekler günefl ›fl›¤›yla kar›fl›r;

ayr›ca annesi uzakta oldu¤unda yavru geyik hareketsiz uza-

narak bekler. Anne geyik de genel olarak yavrunun yak›nla-

r›nda bir yerlerdedir fakat dikkati yavrunun üzerine çekme-

mek için k›sa ziyaretler d›fl›nda yan›na çok fazla yaklaflmaz.

(Russell Freedman, How Animals Defend Their Young, s.47-48)
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Yavru geyik gizlenerek korunmas› gerekti¤ini nas›l bil-

mektedir? Derisinin renklerinin, bulundu¤u yerdeki otlarla

uyumlu oldu¤unu ve hareketsiz kald›¤›nda düflmanlar›n›n

kendisini göremeyece¤ini nereden bilmektedir? 

Elbette ki bunlar› yavrunun kendili¤inden bilmesine

olanak yoktur. Bunlar› ona, her canl›y› koruyan, hepsinin

ihtiyaçlar›n› bilen Yüce Allah ilham etmektedir:

Göklerde ve yerde olanlar O'nundur. O, yücedir, bü-

yüktür. (fiura Suresi, 4)
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Da¤ keçilerinin yavrular› do¤duktan k›sa bir za-

man sonra anneleriyle birlikte hareket etmek zorunda-

d›rlar. Aksi takdirde savunmas›z kal›rlar. Herfleyi ku-

sursuz yaratan Allah da¤ keçilerinin yavrular›na da ih-

tiyaçlar› olan bütün özellikleri vermifltir. 

Keçi yavrular› do¤duklar›nda hem görebilir hem

de iflitebilirler. Ayr›ca onlar› so¤uktan koruyacak olan

tüyleri de yeterince uzundur. Bunlar, do¤ar do¤maz

anneleriyle birlikte dik yamaçlarda hareket etmeye bafl-

layan da¤ keçisi yavrular› için çok önemli özelliklerdir.

(National Geographic Society, How Animals Care for Their

Babies, s.8)
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Do¤adaki en vahfli canl›lardan biri olan kurtlarda, yetifl-

kinlerin ortak görevi yavrular› savunmakt›r. Bir kurt sürüsü

bir erkek, bir difli, yeni do¤an yavrular ve kimi zaman da bir

veya iki genç kurttan oluflur. Sürüdeki difliler kendi aralar›n-

da yard›mlafl›rlar. Bazen sürüdeki diflilerden biri bebek kurt-

lara bak›c›l›k yapmak için gece boyunca yuvada kal›r. Bu sa-

yede  yavrular›n annesi avlanmaya gidebilir. 

Kurtlar aras›ndaki bu yard›mlaflma; canl›lar aras›ndaki

fedakarl›¤›n boyutlar›n› göstermektedir. Ve canl›lar›n bencil

oldu¤unu iddia eden evrim teorisi savunucular›na bir cevap

niteli¤indedir.

150



151



152



153



154



155



156



157



158

Sinek kufllar›n›n yapt›klar› yuva, bir golf topunun ancak

yar›s› kadar büyüklüktedir. Yuvan›n en dikkat çekici özelli¤i

yavrular büyüdükçe bu yuvalar›n da otomatik olarak büyü-

mesidir. Çünkü yuvan›n malzemesi olan a¤aç kabuklar›, yo-

sun veya bitki saplar›, son derece sa¤lam ve esnek olan örüm-

cek a¤lar› ile birbirine ba¤lanm›flt›r. Bir kuflun yuva yap›m›

için böyle kullan›fll› bir malzeme seçmifl olmas› elbette ki üze-

rinde düflünülmesi gereken bir konudur. Yeryüzündeki bü-

tün canl›lar gibi Allah'›n ilham›yla hareket eden sinek kufllar›

da son derece ak›lc› bir taktikle yavrular›n›n konforunu sa¤-

lam›fl olurlar.
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Yavrular, yumurtadan ç›kt›klar›nda kör ve tüysüzdürler.

Anne kufl yavrular›n herfleyiyle ilgilenir. Öyle ki yuvadan uç-

tuklar›nda bile yine de onlar› takip eder ve kendi kendilerine

beslenebilene kadar kontrolü alt›nda tutar. Sinek kufluna son

derece ak›lc› bir taktikle esneyip geniflleyebilen yuva yapma-

y› ve yavrular›na karfl› duydu¤u sorumluluk duygusunu il-

ham eden tüm canl›lar› koruyup gözeten Rabbimiz'dir.
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Top lu ca bir ada da yu va lar ku ran de niz kır lan gıç la rı nın

yu mur ta la rı tam ola rak gü ven lik te de ğil dir. Çün kü ada ka -

nat lı hır sız lar için ko lay ula şı la bi lir bir yer dir. Kom şu la rıy la

yan ya na yu va kur ma la rı on la ra ha va dan ge le cek bir teh li ke -

ye kar şı ko ru ma sağ lar. Bir yer de her kes ten ay rı ola rak dur -

mak tüm dik ka tin si zin üze ri niz de top lan ma sı nı sağ lar fa kat

ka la ba lık bir gru bun içe ri sin de bu lun mak de mek ya ka lan ma

ih ti ma li ni zin da ha az ol ma sı de mek tir. Kuş lar bu nu bi lir miş -

çe si ne ha re ket eder ler. Ay rı ca kom şu kuş lar sal dır ga nı ge ri

püs kürt me konusun da da yar dım cı olur lar. Al lah her can lıyı

koruyup gözeten dir. (David At ten borough, Life of Birds, s.221)



Albatroslar deniz kufllar›n›n en büyü¤üdür. Kanatlar›n›n

geniflli¤i di¤er kufllar aras›nda en genifl ölçü olan 3.5 metreye

ulafl›r. Bu kufllar›n bir özelli¤i de yumurtalar›n› ve yavrular›-

n› koruyabilmek için son derece özenli yuvalar kurmalar›d›r.

Üreme zamanlar›nda koloniler halinde toplan›rlar. Difliler

gelmeden haftalar önce, erkekler gelip burada daha önceden

bulunan yuvalar› tamir ederler.
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Albatroslar, özenle haz›rlanan yuva içerisindeki yumur-

talar›n üzerinde yaklafl›k 50 gün boyunca hiç k›m›ldamadan

dururlar. Birçok canl› türü gibi albatroslar da yavrular› için

çok büyük fedakarl›klar yapmaktad›rlar. Bu canl›lara yavru-

lar›n›n rahat›n› düflünmeyi, onlar› beslemeleri, korumalar›

gerekti¤ini ö¤reten Yüce Allah't›r. Allah yaratt›¤› her canl›y›

koruyan gözetendir.
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Geliflmekte olan bir civcivin gereksinim duydu¤u besin

ve su yumurtada mevcuttur. Yumurtan›n sar›s›, protein, ya¤,

vitamin ve mineraller içerirken, ak› da bir su deposu ifllevi-

ni görür. Ayr›ca civcivin oksijen almaya ve karbondioksitini

d›flar› atmaya, bir ›s› kayna¤›na, kemiklerinin geliflmesi için

kalsiyuma, suyunun korunmas›na, bakterilerin bulaflmas›n›

engelleyecek ve mekanik darbelere karfl› koruyacak bir sis-

teme gereksinimi vard›r. Tüm bunlar› da yumurtan›n kabu-

¤u karfl›lar. 
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Civciv, kabuk zarlar›n›n iç yüzeyinde bulunan bol da-

marl› bir katman arac›l›¤›yla oksijen al›r ve karbondioksitini

atar. Gaz al›p verme, eriflkin hayvanlarda oldu¤u gibi akci-

¤erlerle de¤il, kabuktaki küçük gözenekler yoluyla olur. 

Bir yumurta kabu¤unun, gaz, su ve ›s› ifllemini düzenle-

mesi gerekti¤i kadar sa¤lam da olmas› gerekir. Kabuk, gelifl-

mekte olan civcivi d›fl darbelere karfl› koruyacak ve kuluçka-

ya yatan annenin a¤›rl›¤›n› kald›rabilecek kadar dayan›kl› ol-

mal›d›r. 

Bütün bu özellikler yumurtada eksiksiz olarak mevcut-

tur. Gökten yere her ifli kontrolü alt›nda tutan Allah kusursuz

yaratmas›n› bu gibi örneklerle bize tan›t›r.
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Ördek gibi su kufllar› havay› vücutlar›n›n içinde tafl›rlar.

Bu, suyun üstünde kalmalar›n› sa¤layan sebeplerden biridir.

Ördeklerin vücudunda küçük balonlara benzeyen hava kese-

cikleri vard›r. Bu kesecikler havayla dolduklar›nda örde¤in

suyun içinde kalabilmesine yard›mc› olurlar. 

Ördek dalmak istedi¤inde ise hava keseciklerindeki ha-

vay› d›flar›ya pompalar. Vücudunun içinde daha az hava kal-

d›¤› için kolayl›kla suyun içine batar. 
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Ördekler uçarken saatte 50 km.'nin üzerine ç›kabilirler.

Ayr›ca y›rt›c› hayvanlara yem olmamak için de uçarlarken sü-

rekli rotalar›n› de¤ifltirirler. Suya dalmalar› gerekti¤inde bu-

nu o kadar h›zl› bir flekilde yaparlar ki avc›lar için çok zor bir

hedef olurlar. (National Geographic, Kas›m 1984, s.581) 
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Su kufllar›ndan olan dalg›ç kufllar›n›n yavrular› su

üstündeyken annelerinin s›rt›nda yolculuk yaparlar. Anne

kufl yavrular›n›n düflmelerini engellemek için kanatlar›n›

hafifçe yana do¤ru açar ve yavrular›n›, bafl›n› yana do¤ru

uzatarak besler. Anne veya baba ilk olarak ya suyun üze-

rinden toplad›klar› ya da gö¤üslerinden kopard›klar› tüy-

leri yavrular›na yedirirler. Her yavru oldukça fazla mik-

tarda tüy yutar. Bunlar›n hazm› güçtür ancak yine de

yavrular için çok de¤erlidirler. Ne var ki bu ilk ikram as-

l›nda bir  yiyecek de¤ildir. 

Yavrular›n yedikleri bu tüyler sindirilemez ve yavru-

nun midesinde birikir. Dalg›ç kufllar›n›n bu ilginç davra-

n›fllar›n›n çok önemli bir sebebi vard›r. Bal›klar›n k›lç›kla-

r› veya di¤er besinlerin sindirilemeyen k›s›mlar› da bura-

da birikir ve böylece bu maddelerin yavrunun midesinin

ve ba¤›rsaklar›n›n hassas duvarlar›n› zedelemesi engel-

lenmifl olur.



179

Kufllar›n bu tüy yeme al›flkanl›klar› ömürleri boyunca

sürecektir. (David Attenborough, Life of Birds, s. 256) Yavrula-

r›n hayatta kalabilmesi için bu tedbir çok önemlidir.

Dalg›ç kufllar› da dahil olmak üzere, do¤adaki her can-

l›, sahip olduklar› özellikleriyle bizlere bir Yarat›c›n›n var ol-

du¤unu ispatlar. Herfleye gücü yeten O üstün ve sonsuz güç

sahibi Yarat›c›, Allah't›r. Her canl› kendisini yaratan Allah'›n

takdir etti¤i flekilde hareket eder.
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Ünlü biyolog Prof. Jeffrey P. Schloss hayvanlar›n feda-

kar davran›fllar›n›n Darwinizm'le olan çeliflkisinden flöyle

bahsetmektedir:

"Do¤al seleksiyon, tan›m olarak üreme baflar›s›n› ve ak-

raba olma özelliklerini yok eder. Akraba iliflkileri bazen

birinin yarar›na di¤erinin zarar görmesini içerir. Biyolo-

jik fedakarl›k, genetik olarak, baflkalar›n›n yarar›na ken-

di kendini imha etme davran›fl› olarak tan›mlan›r ve

Darwinizm ile asla aç›klanamaz." (William Dembski,
Mere Creation, Science, Faith & Intelligent Design, Inter-
Varsity Press, USA, 1998, s. 238; [Wilson 1975, 578])
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Turna kufllar›n›n yavrular› çok iyi birer yüzücüdürler öy-

le ki yumurtadan ç›kt›ktan birkaç saat sonra yuvadan ayr›l›p

ebeveynlerini izleyebilirler. Yavrular ve ebeveynleri aras›nda

bir tür iletiflim sesi vard›r. Yetiflkinlerinki yumuflak m›r›lt›l›

bir sesken yavrular›n sesi yüksek perdededir. Yavrular tehli-

kede ya da bir s›k›nt› içinde olduklar›nda yüksek ve daha tiz

bir ses ç›kar›rlar, ebeveynler de bunlara hemen tepki verirler. 

Üreme sezonunda ebeveynler karada olur, yavrular›n›

yetifltirecekleri bölgeyi her ikisi de korurlar. Difli yumurtalar›

b›rak›nca her iki ebeveyn de gün içinde  s›rayla kuluçkaya ya-

tarlar, ama kuluçka döneminin sonuna do¤ru bu de¤iflim da-

ha s›k olur. Böylece her iki kufl da beslenip, hareket edebilir. 
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Yumurtadan ç›kma zaman› yavrular›n beslenecekleri bö-

ceklerin ortaya ç›kma zaman› ile ayn›d›r. Bu zamanlama tur-

nalar için çok önemlidir, çünkü k›fl gelmeden önce göç et-

meleri gerekmektedir. Bunun içinse yavrular›n büyüyüp

geliflmesi ve güç kazanmas› flartt›r.

Turnalar›n yaflam›ndaki bunlara benzer bütün detaylar

üstün güç sahibi bir yarat›c› olan Allah'›n eseridir. 
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Ku¤u yavrular› yumurtadan ç›kt›klar›nda çok çirkindir-

ler. Kahverengi ya da krem rengindedirler. K›sa boyunlu ve

s›k tüylerle kapl› olarak yumurtadan ç›kan yavrular birkaç

saat içinde koflabilecek ve yüzebilecek duruma gelirler. Anne

ve babalar› yavrular›na birkaç ay boyunca özenle bakarlar.

Sonunda küçük yavru muhteflem görünümlü bir ku¤uya

dönüflür. 
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Ku¤ular›n Trumpeter türü, geliflmekte olan yumurtalar›-

n›n s›cak kalmalar›n› sa¤lamak için, yumurtalar›n üzerine

otururlar. Sadece zaman zaman aya¤a kalkarak yumurtalar›

çevirirler. Böylece ›s›n›n her yere eflit da¤›lmas›n› sa¤lam›fl

olurlar. Kuflkusuz ki yumurtalar›n›n nas›l bir bak›ma ihtiyaç-

lar› olaca¤›n› ku¤ulara ilham eden Allah't›r. (Nat. Geo. Society,

How Animals Care for Their Babies, s.6)
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Çok iyi birer dal›c› olan sümsük kufllar› zamanlar›n› bü-

yük ölçüde denizlerde geçirir, k›y›larda ya da adalarda kolo-

niler halinde ürerler. Kolonideki yuvalar deniz yosunlar› ve

çamurdan yap›lm›flt›r. Kuzey yar› kürede yaflayan sümsük

kufllar› bir, Güney yar› kürede yaflayanlarsa iki tane yumurta

b›rak›rlar. ‹ki ayl›k olduklar›nda eriflkinler taraf›ndan yaln›z

b›rak›lan yavrular av bulmaya ç›kar ve ço¤u kez yuvalar›n-

dan ç›kt›klar›nda hemen uçmaya bafllarlar. (Temel Britannica

Ansiklopedisi, Cilt 6, s. 204)
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Tayland ormanlar›nda yaflayan yavru leylekler son dere-

ce dikkat çekici bir yöntemle s›caktan korunurlar. Anne ve ba-

balar› gagalar›nda getirdikleri suyu henüz tüyleri ç›kmam›fl

yavrular›n›n üzerine boflalt›r. Bu so¤uk dufl yavrular› biraz

olsun rahatlat›r, ama bu yeterli de¤ildir. Yavrular›n gölgeye

de ihtiyaçlar› vard›r. 

Bu ihtiyaçlar›n› ise yine fedakar anne ve babalar› karfl›-

lar. Kanatlar›n› aç›p k›zg›n günefle kendilerini siper ederek

yavrular›n› s›caktan korurlar. 
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Leylekler, yavrular›na gösterdikleri özen, ba¤l›l›k ve fe-

dakarl›kla yeryüzünün örnek anne babalar›ndan biridir. Do-

¤ay› inceledikçe, hep ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z: Tüm canl›lar›

Allah yaratm›flt›r ve her canl›, sahip oldu¤u mükemmel özel-

liklerle yarat›l›fl›n birer delilidir. Tüm bu muhteflem yarat›l›-

fl›n sahibi, göklerin, yerin ve ikisi aras›nda bulunan herfleyin

Rabbi olan Yüce Allah't›r. Ak›l sahibi insanlara düflen ise,

Allah'›n yaratmas› üzerinde düflünmek ve Rabbimiz'i övüp

yüceltmektir.
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Af ri ka kı ta sın da ki sı cak lık ki mi za man can lı lar için öl dü -

rü cü ola bi lir. Bu ne den le bir çok can lı bu öl dü rü cü ışın lar dan

ko run mak için ken di si ne göl ge lik me kan lar arar. Gü ney Af ri ka

de ve ku şu ise ken din den çok yu mur ta la rı nı ve yav ru la rı nı dü -

şü ne rek on la rı gü neş ışı ğın dan ko rur. Bu nun için on la rın üze -

rin de du rur ve sık sık ge niş ka nat la rı nı aça rak gü neş ışı ğı nın

yu mur ta la rı na ve yav ru la rı na gel me si ni ön ler. An cak dik kat

edi lir se, bu hay van gü ne şin ışın la rı na, "ken di vü cu du nu" ma -

ruz bı rak mak ta dır. Bu fe da kar ca dav ra nı şın ne de ni de ve ku şu -

nun da di ğer bü tün can lı lar gi bi Al lah'ın il ha mıy la ha re ket edi -

yor ol ma sı dır. De ve ku şu Al lah'ın ko ru ma ve şef kat duy gu la rı

il ham et ti ği can lı lar dan yal nız ca biridir:

… Oy sa gök ler de ve yer de her ne var sa -is tese de, is temese
de- O'na tes lim ol muş tur ve O'na dön dürül mek tedir ler.
(Al-i İm ran Suresi, 83)
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Yunuslar›n yavrular› üzerindeki korumas› do¤umla bir-

likte bafllar. Do¤umdan hemen önce, anne yunusun hareket-

leri a¤›rlafl›r. Bu nedenle do¤um an›nda ona yard›m eden di-

fli yunuslar vard›r. Yard›mc› yunuslar, do¤umdan önce bir

zarar gelmemesi için anne yunusun iki yan›nda yüzer, yavru

dünyaya gelince onun su üstüne ç›kmas›n› ve nefes almas›n›

sa¤larlar.
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‹lk iki hafta yavru annesinin yan›ndan hiç ayr›lmaz. Kü-

çük yunus do¤duktan k›sa bir süre sonra yüzmeyi baflar›r ve

bu süre zarf›nda da yavafl yavafl annesinden uzaklaflmaya

bafllar. Ancak yeni do¤um yapm›fl olan anne yunus, yavru-

nun h›zl› ve atak hareketlerine ayak uyduramayaca¤› ve onu

yeterince koruyup gözetemeyece¤i için bu durumda yine

devreye yard›mc› difli yunus girer ve yavruya mükemmel bir

koruma oluflturur. (Hayvanlar Ansiklopedisi, (Memeliler), s.29)

Canl›lar›n kendi ç›karlar›n› gözetmeyen davran›fllar› Dar-

winizm'e aç›kça meydan okur. Çünkü evrimcilere göre bu dav-

ran›fllar›n -örne¤in bir hayvan›n baflka birine yard›m etmesinin-

canl›n›n hayatta kalabilmesine bir faydas› yoktur. Hatta tam ter-

sine fedakarl›k yapan hayvan aç›s›ndan kimi zaman hayati risk

tafl›maktad›r.
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Bu tarz fedakarl›klara bir örnek olarak yiyece¤inin yar›s›-

n›, sindirilmifl flekilde yavrusunun a¤z›na geri ç›karan anneleri

verebiliriz. Bu konudaki bir di¤er örnek ise yaralanm›fl olan

arkadafllar›na yard›m eden yunuslard›r. Bu yunuslar kaçmak

yerine kendi hayatta kalma imkanlar›n› kayda de¤er bir flekilde

azaltan fedakar bir davran›fl sergilemektedirler. (Gordon Rattray

Taylor, The Great Evolution Mystery, Abacus, London, 1984, s. 224)
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Yunuslar, yavrular›n› tehdit eden köpek bal›klar›ndan kur-

tulmak için grup olarak harekete geçerler. Yunuslardan biri veya

ikisi köpek bal›¤›n›n dikkatini çekmek için d›flar›dan yüzer. Kö-

pek bal›¤› bu tuza¤› izlemek için döndü¤ünde, di¤er yunuslar di-

¤er tarafa do¤ru hareket eder ve kuvvetle sald›r›rlar, biri di-

¤erinin arkas›ndan h›zla hücum ederek, burunlar›n›

köpek bal›¤›n›n yanlar›na h›zla çarparlar. Bu, kö-

pek bal›klar› için oldukça cayd›r›c› bir yöntem-

dir, hatta kimi zaman

yunuslar›n bu flekilde

köpek bal›klar›n› öl-

dürdükleri bile olur.

(Russell Freedman, How

Animals Defend Their

Young, s. 67)
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Deniz atları  sıcak okyanus kıyılarında rahat saklan-

abilecekleri yosun, mercan ya da süngerlerin arasında

yaşarlar. Sert ve kalın derileri, düşmanlarına karşı zırh

görevi yaparken, aynı anda birçok yöne bakabilen gözleri

de avları için büyük bir tehlike oluşturur. Erkek deniz at-

ları, dişi kangurulardakine benzer bir keseye sahiptir.

Çiftleşme zamanında dişi deniz atı bu keseye çok sayıda
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yumurta bırakır. Yumurtalar, 1,5 ay boyunca kesede

kalır. Erkek deniz atı gelişip minik birer deniz atı olana

kadar kesesinin içindeki bir sıvı ile yumurtalarını besler

ve kuluçka kesesinin iç dokusunda bulunan kılcal

damarlar aracılığıyla onlara oksijen sağlar. (A.Vincent,

The Improbable Seahorse, National Geographic, Ekim 1994)
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Su kaplumba¤alar› üreme vakitleri geldi¤inde sahile

ak›n ederler. Ancak bu sahil herhangi bir sahil de¤il, kendi

do¤duklar› sahildir. Do¤um yerlerine dönebilmek için zaman

zaman, 800 kilometrelik bir yol katetmek zorunda kal›rlar. Bu

yolun sonunda da, yumurtalar›n›, sahilde kumlar›n alt›na gö-

merler. Peki neden hepsi ayn› vakitte, ayn› sahile toplan›rlar?

Acaba ayn› ifllemi, ayr› ayr› zamanlarda, ayr› ayr› sahillerde

yapsalar, yavrular hayatta kalabilir miydi? 

Bu konuyu araflt›ranlar son derece dikkat çekici bir du-

rumla karfl›laflm›fllard›r. Yumurtadan ç›kan ortalama 31

graml›k minicik yavrular, üzerlerindeki toprak tabakas›n› tek
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bafllar›na kazamazlar. Ama hep birlikte, birbirlerine yard›m

ederek bu ifli kolayl›kla baflar›rlar. Birkaç gün içinde hep bir-

likte kumun yüzeyine ç›karak denize do¤ru koflarlar.

Yeni dünyaya gelmifl bu yavrular, topra¤› kazarak yuka-

r› do¤ru ilerlemeleri gerekti¤ini nereden bilirler? Hiç görme-

dikleri halde denize yönelmeleri gerekti¤ini onlara kim ö¤ret-

mifltir? Bu minik canl›lar›n bunlar› kendi ak›llar›yla yapmas›

mümkün de¤ildir. O halde bu bilinçli davran›fllar nas›l ortaya

ç›kar? Bu sorunun tek bir cevab› vard›r: Bu bilinçli davran›fl-

lar› su kaplumba¤alar›na Allah ilham etmifltir. 
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Meerkat isimli canl›lar

topluluk halinde yaflarlar.

Aralar›nda örnek bir daya-

n›flma vard›r ve bu onlar için

hayati önem tafl›r; çünkü ya-

flad›klar› bölge birçok tehli-

keyle doludur. Meerkatler

her sabah önce güvenlik

kontrolü yapar ve sonra yi-

yecek bulmak üzere araziye

da¤›l›rlar. 
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Bu toplulukta her bireyin farkl› bir görevi vard›r. Örne-

¤in baz› meerkatler di¤erlerinin güvenli¤i için nöbet tutarlar.

K›zg›n güneflin alt›nda saatlerce hiçbir fley yemeden ve içme-

den beklerler. Nöbetçi, bir tehlikeyle karfl›lafl›nca alarm vere-

rek arkadafllar›n› uyar›r. Bunu duyan di¤er meerkatler, yuva-

lar›na koflup saklan›rlar.

Grubun en büyük sorumlulu¤u ise, yavrular› korumak

ve yetifltirmektir. Genç difliler yavrulara bakmakla görevlidir-

ler. Her gün bir meerkat yuvada kalarak yavrulara bakar. Sü-

rü içindeki yard›mlaflma ve iflbirli¤i yavrular›n güvende ol-

malar›n› sa¤lar. 

Meerkatler aras›ndaki dayan›flma ve fedakarl›k, Allah'›n

bu canl›lara ö¤retti¤i davran›fllard›r. 
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Bir antilop yavrusunun do¤mas› befl-on dakika sürer.

Anne bu süre içinde güçlükle hareket eder ve düflmanlar›na

karfl› savunmas›zd›r. Ancak difli antilop do¤um esnas›nda

yaln›z de¤ildir. O s›rada yan›nda sürüdeki bir baflka difli ona

yard›m etmek ve korumak için haz›r bulunmaktad›r. 

Yavrunun do¤du¤u ilk andan itibaren kaybedecek vakti

yoktur. Annesi hemen onu burnuyla iterek harekete geçirir.

Yavru birkaç ad›m koflar ancak bacaklar› çok güçsüz oldu¤u
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için yere düfler. Tekrar aya¤a kalkar ve birkaç ad›m daha ko-

flar. 15 dakika içinde annesinin yan›nda dörtnala kofluyor du-

ruma gelmifltir. Yavru antilop her zaman annesiyle birlikte

hareket  eder, onun yan›ndan hiç ayr›lmaz çünkü annesinden

ayr›lacak olursa, aç kalacak veya y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan

öldürülecektir. 

Do¤adaki herfley sonsuz ilim ve kudret sahibi Allah'›n

eseridir. Antilop yavrusunu çok k›sa bir zaman içinde anne-

siyle birlikte koflacak güce sahip olacak flekilde yaratan Allah

üstün kudret, flefkat, merhamet, ak›l, ilim ve hikmet sahibidir.
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Anne gergedan kendi kilosunun yaln›zca %4'ü a¤›r-

l›¤›nda küçük bir yavru dünyaya getirir. Do¤umdan son-

raki 1 saat içinde yavru gergedan küçük z›rhl› bedenini

aya¤a kald›rabilir hale gelir. Anne ve yavru birkaç hafta

gözlerden uzak bir yerde birlikte kal›rlar ve bu flekilde

birbirlerinin kokular›n› tan›m›fl olurlar.

Anne ve yavrusu, bir sonraki yavru do¤uncaya ka-

dar -yaklafl›k 3 ila 5 y›l boyunca- sürekli birliktedirler.

Yavru ço¤unlukla annesini takip eder. 1-2 yafl›nda süt iç-

meyi b›rakmas›na ra¤men annesinden ayr›lmaz ve bir

sonraki hamileli¤i boyunca da annesiyle birlikte hareket

eder. Büyük bir sab›rla yavrusuyla ilgilenen anne gerge-

dana bu koruma içgüdüsünü veren Yüce Allah't›r. (Janine

M. Benyus, The Secret Language and Remarkable Behaviour

Animals, s.186)
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Bu aile birbirine çok ba¤l› üyelerden oluflur. Anne çita ve

yavrular›… Anne çita yavrular›n› yetifltirdi¤i dönem boyunca

çok büyük fedakarl›klarda bulunur. Onlar› besleyebilmek için

ço¤u zaman aç kal›r ve kilosunun yaklafl›k olarak yar›s›n›

kaybeder. Hatta gerekirse kendi hayat›n› yavrular› için feda

eder. Örne¤in bir aslan yavrular için büyük bir tehlikedir. An-

ne çita hiç düflünmeden kendini aslan›n önüne atar. Hayat›n›

tehlikeye atarak aslan›n dikkatini kendine çeker ve yavrular›-

na kaçmalar› için zaman kazand›r›r. Bu, üzerinde düflünül-

mesi gereken çok önemli bir davran›flt›r.

E¤er bu hayvan evrim teorisini savunanlar›n iddia ettik-

leri gibi, tesadüfen var olmufl ve yaln›zca hayatta kalmay› dü-

flünen bencil bir yarat›k olsayd›, ondan yapmas› beklenen,

yavrular›n› b›rak›p kaçmas› olurdu. Ancak çita bunu yapmaz.

Kendini aslan›n önüne atar ve gerekirse yaflam›n› feda eder.

fiüphesiz anne çitaya bu örnek fedakarl›k duygusunu veren

Allah't›r.
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Sincaplar yavrular›n›

sark›k göbeklerinden difl-

leriyle kald›r›rlar. Anne

sincap, yuvas› bozuldu-

¤unda yavrular›n› olduk-

ça uzak bir mesafe de olsa

hiç üflenmeden tafl›r. Her

defas›nda bir yavrusunu

tafl›r ve hepsinin güvenle

tafl›nd›¤›na ikna olana ka-

dar eski yuvas›na geri dö-

nüp, bakar. 
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Darwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek

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

satadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesa-

düfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok

mucizevi bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilme-

siyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 300 mil-

yona yakın fosilin bulunmasıyla  çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm

evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da ka-

nıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya ça-

pında yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtıl-

masına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen

yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim

teorisinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30

yıldır bilim dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getir-

ilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araştırmalar,

Darwinist iddiaların tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve

bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından

dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyo -



lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı alan lar dan ge len çok sa yı -

da bi lim ada mı, Dar wi nizm'in ge çer siz li ği ni gör mek te, can lı la rın

kö ke ni ni Ya ra tı lış ger çe ğiy le açık la mak ta dır lar.

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın de lil le ri ni di ğer pek

çok ça lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma ya

de vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de niy le,

burada da özetlemekte yarar vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğ-

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

Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme,

Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kita-

bıydı. 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 atadan geliyorlar-

dı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut

bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du;

ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de -

ce bir "man tık yü rüt me" idi. Hat ta

Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin

Zor luk la rı" baş lık lı uzun bö lüm de

iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem -

li so ru kar şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki

zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan

aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın

te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor -

du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş -
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ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin

te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in -

ce le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la

açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te

ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel

bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir

tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 
Ha ya tın Kö ke ni 
Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil yar

yıl ön ce il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den gel dik le -

ri ni id dia et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup da mil yon lar ca

komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger çek ten bu tür bir ev -

rim ger çek leş miş se ne den bu nun iz le ri nin fo sil ka yıt la rın da bu lu na -

ma dı ğı, te ori nin açık la ya ma dı ğı so ru lar dan dır. An cak tüm bun lar -

dan ön ce, id dia edi len ev rim sü re ci nin ilk ba sa ma ğı üze rin de dur -

mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?

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

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

düflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye

göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çı-

karmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına

aykırı bir iddiadır.
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"Ha yat Ha yat tan Ge lir"
Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me -

miş ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok

ba sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri

ina nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin

te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina -

nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de

buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için

de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz

buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le rin

olu şa ca ğı sa nıl mış tı.
Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği -

ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin

üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti -
rip bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise,

bak te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya -

sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma -

sın dan beş yıl son ra, ün lü Fran sız bi yo log

Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran

bu inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te -

ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler

so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le

özet le miş ti: 

"Can sız mad de le rin ha yat oluş -

tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin

ola rak ta ri he gö mül müş tür." (Sid -

ney Fox, Kla us Do se, Mo le cu lar Evo lu -

ti on and The Ori gin of Li fe, New York:

Mar cel Dek ker, 1977, sf. 2)
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Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı

uzun sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma -

şık ya pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği

id di ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar
20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün -

lü Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or -

ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge -

le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la

so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: 

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan

en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Ale xan der I. Opa rin, Ori -

gin of Li fe, (1936) New York, Do ver Pub li ca ti ons, 1953 (Rep rint), sf.

196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu

çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin

en ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın -

da dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et -

ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma

ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik

mo le kül (ami no asit) sen tez le di. O yıl lar da ev rim adı na önem li bir

aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la -

nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu,

iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evi den ce on Evo lu ti on of

Early At mosp he re and Li fe", Bul le tin of the Ame ri can Me te oro lo gi cal So -

ci ety, c. 63, Ka sım 1982, sf. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan -

dı ğı at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stan ley Mil -

ler, Mo le cu lar Evo lu ti on of Li fe: Cur rent Sta tus of the Pre bi otic Synthe sis

of Small Mo le cu les, 1986, sf. 7)
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Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca

yü rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San

Di ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim -

ci Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe -

ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği -

miz de sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar -

şı kar şı ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeff rey Ba da,

Earth, Şu bat 1998, sf. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 
Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların

bile olağanüstü derecede kompleks yapılara sahip olmasıdır. Canlı

hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha

komplekstir. Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarların-

da bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre üretile-

memektedir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la rast -

lan tı lar la açık la na ma ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te mel ya pı

ta şı olan pro te in le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me ih ti ma li; 500

ami no asit lik or ta la ma bir pro te in için, 10950'de 1'dir. An cak ma te ma -

tik te 1050'de 1'den kü çük ola sı lık lar pra tik ola rak "im kan sız" sa yı lır -

.Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA

mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer -

di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu -

şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir -

ta kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir.

Ama bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu -

sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey -
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da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu

ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak -

ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof.

Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın -

da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük -

le ik asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast -

lan tı sal ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama

bun la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil -

dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık -

ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da

kal mak ta dır. (Les lie E. Or gel, The Ori gin of Li fe on Earth, Sci en ti -

fic Ame ri can, c. 271, Ekim 1994, sf. 78)
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Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendi-

ne ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını ka-

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

olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır.

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı
Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin

"ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek -

te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır.

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon"

me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı -

nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si -

yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü -

ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka -

la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan

teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha -
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yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den

olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez,

on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri -

ci gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le -

rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce

do ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı.

(Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on,

Har vard Uni ver sity Press, 1964, sf. 189)

La marck'ın Et ki si
Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken -

di dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya -

na rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran -

sız bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le -

ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le

bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya  çı kı yor du. Ör ne -

ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek

ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo -

yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni

ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man -

la ba li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Char les Dar win, The Ori gin

of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press,

1964, sf. 184)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li -

miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki

ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se -

lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma

ola rak kal mış olu yor du.
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Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar
Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la -

rın son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy -

le neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo -

nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni

can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma

ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek le di. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine

rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir.

Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıla-

rın, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının

"mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonu-

cunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan

açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler,

aksine her zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sa-

hiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak

zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak

mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik,

mu tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği -

ni gös te rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da

mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak -

tır ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir

de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za -

rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem

bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir. (B. G. Ran ga nat han, Ori -

gins?, Pennsyl va nia: The Ban ner Of Truth Trust, 1988.)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş -

ti ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı
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ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma -

sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip

eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en

sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma

"ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de

ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz." Bu ger çek biz le re
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do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev -

rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha ya li sü reç ya -

şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok
Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu -

nun en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bü tün can lı lar bir bir -

le rin den tü re miş ler dir. Ön ce den var olan bir can lı tü rü, za man la bir

di ğe ri ne dö nüş müş ve bü tün tür ler bu şe kil de or ta ya çık mış lar dır.

Te ori ye gö re bu dö nü şüm yüz mil yon lar ca yıl sü ren uzun bir za -

man di li mi ni kap sa mış ve ka de me ka de me iler le miş tir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı sız

"ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol -

ma la rı ge re kir. 

Ör ne ğin geç miş te, ba lık

özel lik le ri ni ta şı ma la rı na rağ -

men, bir yan dan da ba zı sü rün -

gen özel lik le ri ka zan mış olan

ya rı ba lık-ya rı sü rün gen can lı -

lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da

sü rün gen özel lik le ri ni ta şır -

ken, bir yan dan da ba zı kuş

özel lik le ri ka zan mış sü -
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rün gen-kuş lar or ta ya çık mış ol ma lı dır. Bun lar, bir ge çiş sü re cin de

ol duk la rı için de, sa kat, ek sik, ku sur lu can lı lar ol ma lı dır. Ev rim ci ler

geç miş te ya şa mış ol duk la rı na inan dık la rı bu hayali varlıklara "ara-

ge çiş for mu" adı nı ve rir ler. 

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la rın

sa yı la rı nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol ma sı ge -

re kir. Ve bu garip can lı la rın ka lın tı la rı na mut la ka fo sil ka yıt la rın da

rast lan ma sı ge re kir. Dar win, Tür le rin Kö ke ni'nde bu nu şöy le açık la -

mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-

ge çiş çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış

ol duk la rı nın ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu -

na bi lir. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the

First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964, sf. 179)

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 ol-

malı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok kat-

manında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik

yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi

derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki

de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz ola-

caktır. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 
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Dar win'in Yı kı lan Umut la rı
An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya -

nın da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş

form la rı na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da

el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne,

can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de

or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev -

rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği -

miz de, tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak

ay nı ger çek le kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani -

den yer yü zün de olu şan grup lar gö rü rüz. (De rek A. Ager, "The

Na tu re of the Fos sil Re cord", Pro ce edings of the Bri tish Ge olo gi cal

As so ci ati on, c. 87, 1976, sf. 133)
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Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge -

çiş for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır -

lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le -

ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can -

lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da

ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya ra -

tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci Bi yo log Do ug las Fu tuy ma

ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi -

le cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma -

men mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya

da böy le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci

sa ye sin de ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev -

rim le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve

mü kem mel bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç

sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Do ug las J.

Fu tuy ma, Sci en ce on Tri al, New York: Pant he on Bo oks, 1983. sf. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir

bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni",

Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri ko-

nu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insa-

nın 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- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus
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4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney

may mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu

can lı lar ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir

şey de ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn -

gil te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus

ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can -

lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve

in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş tir. (Solly Zuc -

ker man, Be yond The Ivory To wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons,

1970, sf. 75-94; Char les E. Ox nard, "The Pla ce of Aust ra lo pit he ci nes in

Hu man Evo lu ti on: Gro unds for Do ubt", Na tu re, c. 258, sf. 389)

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo"

ya ni in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki

can lı lar, Aust ra lo pit he cus lar 'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler,

bu fark lı can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim

şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı -

nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış tır.

Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri

olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka yıp tır"

di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Ren nie, "Dar win's Cur rent Bull dog: Ernst

Mayr", Sci en ti fic Ame ri can, Ara lık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus

> Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir

son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log -

la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec -

tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı

gös ter mek te dir. (Alan Wal ker, Sci en ce, c. 207, 1980, sf. 1103; A. J. Kel -

so, Physi cal Ant ro po logy, 1. bas kı, New York: J. B. Li pin cott Co., 1970, sf.

221; M. D. Le akey, Ol du vai Gor ge, c. 3, Camb rid ge: Camb rid ge Uni ver -

sity Press, 1971, sf. 272)
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Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü

çok mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta -

len sis ve Ho mo sa pi ens sa pi ens (günümüz in sanı) ile ay nı or tam da

yan ya na bu lun muş lar dır. (Ti me, Ka sım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası -

nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si

pa le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma -

sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in -

sa nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du?

Açık tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri

di ğe riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter -

me mek te dir ler. (S. J. Go uld, Na tu ral His tory, c. 85, 1976, sf. 30)
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Ev rim yan lı sı ga ze te ve der gi ler de çı kan ha ber ler de yan da ki ne ben -

zer ha ya li "il kel" in san la rın re sim le ri sık lık la kul la nı lır. Bu ha ya li re -

sim le re da ya na rak oluş tu ru lan ha ber ler de ki tek kay nak, ya zan ki şi le -

rin ha yal gü cü dür. An cak ev rim bi lim kar şı sın da o ka dar çok ye nil gi

al mış tır ki ar tık bi lim sel der gi ler de ev rim le il gi li ha ber le re da ha az

rast lan ır ol muş tur.
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Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir -

ta kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf

pro pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se -

nar yo su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus

fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve

say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol -

ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan ger -

çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel

ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği

bil gi dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu

tab lo su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi

dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim -

le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en

"bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı

his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri -

mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak

var sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa -

nın fo sil ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori -

si ne ina nan bir kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü -

rüz. Öy le ki te ori le ri ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki -

li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm kün dür.

(Solly Zuc ker man, Be yond The Ivory To wer, New York: Top lin ger

Pub li ca ti ons, 1970, sf. 19)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan

bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de

yo rum la ma la rın dan iba ret tir.
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Dar win For mü lü!
Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da,    is -

ter se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de

ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te -

dir. Do la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar

bi ra ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı

atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir.

Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po -

tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu

atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş -

tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci -

le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri

id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da

bu lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele -

ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun -

ma yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri

mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le -

ri ka dar ami no asit, is te dik le ri ka dar da (bir te ki nin bi le rast lan tı sal

oluş ma ih ti ma li 10-950 olan) pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is -

te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci -

haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi -

lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan

ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü -

rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. Bir can lı nın oluş ma sı için han gi

şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser -

best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le

bir can lı çı ka rta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı,

bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri, zam -
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bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do -

ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef -

ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar

gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu -

ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re -

si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra -

maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art

ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di

hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra -

maz lar. Mad de, an cak Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı

bir saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le

dü şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji
Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer

ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na

kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters

ola rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin -

yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi

de ni len kü çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş -

lem den son ra be yin de ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu

bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey -

nin bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer

kap ka ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız

ka dar ka ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl

pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.
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Üs te lik bu o ka -

dar net ve ka li te li bir

gö rün tü dür ki 21.

yüz yıl tek no lo ji si bi le

her tür lü im ka na rağ -

men bu net li ği sağ la -

ya ma mış tır. Ör ne ğin

şu an da oku du ğu nuz

ki ta ba, ki ta bı tu tan

el le ri ni ze ba kın, son -

ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da   gör dü ğü nüz net -

lik  ve ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu

ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir -

ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl -

dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun

için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta,

plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın,

bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net -

lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki

bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers -

pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya,

gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu

bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç

bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar -

ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir

za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka -

me ra da da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka -

niz ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si -
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ze, oda nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom -

lar bi ra ra ya gel di  ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di  de -

se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı

şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran

alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün

de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de

ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top -

la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di -

re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le -

ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen gör me de ol du ğu gi bi

duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se

de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü
de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be -
yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni -
le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı -
nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi

öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la -

nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir.

Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la -

yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek -

no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ -

men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır.

En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni

dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya

az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da -

ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in san

vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku -

sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi -
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bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de

onu al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha -

zı, göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. 

An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok

bü yük bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur 

Ki me Ait tir?
Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri,

kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı -

lar, elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo -

kim ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir

bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger -

çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni

gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir? Bey nin için de gö -

ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al gı la yan bir şu ur

bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir

hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret

ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce -

vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu

ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku -

la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de dü şün mek için bey ne ih -

ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki

bir kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo -

yut lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran yü ce Al lah'ı dü şü nüp,

O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 
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Ma ter ya list Bir İnanç
Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul -

gu lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin

ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev -

rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler

te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir.

Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola -

rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer -
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Kafa ta sı ışığı içe ri ge çir mez.

Ya ni bey nin bu lun duğu yer

kap ka ran lık tır, do la yı sıy la bey -

nin, ışığın ken di siy le mu ha -

tap ol ma sı as la müm kün

değil dir. An cak siz, mu -

ci ze vi bir şe kil de bu zi -

fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı -

rıl pı rıl bir dün ya yı

sey re der si niz. Ren -

ga renk bir doğa, gü -

ne şin pa rıl tı sı, ka la -

ba lık bir so kak ta ki

tüm in san lar bu zi -

fi ri ka ran lık yer de

olu şur. Kap ka ran lık

bey nin için de,

elekt rik sin yal le ri -

nin, ren ga renk, ışıl tı -

lı, ay dın lık bir gö rün -

tü ye dö nüş me si

olağa nüs tü bü yük bir

mu ci ze dir. Ru hu mu za,

tüm gö rün tü le ri gös te ren,

tüm ses le ri du yu ran, ru hu -

mu zun zevk al ma sı için tüm

tat la rı ve ko ku la rı ya ra tan, her -

şe yin Ya ra tı cı sı olan Al lah'tır. 



kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de min den çı -

ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min de tu tul -

mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı -

rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di -

sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu

çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi -

nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du -

ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden

ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric -

hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu

şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul

edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya -

list bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve

ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız

ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma

yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak

doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me -

si ne izin ve re me yiz. (Ric hard Le won tin, "The De mon-Ha un ted

World", The New York Re vi ew of Bo oks, 9 Ocak 1997, sf. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna

yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, mad-

deden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de can-

sız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca fark-

lı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanla-

rın, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların mad-

denin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan

şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder.
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Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama

Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etme-

mek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam

etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan in-

sanlar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bil-

gi ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni

yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları

yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin
En Et ki li Bü yü sü dür
Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide olo -

ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan

her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an -

dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko -

lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük

bir va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol du ran

ve bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den, bu luş lar

ya pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te in, Hubb le gi -

bi bi lim adam la rı nın, Frank Si nat ra, Charl ton Hes ton gi bi sa nat çı la -

rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan la rın, li mon ağaç la rı nın, ka ran fil le rin çı -

ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu saç ma id di aya ina nan lar bi -

lim adam la rı, po fe sör ler, kül tür lü, eği tim li in san lar dır. Bu ne den le

ev rim te ori si için "dün ya ta ri hi nin en bü yük ve en et ki li bü yü sü"

ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in -

san la rın bu de re ce ak lı nı ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün me -

le ri ne im kan ta nı ma yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe kip çok

açık olan ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç ve ya id -

dia da ha yok tur. Bu, Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal kı -
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nın Gü neş'e tap ma sın dan, Hz. İb ra him'in kav mi nin el le ri ile yap tık -

la rı put la ra, Hz. Mu sa'nın kav mi nin içinden bazı insanların al tın -

dan yap tık la rı bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha va him ve akıl al -

maz bir kör lük tür. Ger çek te bu du rum, Al lah'ın Ku ran'da işa ret et -

ti ği bir akıl sız lık tır. Al lah, ba zı in san la rın an la yış la rı nın ka pa na ca -

ğı nı ve ger çek le ri gör mek ten aciz du ru ma dü şe cek le ri ni bir çok aye -

tin de bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için

fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı -

nı mü hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü -

yük azab on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalb le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır

bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun -

lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil

olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah Hicr Su re si'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le

inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı

yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz

bü yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı,

in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu

bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay -

ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız

se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la -

rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur -

suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü

bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz bir sis -

tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa -

hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış

245



can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir

açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan

ba zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz.

Mu sa ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir.

Hz. Mu sa, Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa'ya,

ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı -

laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa, bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le -

re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an -

la tıl dı ğı ayet  şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le -

ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya)

bü yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma ca -

lar"la -Hz. Mu sa ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep si ni bü yü -

le ye bil miş ler dir. An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz. Mu sa'nın

or ta ya koy du ğu de lil, on la rın bu bü yü sü nü, ayette bildirildiği gibi

"uy dur duk la rı nı yut muş" ya ni et ki siz kıl mış tır: 

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı -

ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to -

par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün

yap mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve

kü çük düş müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-

119)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek

et ki le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun an la şıl -

ma sı ile, söz  ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü müz de de

bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de re ce saç ma id di -

ala ra ina nan ve bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı ada yan lar, eğer bu id -

di alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam an la mıy la açı ğa çık tı ğın da

ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru ma dü şe cek ler dir. Nitekim,
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yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, an-

cak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisi-

nin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da,

ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den

bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve

be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni

hay ret le kar şı la ya cak tır. (Mal colm Mug ge rid ge, The End of Chris -

ten dom, Grand Ra pids: Eerd mans, 1980, sf.43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in -

san lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te -

ori si dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü

ola rak ta nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın

dört bir ya nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık

ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya

na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.

247

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.
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