






� Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrılması-
nın nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır. Yaratılışı ve do-
layısıyla Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 150 yıldır pek çok insanın imanını kaybetme-
sine ya da kuşkuya düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bu teorinin bir aldatmaca olduğunu
gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlarımıza ulaş-
tırılabilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularımız belki tek bir kitabımızı okuma imkanı bulabi-
lir. Bu nedenle her kitabımızda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayrılması uygun görülmüştür.

� Belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu kitapların içeriği ile ilgilidir. Yazarın tüm ki-
taplarında imani konular, Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta, insanlar Allah'ın ayetleri-
ni öğrenmeye ve yaşamaya davet edilmektedirler. Allah'ın ayetleri ile ilgili tüm konular, okuya-
nın aklında hiçbir şüphe veya soru işareti bırakmayacak şekilde açıklanmaktadır. 

� Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden yet-
mişe herkes tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın anlatım sayesinde,
kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadır. Dini reddetme konusun-
da kesin bir tavır sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatılan gerçeklerden etkilenmekte ve
anlatılanların doğruluğunu inkar edememektedirler.

� Bu kitap ve yazarın diğer eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabileceği gibi,
karşılıklı bir sohbet ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup
okuyucunun kitapları birarada okumaları, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de bir-
birlerine aktarmaları açısından yararlı olacaktır.

� Bunun yanında, sadece Allah'ın rızası için yazılmış olan bu kitapların tanınmasına ve
okunmasına katkıda bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü yazarın tüm kitaplarında
ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili
yöntem, bu kitapların diğer insanlar tarafından da okunmasının teşvik edilmesidir.

� Kitapların arkasına yazarın diğer eserlerinin tanıtımlarının eklenmesinin ise önemli se-
bepleri vardır. Bu sayede kitabı eline alan kişi, yukarıda söz ettiğimiz özellikleri taşıyan ve oku-
maktan hoşlandığını umduğumuz bu kitapla aynı vasıflara sahip daha birçok eser olduğunu gö-
recektir. İmani ve siyasi konularda yararlanabileceği zengin bir kaynak birikiminin bulunduğu-
na şahit olacaktır.

� Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli kaynak-
lara dayalı izahlara, mukaddesata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat edilmeyen üsluplara,
burkuntu veren ümitsiz, şüpheci ve ye'se sürükleyen anlatımlara rastlayamazsınız. 
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Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,

1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini An-

kara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversi-

tesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felse-

fe Bölümü'nde öğrenim gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani,

bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı. Bunların ya-

nı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının ge-

çersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağ-

lantılarını ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır.

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 30.000 resmin yer aldığı

toplam 45.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 60 farklı di-

le çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden

iki peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için

Harun ve Yahya isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından ki-

tapların kapağında Resulullah'ın mührünün kullanılmış olmasının

sembolik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-

ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de

hatem-ül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm

çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah'ın sünnetini kendine rehber

edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm temel iddi-

alarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itirazları tam olarak

susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hik-

met ve kemal sahibi olan Resulullah'ın mührü, bu son sözü söyleme ni-

yetinin bir duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini dünya-

ya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret gibi

temel imani konular üzerinde düşünmeye sevk etmek ve inkarcı sistem-

lerin çürük temellerini ve sapkın uygulamalarını gözler önüne sermek-

tir.

Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan Amerika'ya,

İngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e,

İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan İtalya'ya, Fran-

sa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyanın

daha pek çok ülkesinde beğeniyle okunmaktadır.

İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyol-

ca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça,

Boşnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Ben-

goli, Sırpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzan-

ya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın

olarak kullanılıyor), Dhivehi (Ma-

uritus'ta kullanılıyor), Da-
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nimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt dışında geniş

bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir. 

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek

çok insanın iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesi-

le olmaktadır. Kitapları okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli,

özlü, kolay anlaşılır ve samimi üslubun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına

varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edile-

mezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üze-

rinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi

ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilme-

leri mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inat-

la savunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki

tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya Külliyatı karşısında fikren mağlup ol-

muşlardır.

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kay-

naklanmaktadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde de-

ğildir, yalnızca Allah'ın hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu

eserlerin basımında ve yayınlanmasında herhangi bir maddi kazanç hedef-

lenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini

görmelerini sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teş-

vik etmenin de, çok önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fik-

ri karmaşa meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kur-

tarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan ki-

tapları yaymak ise, emek ve zaman kaybına neden olacaktır. İmanı kurtar-

ma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vurgulamaya yönelik eser-

lerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu olanlar var-

sa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran

ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açık-

ça görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların

çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan

kurtulmanın yolu ise, dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatleri-

nin ortaya konması ve Kuran ahlakının, insanların kavrayıp yaşayabilecek-

leri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden güne daha fazla içine çekilmek

istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate alındığında bu hizmetin

elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde yapılması gerektiği açıktır. Aksi

halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı,

Allah'ın izniyle, 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur

ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile

olacaktır.
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evgili çocuklar, bundan 150 yıl kadar

önce Charles Darwin canlılığın nasıl

oluştuğu konusunda ortaya mantıksız

bir teori attı. Bu teori, gerçekle hiçbir ilgisi

olmayan bir hikayeden ibaretti. Herşeyin tesadüfen

meydana geldiği yanılgısına kapılan Darwin, cansız

maddelerin tesadüfen bir araya gelip bir canlı hücre-

si oluşturduklarını, sonra da bu hücreden diğer can-

lıların kendi kendine oluştuğunu iddia etmişti. Yani

etrafınızda gördüğünüz tüm hayvanların kedilerin,

köpeklerin, kuşların, balıkların, tavşanların,

karıncaların ve tüm bitkilerin birbirlerinden

oluştuklarını sanıyordu. Üstelik,

insanlarla maymunların

da aynı canlıdan

meydana
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geldiğini söylemişti. Sizin de artık çok iyi bildiğiniz

gibi, Darwin'in ve evrimi savunan diğer kişilerin bu id-

diaları gerçek değildir. Evrim teorisi bilime her yön-

den aykırıdır. O dönemin teknolojisindeki gerilik ne-

deniyle teorinin iddialarına bilimsel olarak yeterli bir

cevap verilememiş ve teori bir süre kabul görmüştür.

Ama günümüzün teknolojisiyle yıllardır sürdürülen

bilimsel araştırmalar, evrim teorisinin bir yalandan

ibaret olduğunu, yeryüzünde evrim diye bir olayın

yaşanmadığını ispatlamıştır.  

Daha önce yayınlanan Varilci Darwin, Darwin Ya-

lan Söyledi, Müminin 24 Saati gibi kitaplarımızda ev-

rimin ne olduğunu ve neden geçersiz olduğunu çeşit-

li şekillerde açıklamıştık. Bu kitapta evrimin bir ya-

lan olduğunu kanıtlayan başka bir delili "fosil kayıt-

ları"nı ele alacağız. Milyonlarca yıl öncesinde yaşa-

mış canlıların, günümüze kadar hiç bozulmadan gel-

melerini sağlayan bu önemli bilimsel kanıtı size her

yönüyle açıklayacağız.

11



12

Harun Yahya



Buna geçmeden önce size hatırlatmak istediği-

miz bir nokta daha var. Bunu evrimle ilgili haberleri

ya da kitapları okurken, evrimcilerin hazırladıkları

belgeselleri izlerken aklınızda tutmanız gerekiyor.

Evrimin olmadığını, canlıların şu andaki halleri nasıl-

sa milyonlarca yıl önce ilk ortaya çıktıklarında da ay-

nı görünümde olduklarını kanıtlayan her türlü delile

rağmen, evrimciler bu gerçeği kabul etmek istemez-

ler. Çünkü bu gibi kişiler kendilerini evrim yalanına

inandırmışlar, bunu bir saplantı hatta batıl bir inanç

haline getirmişlerdir. Böyle insanlar evrimin olmadı-

ğını kanıtlayan delilleri görmek istemezler, bu konu-

daki haberleri, kitapları okuyup, tarafsız gözle de-

ğerlendirmekten kaçınırlar. Çünkü bunu yaparlarsa

kurdukları sahte dünyanın yıkılaca-

ğından korkarlar. Bu batıl

inançlarından vazgeç-

memek için de her

şeyi yaparlar. Oysa

sahte bir teori

olan evrimi hak-

Adnan Oktar
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sızca savunan  bu kişiler çok büyük yanılgı içindedir-

ler. Tüm canlıları Allah yaratmıştır ve Allah her canlı

türünü ayrı ayrı var etmiştir. Yani ortaya çıktıkları ilk

andan itibaren balıklar hep balık, tırtıllar hep tırtıl,

arılar hep arı, karıncalar hep karınca olarak kalmış-

lardır. Yani hiçbir zaman evrim geçirmemişlerdir. Ço-

cuklar, işte bunlar aklınızdan çıkarmamanız gereken

çok açık ve kesin olan, bilim tarafından da ispatlanan

gerçeklerdir. 

Bu kitapta yeryüzünde evrimin yaşanmadığı, tüm

canlıları Allah'ın yarattığı anlatılmakta, evrimcilerin

yalanları bir kere daha ortaya çıkarılmaktadır. Mil-

yonlarca yıl önce yaşamış olan canlıların günümüze

ulaşan kalıntılarını, diğer bir deyişle yaşayan fosilleri

bu kitapta bulacaksınız. Bu canlılar tarihin derinlikle-

rinden gelip, kendi hayat hikayelerini sizlere anlata-

caklar. Onlar da artık kendileri hakkında anlatılan

masallara bir son vermek istiyorlar. Dünyamızın çeşit-

li bölgelerinden gelmiş olan bu fosiller adeta gerçeği

bağırıyorlar. Milyonlarca yıllık fosiller "Bizi Allah ya-

rattı, hiçbirimiz evrim geçirmedik." diyorlar.
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Bu kitabı okuduktan sonra artık çok daha bilinçli

olacak, evrimle ilgili hikayelere ve masallara kanma-

yacaksınız. Sizi kandırmak isteyenlere de elinizdeki bi-

limsel delillerle cevap vereceksiniz. Bu kişiler "bilim

adamı" ya da "profesör" gibi sıfatlar taşıyan kişiler

dahi olsa sakın onlara inanmayın çocuklar. Çünkü ev-

rimciler gördüklerini bilimle değerlendirmezler ve her

şeye saplantıyla bakarlar. Bu kişiler hayatları boyun-

ca evrimi savundukları için, bir anda bundan vazge-

çerlerse, kendilerince küçük düşeceklerini, utanacak-

larını düşünüyor olabilirler. Oysa insan hata yapabilir,

uzun bir süre hatalı düşüncelere saplanıp kalabilir.

Önemli olan kişinin gerçekler kendisine gösterildiği

anda hemen hatasından dönebilmesidir. Bunu yapabi-

len kişiler daha çok saygı görürler. Ama merak etme-

yin, şimdiye kadar evrimi savunmaya devam etmiş

olan bu kişiler de yakında hatalarından dönecek ve ev-

rim teorisinin geçersizliğini itiraf edeceklerdir. Çünkü

yaşayan fosiller onları da gerçekleri görmeye ve ger-

çekleri çekinmeden söylemeye davet etmektedir. 

Adnan Oktar
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ir bitki ya da hayvanın (bazen de in-

sanların) çok eski çağlardan bu yana

yerkabuğunda korunmuş olan kalıntı-

larına ya da izlerine fosil denir. Ölen her

canlı fosil olmaz. Bir canlının fosil haline gelebilmesi

için hava ile temasının ani bir şekilde kesilmesi gere-

kir. Yani üzerinin toprak veya çamurla ya da buna

benzer bir şekilde örtülmesi gerekir, bu bir yanardağ

patlaması sonucu lavların bir örtü gibi o bölgeyi sar-

masıyla olabilir. İşte bu şekilde canlıların yapıları bo-

zulmadan günümüze kadar ulaşır. Dünyanın her

yerinde çok sayıda bulunan fosiller, yaşamın baş-

langıcından bu yana yeryüzünde ya-

şamış canlılar hakkında

bilgi veren en önemli

kaynaklardır. 

16



Sevgili çocuklar, bir fosilin oluşum aşamalarını

şöyle özetleyebiliriz: Bir canlının ölümünden sonra ilk

aşamada, yumuşak dokuları deforme olmaya başlar,

geriye yalnızca kemikler ve dişler gibi sert kısımlar

kalır. Kemiklerin deforme olmaması içinse, gömülme-

nin çok hızlı olması gerekir. Aradan geçen uzun dö-

nemler sonunda kemikler, çökeltinin alt katman-

larına gömülür ve yeraltı sularında bulunan mineral-

lerle yer değiştirmeye başlar. Ve canlının cesedi fosil-

leşir. Arazinin yavaş yavaş hareket etmesiyle, fosilin

oluştuğu kaya katmanı yeryüzüne doğru çıkmaya

başlar. Yüzeye yaklaşan fosil ise ya kendi kendine or-

taya çıkar ya da bilim adamlarının araştırmaları ne-

ticesinde bulunur.

Evrimciler fosilleri kendi teorilerini desteklemek

için kullanmaya çalışırlar. Bir fosili alır, bunun günü-

müz canlılarından birinin atası olduğunu iddia eder-

ler. Bu fosil hakkında senaryolar kurar, hikayeler

üretirler. Örneğin söz konusu fosil bir kuşsa, ellerin-

de bu kuşun "sadece birkaç kemiği" olduğu halde bu

17



canlı üzerine kitaplar yazarak kuşun evrim geçirdiğini

söyler, konferanslar düzenler, bunu kendilerince evri-

me delil olarak kullanmaya çalışırlar. Oysa ellerindeki

yalnızca birkaç kemiktir ve birkaç kemik parçasına da-

yanarak detaylı tarifler yapabilmek, bu kuşun yaşadı-

ğı ortamı tarif etmek, tüylerinin rengini anlatmak

mümkün değildir. Ne var ki çocuklar, evrimciler bu ger-

çekleri düşünmeden hikayeler anlatabilmekte, insanla-

ra bu konuda da yalan söyleyebilmektedirler. Ta ki bir

gün evrim geçirdiğini iddia ettikleri canlının günümüz-

de yaşayan canlı bir örneğini görene kadar…

Bir canlının milyonlarca yıl öncesine ait fosilinde

gördüğümüz halinin günümüzde bilim adamlarının

karşısına canlı olarak çıkması, evrimcilerin ürettiği

tüm masalları altüst eder. Bu durum o canlının aslın-

da evrim geçirmediğini gösterir. Dolayısıyla evrimcile-

rin iddialarının geçersizliği, aldatıcılığı anlaşılır. 

Sevgili çocuklar, az sonra fosillerin bize anlataca-

ğı gibi, canlılar günümüzde nasıl mükemmel özellikle-

re sahiplerse, yüz milyonlarca yıl önce de aynı kusur-

suzluğa sahiptiler. Hiçbir zaman yeryüzünde evrimcile-

rin iddia ettikleri gibi ilkel canlılar yaşamadı. Allah

canlıları bir anda, bugünkü özelliklerine sahip olarak,

eksiksiz bir şekilde yarattı. 
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Tarihin hiçbir döneminde or-

ganları tam gelişmemiş,

gerekli özellikleri kazanamamış

ilkel canlılar yaşamamıştır. Bu

evrimcilerin uydurduğu bir

masaldır. Fosiller canlıların var

oldukları ilk andan itibaren

kusursuz olduklarını ortaya koy-

muştur. 



evgili çocuklar, bizler evrim teorisinin

doğru olmadığını biliyoruz. Ancak evri-

min yaşanıp yaşanmadığını merak eden

insanlar bunu en iyi fosil biliminin yar-

dımıyla öğrenebilirler. Bunun için evrim te-

orisinin iddialarıyla fosilleri karşılaştırmak gerekir.

Evrim teorisinin neyi savunduğunu tekrar hatırlaya-

lım: 

Evrimcilerin akıl dışı iddialarına göre, bütün can-

lılar güya birbirlerinden türemişlerdir. Yani sözde

tesadüfen ortaya çıkan bir canlı türü, za-

manla, yine tesadüfen bir diğeri-

ne dönüşmüş, canlı türleri

bu şekilde ortaya

çıkmıştır.

20



Bu saçma teoriye göre, bu dönüşüm yüz milyonlarca

senelik uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kademe

kademe ilerlemiştir. Bu durumda aklınıza şu sorular

gelmiş olabilir: 

-Bu kadar uzun süren bir zaman içinde sayısız

"ara tür"ün yani yarısı kuş yarısı timsah gibi garip

canlıların oluşmuş ve yaşamış olması gerekmez mi?

-Şimdiye kadar milyonlarcası bulunmuş olan fo-

sillerin içinde böyle garip canlılara ait kalıntıların da

çok sayıda olması gerekmez mi? 

-Peki neden tek bir tane bile böyle fosil yoktur?

Böyle garip canlıların yaşadığını gösteren tek bir

tane bile fosil bulunmamıştır, bulunamaz da; çünkü

böyle "ara bir canlı" hiç yaşamamıştır. Böyle garip

canlılar sadece evrimcilerin hayal güçlerinin ürünü-

dür.

Örneğin evrimcilere göre geçmişte, balık özellik-

lerini hala taşımalarına rağmen, bir yandan da bazı

sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sü-

rüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen

21



özelliklerini taşırken, bir yandan da ba-

zı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-

kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bun-

lar, bir geçiş sürecinde oldukları için

de, sakat, eksik, kusurlu canlılar ol-

malıdır. Evrimcilerin geçmişte yaşa-

mış olduklarına inandıkları bu haya-

li canlılara "ara geçiş formu" adı

verilir. 
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Tek b ir  tane b i le  "ara

geç iş  canl ıs ı "  yoktur

Sevgili çocuklar, eğer gerçekten

evrimcilerin iddia ettikleri gibi bu

tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa,

bunların sayılarının ve türlerinin

milyonlarca hatta milyarlarca ol-

ması gerekirdi. Ayrıca bu canlıla-

rın fosillerine de yeryüzünün

her yerinde mutlaka rastlan-

malıydı, hatta Dünya'nın dört

bir yanının fosilleşmiş ara ge-

çiş formu kalıntılarıyla

dolu olması lazım-

dı. Ama evrim di-

ye bir şey yaşanma-

dığı için ortada

Adnan Oktar
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ara geçiş formu diye bir şey de yoktur. Dolayısıyla or-

tada evrimin yaşandığına dair tek bir tane bile fosil

delili yoktur. Bu gerçek, evrim teorisini ortaya atan

Charles Darwin tarafından da kabul edilmiştir ve Dar-

win, Türlerin Kökeni isimli kitabında bunu şöyle açık-

lamıştır:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmeler-

le türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rast-

lamıyoruz?... Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat ni-

çin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında

gömülü olarak bulamıyoruz... Ve belki de bu, benim te-

orime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır.

(Charles Darwin, The Origin of Species, sf. 172-280)
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Yanda görülen eğrelti otu fosili 58

milyon yaşındadır. Bundan 58 milyon

yıl önce yaşayan eğrelti otlarıyla

günümüzdeki eğrelti otları arasında

en küçük bir fark dahi bulunmamak-

tadır. 



Darwin'in yaşadığı dönemde teorisinin doğru ol-

duğunu gösteren hiçbir fosil bulunamadı. Darwin de

kendinden sonraki dönemde, fosil kayıtları detaylı

olarak incelendiğinde, kayıp ara formların mutlaka

bulunacağını iddia etti. Ne var ki Darwin'in bu iddila-

rının üzerinden 150 yıla yakın zaman geçti. Bu süre

içinde bilim ve teknoloji çok ilerledi, bilim adamları

sürekli araştırmalar yaptılar, ama sonuç değişmedi.

Darwin'in, teorisini kurtarmak için bir gün çıkacağını

umut ettiği ara geçiş formlarına bir türlü rastlanma-

dı. Evrimin bir hikayeden ibaret olduğu bir kere daha

ispatlanmış oldu. 

Adnan Oktar
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Bulunan Fos i l ler  Evr imin Yaşanmadı-

ğ ın ı  İspat  Etmek İç in  Yeter l id ir

Bu zamana kadar bulunan fosiller sayı olarak çok

fazladır. Dünyanın farklı bölgelerinden elde edilmiş mil-

yonlarca fosil örneği vardır. Ancak bu fosiller arasında

hiçbir ara geçiş formu fosiline, diğer bir deyişle evrimin

yaşandığına dair delile rastlanmamıştır. Yani bir türün

diğer bir canlı türüne dönüştüğünü gösteren tek bir fo-

sil dahi yoktur. Zengin fosil kayıtlarına rağmen buluna-

mayan ara formların, yeni kazılarla bulunması ise

mümkün değildir. Çocuklar, tanınmış bilim adamları da

böyle düşünmektedirler. Şimdi sizlere onlardan bazıları-

nın bu konudaki ifadelerini göstereceğiz:

Glasgow Üniversitesi profesörü T. Neville George, fo-

sil kayıtlarının çok zengin olduğunu şöyle anlatır:

…Elimizdeki fosil kayıtları son derece zengindir ve yeni

keşiflerle yeni türlerin bulunması imkânsız gözükmekte-

dir... (T.N.George, "Fossils in Evolutionary Perspective", Science Progress, cilt 48, Ocak

1960, sf. 1, 3)

Robert Wesson ise şunları söylemektedir:

… Türler ve özellikle cinsler hiçbir zaman yeni bir türe ya

da cinse doğru evrim göstermezler. (R. Wesson, Beyond Natural

Selection, MIT Press, Cambridge, MA, 1991,  sf. 45)

Çocuklar bu durum, evrimcilerin "Evrim teorisini is-

patlayan fosiller bulunmuş değil, ama ileride bulunabi-

lir" iddiasının artık geçerli olmadığını göstermektedir.

Sonuç olarak yeryüzündeki canlıları Allah farklı türler

halinde, farklı yapılarla, bir anda yaratmıştır. Evrim ke-

sinlikle yaşanmamıştır.
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Aşağıda görülen

kavak yaprağı

fosili yaklaşık 50

milyon yıllıktır.

50 milyon yıldır

kavakların hiçbir

değişikliğe uğra-

madığını göstermek-

tedir. 

Allah her canlıyı sahip oldu-

ğu özelliklerle yaratmıştır.

Canlıların evrimleşerek geliş-

tikleri iddiası yalandır. 
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Fos i l ler  Yarat ı l ı ş ı  İspat lar

Çocuklar, çoğu kişi fosillerin evrim teorisini des-

teklediğini sanır. Çünkü evrimciler onlara böyle söyler-

ler. Oysa bu yanlıştır. Tam tersine fosiller evrim teori-

sinin olmadığını ortaya koyan en önemli kanıtlardır.

Ancak bazı kitaplarda evrimle ilgili hayal ürünü hika-

yeler anlatılmaktadır.  

150 yıldır evrimi destekleyecek kanıtlar buluna-

mamıştır. Buna rağmen evrimciler hala fosil kayıtları-

nın yetersiz olduğunu iddia ederler. Ancak bu da bir

yalandır, kandırmacadır. Müzelerde, üniversitelerde,

enstitülerde çok bol miktarda, milyonlarca fosil bulun-

maktadır. Bu fosilleri incelediğimizde canlı türlerinin

evrimcilerin iddia ettikleri gibi evrim geçirmediklerini

tam tersine hep aynı kaldıklarını görürüz.  Aslında pek

çok kişi bu gerçeği görmekte ama görmezden gelmek-

tedir. 

Adnan Oktar
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ocuklar, dünyanın dört bir yanından

toplanan fosillere baktığımızda canlı-

ların birbirlerinden evrimleşmediklerini

görürüz. Hatta tam tersine yüz milyon-

larca yıl boyunca canlı türleri hiç değişmeden kalmış-

tır. Buna göre balıklar hep balık, kuşlar hep kuş, tim-

sahlar hep timsah, kelebekler hep kelebek, menekşe-

ler hep menekşe, insanlar ise hep insandır. Evrimcile-

rin iddia ettikleri gibi sürüngenler kuşlara, may-

munlar insana ya da başka türler diğerlerine

dönüşmemiştir. Fosilleri inceledi-

ğimizde bu kesin değiş-

mezliği görürüz. 
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Eğer bir canlı türü, milyonlarca yıl önceki tüm

özellikleri ile günümüzde kusursuz şekilde varlığını

sürdürüyorsa, bu durum Darwin'in teorisini tamamen

ortadan kaldıracak kadar güçlü bir kanıttır. İşte gü-

nümüzde yaşayan, etrafınızda gördüğünüz canlılar

da, yüz milyonlarca yıl önce var oldukları hallerinden

hiçbir farklılık göstermemektedirler.

Çocuklar, Allah tüm canlıları kusursuz halleri ile

yoktan var etmiştir. Allah ayetlerinde şöyle buyur-

muştur:

Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca:

"Ol" demesidir; o da hemen oluverir. Herşeyin

melekutu (hükümdarlık ve mülkü) elinde bulu-

nan (Allah) ne Yücedir. Siz O'na döndürülecek-

siniz. (Yasin Suresi, 82-83)

Evr im Hayal i  B ir  H ikayedir

Dünyanın pek çok yerinden çıkarılan fosiller Dar-

win'i yalanlar. Çünkü günümüzdeki canlı örnekleriyle,
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Bundan binlerce yıl önce

yaşayan kediler, köpekler,

tavşanlar, çiçekler

günümüzde yaşayan örnek-

leriyle tıpatıp aynıdır. Eğer

canlılar evrim geçirmiş ol-

salardı, geçmişte yaşamış

olan kedilerle günümüzde

yaşayanların birbirine hiç

benzememesi gerekirdi. Böyle

olmadığına göre, demek ki

canlılar evrim geçirmemiştir.



geçmişten gelen fosil örnekleri arasında hiçbir fark-

lılık yoktur. Tüm bu fosiller canlı türlerinin milyonlar-

ca yıldır hiç değişmediğini, hiçbir evrim geçirmediği-

ni ortaya koyan çok önemli delillerdir. Bu da evrim

teorisine çok büyük darbe vurmuştur.

Şunu unutmayın çocuklar; canlılar günümüzdeki

beden yapılarına tesadüfler sonucu, sürekli değişim

geçirerek ulaşmamışlardır. Yüce Rabbimiz kelebekle-

ri, kuşları, tavşanları, sincapları, insanları, papat-

yaları, muzları kısacası herşeyi ilk yaratıldık-

ları günden günümüze kadar hep aynı şekil-

de ve eksiksiz olarak yaratmıştır. 

Örneğin yaklaşık üç yüz milyon yıllık  bir

kaplumbağa fosili bulunmuştur. Bu fosil in-

sanlara, kaplumbağaların hiçbir değişim ge-

çirmediklerini, evrimleşmediklerini gösterir.

Çünkü fosildekiyle günümüz kaplumbağaları

aynıdır. Yaşayan fosiller arasında bunun gibi daha

pek çok örnek vardır. Bütün bunlar evrim teorisinin

hayali bir hikayeden ibaret olduğunu bize gösterir.

Adnan Oktar
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Darwin ' i  Yalanlayan Fos i l lerden

Örnek ler

Evrim teorisinin iddia ettiği gibi canlılar za-

man içinde değişmemişlerdir. Yaşayan fosiller

bunun delilidir. Milyonlarca yıl öncesine ait

fosiller ile günümüzde yaşayan canlıların

aynı olduğunu düşünürseniz şu ortaya çıkar:

Evrim teorisi masaldır. 

Şimdi hep birlikte yaşayan fosillere ba-

kalım, onlar sizlere kendilerini tanıtmak

için sabırsızlanıyorlar.

Adnan Oktar
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Coe lacanth

Sevgili Çocuklar! Benim adım Coelecanth! 400

milyon yıl boyunca sizinle tanışmayı bekledim. Ben

okyanusun çok derin sularında yaşarım. Yaklaşık 150

cm boyutunda, iri bir balığım. Tüm vücudumu kapla-

yan kalın pullarım var. Bunlar şövalyelerin zırhlarına

benziyor. Çok uzun yıllardır evrimciler benim artık

soyumun tükendiğini, gerçek bir balık olmadığımı,

yüzgeçlerimi kullanarak deniz tabanında yürüdüğü-

mü, yarı balık yarı sürüngen, garip bir canlı olduğu-

mu söylediler. İnsanları evrim teorisi sanki doğruy-

muş gibi kandırmak için, beni örnek olarak gösterdi-

ler. Bunu yaparken de yalan ve yanlış bilgilere baş-

vurdular. Akrabalarımla ilgili bir sürü sahte çizimler

yaptılar, hayali senaryolar yazdılar. Onlara göre

ben denizde yüzerken karaya çıkmaya karar

vermişim, yüzgeçlerim ayak olmuş, sonra

sürüngene dönmüşüm... Oysa tabi

ki böyle bir şey olmadı, evrimciler
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yalan söylüyorlar. Ayrıca tam 70 milyon yıl önce benim

soyumun tükendiğini, artık dünya üzerinde hiç akra-

bam kalmadığını söylediler. Ancak bir balıkçı günler-

den bir gün akrabalarımdan birini denizde yüzerken

canlı olarak yakaladı. Böylece soyumuzun tükenmedi-

ğini herkes gördü ve evrimcilerin yalan söyledikleri or-

taya çıktı. Evrim hikayeleri de çöpe atıldı.

Şu an, Güney Afrika'da, Madagaskar'ın kuzeybatı-

sında, Endonezya'da birçok akrabam yaşıyor. Benim

günümüzde yaşayan akrabalarımdan hiçbir farkım

yok. Ben milyonlarca yıl önce nasılsam, bugün de öyle-

yim. Hiç değişmedim, ne sürüngene dönüştüm, ne de

bir kuşa… 

Ben bildiğiniz tüm balıklar gibi bir balığım. Yüz-

geçlerimle yüzüyorum, evrimcilerin iddia ettikleri gibi

yürümüyorum!

Adnan Oktar
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Yanda 240

milyon

yıllık  Co-

elecanth

fosili görü-

lüyor. Alt-

ta ise Co-

elecanth'ın

günümüzde-

ki örneği var.

İkisi birbirlerine

tıpatıp benziyorlar değil

mi? Bulunan bu örnek ile

Coelecanth'ın tam bir balık

olduğu, evrimcilerin iddia

ettikleri gibi evrime delil gös-

terilebilecek bir canlı olmadığı or-

taya çıktı.
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Tavşan  

Sevgili çocuklar bendeniz 33 milyon yaşında bir

tavşanım. Örümceklerin hep örümcek, arıların hep

arı, vatozların hep vatoz, sineklerin hep sinek olması

44

Harun Yahya

33 milyon

yıllık tavşan

fosili 



gibi biz tavşanların da

hep tavşan olarak

var olduklarını size

anlatmak için, taa

o zamandan bu

zamana geldim.

Etrafınızda gör-

düğünüz tavşan-

larla aynı olduğu-

mu resmime baktığı-

nız anda anlayacaksı-

nız. Benim fosilim size tav-

şanların herhangi bir canlıdan türemediklerini, be-

nim gibi diğer tavşan arkadaşlarımın da var olduk-

ları müddetçe herhangi bir değişime uğramadıklarını

açıkça ispatlamaktadır. Bu da evrimcilerin fosiller

karşısında nasıl yenilgiye uğradıklarını bir kez daha

göstermektedir. Rabbimiz tüm canlıları en mükem-

mel şekilde yaratmıştır.

Uçan Bal ık

Çocuklar ben bir uçan balığım, 95 milyon yaşın-

dayım. Uçan balıklar, kuyruk yüzgecinin çok hızlı ha-

reketiyle sudan dışarıya fırlayan ve belirli bir mesa-

fe havada süzüldükten sonra yeniden yavaş yavaş

suya düşen balıklardır. Uçma olarak adlandırılan bu

hareketleri sırasında hızları saatte 50 km'ye ulaşabi-

lir. Resmimden de anlayabileceğiniz gibi bundan yak-

Adnan Oktar
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laşık 95 milyon yıl önce yaşayan uçan balıklarla gü-

nümüzde yaşayanlar arasında hiçbir fark yoktur.

Evet çocuklar biz 95 milyon yıldır en küçük bir deği-

şikliğe dahi uğramadık. Bu da evrimcilerin tüm iddia-

larını yerle bir etmektedir. Allah bizi en mükemmel

şekilde yaratmıştır. Fosiller ve tüm bilimsel bulgular

canlıların kademeli olarak evrimleşmediklerini ispat-

lamaktadır. 
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Budan 95 mil-

yon yıl önce ya-

şan uçan balık-

larla günümüz-

deki örnekleri

arasında hiçbir

fark yoktur. 



Keman Vatozu

Merhaba çocuklar ben keman vatozu. 100 milyon

yaşındayım. Benim fosilim size 100 milyon yıldır de-

ğişmediğimizi, yani evrim geçirmediğimizi açık açık

göstermekte. Şimdi Darwinistlere bir benim fosilimin

resmini, bir de günümüzde yaşayan akrabamın res-

mini gösterin. Tabi ki bu durum karşısında yapabile-

cekleri akılcı bir açıklama yoktur. Günümüzdeki ke-

man vatozlarından hiçbir farkı olmayan 100 milyon

yıl yaşındaki ben keman vatozu, Yaratılış gerçeğini

bir kez daha insanlara göstermekten dolayı çok mut-

luyum.

Adnan Oktar
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Aşağıdaki

100 milyon

yıllık keman

vatozu, bu-

gün yaşa-

yanların ay-

nısıdır. 



Kedi  Ba l ığ ı

Merhaba! Ben bir kedi balığıyım. Aslında bir tür

köpek balığıyız biz, ama onlardan bazı farklı özellik-

lerimiz var. Bu nedenle ismimiz de ayrı. Ben 95 mil-

yon yaşındayım. Bazı akrabalarımın boyları çok

uzun, hatta bazılarının boyu 4 metreye yakın olabili-

yor. Ben onlar kadar uzun boylu değilim. Budan 95

milyon yıl önce denizlerde yüzüyordum. Aradan 95

milyon yıl geçti, ama bizde hiçbir değişiklik olmadı.

Bugünkü kedi balıklarıyla benim aramda hiçbir fark

yok. Eğer evrimcilerin dediği doğru olsaydı, benim

bugünkü kedi balıklarına hiç benzememem gerekirdi.

Demek ki evrimciler doğru söylemiyor. 
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Taş  S ineğ i

Merhaba arkadaşlar! Ben bir taş sineğiyim. Şim-

di size bizim hayat hikayemizi anlatmak istiyorum.

Ben ve arkadaşlarım 125 milyon yıldır dünya üzerin-

de varlığımızı sürdürüyoruz. Tabi babam, büyük ba-

bam ve onların akrabaları bizden çok daha yaşlılar.

Eğer yaşadığımız yeri merak ediyorsanız hemen söy-

leyeyim, size belki de çok çok uzak bir ülke: Çin... 

Sizlere çok önemli gerçekleri açıklamak için tari-

hin derinliklerinden arkadaşlarımla birlikte geldim.

Anlatacaklarımı duyunca şaşıracağınızı biliyorum.

Ama aynı zamanda bana çok da teşekkür edeceksi-

niz. Çünkü sizi, bugüne dek belki de çok yanlış bildi-

ğiniz bir konuda aydınlatacağım. 
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Taş sineklerinin 125 milyon

yıldır hiç değişmediklerini

yani evrim geçirmediklerini

gösteren resimdeki fosil, ev-

rimin yalan olduğunun ispa-

tıdır. 



Ben ve arkadaşlarım, ailemizle birlikte Çin'de yaşı-

yorduk. Farklı türlerden tanıdıklarımız da vardı, bir

çok arkadaş beraberdik. Bir gün aniden çamurun altın-

da kaldık ve havayla temasımız kesildi, sonra da o an-

da olduğumuz halimizle taşlaştık, yani fosilleştik. Bir

de baktık ki aradan tam 125 milyon yıl geçmiş... 

Belki biliyorsunuzdur, ama ben size yine de anlata-

yım. Ölen her canlı mutlaka fosilleşecek diye bir kural

yoktur. Bunun için, canlının ölümünden sonra çok ça-

buk bir şekilde bulunduğu ortamın içine girerek dış et-

kenlerden de süratle korunması gerekir. Bizim hayat

hikayemiz de, gördüğünüz gibi, fosilleşmeye çok uy-

gundu. Çamurun altında kalınca dış etkenlerden korun-

muş olduk ve böylece fosil olarak bu zamana kadar ge-

lebildik. Fosil olduğum için mutluyum, çünkü fosillerin

çok önemli bir görevi var: İnsanlara Darwin'in yalan

söylediğini açıklamak ve onlara gerçekleri bildir-

mek. Bu yüzden böylesine önemli bir gö-

revi yerine getirdiğim için çok

gururluyum. 
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Ama siz önce 125 milyon yılın ne kadar uzun bir

süre olduğunu düşünmelisiniz. Bunu anlamak için 80

yaşındaki büyükbabanızı düşünün. Size, annenize ve

babanıza göre ne kadar da yaşlı, öyle değil mi? Ama

biz burada 80 yıldan bahsetmiyoruz, 80 bin yıldan da

bahsetmiyoruz. Tam 125 milyon yıldan bahsediyoruz.

Şimdi belki bizim ne kadar uzun zamandır fosil oldu-

ğumuzu daha iyi düşünebilirsiniz.   

Arkadaşlar, Darwin insanlara pek çok yalan söy-

ledi. Örneğin canlıların ilk başta ilkel oldukları, ar-

dından da zamanla birbirlerinden evrimleşerek geliş-

tikleri yalanını ortaya attı. İşin garibi böyle bir

yalana bir sürü insan inandı. Darwin dedi ki, bö-

cekler, balıklar, kediler, kaplumbağalar, kuş-
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lar, aslanlar yani tanıdığınız bildiğiniz tüm canlılar

yavaş yavaş gelişerek oluştu. Yani, böceklerin örne-

ğin benim gibi taş sineklerinin bugün gördüğünüz ve

bildiğiniz haliyle taş sineği olana kadar pek çok aşa-

madan geçtiğini söyledi. Eğer söylediği doğru olsaydı

125 milyon yıl önce yaşayan bizlerin bugünkü akra-

balarımızla hiç benzememiz gerekirdi. Ama Darwin

yalan söylüyordu, çünkü biz bugün yaşayan akraba-

larımızla tıpatıp aynıyız. Bunu siz de resimlerimize

bakarak görebilirsiniz. 

Ben ve arkadaşlarım tüm dünyaya gerçekleri

haykırmak ve aslında Darwin'in yalan söylediğini söy-

lemek istedik. Çünkü biz aslında Darwin'in yalan söy-

lediğinin en önemli kanıtlarındandık. Bizim akraba-

mız, tamamen benzerimiz olan pek çok böcek şu an

dünya üzerinde yaşıyor. Üstelik birbirimizden hiçbir

farkımız yok. Eğer Darwin haklı olsaydı, 125 milyon

yıl önce bizim de olmamamız gerekirdi. Ama 125 mil-
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yon yıl önce biz var olduğumuza, şu an fosillerimiz

hala durduğuna ve bizim benzerlerimiz de hala yaşa-

dığına göre demek ki canlı türleri birbirinden evrim-

leşmiyorlar. 

Şu çok önemli bir gerçek: Biz hepimiz çok üstün

özelliklere sahip canlılarız. Her birimizi Allah birbirin-

den farklı özelliklerle yarattı. Dünyada yaşayan di-

ğer tüm canlılar da bu şekilde yaratıldılar. İşte biz-

ler evrimi çürüten en önemli kanıtlar olarak şu an

buradayız. Artık sizler de bu önemli gerçeği öğrendi-

niz. Bundan böyle çocuklar, sizi hiç kimse bu konuda

kandıramayacak. Kandırmak isteyen olursa o kişilere

hemen bizi gösterirsiniz, onlar da böylece çok utanıp,

hatalarını anlarlar. 

Adnan Oktar

59



60

Harun Yahya



Adnan Oktar

61



Yaprak Zarar l ı s ı

Merhaba arkadaşlar, ben de taş sineğinin arka-

daşı, küçük bir yaprak zararlısıyım. Az önce taş sine-

ği size, biz fosillerin hayat hikayesini anlattı. Ben de

evrim teorisinin bir aldatmaca olduğunu kanıtlamak
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125 milyon yıl

önce yaşamış

olan yaprak za-

rarlıları günü-

müze kadar

hiçbir değişikli-

ğe uğramamış-

tır.



için 125 milyon önceki halimle karşınıza geldim. Gör-

düğünüz gibi bugünkü yaprak zararlılarından hiçbir

farkım yok. Yani milyonlarca yıl önce de bizler aynı

canlılardık. O gün nasılsak, bugün de öyleyiz. Allah

her canlı türünü kusursuz olarak yaratmıştır. Canlı-

lar evrim geçirmemiştir. 
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Çocuklar; 

yeryüzü, milyonlarca

yıl öncesinden kalan sa-

yısız fosil örneğini ba-

rındırmaktadır. Bu ki-

tapta yer alan fosiller,

çeşitli müzelerde, üniver-

sitelerde, enstitülerde

saklanan milyonlarca ör-

nekten sadece birkaçıdır.

Bunların hepsi evrimi ya-

lanlamaktadır.



Ey insanlar, (size) bir ör-

nek verildi; şimdi onu dinle-

yin.  S iz in,  Al lah' ın dış ında

tapmakta olduklarınız -hepsi

bunun için biraraya gelseler

dahi- gerçekten bir sinek bile

yaratamazlar. Eğer sinek onlar-

dan bir şey kapacak olsa, bunu

da ondan geri alamazlar. İsteyen

de güçsüz, istenen de. (Hac Suresi,

73)

Kuş  Tüyü

Arkadaşlar ben de bir kuş tüyüyüm. 12

milyon yıl öncesinden size ulaştım. Bana ba-

karak kuş tüylerinin milyonlarca yıl önce de

bugünkülerin aynısı olduğunu anlamış olacak-

sınız. Benim fosilime dikkatlice bakın, günümüz-

deki kuş tüyleriyle aramızdaki benzerliğe şaşıra-

caksınız. 
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Bulunan her fo-

sil, evrimin bir

masaldan ibaret

olduğunu kanıt-

lamaktadır. Bun-

lardan biri de 12

milyon yıllık kuş

tüyü fosilidir.
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Kavak Ağacı  Yaprağı

Herhalde kavak ağacı ve yaprağı görmüşsünüz-

dür. Çünkü genelde kavak ağaçları pek çok yerde var-

dır. Ben 50 milyon yıllık bir kavak ağacı yaprağıyım.

Araştırmacılar beni Amerika, Utah'daki Green River

fosil yatağında buldular ve günümüzdeki kavak ağa-

cı yapraklarından bir farkım olmadığını görünce çok

şaşırdılar. Çünkü, onlara da hep bitkilerin evrim ge-

çirdiği yalanı söylenmiş. Onlar beni gözleriyle görün-

ce aslında aldandıklarını anladılar. 
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Sevgili ço-

cuklar, gazeteler-

de, dergilerde sık sık,

"20 milyon yıllık örüm-

cek fosili bulundu", "35

milyon yıllık kertenkele fosi-

li bulundu" gibi haberler çı-

kar. Evrimciler bu haberlerle

insanları kandırmak, bunları ev-

rimi ispatlayan delillermiş gibi

göstermek isterler. Oysa bunlar

aslında evrimin olmadığının de-

lilleridir. Çünkü aynı canlıla-

rın günümüzde yaşayan akra-

baları bulunmaktadır ve bun-

ların on milyonlarca yıl önce

yaşamış olanlardan hiç-

bir farkı yoktur.  Bu

da onların evrim

geçirmedikleri-

nin kanıtı-

dır. 



Kız ı lağaç  Yaprağı

Yine karşınızda bir bitki

var. Ben Kanada'nın British

Colombia eyaletinde yaşa-

mış bir kızılağaç yaprağı

fosiliyim. 50 milyon ya-

şındayım. Günümüzdeki

akrabalarımdan yani bu-

günün kızılağaç yaprakla-

rından hiçbir farkım yok.

Dolayısıyla ben de diğer fo-

sil arkadaşlarım gibi evrimin

olmadığını, Darwin'in de herkese

yalan söylediğini açık açık ispatlıyo-

rum.
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Eğer evrim diye

birşey olsaydı, el-

de edilen kızıla-

ğaç yaprağı fosil-

lerinin bugünkü ör-

neklerine hiç ben-

zememesi gerekirdi.

Yarı gelişmiş garip

yaprak örneklerinin

fosillerini bulma-

mız lazımdı. Ama

hiç böyle olmamak-

tadır. Elde edilen

her fosil evrimin

iddialarını yalanla-

maktadır.



Eğre lt i  Otu

Karşınızda bir başka bitki... Ben bundan yaklaşık

300 milyon yıl önce yaşamış bir bitkiyim. Benim yaşa-

dığım döneme Karbonifer dönemi denilirdi. İspan-

ya'da yaşıyordum. Şimdi artık bir fosilim. Ben evrimi

çürüten çok önemli delillerden biriyim. Çünkü çok

yaşlıyım. Bu kadar yaşlı bir bitkinin şayet günümüz-

de örnekleri varsa, bu bitki evrim geçirmemiş demek-

tir. Ben de bizim türümüzdeki bitkilerin evrim geçir-

mediğini kanıtlıyorum. Evrimcilerin karşısında "Ben

evrimleşmedim" diyerek duruyorum. Bana iyi bakın.
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Dikkat edin resimdeki

fosil tam 300 MİLYON

YILLIK. Ve bugünkü

eğrelti otlarının tama-

men aynısı. Demek ki,

eğrelti otları da evrim

geçirmemiş. 



Atnal ı  Yengec i

Sevgili arkadaşlar! Benim adım Atnalı Yengeci!

Beni diğer yengeçlerle sakın karıştırmayın. Ben onlar-

dan farklıyım. Bir dümen gibi hareket eden kuyru-

ğum sayesinde kumsalda rahatlıkla yürüyebiliyorum.

Ayrıca çok olağanüstü özelliklere sahip gözlerim var. 
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300 milyon

yıllık atnalı

yengeçleri de

"Biz evrim

geçirmedik"

diyorlar. 



Tam 300 milyon yıl sizinle karşılaşmayı bekledim

ve bu milyonlarca yıllık süre içinde hiç değişmedim.

Şimdi bir bana bir de günümüzdeki atnalı yengeçleri-

ne bakın, gördüğünüz gibi neredeyse ikiz kardeş gibi

birbirimize benziyoruz. Ben de bundan milyonlarca

yıl önce rahat rahat kumsalda yürüyor, kuruğumu

dümen gibi kullanıyor, avlarımın peşinden hızla iler-

liyordum. Görüyor musunuz, bugünkü atnalı yengeç-

lerinin de gözleri aynı benimkiler gibi, iskelet yapı-

mız, kuyruklarımız milyonlarca yıldır hiç değişmedi.

Oysa evrimcilerin yalanlarına göre tüm canlılar yıllar

geçtikçe değişmişler ve farklı türlere dönüşmüşler-

dir. Tabi ki bu kesinlikle doğru değil. Siz de görüyor-

sunuz ki evrimciler yalan söylemişler ve hala da söy-

lemeye devam ediyorlar. 
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İst i r idye

Çocuklar, benim akrabalarımı yazın kumsalda

görüyor olabilirsiniz. Ben bir istiridyeyim. 150 milyon

yaşındayım, bir düşünsenize milyonlarca yıl öncesin-

den geliyorum. Bana bakarak, istiridyelerin de diğer

canlılar gibi milyonlarca yıl boyunca hiç değişmedik-

lerini, yani evrimleşmediklerini hemen anlayabilirsi-

niz. 
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Deniz kıyısında pek çok

istiridye kabuğu gör-

müşsünüzdür. Üstteki

fosil tam 150 milyon

yaşında. Sizin kumsalda

gördüklerinizden bir

farkı var mı? 
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Sevgili çocuklar,

yaşayan fosiller,

canlıların aşamalarla

birbirlerinden

türemediklerini, hiçbir

şekilde evrimleşmedik-

lerini gözler önüne

sermektedir.



Hamam Böceği

Sevgili çocuklar, benim hakkımda biraz sonra öğ-

renecekleriniz size Charles Darwin'in ortaya attığı ev-

rim teorisinin ne kadar büyük bir yalan olduğunu

gösterecek. 

On milyonlarca yıldır varlığını devam ettiren bir

böcek ailesine aitim. Günümüzden tam 128 milyon yıl

önce yaşadım, ama artık bir fosilim. Taa o zamandan

bu zamana evrimcilerin yalanlarını ifşa etmek için

geldim. Her türlü hava akımına, en küçük harekete

karşı duyarlı uzantılarım, çok mükemmel kanatlarım

ve nükleer radyasyona dahi dayanıklı olan bir kabu-

ğum var. Aynı bugün dünyanın dört bir yanında ya-

şayan akrabalarım gibi. Ayrıca yanımda bir hamam
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Resimlerde de

gördüğünüz gi-

bi 128 milyon

yıl önce yaşa-

yan hamam bö-

cekleriyle bu-

gün yaşayan

hamam böcek-

leri arasında

hiçbir fark yok. 

Fosiller her zaman

taşlaşarak meydana

gelmez. Bazen de ağaçlar-

dan salgılanan reçineler,

canlının üzerini bir anda

kaplar ve içindeki canlıyı

olduğu haliyle fosilleştirir.

Bunlara amber içindeki

fosiller denir. Resimdeki

amber içindeki

hamam böceği

fosilleri gibi...



böceği arkadaşımın daha resmini göreceksiniz. Onun

yaşının da 50 milyon yıl olduğu tahmin ediliyor. O

amber içinde fosilleşmiş, ama gördüğünüz gibi ka-

natları, tüyleri, organlarına ait her türlü detayları

korunmuş durumda. Bizimle, günümüzdeki diğer ha-

mam böcekleri arasında hiçbir fark görmüyorsunuz

değil mi, çocuklar? İşte bu durumu evrimcilerin açık-

laması mümkün değil… 
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Sevgili arkadaş-

lar, bu kitapta pek

çok yaşayan fosille tanıştı-

nız. Onlar on milyonlarca yıl-

lıklar ve bizlere evrimin olmadı-

ğını, Darwin'in ve taraftarlarının

yalan söylediklerini ispatlıyorlar. Gü-

nümüzde bilim, Darwin zamanına göre

çok daha ilerledi. Darwin döneminde

olduğu gibi gerçekler artık gizlenemi-

yor. Tüm bilim dalları, Darwin'in ve Dar-

win destekçilerinin hiç istemediği bir

gerçeği sürekli olarak ortaya çıkar-

maktadır. Bu gerçek, Yaratılış Gerçe-

ği'dir. Gerçekleri gören ve evrimin ol-

madığını anlayan insanların sayısı

artmakta, evrimcilerin hikayele-

rine inanan insanların sayısı

ise azalmaktadır.



T imsah

Sevgili çocuklar, ben bir timsahım ve tam 100

milyon yaşındayım. Günümüz timsahlarından hiçbir

farkım olmadığını bilmenizi isterim. Onların da dişle-

ri, iskeletleri, vücut yapıları benimkiyle tamamen ay-

nı. Oysa evrimciler, canlıların aradan milyonlarca yıl

geçtikçe değişmeleri, farklı canlılara dönüşmeleri ge-

rektiğini söylüyorlar. Tabi ki bu hiç doğru değil. Be-

80

Harun Yahya



nim varlığım ve günümüzdeki timsahlarla birbirimi-

zin kopyası gibi olmamız, evrimcilerin ne kadar bü-

yük bir yalan söylediklerini de ortaya çıkarıyor, değil

mi? Bu durum evrimin olmadığını, canlıların birbirle-

rinden değişip türemediklerini ispatlıyor. Ayrıca

Allah'ın tüm canlıları bugünkü halleriyle yoktan var

ettiğini gösteriyor. Hiçbir canlı değişime uğramamış,

farklı canlılara dönüşmemiştir. İlk var oldukları hal-

leriyle bugüne kadar

gelmişlerdir. Bu durum,

Allah'ın mükemmel ya-

ratışının çok güzel

delillerinden biridir. 
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Bundan 100 milyon yıl önce

yaşamış olan timsahlar,

günümüzdeki timsahların

sahip olduğu tüm özellikle-

re sahiptiler. Evrimcilerin

iddia ettiği gibi ilkel değil-

lerdi, yarı gelişmiş organ-

ları vs yoktu. Herşeyleriyle

tam ve kusursuzdular. 



Ginkgo Ağacı  Yaprağı

Ben 50 milyon yıl önce yaşamış olan bir ginkgo

ağacı yaprağıyım. Burada benim fosilimin resmini ve

üstünde de bugünkü ginkgo ağacı yaprağını görüyor-

sunuz. Bunu gördükten sonra sakın evrimcilerin sizi

bitkilerin evrim geçirdiği konusunda kandırmasına

izin vermeyin. Allah

tüm ayrıntılarımla beni

eskiden nasıl var ettiy-

se günümüzde de aynı

mükemmellikte yarat-

maktadır.
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50 milyon yıldır en küçük değişikliğe

uğramamış olan ginkgo yaprakları

Yaratılış'ın delillerindendir.



Çınar  Yaprağı

Çınar ağaçlarına çok yerde rastlamak mümkün-

dür. Ben de bir çınar ağacının yaprağıyım. 50 milyon

yaşındayım ve günümüzdeki çınar ağaçlarının yap-

raklarından hiçbir farkım yok. İsterseniz gidin bir

bakın, aynı olduğumuzu göreceksiniz. Allah bizi her

ayrıntımızla milyonlarca yıl arayla benzer şekilde ya-

rattı. Çünkü biz yapraklar hiçbir evrim geçirmedik.

İşte ben de bunun ispatlarındanım.
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Bundan 50 milyon yıl önce yaşamış olan çınar ağacı

yaprakları günümüzdekilerle tıpatıp aynıysa, bu durum-

da evrimden söz etmek mümkün değildir. Fosiller evri-

min yaşanmadığının ispatıdır. 



Semender

Sevgili çocuklar benim adım semender. Bazı tür-

lerimiz donmuş toprakların metrelerce derinlerinde,

hatta –50 derece soğukta bile yaşayabililer. Kendi-

lerini ısıtmak için vücutlarında özel bir sıvı salgılar-

lar, ancak bunu yapabilmek için biraz zamana ihti-

yaçları olur. Bu şaşırtıcı özelliğe bundan milyonlarca

yıl önce de sahiptiler, yani tıpkı benim gibi onlar da

hiçbir özelliklerini evrimcilerin iddia ettiği gibi aşa-

ma aşama kazanmadılar. Hepimiz Rabbimiz'in bizi

yarattığı şekilde var olduk. Resimde gördüğünüz fo-

silim, 125 milyon yıl sonra bilim adamları tarafından

bulundu. Böylece ben de sizlere gerçekleri anlatma

fırsatı buldum.  
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Evrimin

yaşanmadığını ispat-

layan canlılardan biri

de semenderlerdir.

Milyonlarca yıldır

aynı kalan semender-

ler, "Evrim yalandır"

demektedir. 



Çocuklar, gördüğünüz gibi benim 2000'li yıllarda

yaşayan semenderlerden hiçbir farkım yok. Hepsiyle

adeta ikiz kardeş gibiyiz. Acaba bu durumu evrimci-

ler nasıl açıklıyorlar dersiniz? Ben cevap vereyim is-

terseniz: Tabi ki açıklayamıyorlar ve evrim yalanını

söyleyerek, insanları kandırmaya devam edeceklerini

sanıyorlar. Oysa beni görenlerin artık onlara inanma-

sı mümkün değil. Siz de şunu unutmayın çocuklar, di-

ğer canlılar gibi biz de evrim geçirmedik!
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Naut i lus

Merhaba çocuklar, belki benim adımı çok azınız

biliyordur. İsterseniz önce size biraz kendimden bah-

sedeyim. Ben denizlerde yaşarım. Vücudumda aynı

denizaltılarındakine benzeyen bir dalış sistemi var-

dır. Derin sulara dalmak istediğim zaman, vücudum-

daki içi boş odacıkları suyla doldururum. Böylece çok

derinlere inebilirim. Tekrar suyun yüzeyine çıkmak is-

tediğimde ise suyu tekrar boşaltırım. Bu sayede hem

düşmanlarımdan çok çabuk kaçabilirim, hem de çok

çabuk avlanabilirim. Üstelik bir denizaltı 400 metre

dibe batabilirken, ben tam 4000 metre derinlere ka-

dar inebilirim. 
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Nautiluslar milyon-

larca yıldır değiş-

meden varlığını de-

vam ettiren, yani

evrimi yalanlayan

canlılardan biridir. 



Ben tam 114 milyon yaşındayım. Ancak siz de gö-

rüyorsunuz ki şu an yaşayan Nautiluslardan hiçbir

farkım yok. Onların da dalış hücreleri, salyangoz ka-

buğu biçiminde spiral bir vücut yapıları var. Onlar da

biyokimyasal yolla özel bir gaz üretiyorlar ve bu ga-

zı kan dolaşımıyla hücrelerine aktarıp, hücrelerinde-

ki suyu dışarı pompalıyorlar. Bundan 114 milyon yıl

önce bende de tüm bu özellikler vardı. Eğer evrimci-

lerin dedikleri doğru olsaydı, milyonlarca yıl içinde

sürekli değişip bambaşka bir varlığa dönüşmem ge-

rekirdi. Ama bugünkü akrabalarımdan hiç farkım

yok. İşte evrimcilerin cevaplayamadıkları konuların

başında da bu geliyor.

Oysa cevap çok açık: Çocuklar, evrim diye bir şey

hiç yaşanmadı. Canlı türleri hiç değişmediler, Allah

onları başlangıçta nasıl yarattıysa, milyonlarca yıl-

dır hep aynılar. Bizler bunun en açık kanıtlarındanız. 
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Su Böceğ i

Merhaba çocuklar! Mutlaka beni daha önce bir

yerlerde görmüşsünüzdür. Hatta beni gördüğünüzde

çoğunuzun aklına çizgi film karakterleri geliyordur. 

Ben ve benim gibi fosilleşerek bugüne kadar ge-

len arkadaşlarım kimi zaman bir av peşindeyken, ki-

mi zaman bir düşman tarafından avlanırken, ya da

dolaşırken farklı sebeplerle fosilleştik. Arkadaşlarım-

dan bazılarının yaşı yüz milyonlarca yıl ve her biri

dünyanın dört bir yanındaki müzelerde sergileniyor.

Benim yaşıma da inanamayacaksınız; tam 125 mil-

yon yaşındayım ve günümüz su böceklerinden hiçbir

farkım olmadığı için evrimi çürüten en önemli kanıt-

lardan biriyim. Düşünsenize ben 125 milyon yıl önce-

den geliyorum ve bugünkü su böceklerinin tamamen

aynısıyım. Yani diğer canlılar gibi su böceklerinin de

evrim geçirmediğinin çok önemli bir ispatıyım. 
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Resimdeki su böceği

fosili 125 milyon ya-

şında. Bir düşünseni-

ze, 125 milyon yıl ön-

ce yaşamış olan su

böceğiyle bugün ya-

şayan su böceği bi-

rerbir aynılar. Bu ne

anlama geliyor? Evri-

min hiçbir zaman ya-

şanmadığına...



Yarasa

Çocuklar! Bugün

sizlere çok önemli

şeyler öğretmek için

buradayım. Ben hiçbir

insanın duyamayacağı

sesleri duyabilirim. O nedenle

de çevremde olan bitenler hakkında

bilgi sahibi olmak için göze ihtiyaç duymam. Ses dal-

gaları sayesinde avımın yerini bulabilirim ve genelde

geceleri avlanmayı tercih ederim. Bu anlattıklarıma

bakıp benim şu an yaşayan bir yarasa olduğumu dü-

şünmeyin ben bir fosilim. Fosil araştırması yapan bi-

lim adamları beni buldular, laboratuvarlarına götür-

düler. Böylece yaşımın yaklaşık 50 milyon yıl olduğu-

nu öğrendiler. Onlar da fark ettiler ki, benim şu anda

yaşayan yarasalardan hiçbir farkım yok. Darwin'in
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Yarasalar hep yarasa

olarak var olmuştur, evrim

geçirmemişlerdir.

Resimdeki fosil bu

gerçeğin delilidir.



yaklaşık 150 yıl önce ortaya attığı yalanı geçersiz kı-

lan delillerden biri de benim çocuklar. Ben diyorum ki

Darwin yalan söylüyor. Benim soyum yani yara-

salar Allah'ın bizi ilk yarattığı zamandan

bu yana hiç değişmedi. Ben de ne baş-

ka hayvan türlerinden dönüşüp bu

hale geldim, ne de yıllar boyunca

değişip farklı bir şekil aldım. Hep

böyleydim ve böyle kalacağım…
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Çocuklar, yaşayan 

fosiller, canlıları Allah'ın

yarattığını ve hiçbir

canlının evrim geçirme-

diğini ilan ediyor.

Evrim doğru olsaydı, on

milyonlarca yıl önce

yaşamış bir yarasanın

değişe değişe bambaşka

bir canlıya dönüşmesi

gerekirdi. Ama böyle ol-

muyor. Milyonlarca yıl

önceki yarasa nasıl ise,

bugünkü yarasalar da

öyle. Bu durumda evrim-

den söz etmek mümkün

değildir.



Akrep  

Merhaba çocuklar, taa Brezilya'dan karşınıza

geldim. Çok çok yaşlı bir akrebim. Milyonlarca yıldır

sizlerle karşılaşmak için bekliyordum. Tahmin edeme-

yeceğiniz kadar yaşlıyım aslında, tam 125 milyon ya-

şındayım. Bir grup araştırmacı bizim oralarda kazı-

lar yapmaya başladılar. Bu kazıların sonucunda da

benim fosilimi buldular. Her yerime baktılar; iskeleti-

me, kuyruğuma, kıskaçlarıma, gözlerime… Beni ba-

yağı detaylı incelediler. Onlar da benim günümüz ak-

replerinden hiçbir farkımın olmadığını anladılar.

Eğer evrimcilerin söyledikleri doğru olsaydı, milyon-

larca yıl içinde değişe değişe bambaşka bir canlıya

dönüşmem gerekirdi. Ya da bugün yaşayan akrepleri

biraz andıran ama onlara hiç benzemeyen bir varlık

olmam gerekirdi. Ama gördüğünüz gibi 125 milyon

yıl önce yaşamış olan benimle, bugün yaşayan arka-

daşlarımın arasında en küçük bir fark dahi yok. De-

mek ki, sürekli değişerek evrimleşmek diye birşey

yok. Yıllarca evrim

teorisini savu-

nan, tüm can-

lıların zaman

içinde değiş-

tiğini, farklı

c a n l ı l a r a

dönüştüğü-

nü ve yeni
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türlerin bu şekilde oluş-

tuğunu düşünen bazı bi-

lim adamları beni gör-

düklerinde evrim teori-

sinden şüphelenmeye

başladılar. Kısa sürede

onlar da anladılar ki, ev-

rim diye birşey hiçbir

zaman gerçekleşmemiş,

canlılar ilk var oldukları,

yani  Allah'ın onları ilk

yarattığı şekilleriyle gü-

nümüze kadar değişme-

den ulaşmışlar.
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125 milyon yaşındaki

akrep fosilinin

günümüzde yaşayan

akreplerden hiçbir

farkı bulunmamak-

tadır. 



E lma Yaprağı

Merhaba! Elmayı sevmeyeniniz yoktur herhalde.

Ama eminim benim kadar yaşlı bir elma ağacı yapra-

ğıyla da bugüne kadar hiçbiriniz karşılaşmamıştır.

Bilin bakalım kaç yaşındayım? Tam 50 milyon... Eğer

beni bahçenizden alacağınız bir elma ağacı yaprağı-

ya yan yana koyarsanız, aramızda hiçbir fark olma-

dığını görürsünüz. Böylece siz de bir kez daha evrim-

cilerin yalan söylediğine tanıklık etmiş olursunuz.
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Soldaki 50 milyon yıllık elma ağacı yaprağı fosi-

li. Sağdaki de günümüze ait bir elma ağacı yap-

rağı. Bakın bakalım aralarında bir fark var mı?

Yok. Bu durum evrim olmadığının delilidir.



Kozalak

Kozalağın ne olduğunu herhalde aranızda bilme-

yen yoktur. Eğer çevrenizde çam ağacı varsa, çam

ağacının üzerinde yer alan kozalaklarını da görmüş-

sünüzdür. Ben ortalama 20 milyon yaşındayım. Açık-

ça görüldüğü gibi benim de günümüz kozalakların-

dan farkım yok. Diğer bir deyişle biz kozalaklar da di-

ğer bitkiler gibi evrim geçirmedik. Bakın ne kadar da

ayrıntılı fosilleşmiş bir görüntüm var.
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Diğer tüm canlılar gibi kozalaklar da evrim

geçirmemiştir. Bunun delili resimdeki 50 milyon

yıllık kozalak fosilidir.



Köpek Bal ığ ı

Sevgili çocuklar! Ben bir köpek balığı fosiliyim.

Ama filmlerde gördüğünüz köpek balıklarından biraz

farklıyım. Çünkü onlardan farklı bir aileden geliyo-

rum. Onlardan biraz daha küçük bir yapım var. Bizim

aileden olan köpekbalıklarına hemen hemen tüm ok-

yanuslarda rastlanabilir. Bu arada 75 milyon yaşın-

da olduğumu söylemeliyim. Evrimci bilim adamları

milyonlarca yıl boyunca hiç değişmeden kalmamı bir

türlü açıklayamıyorlar. Evrim teorisine göre bugünkü

denizlerde yaşayan köpek balıklarının atası olan bir

varlığın (yani benim) köpek balıklarından farklı ol-

ması gerekirdi. Çünkü evrimciler türlerin sürekli de-

ğiştiklerine ve sözde ilkel bir halden geliştiğine ina-

nırlar. Oysa bu düşünceleri doğru değil, çünkü doğru

olsaydı, benim günümüz denizlerinde gezen köpek

balıklarından çok farklı olmam gerekirdi. Ama benim

fosil resmimle günümüz köpek balıklarının resmi yan

yana konulduğunda hiçbir fark görülemiyor.

Bulunan tüm fosiller, evrimcilerin iddia ettikleri

gibi canlıların aşamalarla birbirlerinden türemedik-

lerini, diğer bir deyişle hiçbir şekilde evrimleşmedik-

lerini gözler önüne sermektedir. Canlılar, milyonlar-

ca yıl boyunca değişmeden kalmışlar, şu anki yapıla-

rı nasılsa, o dönemde de aynı yapılarıyla var olmuş-

lardır. 
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Denizlerin en teh-

likeli canlılarından

biri olan köpek

balığı ve 400 mil-

yon yıllık fosili,

bize köpek balıkla-

rının evrim geçir-

mediğini açıkça

göstermektedir.
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Ringa Bal ığ ı

Ben pek çok balık arkadaşımla birlikte Ameri-

ka'nın Wyoming eyaletindeki taşların içinde bulun-

dum. Taa 50 milyon yıl öncesinden geldim, ama günü-

müzde yaşayan balık arkadaşlarıma her şeyimle na-

sıl da benziyorum. Buradaki taşların içindeki tüm fo-

sil arkadaşlarım çok iyi korundu. Böylece bizim, etra-

fınızda gördüğünüz balıklara ne kadar çok benzedi-

ğimizi ve hiçbir şekilde evrim geçirmediğimizi net

olarak görebilirsiniz. Yalnızca bana değil arkadaşım

Güneş balığına da bakın… Bizler evrimcilerin tüm

dünyaya yalan söylediklerinin ispatıyız. Şimdiki ba-

lıklardan hiçbir farkımız yok.
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50 milyon yıllık

ringa balığı fosili,

evrimin yalan oldu-

ğunu gösteriyor.
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CANLILAR, MİLYONLARCA YIL

BOYUNCA HİÇBİR 

DEĞİŞİKLİĞE

UĞRAMAMIŞLARDIR. ALLAH

TÜM CANLILARI MİLYONLARCA

YIL ÖNCE DE EN MÜKEMMEL VE

KOMPLEKS ŞEKİLDE

YARATMIŞTIR, GÜNÜMÜZDE DE

YİNE MÜKEMMEL ÖZELLİKLERE

SAHİP CANLILARI ETRAFIMIZDA

GÖRÜYORUZ.
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50 milyon yıllık güneş balığı

tüm dünyaya evrimin yalan

olduğunu gösteriyor. 



Evet, ben bir güneş balığıyım. Ben de

Wyoming'deki taşların içinde 50 milyon yıldır duruyo-

rum. Sizinle karşılaşmam çok iyi oldu. Çünkü Darwin'in

yalanlarını duyurmak için çok uzun zamandır buralar-

dayım. Ama evrimciler bizim sesimizi duymamazlıktan

geliyorlar, biz ne kadar aksini söylesek de, tüm açıklı-

ğıyla gözlerinin önünde dursak da "Evrim vardır" diye

yalan söyleyebiliyorlar. Bizi görmezlikten geliyorlar.

Ama siz çok akıllısınız. Siz evrimin olmadığını bize

baktığınız anda anlarsınız. Fosiller gösteriyor ki, 200

milyon yıllık bir balık da, 100 milyon yıllık bir balık da,

50 milyon yıllık balıklar da, günümüzdeki balıklar da

tamamen birbirlerinin aynı. Milyonlarca yıl geçmesine

rağmen hiçbir dönemde değişiklik geçirmemişler. Hep

aynılar. Bu da evrimcilerin insanlara yalan söyledikle-

rinin ispatı. Yüce Rabbimiz tüm balıkları birbirine ben-

zer özelliklerle yaratmıştır. 
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Güneş  Bal ığ ı



Denizat ı

Ben İtalya'nın Rimimini bölgesinde yaşayan bir

denizatıyım. 36 milyon yaşındayım. Benim türümdeki

denizatlarına günümüzde dünyanın çeşitli yerlerinde

rastlanılabiliyor. Yani biz denizatları Allah'ın bizi ilk

yarattığı zamandan beri hiç değişmedik, Darwinistle-

rin iddia ettikleri gibi evrim de geçirmedik. 

106

Harun Yahya



Adnan Oktar

107

36 milyon yıllık

denizatı fosili, bir

Yaratılış delilidir. 

Yeryüzü, içinde milyonlarca yıl-

lık fosilleri barındıran mükem-

mel bir koruyucudur. Yeryü-

zünün her bir yanından

toplanmış sayısız fosil, çok

önemli bir gerçeği göster-

mektedir: Tüm varlıklar

Yüce Allah'ın eseridir. 



Söğüt  Ağacı  Yaprağı

Söğüt ağacı genelde herkes tarafından bilinen ve

tanınan bir ağaçtır. Özellikle su kenarlarında beni

görmeniz mümkündür. Ben 50 milyon yıllık bir söğüt

ağacı yaprağıyım. Evrimin yaşanmadığına dair önem-

li kanıtlardan biri de benim. 
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Hayvanlar gibi bitki-

ler de evrim geçirme-

miştir. Etrafınızda

gördüğünüz her bitki,

Yüce Allah'ın eseridir.

Bunun en önemli de-

lillerinden biri fosil-

lerdir. 



Sumak Bitk is i  Yaprağı  

Merhaba arkadaşlar ben bir sumak bitkisi yapra-

ğıyım. Sumağın ne olduğunu bilirsiniz. Eğer duyma-

dıysanız annenize sorun size göstersin. Büyük ihti-

malle evinizde sumak vardır. İşte ben yemeklere ek-

lenen sumak bitkisinin yaprağıyım. Ben de yaklaşık

50 milyon yıllık bir fosilim ve ben de evrimi çürüten

bir delilim. Evrimciler bitkilerin de diğer canlılar gibi

evrim geçirdiğine inanıyorlar. Oysa böyle bir şey ol-

madı. İşte yaklaşık 50 milyon yıl önceki halimle kar-

şınızdayım. Tıpkı bugünkü sumak bitkisinin yaprakla-

rı gibiyim. Yani ev-

rimciler açıkça yalan

söylüyorlar.
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Levrek

Ben levrek balığıyım. 50 milyon yıldır bu taşın

içinde duruyorum. Şimdi gidip bir levrek balığına

baksanız ikimizin arasında hiçbir fark olmadığını gö-

receksiniz. Biz levrekler hiçbir değişikliğe uğramadan

50 milyon yıl öncesinden günümüze kadar geldik. Bu

geçen süre içinde pullarımız kabuklara, solungaçları-

mız akciğere, yüzgeçlerimiz ayağa dönüşmedi. Hep

aynı kaldık. Balık olarak yaratıldık, balık olarak so-

yumuz devam etti. Benim türümün günümüzde Ku-

zey yarım küredeki sularda ve Asya, Avrupa ve Yeni

Zelanda'da yaşayan türleri de bulunmaktadır. Şimdi

Darwin'in yalan söylediğini, sizi aldatmaya çalıştığını

daha da iyi anladınız değil mi?
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On milyonca yıldır de-

ğişmeyen yapılarıyla

levrekler, evrimin tüm

iddialarına meydan

okumaktadır. 



Vatoz  Bal ığ ı

Çocuklar, hayatınızda hiç vatoz balığı gördünüz

mü? Görmediyseniz işte karşınızda bir vatoz balığı

fosili. Evet, ben 50 milyon yıllık bir fosilim, ama şu an

yaşayan akrabalarımdan hiçbir farkım yok. Tam 50

milyon yıl Wyoming'de, Green River'da zaman geçir-

dim. Beni iyi incelerseniz fosil olarak mükemmel bir

şekilde korunduğumu göreceksiniz. Özellikle de kuy-
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Evrimciler, 95 milyon yıl önceki bir keman vatozunun bu-

günkü keman vatozlarıyla aynı olması karşısında hiçbir

mantıklı

açıklama

yapamazlar.

Çünkü bu

durum, evri-

mi yalanla-

yan çok

açık bir bil-

gidir. 



ruklarımın ucunu inceleyin, bakın ne kadar çok detay

var. Şimdi de size bir başka vatoz arkadaşımı tanıt-

mak istiyorum. O benden çok daha yaşlı bir vatoz. Tü-

rü de biraz farklı. Onlara şekilleri nedeniyle keman

vatozu deniliyor. Bilim adamları onun 95 milyon yaş-

larında olduğunu söylüyorlar. Kendisi günümüz de-

nizlerinde yaşayan vatozların sahip oldukları tüm

özelliklere sahip. Bu yüzden evrimcilerin onu gördük-

ten sonra söyleyebilecekleri hiçbir şey kalmıyor. Dola-

yısıyla artık teorilerini savuna-

mayacak ve böyle saçma

bir teoriyi bu kadar za-
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Bu vatoz fosili (50 mil-

yon yaşında), günümüz

denizlerinde yaşayan va-

tozların sahip olduğu

tüm özelliklere sahiptir.

50 milyon yıllık bu canlı,

evrimin tamamen bir ha-

yal ürünü olduğunu

açıkça göstermektedir. 



man savundukları için utanacaklar. Bir de bugün ya-

şayan vatoz balıklarına bir bakın. Şaşırdınız, değil

mi? Onlarla benim ya da arkadaşımın arasında hiçbir

fark yok. Yani Darwin'in iddiası kesinlikle doğru de-

ğil. Bugünkü vatoz balıklarının aynısı olan ben, 50

milyon yıl öncesinden size bunu söylemeye geldim.
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Arkadaş-

lar, eğer evrimci-

ler doğruyu söylüyor olsaydı

bu kitapta gördüğünüz fosillerin

hiçbiri bugünkü canlılara benzemez-

di. Bu fosillerde üç gözü olan, kulağı-

nın yerinde ağzı bulunan, yüzgeçleri

henüz gelişmemiş, bazı organları olma-

yan gibi bir sürü garip canlı görmemiz

gerekirdi. Ama gördüğünüz tüm fosiller-

de canlılar tüm özellikleriyle tam ve

kusursuz olarak var. Bu

da evrimin olmadığı

anlamına gelir.



Kar ides

Merhaba arkadaşlar, ben de size kendimi tanıta-

yım: Ben bir karidesim. Bilmiyorum daha önce hiç ka-

rides görmüş müydünüz? Ben bildiğiniz gibi, denizler-

de yaşayan bir canlıyım. Ama şimdi artık canlı değil,

bir fosilim. Üstelik  208-146 milyon yıl öncesine ait

bir fosilim ve diğerleri gibi benim de size bazı önem-

li haberlerim var: 

Sevgili arkadaşlar, Darwin'in teorisine inanan in-

sanlar bugünkü karideslerin benzerlerinin milyonlar-

ca yıl önce de yaşadığına inanmıyorlar. Onlara göre

bugünkü karideslerin ataları farklı canlılardı. Ama

bakın ben buradayım, milyonlarca yıl önceden fosil-

leşmiş bir şekilde sizin zamanınıza geldim. Benim

varlığım Darwin ve arkadaşlarının yalan söylediğini

kanıtlıyor. Bu nedenle sizi hiç kimse bu konu-

da kandıramaz. Çünkü artık milyonlarca

yıl öncesine ait bir karides arkadaşınız

olan ben varım. Benim resmimin yabir
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Bundan 200 milyon yıl önce de, 150 milyon yıl ön-

ce de, 125 milyon yıl önce de yaşamış olan kari-

desler hep birbirinin aynısıdır. Demek ki, "Canlılar

sürekli değişiyor", "Aşama aşama değişerek gelişi-

yor" diyen evrimciler doğruyu söylemiyor. Fosil-

ler, canlıların hiç değişmediğinin yani evrim ge-

çirmediğinin ispatıdır.



başka karides arkadaşımın resmini

göreceksiniz. O da tam 150 milyon yaşında.

İkimizin de resmini inceleyebilirsiniz. İkimizin resmi-

ni günümüzdeki  karideslerle mutlaka kıyaslayın.

Böylece evrimin yaşanmadığını kendi gözlerinizle

görmüş olacaksınız.  

Ayrıca iki karides arkadaşımın daha resimlerini

göreceksiniz. Onlar da benim gibi fosiller. İkisi de 125

milyon yaşında. Onları da günümüz karidesleriyle

karşılaştırabilirsiniz. Aralarında hiç fark olmadığına

kendi gözlerinizle şahit olun. 

Tatarc ık

Merhaba arkadaşlar, ben bir tatarcığım, yani kü-

çük bir sinek türüyüm. 125 milyon yıl önce yaşamış-

tım, şimdi artık bir fosilim. Resimde de benim fosili-

mi görüyorsunuz. Bizler gayet iyi korunarak bu döne-

me kadar gelebildik. Uzmanlar bizi günümüzde yaşa-

yan benzerlerimizle kıyasladıklarında arada hiçbir

fark göremediklerini söylüyorlar. Çocuklar farkın-
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daysanız Allah sizlere gerçekleri göstermek için biz-

lerin fosillerini milyonlarca yıldır saklamış ve şimdi

araştırmacılar bizleri bulduğu için sizler de gerçekle-

ri öğrenmiş oluyorsunuz: Evrim yoktur, tüm canlılar

milyonlarca yıl önce nasıl görünüyorlarsa, şimdi de

aynı şekilde görünüyorlar... At her zaman attı, sinek

her zaman sinekti, papatya her zaman papatyaydı,

sincap her zaman sincaptı, insan her zaman insandı.

Adnan Oktar
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Tatarcıklar da evrimin yalan

olduğunu söylüyor. Fosildeki

tatarcığı detaylı inceleyin,

bugün yaşayanlardan farkı

var mı? Yok. İşte bu,

evrimin olmadığını

gösteren en önemli

delillerdendir.
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Sevgili çocuklar; evrim, delilleri gizleyerek, insan-

ları aldatarak ayakta tutulmaya çalışılan sahte bir

teoridir. Yeryüzü, günümüz canlılarının milyonlarca

yıllık fosil örnekleri ile doludur. Bunların çok büyük

bir kısmı bulunmuştur. Bu fosiller pek çok ülkenin

müzelerinde ve konuyla ilgili üniversitelerinde sergi-

lenmektedir. Buralarda milyonlarca yıllık örümcek,

karınca, sinek, akrep, yengeç, kurbağa ve daha pek

çok soyu tükenmiş veya tükenmemiş canlı fosillerin-

den milyonlarcası vardır. Ancak bunların sayıca çok-

luğu kitaplara ve gazetelere pek yansıtılmaz, bilim-

sel dergi ve söyleşilere konu olmaz. 

Peki bunun nedeni nedir? 
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Bunun nedeni, bulunan her fosilin, evrimi yıkan

bir delil olmasıdır. Bu nedenle evrimciler bazen bu

delilleri insanlardan saklama yoluna gitmişlerdir. 

Evrimcilerin şimdiye kadar pek çok sahtekarlığı

ortaya çıkmıştır. Aşağıda verdiğimiz örnek ise en

önemlilerindendir:

ABD'nin ünlü müzelerinden birinde yönetici ve pa-

leontolog olan Charles Doolittle Walcott evrim sahte-

karlıklarını yapan kişilerden biridir. Walcott, Kana-

da'nın Burgess bölgesinde fosil araştırmaları yapı-

yordu. 31 Ağustos 1909 günü, Walcott, çok önemli

bir delil ele geçirdi: Günümüzden yaklaşık 530 milyon

yıl önce, bugün var olan tüm canlıların aynı anda ve

aniden ortaya çıktıklarını gösteren kanıtlarla yüz yü-

zeydi. 530 milyon yıl öncesinde yaşamış canlılara ait

fosiller... Bu fosiller Darwin'in teorisi için yıkıcı bir

darbe olmuştu. Ancak Walcott, elde ettiği fosilleri bi-

lim dünyasına açmak yerine, gizlemeye karar verdi.
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Çünkü Walcott koyu bir Darwinistti.

Evrim teorisine göre 530 milyon yıl

öncesine ait olan fosillerin çok basit

ve evrimcilerin ifadeleriyle "ilkel" ol-

maları gerekirdi. Fakat bulunan fo-

siller hiç de evrimcilerin beklediği gi-

bi değildi. Bu fosillerin günümüzde

yaşayan yengeç, deniz yıldızı, solucan

gibi canlılardan hiçbir farkı yoktu. Hep-

si aynı bugünkü gibi gelişmiş canlılardı.

Walcott, elde ettiği fosillerin evrim teorisi

için büyük bir sorun oluşturacağından emin

olduğundan bunları açıklamak yerine gizle-

di. Bunları dünyaya açıklamak yerine, çalış-

tığı müzenin çekmecelerinde unutulmaya

bıraktı. Aradan 75 yıl geçtikten sonra

araştırmacılar müzenin çekmecelerin-

de unutulmuş bu fosilleri buldular

ve çok şaşırdılar. Çünkü bu fosil-
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lerin varlığı evrimin yaşanmadığının ve tüm can-

lıları Allah'ın yarattığının açık kanıtıydı.  

Sevgili çocuklar, işte evrim

böyle bir teoridir. Evrimcilerin

bunun gibi daha pek çok sah-

tekarlıkları olmuştur. Burada

sizlere yalnızca bir örnek anlat-

tık. Her fırsatta insanları aldat-

maya, yanıltmaya çalışmışlardır ev-

rimciler. Oysa bilimsel delilleri gizleyen, bi-

limselliği sahtekarlık ve aldatmaca ile sağlamaya ça-

lışan bir teori, zaten geçersizdir. Evrimciler de açıkça

bilmektedirler ki, ele geçen tüm bilimsel deliller, "ev-

rim süreci" iddiasının yalnızca bir masaldan ibaret

olduğunu göstermiştir. Müzelerdeki bu örneklerin ta-

mamı doğru bilgilerle insanlara gösterilse, gerçekle-

rin ne olduğu anlaşılacaktır. Ancak

çoğu bilim adamı, evrim teorisi-

ni ortadan kaldıracak böyle

bir girişime cesaret edeme-

mektedir. 
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Yengeç

Beklemekten yoruldum arkadaşlar, az kalsın bana

sıra gelmeyecek zannettim. Ben bir yengecim. Yaşım

37 ile 23 milyon yıl arası olarak hesaplandı. Burada

aklınızda kalması gereken en önemli nokta benimle,

günümüz yengeçleri arasında hiçbir fark bulunmama-

sı. Yani yengeçler evrimcilerin iddia ettiği gibi başka

bir canlıdan evrimleşmemiştir. Görüldüğü gibi milyon-

larca yıl önce de günümüz yengeçleriyle tamamen ay-

nı özelliklere sahip yengeçler yaşamıştır. Ben bunun

en açık kanıtıyım. Amacım da sizi bu konuda bilgilen-

dirmek. Sakın unutmayın: Canlılar, Darwin'in ya da on-

dan sonra gelen diğer evrimcilerin iddia ettikleri gibi

evrimsel bir gelişim göstermemişlerdir. Bu kitapta da

örneklerini gördüğünüz gibi milyonlarca yıl önce yaşa-

yan yengeçlerle şimdi yaşayan yengeçler, milyonlarca

yıl önce yaşayan karideslerle şimdi yaşayan karides-

ler, milyonlarca yıl önce yaşayan

balıklarla günümüzde yaşayan

balıklar birbirinin aynıdır. Ev-

rimcilerin söyledikleri gibi ilkel-

den gelişmişe doğru bir sırala-

ma yoktur. 

Harun Yahya

Bakın benimle
bugün yaşayan
yengeçler tıpa-
tıp aynı. Evrim-
ciler bu durumu
asla açıklaya-
maz.
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Yusufçuk

Merhaba ben bir

yusufçuk fosiliyim.

Bundan 175 milyon

yıl önce Almanya'nın

Bavyera bölgesinde

yaşadım. Benim as-

lında çok ilginç özellik-

lerim var. Bir ara ansiklopedi-

den benimle ilgili bilgi edinmelisiniz. Sahip olduğum

özellikleri duyunca çok şaşırabilirsiniz. Ayrıca unut-

mayın ben de evrimi çürüten kanıtlardan biriyim.

Çünkü ben 175 milyon yıl önce yaşadığım halde günü-

müz yusufçuklarıyla aynı

özelliklere sahibim.

Bu da demek olu-

yor ki yusufçuklar

evrim geçirmemiş-

ler.  Allah bizi  ilk

nasıl kusursuz

olarak yarattıy-

sa bugün de öy-

leyiz. 

Adnan Oktar

Evrim olmadığını
söylemek için bu-
radayım. Eğer ev-
rim geçirmiş ol-
saydım, bugünkü
akrabalarıma hiç
benzememem gere-
kirdi. 
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Kurbağa

Çocuklar ben bir kurbağayım. Hem de 50 milyon

yaşında bir kurbağa. Bundan 50 milyon yıl önce fosil-

leştim. Sonra fosillerimi insanlar buldu ve beni müze-

de sergilemeye başladılar. Ama ben böyle olmasına

çok seviniyorum, çünkü bu fosil halimle tüm insanla-

ra gerçeği gösteriyorum. Bazı insanlar beni ve benim

gibi fosilleşmiş diğer arkadaşlarımı görmeden önce

canlıların evrimleşerek oluştuğunu düşünüyorlardı.

Ama bizleri görünce anladılar ki, şu an yaşa-

yan canlıların tıpatıp aynıları bundan mil-

Harun Yahya
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yonlarca yıl önce de vardı. Evrim teorisi doğru söyle-

seydi, o zaman benim ve benim gibi milyonlarca fosi-

lin var olmaması gerekirdi. Ama evrimciler bizi gör-

mezden gelseler de biz varız!

Adnan Oktar

Diğer hayvanlar gibi kur-
bağalar da evrim geçirme-
miştir. Oysa evrimciler
kurbağaların balıklardan

evrimleştiğini söylemektedir. Bilinen en eski kurbağalar, balık-
lardan tamamen farklıdır ve kurbağa olarak yaratılmışlardır. Gü-
nümüzdeki kurbağalarla da aynı özelliklere sahiplerdir. 
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Balon Bal ığ ı

Arkadaşlar, bundan 95 milyon yıl önce şimdi Lüb-

nan olan bölgede yüzüyordum. O zamandan bu yana

fosilleşip kalmam çok ilginç değil mi? Ama sizin za-

manınıza yetişebildiğim için çok mutluyum. Çünkü

böylece sizler de bundan 95 milyon yıl önce aynı gü-

nümüzün balıkları gibi balıkların yaşadığını ve ev-

rimcilerin aslında insanları aldattığını öğrenmiş olu-

yorsunuz. Çünkü bildiğiniz gibi evrimciler yüz milyon-

Harun Yahya

Bizler herhangi bir
canlıdan türeye-
rek, kör tesadüfler
eseri meydana gel-
medik. Diğer tüm
canlılar gibi bizi
de Yüce Allah ya-
rattı. 95 milyon
yıldan beri hiç de-
ğişmemiş olmamız
bu gerçeğin kanıtı-
dır.
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larca yıl önce ortaya çıkan omurgasız deniz

canlılarının, on milyonlarca yıllık zaman dilimleri

içinde balıklara dönüştüklerini iddia ederler. Ancak

bu omurgasızlar ile balıklar arasında bir evrim oldu-

ğunu gösterebilecek hiçbir ara geçiş formu yoktur.

Bu şu demektir, omurgasız canlılar şayet evrimcilerin

iddia ettiği gibi balıklara dönüşmüş olsaydı, aradaki

geçiş aşamasında yarı balık yarı omurgasız canlılar

oluşmalıydı. Dolayısıyla bunların fosillerinin de günü-

müze kadar gelmiş olmaları gerekirdi. Ama fosil ka-

yıtlarına baktığınızda bu tip canlılara ait fosillere

rastlamanız asla mümkün değil. Bunlardan tek bir

tane bile yok. Oysa benim gibi pek çok balık türüne

sürekli rastlayabilirsiniz. Kısacası benim ve arkadaş-

larımın varlığı evrimi çürüten önemli delillerdendir. 

Den iz  İğnes i

Çocuklar ben bir deniz iğnesiyim. Görünümüm bi-

raz iğneyi andırıyor, bu yüzden böyle bir ismim var.

Araştırmacılar çok uzun yıllar sonra fosilimi bulup,

beni sergilemeye başladılar. Ben de faydalı bir işe ya-

radığım için seviniyorum.

Böylece insanlar de-

niz iğnelerinin de

evrimleşmedikle-

rini, milyonlarca

yıl önce de aynı

olduklarını anlı-

Adnan Oktar
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yor, görüyorlar. Hepimizin bugünkü arkadaşlarımızla

aynı özelliklere sahip olduğumuzu öğrenmiş oluyor-

lar. Resmime iyice bakarsanız günümüzdeki deniz iğ-

nelerinden bir farkım olmadığını görürsünüz. Biz ya-

şayan fosiller, evrim teorisini çürüten en önemli de-

lillerden biriyiz. Bu nedenle bizim hakkımızdaki bilgi-

leri çok iyi öğrenin.

Harun Yahya

Bir deniz iğne-
siyim ve hep
balık olarak
var oldum. Ev-
rim geçirerek
balığa dönüş-
medim. Bakın
fosilim de aynı
şeyi söylüyor. 

SAYILARI MİLYONLARI BULAN 

YAŞAYAN FOSİLLER EVRİMİ 

REDDETMEKTEDİR
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Kaplumbağa

Merhaba sevgili çocuklar ben bir kablumbağa-

yım. Herhalde bugüne dek pek çok kez kaplumbağa

görmüşsünüzdür. Hatta belki de kablumbağa ile oy-

namışsınızdır.  Bizi insanlar ge-

nelde severler. Çok ağır hare-

ket ettiğimiz için bazen espri konusu olduğumuz da

olur.  Size yaşımı söylemeyi unuttum. Yaşımın 5 ila

1.8 milyon yıl olduğu hesaplanıyor. Yani aslında ba-

yağı yaşlı bir kaplumbağayım. Arka sayfada resmini

göreceğiniz iki arkadaşım daha var. Onlar da benim

Adnan Oktar
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gibi kaplumbağa. Fosil arkadaşlarımdan biri 140 mil-

yon diğeri ise 120 milyon yaşındalar. Burada önemli

olan nokta benim ve arkadaşlarımın günümüz kab-

lumbağalarından farklı olmayışımız. Yani evrim te-

orisinin geçersizliğini anlatırken bizleri de delil ola-

rak verebilirsiniz. Bizler önemli delilleriz… 

Harun Yahya

Tarih boyunca yaşamış tüm
kaplumbağalar, günümüzde-
kilerle ve birbirleriyle aynı-
dır.
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Mayıs  S ineği

Ben de bir Mayıs sineğiyim. Bilim adamları 125

milyon yaşında olduğumu düşünüyorlar. Günümüzde-

ki Mayıs sinekleriyle ben tamamen aynıyız. İsterseniz

siz de inceleyin... Allah Mayıs sineklerini ilk nasıl ya-

rattıysa, hiç değişmeden günümüze kadar o şekilde

gelmişler. Yani biz Mayıs sinekleri de diğer canlılar

gibi evrim geçirmedik. 

Adnan Oktar

125 milyon yıldır de-
ğişmeyip aynı kaldı-
ğımızı gören hiç kim-
se bizim evrim geçir-
diğimizi söyleyemez.
Bizler evrimi yalanla-
yan delilleriz.



Geko  

Size biraz kendimle ilgili bilgi vereyim. Ben bir

kertenkele türüyüm. Benim en önemli özelliğim ayak

parmaklarımın her birinin dış yüzeyinde bulunan ya-

pışma sistemidir. Tek bir ayağımda 2 milyar tüycük

var. Bu sayede her türlü yüzeye rahatlıkla yapışabili-

rim. Bu yapışma sisteminin en önemli özelliği ise

kumda da yürüsem bu yapışma işlevinin bozulmama-

sı. Çocuklar, siz yazın kumda yürüseniz ayaklarınıza

kum yapışır ama bende böyle bir şey olmuyor. Kum-

da yürüdükten sonra camda da rahatça yürüyebili-

yorum.  

Benim ağırlığım 100 gram kadar, yani çok küçük

bir canlıyım. Parmaklarımdaki yapışma sisteminde

kendi ağırlığımın 1200 katı kadar yapışma kuvveti
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Yaklaşık 200
milyon yıllık
olan bu geko
fosili, evrimin
yaşanmadığı-
nın delillerin-
den biridir.



bulunuyor. Bu 80 kg bir insanın parmaklarıyla 10

tonluk bir tırı kaldırmasına eşdeğer.

Gördüğünüz gibi çok sık rastlanmayan, ilginç

özellikleri bulunan bir canlıyım. Milyonlarca yıl önce

yaşadım ve şimdi de karşınızdayım. Bugün yaşayan

gekoların tamamen aynısıyım. İşte size evrimin ol-

madığına dair bir delil daha…

Adnan Oktar
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Çocuklar, bu kitapta

görünen fosillerin ta-

mamı, günümüzde yaşa-

yan canlılara aittir. Bu

gerçek, Darwinizm'in

sahte bir teori olduğu-

nu ispat etmektedir. 

Her şeyi yoktan yarat-

maya gücü yeten Allah,

her bir canlıyı, üstün

özellikleriyle dilediği

zamanda ve

dilediği

şekilde

yaratır. 
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Istakoz

Herhalde ıstakozun ne olduğunu biliyorsunuzdur.

Ben de bir ıstakozum. Yaşımın 144-65 milyon yıl civa-

rında olduğu tahmin ediliyor. Yani çok yaşlıyım. Ama

çocuklar düşünsenize bundan milyonlarca yıl önce

yaşayan ıstakozlarla günümüz ıstakozları tamamıy-

la aynı. Bizler evrim geçirmedik. Bu konuda sizi kim-

senin aldatmasına izin vermeyin. Elinizde kesin ka-

nıtlar var. Şayet size birisi ıstakozların evrim geçirdi-

ğini söylerse hemen çıkartıp benim resmimi gösterin.

Çok utanacaklardır ve bir daha evrimi savunamaya-

caklardır.

Harun Yahya

Bugünkü ısta-
kozlar nasılsa,
bundan yakla-
şık 140 milyon
yıl önce de öy-
leydi.
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Yı lan Y ı ld ız ı

Merhaba ben de 380 milyon yaşındayım. Benim

ve bir sonraki sayfadaki arkadaşımın resmine dik-

katlice bakarsanız günümüz deniz ve yılan yıldızları-

nın aynısı olduğumuzu hemen anlarsınız. Demek ki

deniz yıldızları da, yılan yıldızları da diğer canlılar

gibi kesinlikle evrim geçirmediler. Bu durumda evrim-

cilerin yalan söyledikleri ve insanları kandırdıkları

anlaşılıyor. Çünkü dünya üzerinde benim gibi çok

Adnan Oktar

380 milyon yıl-
dır en küçük
değişiklik dahi
geçirmeyen yı-
lan yıldızları
evrim teorisini
yerle bir et-
mektedir.
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fazla fosil bulunmakta. Çocuklar, bunları göre göre

hala evrimcilerin bu yalana devam etmeleri aslında

çok yanlış bir davranış. Ama gerçeği bildiğiniz için siz

bu hataya düşmezsiniz. Dikkat edin çevrenizdeki ar-

kadaşlarınız ve yakınlarınız da bu hataya düşmesin-

ler. Onlara da bu kitapta öğrendiğiniz gerçekleri an-

latın. Unutmayın! Allah tüm canlıları ayrı ayrı yarat-

mıştır, hiçbir canlı bir diğerine dönüşmemiş, evrim-

leşmemiştir. 

Deniz  Y ı ld ız ı   

Aranızda deniz yıldızı fosili görmüş olanlar var-

dır. Ben de bir deniz yıldızıyım. Diğer örneklerde de

gördüğünüz gibi çocuklar, 21. yüzyılda dünyada ya-

Harun Yahya
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şayan deniz yıldızlarıyla milyonlarca yıl önce yaşa-

mış deniz yıldızları arasında hiçbir fark yoktur. Ama

evrimciler bunun tersini söylemektedirler. Onlara gö-

re başta deniz yıldızları yoktu, deniz yıldızları başka

hayvanlardan evrimleşmişlerdi. Ne kadar da saçma

değil mi? Gördüğünüz gibi ben 420 milyon yıl önce ya-

şamış bir deniz yıldızıyım, bugünkü deniz yıldızları-

nın atasıyım ve onların aynısıyım. 

Adnan Oktar

Resimdeki deniz
yıldızı fosili
tam 420 milyon
yaşında. Bir
düşünsenize
bunca zamandır
hiç değişmemiş,
yani evrim
geçirmemiş.
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Deniz  Kestanes i

Hey! Az önce deniz yıldızıyla tanıştınız. Ben de

onun bir arkadaşıyım, adım deniz kestanesi. Denizler-

de yaşıyordum, ama artık canlı değilim yalnızca bir

fosilim. Üstelik yaşımın 206-144 milyon yıl arasında

olduğu tahmin ediliyor. Yani çok çok yaşlıyım. Ben de

arkadaşım gibi canlıların evrim geçirmediğinin önem-

li bir kanıtıyım. Şimdi hayatta olan akrabalarım deniz

kestaneleri, benimle tamamen benzer özellikler taşı-

yorlar. Görseniz ayırt edemezsiniz. Yani evrimciler her

zaman olduğu gibi insanları kandırmaya çalışıyorlar!

Çünkü evrimciler tüm canlı türlerinin hayali bir ortak

atadan geldiklerini ve birbirlerinden evrimleştiklerini

iddia ederler, ancak aslında bütün canlı türlerini

Allah ayrı ayrı yaratmıştır. Kuş, kelebek, panda, kedi

ve daha pek çok hayvanın birbirinden farklı pek çok

özelliği vardır, hiçbiri birbirinden türememiştir.

Harun Yahya
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Okap i  

Benim adım Okapi, resmimden de anlaşılacağı

üzere ata benziyorum. Biraz da zebraya. Çok uzun

yıllar boyunca evrimciler benim soyu tükenmiş bir

hayvan olduğumu iddia ettiler. Hatta daha da ileriye

gidip, benim atın milyonlarca yıl yaşındaki dedesi,

yani atın evrimi aşamalarından biri olduğum yalanı-

nı söylediler. Ancak onların bu yalanlarının ortaya

Adnan Oktar

Deniz kestaneleri evrime
meydan okuyor, evrimin
yaşanmadığını söylüyor.
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çıkması çok uzun sürmedi. 1901 yılında bir akrabam

aniden onların karşısına çıktı. Hem de canlı bir şekil-

de. 

Evrimciler bu durum karşısında ne kadar şaşırdı-

lar tahmin edemezsiniz. Benim fosilimle şimdi karşıla-

rına çıkan akrabalarımın birebir aynı olduğunu gör-

düklerinde, yıllardır insanları hayali hikayelerle kan-

dırdıkları ortaya çıktı. Akrabalarımın günümüzde ha-

la yaşıyor olması, evrimcilerin atın evrim geçirdiği ko-

nusunda yalan söylediklerini ispatlamış oldu. Allah

milyonlarca yıldır beni hiçbir değişime uğratmadı, be-

nim türümdeki tüm canlıları da en mükemmel şekilde

yarattığı gibi.  

Harun Yahya

Evrimciler yıllarca benim
soyu tükenmiş bir canlı
olduğumu, sözde evrimin bir
delili olduğumu söyleyip in-
sanları kandırdılar. Sonra
birden karşılarına çıktım ve
hiç evrim geçirmeden hep
aynı kaldığım anlaşıldı.
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Evrimciler birbirinden farklı boy ve

cinslerdeki at fosillerini boy sırasına

göre dizmiş, sonra da bu hayvanla-

rın birbirlerinden evrimleştiklerini

iddia etmişlerdir. Onlara göre bu

serideki hayvanlar zaman içinde

birbirlerine dönüşmüşlerdir. Üste-

lik yıllar boyunca doğa tarihi

müzelerinde sergilenen bu şema,

evrime bir delilmiş gibi ders ki-

taplarında bile anlatılmıştır.

Ancak bugün pek çok evrimci,

bu şemanın ve dolayısıyla

atın evrimi konusunda anla-

tılan bu hikayenin geçersiz-

liğini açıkça kabul etmek

zorunda kaldı. Birçok ev-

rimci de bunun tümüyle

göz boyamaya dayanan

bir sahtekarlık olduğunu

itiraf etti.

Atın evrimi senaryosuna

dahil edilmiş olan tüm

canlılar birbirinden

farklı canlılardır. Bu

sıralamaya dahil edilen

ve soyu tükendiği iddia

edilen Okapi isimli

canlının günümüzde ya-

şayan örneğinin bulunma-

sı da hayali at serisini bir

kez daha tamamen geçersiz

kılmıştır.

ATIN EVRİMİ YALANI



Vişne Ağacı  Yaprağı  

Arkadaşlar, benim meyvelerimi çok iyi tanırsınız.

Ben de günümüzdeki vişne yapraklarıyla aynı özellik-

leri taşıyan bir yaprağım. Bilim adamları benim 50

milyon yaşlarında olduğumu tahmin ediyorlar. Gör-
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Pek çoğunuzun severek içtiği vişne suyu, vişne ağacının
meyvelerinden yapılıyor. Aşağıdaki fosil de vişne ağacı
yaprağı fosili ve tam tamına 50 milyon yaşında. 



düğünüz gibi vişne ağaçları da evrim geçirmediler,

Allah'ın kendilerini ilk yarattığı şekilleriyle ve detay-

larıyla bugün de yaşıyorlar. 
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151

Sevgili çocuklar, evrimci-
ler insanları, milyonlar-
ca yıl önce yeryüzünün

garip canlılarla dolu, ta-
mamen farklı bir yer ol-
duğuna inandırmaya ça-

lışırlar. Oysa günümüz-
den yüz milyonlarca yıl

önce de aynı sinekler uç-
makta, aynı balıklar

yüzmekte, aynı örümcek-
ler ağ kurmaktaydı. On-

ları şimdi en kusursuz
halleriyle yaratan Allah,
kuşkusuz dilediği bir za-

manda aynı kusur-
suzlukla yarat-
ma gücüne sa-

hiptir. 
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Huş  Ağac ı

Merhaba arkadaşlar, ben de huş ağacı yaprağı

fosiliyim. O kadar yaşlıyım ki 50 milyon yıllık olduğu-

mu söylüyorlar. Ben de ailemle birlikte Kanada'da ya-

şıyordum, fosil olarak günümüze kadar geldim. Böy-

lece günümüzün huş ağaçlarıyla milyonlarca yıl ön-

ceki huş ağaçları arasında hiçbir fark olmadığını, biz

huş ağaçlarının da diğer tüm canlılar gibi evrim ge-

çirmediğini tüm insanlar öğrenmiş oldu.

Harun Yahya

50 milyon yıldır değişmeden varlıklarını de-
vam ettiren huş ağaçları önemli bir gerçeği
dile getiriyor: Canlılar evrim geçirmemiş,
yaratılmışlardır.
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Sevgili çocuk-

lar, bu kitap ile, siz-

lere milyonlarca yıllık

yaşayan fosillerin küçük bir

bölümünü sunuyoruz. Buradaki

amaç, yeryüzünde bir evrimin

yaşanmadığını kanıtlamak, canlı-

ların, milyonlarca yıl önce de bugün

olduğu gibi kusursuz özelliklerle do-

natılmış olduklarını yani yaratılmış

olduklarını açıkça göstermektir. Yaşa-

yan fosiller; tüm varlıkların Yaratıcısı

ve Hakimi olan Allah'ın eseri-

dirler. Allah bu canlıları,

milyonlarca yıl önce

yaratmış ve günümü-

ze kadar en 

mükemmel şekille-

riyle koru-

muştur.
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A y ı

Merhaba sevgili çocuklar! Ben bir ayıyım. Araştır-

macılar benim fosilimi Çin'de buldular. 78 milyon ya-

şındayım. Benim gibi pek çok ayı arkadaşım da şu an-

da dünyanın dört bir köşesinde yaşıyor. Şimdiki ayı

arkadaşlarımızda da bendeki özellikler eksiksiz ola-

rak var. Yani bizim türümüz hiçbir değişikliğe uğra-

madı. Darwin'in iddia ettiği gibi hiçbirimiz evrim ge-

çirmedik. Bunun ispatı ise benim. Beni günümüzdeki

ayılarla karşılaştırırsanız dediğimin doğru olduğunu,

aramızda hiç fark

olmadığını görürsü-

nüz. 

Harun Yahya

78 milyon yıllık ayı
kafatası fosili.
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Sevgili arkadaşlar, arı,

çekirge, sivrisinek, sinek,

tatarcık... Bu ve buna

benzer böcek türlerini he-

men herkes bilir. Bahçe-

lerde, sokaklarda, hatta

evlerde bu küçük canlıla-

ra sıkça rastlamamız

mümkündür. Bu küçük

hayvanlar yaklaşık 200

milyon yıldır hep aynıdır-

lar. Evrimcilerin iddiasına

göre bu canlılar, dev kuş-

lara, garip, değişik canlı-

lara dönüşmelilerdi. Ama

bu hiç olmamıştır, bu ki-

tapta gördüğünüz yaşa-

yan fosiller bunun açık is-

patıdır. İlerleyen say-

falarda bu ispatın örnek-

lerini göreceğiz...
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osillerin korunduğu ortamlardan biri

de amberlerdir. Bazı ağaçlardan çıkan

sıvılara amber denir. Ağaçlardan çıkan

amberin canlının üzerine akıp donması

sonucunda canlı o haliyle milyonlarca yıl korunur.

Amber içinde korunan fosiller, bulunan diğer pek çok

fosil gibi çok önemli bir gerçeği göstermektedir: Can-

lılar milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramamış,

yani asla evrim geçirmemişlerdir. 

Amber içinde bulunan

on binlerce fosil,

tüm canlıla-
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rın dünyaya geldikleri ilk andan itibaren hep aynı

özelliklerle, aynı şekilde var olduklarını göstermekte-

dir. Yani termitler hep termit, karıncalar hep karın-

ca, kurbağalar hep kurbağa, yılanlar hep yılan, kele-

bekler hep kelebek, güveler hep güvedirler, hiç değiş-

memişlerdir. Bundan milyonlarca yıl önce yaşamış ve

amber içinde muhafaza edilmiş canlılarla, onların

günümüzdeki halleri arasında hiçbir fark yoktur. Ev-

rimcilerin bunlara hiçbir açıklama getirmeleri müm-

kün değildir. Bu durum tüm canlıları Allah'ın yarattı-

ğının ve evrim teorisinin aslında bir yalandan ibaret

olduğunun delilidir.

Bilim adamları yıllardır başta Dominik Cumhuri-

yeti'ndeki fosiller olmak üzere, dünyanın çeşitli böl-

gelerinde amber içindeki fosiller üzerinde çok detay-

lı çalışmalar yürütmektedir. Şunu da belirtmek gere-

kir ki, bu örnekler sayısız fosilden sadece birkaçıdır.

Bunlar gibi daha milyonlarca fosil örneği bulunmak-

tadır. 
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Dans  S ineği  

Selam arkadaşlar ben bir dans sineğiyim. Benim

de yaşımın 45 milyon yıl olduğu düşünülüyor. Şimdi

yaşayan dans sinekleri de aynı benim gibiler. Çünkü

bizler evrim geçirmedik. Biz yaşayan fosiller, hepimiz

evrimin olmadığının ispatıyız. 

Harun Yahya

45 milyon
yaşındaki dans
sineğinin
günümüzdeki
örneklerinden
bir farkı yok-
tur.
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T ı rt ı l  

Herhalde aranızda tırtılları tanımayan yoktur.

Ben de bir tırtılım. Bilim adamları benim 25 milyon

yıllık olduğumu düşünüyorlar. Çocuklar, benim fosi-

lim öylesine iyi korunmuş ki milyonlarca yıl öncesin-

den gelmeme rağmen tüylerim bile duruyor. Böylece

insanlar benim günümüz tırtıllarından farklı olmadı-

ğımı görüyor ve tırtılların da diğer hayvanlar gibi ev-

Adnan Oktar

Amber içinde-
ki tırtıl fosi-
li, tırtılların
tarih boyun-
ca hep aynı
şekilde var
olduklarının
yani hiçbir
evrim geçir-
mediklerinin
bir delilidir.



162

Harun Yahya

rim geçirmediklerini anlıyorlar. Evrimciler her canlı-

nın evrim geçirerek, yani değişerek günümüze geldi-

ğini iddia ettikleri için, beni görünce çok utanıyorlar.

Çünkü tırtıllar milyonlarca yıl önce de günümüzdeki

halleriyle tamamen aynıydılar. Bu gerçekle birlikte

evrimcilerin insanlara yalan söyledikleri anlaşılmış

oluyor. Sevgili çocuklar, Allah tüm canlı türlerini ay-

rı ayrı yaratmış ve canlıların evrim geçirmediğini

apaçık delillerle de göstermiştir. 

Çek i rge

Heeey! Ben bir çekirgeyim. Biz çekirgeler de diğer

arkadaşlarımızla birlikte fosilleştik. İyi de oldu, çün-

Harun Yahya
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kü Darwin ve onun yalanını savunmaya hala devam

edenler, insanları çekirgeler konusunda da aldata-

mayacaklarını görmüş oldular. Çünkü şu anki çekir-

gelerin anatomik yapılarıyla bizim, yani bundan 100

milyon yıl önce yaşayan çekirgelerin arasında hiçbir

fark yok. Demek ki çocuklar: Darwin doğru söylemi-

yor! Canlılar milyonlarca yıldır hiçbir değişime

uğramamış, yani asla evrim geçirmemişlerdir. 

Adnan Oktar

100 milyon yıllık çekirge amberi
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Hemiptara

Çocuklar Hemiptera ismini görünce size garip gel-

miş olabilir. Aslına bu isim bir böcek türüne ait değil,

pek çok böceğin dahil olduğu bir canlı takımına ait.

Bizim takımda yer alan böceklere ait belki de yüz

binlerce fosil bulundu bugüne kadar. Bu fosillerin her

biri, evrimin yaşanmadığını gösteriyor. Çünkü bulu-

nan fosillerle, günümüzde yaşamakta olan canlı

örnekleri arasında en küçük bir fark dahi yok. Bu du-

rumda evrimciler ne yapacaklarını şaşırıyorlar, o ne-

denle ya bizi görmezlikten geliyorlar ya da

hakkımızda binbir türlü yalanlar uyduruyorlar. Ama

artık sizi bizi gördükten sonra evrimclerin yalan-

larını hemen anlayabilirsiniz. 
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Yüz milyonlarca

yıldır hiçbir deği-

şime uğramadan

günümüze kadar

gelen amberler,

evrim teorisini ya-

lanlayan en önemli

delillerdendir.
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100 milyon yıllık Hemiptera takı-
mından olan bu böcek de, diğer
tüm amberler gibi evrimi yalan-
lamaktadır. 
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Güve

Merhaba arkadaşlar! Arkadaşlarım-

la tanıştınız, sıra bende...  Ben bir güve-

yim. Ama tabi ki aslında fosilim. Fosil

olarak sizin önünüze çıkacağım günü

iple çekiyordum. En sonunda araştır-

macılar beni buldu ve böylece sizler de

evrim teorisiyle ilgili gerçekleri öğren-

diniz! Çünkü yüz milyonlarca yıldır

hiçbir değişime uğramadan günümü-

ze kadar gelen ben ve diğer arkadaş-

larım, evrim teorisini yalanlayan en

önemli delillerdeniz. Resimlerimi de-

taylı inceleyin, siz de bu gerçeği gö-

receksiniz.

Harun Yahya

50 milyon yıldır değişmeden kalan
güveler Yaratılış delilidir.
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Yürüyen Çal ı  Böceği

Resmimi gördü-

ğünüzde neden böyle

bir ismim olduğunu an-

lamışsınızdır. Çalıya o

kadar benzerim ki, bir düş-

mandan saklanmam gerektiğinde ağaç dal-

ları arasına girersem kimse beni kolay kolay

bulamaz. 45 milyon yıl öncesinden geliyorum ve

sizlere çok önemli bir gerçeği hatırlatmak istiyo-

rum. Biz yürüyen çalı böcekleri evrim geçirmedik.

Ben 45 milyon yaşındayım ve resmimi bugün yaşayan

bir yürüyen çalı böceğinin yanına koysanız en küçük

bir farklılık göremezseniz. Aramızda hiçbir fark ol-

maması, evrimcilerin yalan söylediğinin ispatıdır. 

Adnan Oktar

Amberi ile,
alttaki canlı
yürüyen çalı
böceği ara-
sında bir
fark görüyor
musunuz?
Göremezsi-
niz, çünkü
bu canlı 45
milyon yıldır
hiç değişme-
miş.



Kanat l ı  Kar ınca

Hey! Ben de bir kanatlı karıncayım, belki de bahç-

enizde gördünüz beni daha önce. Günümüzde pek çok

kanatlı karınca yaşamaktadır. Ama ben günümüz ka-

rıncalarından biri değilim. 25 milyon yıllık olduğum

tahmin ediliyor. Ben Baltık bölgesinde yaşarken ve

Baltık ormanlarında oradan oraya dolaşırken bir gün

bal gibi bir şey dikkatimi çekti ve üzerine kondum.

Meğer bal değil, ağaç reçinesiymiş. Sonradan bu reçi-

ne amberleşti, ben de o günden bu yana amberin

içinde duruyorum. Sonra araştırmacılar beni buldu-

lar ve evrimin olmadığını ispatlamak için şimdi

karşınızda duruyorum.

Harun Yahya

Ben 25 milyon yıllık bir
kanatlı karıncayım ve
evrimin yaşanmadığını
söylüyorum. 



Ağustos  Böceği

Herhalde Ağustos böceği ile karıncanın hikayesini

duymuşsunuzdur. Evet arkadaşlar ben masallara ko-

nu olan bir hayvanım. Özellikle yaz gecelerinde bana

sık sık rastlamanız mümkündür. Ben de bundan 50

milyon yıl kadar önce bir amberin içine girdim ve bu-

rada fosil olarak milyonlarca yıl sizinle tanışacağım

günü iple çektim. Artık Ağustos böceklerinin de ev-

rimleşmediğini çünkü hiçbir canlının aslında evrim

geçirmediğini biliyorsunuz. Bu konuda bilgi sahibi ol-

mayan arkadaşlarınıza da gerçekleri anlatabilirsiniz.

Bunu yaparken beni onlara delil olarak gösterebilir-

siniz. İsterlerse ellerine bir Ağustos böceği alsınlar

yanına da benim bu kitaptaki resmimi koysunlar ve

incelesinler, arada hiçbir fark olmadığını hemen gö-

recek ve evrimin aslında ne kadar saçma bir teori ol-

duğunu da hemen fark edeceklerdir. 

Adnan Oktar
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50 milyon yıllık Ağustos
böceği amberi.
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EVRİM BİR YALANDIR. 

CANLILAR HİÇBİR DEĞİŞİM

GEÇİRMEMİŞLERDİR. 



Mant i s

Merhaba! Ben bir mantis böceğiyim. 25 milyon ya-

şında olduğum tahmin ediliyor. Çocuklar, ben de diğer

pek çok fosil arkadaşım gibi amber içinde fosilleştim.

Fakat benim hayat hikayem biraz ilginç. Günlerden bir

gün yaban arıları ve bir örümcek tarafından kovalan-

maya başladım. Onlardan kaçıp, kurtulmak isterken

bir reçine damlasına yapışıp kaldım. Sonra bu reçine-

nin içinde kalakaldım, tabi benimle birlikte yaban arı-

ları ve karınca da! İşte böylece onlarla birlikte milyon-

larca yıldır bu amberin içinde duruyoruz. İyi ki de dur-

muşuz, çünkü şu anda sizinle sohbet edebiliyorum. Gö-

rüyorsunuz değil mi, ben ve arkadaşlarım aynı günü-

müzde yaşayan akrabalarımıza benziyoruz.
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Mantisler hep
mantis olarak var
olmuştur. Resim-
deki amber bunun
kanıtıdır.



S ivr i s inek

Merhaba! Ben de bir sivrisineğim. Beni her yerde

görmeniz mümkün. Özellikle de sıcak yaz günlerinde.

Ben de Güney Amerika'da yaşarken amberin içine gir-

dim ve fosilleştim. 25 milyon yaşındayım. Amberin

içinde öylesine iyi korunmuşum ki kanatlarımı ve vü-

cuduma ait her türlü detayı görmeniz mümkün.

Bugün akrabalarımın sahip olduğu tüm özelliklere

ben de sahiptim, kanatlarım, gözlerim, iğnem, ba-

caklarım herşeyim tam ve eksiksiz. Bakın çocuklar,

ben sizin yaşadığınız dönemden milyonlarca yıl önce

yaşamış olmama rağmen, bugün yaşayan akrabala-

rımla tamamen aynıyım. Yani, Allah'ın bende yarattı-
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ğı tüm özellikler bugün gördüğünüz herhangi bir siv-

risinekte de var. Bunları hiçbir değişime uğrama-

dığımızın kanıtı olan ben söylüyorum...
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25 milyon
yıllık sivrisi-
nek amberi
evrimin bilim
dışı bir teori
olduğunun
ispatıdır.



Yalanc ı  Akrep 

Arkadaşlar ben akrebe benzeyen bir canlıyım,

ama akrep değilim. Akreplerden farkım daha minya-

tür oluşum ve en önemlisi akreplerdeki gibi öldürücü

iğnem olmaması. Bu nedenle bana yalancı akrep di-

yorlar. Benim de 45 milyon yıllık olduğum düşünülü-

yor. Ben de amberin içinde fosilleştiğim için mükem-

mel bir şekilde korunmuşum. Dolayısıyla günümüz

yalancı akrepleriyle beni kıyasladığınızda aramızda-

ki benzerliğe çok şaşırabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar,

resmimi çok iyi inceleyin, bakalım günümüzdeki ya-

lancı akreplerle aramızda bir fark görebilecek misi-

niz? Elbette ki göremeyeceksiniz. Çünkü biz yalancı

akrepler tarihin hiçbir döneminde evrim geçirmedik.

İşte ben 45 milyon yıllık bir yalancı akrebim, hem ba-

na hem de günümüzdeki yalancı akreplere bakın. Bu

kadar zaman boyunca bizim türümüzde hiçbir deği-

şiklik olmadı. Evrimciler insanları nasıl da kandırmış-

lar değil mi arkadaşlar? Ama merak etmeyin artık si-

zi hiç kimse kandıramayacak. Elinizde bu kadar çok

delil varken sizi hiç kimse evrimin olduğuna inandıra-

maz. 
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EVRİM 

YAŞAYAN 

FOSİLLER 

KARŞISINDA 

YENİLGİYE 

UĞRAMIŞTIR

Aradan 45 milyon
yıl geçti, ama
yalancı akrepler
hiç değişmedi,
yani evrim
geçirmedi.
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Termit

Selam çocuklar, ben bir termitim. Beni çok dik-

katli inceleyin. Çünkü benim gibi tam kanatlarıyla

birlikte amber içinde korunmuş bir termite her za-

man rastlayamazsınız. Çünkü genelde bizim kanatla-

rımız kolayca zarar görebilir, narindirler. Ama gör-

düğünüz gibi benim bütün kanatlarım yerli yerinde.

Yanımda bir termit arkadaşım daha var. Ama yanım-

da derken aynı amberin içini kast etmiyorum. O fark-

lı bir amberde, farklı bir zamanda fosil olmuş. O da

tam 25 milyon yaşında. Onun da kanatları dahil her

şeyi çok iyi korunmuş durumda. 
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İyi ki amberin içinde böyle konaklayabildim de

önünüze gelebildim, değil mi? Bu sayede evrimciler

biz termitlerin, diğer tüm canlılar gibi, evrim geçir-

mediğini, Allah'ın ilk yarattığı halleriyle kaldıklarını

görmüş oluyor. 

Teke  Böceği  

Sevgili çocuklar! Ben yaklaşık 25 milyon yaşların-

da bir teke böceğiyim ve dünya üzerindeki en uzun

böceklerden biriyim. Çünkü çok çok uzun antenlerim

var. Bu antenler sayesinde her şeyi çok rahat duyabi-
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İki farklı termit am-
beri de günümüzde
yaşayan termitlerin
tıpatıp aynısı. Bu
aynılık bize tek bir
gerçeği gösteriyor:
Canlılar evrim
geçirmemiştir. Tüm
canlıları Yüce Allah
yaratmıştır.



liyor, her türlü tehlikeye karşı çok dikkatli olabiliyo-

rum. 

Bundan milyonlarca yıl önce, bir şeyler yemek

için bir ağacın kenarında dinlenmeye başlamıştım.

Ağacın kenarından damlayan amber, kokusu ve ren-

giyle beni kendine çekti. Daha sonra ağacın üstüne

çıktım. Kocaman bir bal yığını gibiydi bu. Sonra yer-

ken içine girdim. Bir de ne göreyim 25 milyon yıl

kaldım içinde, sizi görmek için. Bakın, sizin yanınıza

kadar geldim. Bunun içinde sizin vaktinize kadar

bekledim... 

Amberin içinde olduğum için sizlerle tanışabildim

çocuklar. Buna o kadar seviniyorum ki! Ayrıca size

birşey söylemek istiyorum: Duyduğum kadarıyla ev-

rimciler bizim gibi hayvanların zaman içinde değişip,

yeni hayvanlara dönüştüklerini iddia ediyorlarmış.

Oysa bu söylediklerinin yalan olduğunu anlamak için

bana dikkatlice bakmanız yeterli. Siz de görüyorsu-

nuz ki benim şu an yaşayan teke böceklerinden hiç-

bir farkım yok, yani evrim yok. 
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25 milyon yıllık teke
böceği amberi.



Ateş  Böceği

Selam çocuklar! Biz de ateş böcekleriyiz. Bilim

adamları yaşımızın 25 milyon yıl olduğunu tahmin

ediyor. Nasıl mı önünüze geldik bu kadar zamandan

sonra? Şöyle; iki arkadaş ormanda oynarken ağaçtan

akan  bala benzer bir sıvı gördük. Meraklı olduğumuz

için yanına kadar gittik ve  birden ben kendimi için-

de buluverdim. Böylece bugünlere kadar geldim. Mil-

yonlarca yıldır merak ediyordum, sizinle tanışmayı

istiyordum ve şimdi bu kitapta karşınızdayım. Bakın

bakalım ateş böcekleri evrim geçirmişler mi? Bunun

cevabını siz verebilirsiniz. Elbette ki evrim geçirme-

dik. Milyonlarca yıl önce bizler nasıl idiysek bugünkü

ateş böcekleri de bizim aynımız. 

184

Harun Yahya



Kar ınca

Sevgili çocuklar! Biz de sizin anneleriniz gibi yav-

rularımıza çok düşkünüzdür. Onları soğuktan, sıcak-

tan, düşmanlardan korumak için sürekli yanımızda

taşırız. Ta ki kendi başlarına hareket edebilecek yaşa

gelinceye kadar… Yumurtalarımızı da yanımızda ta-

şırız, zarar görmesinler diye. Ben de bir gün orman-

da dolaşıyordum ve yumurtalarımı da yine yanıma

almıştım. Bir ağacın yanından geçerken yapışkan ve

şekerli bir madde gördüm. Bunun hem kendime hem

de evde beni bekleyen yavrularıma çok faydalı olaca-

ğını düşündüm. Bu tatlı maddenin yanına yaklaştı-

Adnan Oktar

185

Arkadaşlar,

milyonlarca yıl önce-

sine ait yaşayan fosil-

ler, canlıların evrimleşme-

diğini, evrim teorisinin hiç-

bir delili olmayan, tamamen

geçersiz bir teori olduğunu

bizlere bildirmektedir. Allah

canlıları şimdi olduğu gibi

milyonlarca yıl önce de

mükemmel şekilde ya-

ratmıştır.
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Bugüne kadar elde
edilmiş sayısız
karınca amberi
vardır. Bu amber-
lerin her biri
diğerinin ve
günümüzde
yaşamakta olan-
ların aynısıdır.
Eğer evrim
yaşanmış olsaydı,
birbirlerine hiç
benzememeleri
gerekirdi.



ğımda içine girdim hem yemeye, hem de toplamaya

başladım. Ben bunları yaparken biraz fazla oyalan-

mışım. Uzmanlar 45 milyon yıl bu amberin içinde kal-

dığımızı düşünüyor. Gördüğünüz gibi aradan o kadar

uzun süre geçmesine rağmen yumurtalarım ve ben o

günkü halimizle sizin karşınızdayız. Üstelik size bir

de mesaj getirdik: 

Çocuklar, 45 milyon önce yaşayan ben ve diğer

karıncaların, şu anda etrafınızda gördüğünüz karın-

calardan hiçbir farkları yok. Hepimiz birbirimizin ay-

nısıyız. Hiçbirimiz değişmedik, evrimleşmedik, başka

bir hayvan türüne dönüşmedik. Hepimiz gerçek birer

karıncayız ve bundan büyük gurur duyuyoruz. Dar-

win'in izinden giden, onun teorisine inanan tüm ev-

rimciler bizleri görmezlikten gelmekten vazgeçsinler

artık! Bizim gibi yaşayan fosillerin varlığı evrimcile-

rin doğru söylemediklerinin ispatıdır.

Sa lyangoz  

Çocuklar, ben bir salyangozum. Her zamanki gibi,

bir ağacın kabuğuna çıkmış, miskin miskin uyuklu-

yordum. Nereden bileyim, o ağacın amber salgıladığı-

nı ve bu amberin de kısa sürede sertleşip taşlaştığı-

nı! İşte uyuklarken, ağacın kabukları arasından am-

ber üzerime aktı ve ben de amberin içinde o halimle

donup kaldım. Aradan 100 milyon yıl kadar bir süre

geçti. Bu çok uzun bir zaman. Ama çevreme bir bak-

tım ki, salyangoz arkadaşlarım hiç değişmemişler,
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benim tamamen aynım olan bir sürü salyangoz çev-

remde dolaşıp duruyor. Gördüğünüz gibi aradan bu

kadar uzun bir zaman geçmesine rağmen, salyangoz-

lar aynı kalmışlar. Ne başka bir canlıya dönüşmüşler,

ne de soyları tükenmiş. Darwin, acaba bu konuda sen

ne düşünüyorsun? Senin teorinin bu duruma verebile-

ceği bir cevap var mı? Hiç sanmıyorum. Çünkü bizim

varlığımız senin teorinin bir aldatmaca olduğunu or-

taya koyuyor. Ben de insanların bu gerçekleri görme-

sine aracı olduğum için çok seviniyorum. 
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100 milyon yıllık salyangoz kabuğu amberi bugün
yaşayan salyangoz kabuklarının tamamen aynısı...



Adnan Oktar

189

Çocuklar, canlıları bu

amberler içinde sakla-

yan Allah'tır. Allah am-

berleri vesile ederek size

bazı gerçekleri göster-

mektedir. Böylece siz de

evrimcilerin yalanlarına

karşı oldukça önemli bil-

giler edinmektesiniz. 

Evrim teorisi tarihe ka-

rışmıştır, yaşayan fosil-

ler bunun en büyük delil-

lerindendir.
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Dante l  Kanat l ı

Sevgili arkadaşlar, ben de bir dantel kanatlıyım.

Beni incelediğinizde kanatlarımın danteli andırdığını

hemen fark edersiniz. Belki de bu yüzden adım dan-

tel kanatlı olarak anılmaktadır. 100 milyon yıldır bu

amberin içindeyim ve sizlerle görüşmeyi bekliyor-

dum. Ayrıntılarımı görüyorsunuz değil mi? Günümü-

zün dantel kanatlılarına da bir bakın ve kararınızı

verin. Tıpatıp aynıyız, gördünüz mü? 'Evrim hiç ya-

şanmamış, bize yalan söylemişler, masal anlatmış-

lar” dediniz değil mi, sizi duydum!
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100 milyon
yıllık dantel
kanatlı.



Balar ı s ı

Çocuklar, ben bir arıyım! Belki benim hakkımda

anlatılanları duymuşsunuzdur. Ben çok çalışkan bir

arıyım, hiç durmadan çalışır, kovandaki arkadaşları-

ma yiyecek taşır, onlara yardım ederim. Yine günler-

den bir gün bir ağaçtan yiyecek toplamış kovanıma

doğru yola çıkmaya hazırlanıyordum ki başımdan

aşağı büyük bir amber damlası döküldü. Ben daha ne

olduğunu anlamadan kalakaldım ve artık orada ko-

naklamaya başladım. İşte çocuklar tam 45 milyon

yaşındayım. Sonuç olarak ben Darwin'in ve evrimcile-
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Arılar hep arı olarak
var olmuş, başka bir
canlıdan türememiş,
herhangi bir değişik-
liğe uğramamış, yani
evrim geçirmemiştir.



rin doğruları söylemediklerinin canlı bir deliliyim.

Çünkü onların söylediği gibi canlılar birbirlerinden

türemedi. Değişmediler de... 45 milyon yıl önceki arı

arkadaşlarımla günümüzdeki arı arkadaşlarım ve

ben aynen birbirimize benziyoruz. Bu durumda kimse

bizim evrim geçirdiğimizi söyleyemez, söyleyen olur-

sa bilin ki bu asla doğru değil. 
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Bakın çocuklar, kitap

boyunca pek çok örnek gör-

dünüz. Her bir örnek size milyon-

larca yıl önceden gelip kendisini tanı-

tıyor ve size çok önemli bir gerçeği gös-

teriyor: Her canlı türü günümüzdeki benzer-

leriyle tamamen aynı. Yani türlerde evrimci-

lerin söylediği gibi hiçbir değişim ya da ev-

rimleşme olmamış. Her tür ilk yaratıldıkları

halleriyle bugün de karşınız-

da. Dolayısıyla bu am-

berlere de bu gözle ba-

kın. Gördüğünüz am-

ber ailesi zengin

bir çeşitliliğe

sahip. 



Sıçrayan Örümcek

Arkadaşlar, herhal-

de hepiniz örümcek

görmüşsünüzdür. Gör-

mediyseniz de kolay-

lıkla görebilirsiniz.

Çünkü biz pek çok yer-

de bulunabilen bir canlı-

yız. Arkadaşlar ben milyon-

larca yıl öncesinden gelme bir örüm-

ceğim. Oldukça yaşlıyım. Bilim adamları benim 50

milyon yaşlarında olduğumu tahmin ediyorlar. Tabi

ki ben canlı değilim, bir fosilim. Fakat bu kadar yaş-

lı olmam evrimi çürütmek, evrimin ne derece yanlış

ve insanları aldatmayı amaçlayan bir teori olduğunu

ispatlamak açısından çok önemli. Çünkü 50 milyon

yaşındaki bir örümcek günümüzdekilerin aynısı ise

evrim hiç yaşanmamış, örümcekler hiç değişikliğe uğ-

ramamışlar demektir.
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Sıçrayan
örümcekler de
hiç değişme-
miştir.



Uzun Bacakl ı  S inek

Çocuklar, ben bir uzun bacaklı sineğim. 45 milyon

yıldır bu amberin içindeyim. Benim size bir tavsiyem

var. Şimdi benim amber içindeki milyonlarca yıl önce-

den gelen halimi günümüz uzun bacaklı sinekleriyle

kıyaslayın bakalım. Arada hiçbir değişiklik görebile-

cek misiniz? Görmeniz mümkün değil çocuklar. Biz

uzun bacaklı sinekler Allah bizi nasıl yarattıysa hep

öyle kaldık. Evrimcilerin insanları

aldatmaya çalıştıkları gibi

bir değişim ve evrim ge-

çirmedik. Bakın, evrim-
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45 milyon yıllık uzun
bacaklı sinek, "Biz
evrim geçirmedik,
yaratıldık" diyor.
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Tüm varlık-

ların hakimi ve

Yaratıcısı Allah'tır.

Darwinistler, bu ger-

çeği reddettikleri için

canlılardaki mükemmel

özelliklerin açıkça yara-

tılış gerçeğini gösterdiği-

ni görmezden gelirler. An-

cak fosil biliminin ve

canlılardaki mükemmel

özelliklerin gösterdi-

ği gerçek tektir:

Tüm bu canlıları

Allah yarat-

mıştır.



ciler sizi kandırıp, yanıltmasın diye Allah amberleri

yarattı ve bizler de milyonlarca yıl boyunca bu am-

berlerin içinde korunarak sizleri bekledik. Bunlar hep

siz gerçekleri öğrenesiniz, yanlış bilgilere saplanma-

yasınız diye Allah'tan bir nimet. Allah amberleri ya-

rattığı için bizim fosillerimiz bu kadar mükemmel bir

şekilde milyonlarca yıl kalabildi. Bunun için Allah'a

çok şükretmeliyiz çocuklar. 
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aşayan fosiller tüm canlıları ve evreni

yaratan Allah'ın çok önemli yaratılış

delillerindendir. İşte çocuklar siz de bu

kitaptaki fosilleri anlatarak evrimcile-

rin yalanlarını yakınlarınıza, arkadaşlarını-

za gösterebilirsiniz. Gördüğünüz gibi fosiller ev-

rim teorisinin safsatadan ibaret olduğunu size kesin

bir dille anlattılar. Yine de hala evrim saçmalığına

inanmakta ısrar eden kişileri etrafınızda görebilirsi-

niz. Darwin ve evrimciler Allah'ın varlığına inanmayı

istemedikleri, kibirli oldukları için bu saf-

satanın peşinden gidebilmişler-

dir. Bu onların çok büyük

bir hatasıdır. 

Üstelik bu
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teorinin peşinden giderken doğruluğuna dair tek bir

delil bile bulamamışlardır ve bu konuda evrimciler

çaresizlerdir, bunu unutmayın. Böyle kişilere öğren-

diğiniz bu konuları anlatmanız, örneğin 120 milyon

yıllık bir kuş fosilinin günümüzdeki kuşlarla nasıl

olup da aynı olduğunu sorarak onları cevapsız bıra-

kabilmeniz çok önemlidir.

Çocuklar siz bu fosilleri tanıyarak çok büyük bir

gerçeği de iyice anlamış oldunuz: Allah tüm canlıları

en mükemmel şekilde, eksiksiz olarak yaratmıştır.

Tıpkı milyonlarca yıl önce mükemmel yaratılışta can-

lılar olduğu gibi, günümüzde de aynı mükemmellikte

canlıları etrafımızda görmekteyiz. Şunu unutmayın,

bir kediniz, tavşanınız, kuşunuz veya köpeğiniz varsa

bu canlıların milyonlarca yıl önceki hali de aynı görü-

nümdeydi. Evrimciler bunun tersini söyleseler de, ya-

ni canlıların milyonlarca yıl önce daha farklı görü-

nüp, birbirlerinden türediği yalanını ortaya atsalar

da artık biliyorsunuz; Allah insanları, hayvanları, bit-
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kileri daha doğrusu herşeyi, birbirlerinden ayrı ayrı,

olağanüstü incelikle ve harikalıkla yaratmıştır. Ki-

taptaki fosiller de size bu kesin gerçeği anlatmak

için milyonlarca yıl öncesinden karşınıza geldiler ve

bu büyük görevi yerine getirdikleri için şimdi çok

mutlular. 
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Allah... O'ndan başka İlah yoktur. Diridir, kaim-

dir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde

ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksı-

zın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir?

O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar

ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden

hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kür-

süsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmış-

tır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek

yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)



u bölümde Allah'ın varlığını kabul

etmeyen, "herşey kendi kendine oluş-

tu" diye mantık dışı iddialar öne süren

evrimcilerden söz edeceğiz. Bu insanlar

hep yalan söyleyerek insanları yanılt-

maya çalışırlar.

Ancak bir insan yalan söylediğinde yalanı bir sü-

re sonra ortaya çıkar. Eğer karşısındaki akıllı biriyse

onun yalan söylediğini hemen anlar. Evrimciler de ya-

lan söyledikleri için bir sürü açık vermektedirler. İler-

leyen sayfalarda onların söylediklerinin ne kadar

mantıksız olduğunu, yalanlarının nasıl or-

taya çıktığını hep birlikte göre-

ceğiz…
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Evr im Teor is i  Nedir?

Allah'ın varlığına inanmayan insanların öne sür-

dükleri sapkın iddialardan biri "evrim teorisi" dir. Ev-

rim teorisini ortaya atan kişi, günümüzden yaklaşık

150 yıl önce yaşamış olan Charles Darwin'dir. Dar-

win'in mantık dışı teorisine göre, herşey tesadüfen ve

kendi kendine meydana gelmişti. Darwin farklı canlı

türlerinin değişerek birbirlerine dönüştüklerini ve

böyle meydana geldiklerini zannediyordu. Örneğin

Darwin'e göre balıklar bir gün tesadüfen bir sürünge-

ne dönüşmüşlerdi. Bir gün bir tesadüf daha olmuş ve

bu sürüngen uçmaya başlamış böylece kuşlar oluş-

muştu. İnsanlar ise maymunlardan oluşmuşlardı. Ya-

ni Darwin'e göre insanın atası bir maymundu. Elbette

bunların hiçbiri doğru değildir. Tek doğru ve gerçek

olan evreni, dünyayı, tüm canlıları ve bizi Allah'ın ya-

rattığıdır. Başta Darwin olmak üzere bunun aksini id-

dia edenler ise büyük bir yalan söylemektedirler. Ge-

lin, Darwin'in ortaya attığı yalanın ne kadar saçma

olduğunu daha yakından inceleyelim.
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Canlı ve cansız tüm maddeleri oluşturan en kü-

çük parça atomlardır. Bu, çevrenizdeki herşey gibi si-

zin de aslında milyonlarca atomun biraraya gelme-

sinden oluşuyor olmanız demektir. 

Evrimciler, yani Darwin'e inananlar ise atomların

kendi kendilerine tesadüfen karar alıp, biraraya gel-

diklerini ve böylece canlıları oluşturduklarını söyler-

ler. Bu akıl dışı inanışa göre bir gün şiddetli bir rüz-

gar veya bir kasırga çıktı ve bu atomlar yanyana ge-

lip birleştiler. Darwin'in yalanına göre sonra bu

atomlar birleşerek hücreleri oluşturdular. Biliyorsu-

nuz ki her canlı hücrelerden oluşur. Hücreler de bira-

raya gelerek bizim gözlerimizi, kulaklarımızı, kanımı-

zı, kalbimizi kısacası bütün vücudumuzu meydana

getirirler. 
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Ancak şunu unutmamak gerekir ki, hücreler çok

karmaşıklardır. Bir hücrenin içinde yüzlerce farklı

küçük organel vardır. Hücreyi çok büyük bir fabrika-

ya benzetebiliriz. Malzeme üretenler, üretilen malze-

meleri taşıyan araçlar, giriş ve çıkış kapıları, üretim

merkezleri, mesaj getirip götürenler, enerji merkez-

leri… Peki bir fabrikanın taşların, toprağın, suyun te-

sadüfler sonucunda biraraya gelmesiyle, örneğin çı-

kan bir fırtınadan sonra, kendi kendine meydana gel-

mesi mümkün müdür? Tabi ki hayır. Herkes böyle bir

iddiaya güler. Ama evrimciler "hücre tesadüfen oluş-

tu" diyerek en az bunun kadar saçma bir şey söylemiş

olurlar.

Öy le  i se  evr imci lere  b ir  

deney yapt ıra l ım!

Evrimciler büyük bir varil alsınlar. Bu varilin içi-

ne istedikleri bütün atomları koysunlar. Bundan baş-

ka varilin içine ne koymak istiyorlarsa eklesinler. Bir

canlının oluşması için gereken bütün malzemeleri

doldursunlar. Sonra da bu varili isterlerse ısıtsınlar,

isterlerse elektrik versinler. Ne istiyorlarsa yapmala-

rı serbest olsun. Milyarlarca yıl da varilin başında nö-

bet tutsunlar. (Ömürleri yetmeyeceği için bu nöbeti

nesilden nesile devredebilirler). 

Bunun sonucunda ne olur?

Adnan Oktar
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Tesadüflerin yaratıcı gücü olduğuna inanan evrimciler, çok

büyük variller alsalar. Bu varillerin içine, bir canlıyı oluştur-

mak için gerektiğini düşündükleri ne kadar madde varsa

koysalar. Daha sonra varili ısıtsalar, soğutsalar, üzerine

yıldırımlar düşürseler. Bu karışımın başında milyarlarca hatta

trilyonlarca sene, birbirlerine vasiyet ederek nöbet tutsalar.

Ve hiçbir şeyi tesadüflere bırakmadan, karışımın her anını

kontrol etseler. Bir canlının oluşması için hangi şartların var

olması gerektiğine inanıyorlarsa hepsini kullanmakta serbest

olsalar...

Bu varilin içinden tek bir hücreyi bile çıkaramazlar.



Sizce bu varilin içinden kuzular, menekşeler, ki-

razlar, tavşanlar, arılar, karpuzlar, kediler, köpekler,

sincaplar, güller, erikler, çilekler, balıklar, filler, zü-

rafalar, aslanlar çıkar mı? Bu varilin içinden sizin gi-

bi düşünen, sevinen, heyecanlanan, müzik duyunca

hoşuna giden, kitap okuyabilen, ailesini arkadaşları-

nı seven bir insan çıkabilir mi? Elbette çıkamaz. O va-

rilin içinden varilin başında bekleyen evrimci profe-

sörlerden tek biri bile çıkamaz. Hatta değil bir profe-

sör, o profesörün trilyonlarca hücresinden tek bir ta-

nesi bile çıkamaz. 

Atomlar cansızdır. Cansız maddeler birleşip can-

lı, gülen, sevinen, düşünen bir varlık oluşturamazlar.

O varilin içinden canlı hiçbir varlık çıkmaz. Bu imkan-

sızdır. Çünkü canlılar cansız maddelerin tesadüfen

biraraya gelmeleriyle oluşamaz. Canlıları Allah ya-

ratmıştır. Hiçbir şey yokken, Allah insanı, dağları,

gölleri, kuzuları, aslanları, çiçekleri ,etrafımızda gör-

düğümüz veya göremediğimiz tüm varlıkları yoktan

yaratmıştır.
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Evr imci lere  Göre  Canl ı lar  Nas ı l  Ev-

r imleşt i ler?

Tüm canlı türlerini Allah yaratmıştır ve

hiçbir canlının bir diğerinden türemesi

mümkün değildir. Çünkü her canlı türü çok

farklı özelliklere sahiptir. Kuşlarla, ke-

diler birbirlerine benzemezler ya da

atlarla balıklar, kaplanlarla kele-

bekler...

Evrim teorisinin yalanlarına

göreyse, canlılar zamanla evrimleş-

miş, yani gelişip farklı özellikler ka-

zanarak başka bir canlıya dönüşmüş-

lerdir. Örnek olarak kuşlar hak-

kında evrimcilerin masal-

larına bir göz atalım.

Kaplumbağaları,

kertenkeleleri,

Adnan Oktar
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yılanları kısacası sürüngenleri hepiniz tanırsınız. Bu

canlı türü evrimcilere göre tesadüfen değişmiş ve

kuşlara dönüşmüştür. Evrimciler işte böyle saçma bir

iddiaya inanırlar. Peki sürüngenleri etkilediğini ve

değişmelerini sağladığını iddia ettikleri olaylar neler-

dir? 

Evrimciler "mutasyon" ve "doğal seleksiyon" adını

verdikleri iki ayrı olayın birarada meydana gelmesiy-

le evrimin gerçekleştiğine inanırlar. Ancak bu çok

mantıksız bir inançtır ve bilimsel hiçbir delili yoktur.

Neden mi? Birlikte inceleyelim. 

Doğal Seleksiyon Nedir?

Doğal seleksiyonun en basit anlamı şudur: Canlı-

lar arasında güçlü olanlar yaşamlarını devam ettire-

bilirler, güçsüzler ise hemen yok olurlar. Bunu şöyle

bir örnekle açıklayalım: Sık sık vahşi hayvanların sal-

dırdığı bir geyik sürüsü düşünün. Bu durumda geyik-

ler hızla kaçacaklardır ve en hızlı koşan, en çevik ge-

yiklerse kurtulacaklardır. Zaman içerisinde zayıf ve

çelimsiz geyikler hep vahşi hayvanlar tarafından av-

landıkları için tamamen ortadan kaybolacaklardır.

Geriye sadece sağlıklı ve güçlü geyikler kalacaktır.

Sonuç olarak geyik sürüsü bir süre sonra hep güçlü

geyiklerden oluşacaktır. 

Buraya kadar anlatılanlar doğrudur. Fakat bu-

nun evrimle hiçbir ilgisi yoktur. Buna rağmen evrim-

ciler, "bu geyik sürüsü gelişe gelişe sonunda başka
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bir canlıya dönüşür; örneğin geyikler zürafa olur" de-

mektedirler. İşte bu yanlıştır. Çünkü hiçbir geyik da-

ha hızlı koştuğu için başka bir canlıya örneğin bir as-

lana veya bir zürafaya dönüşemez. Böyle bir şey sa-

dece masallarda olur. 

Hepiniz kurbağa prens masalını bilirsiniz. Bu ma-

salda bir kurbağa prense dönüşebilir. Ama gerçek ya-

şamda bir geyiğin aslana veya başka bir canlıya dö-

nüşmesi tabi ki imkansızdır. Ne var ki evrimciler, böy-

le bir masala inanırlar. 

Adnan Oktar
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Yeryüzünde binlerce tür canlı vardır. Evrimciler, bu farklı tür-
lerin nasıl meydana geldiğini asla açıklayamazlar. Bu
çeşitlilik, Allah'ın yaratma sanatının en güzel örneklerinden
biridir.



Mutasyon Ne Demektir? 

Mutasyon bir canlının vücudunda meydana gelen

olumsuz yöndeki değişikliklerdir. Mutasyonlar rad-

yasyon, kimyasal maddeler gibi etkenlerle oluşur.

Radyasyonun veya kimyasal maddelerin canlılar üze-

rindeki etkileri her zaman zararlıdır. Örneğin günü-

müzden yaklaşık 55 yıl önce II. Dünya Savaşı'nda Ja-

ponya'nın Hiroşima kentine atom bombası atılmıştı.

Atom bombası, atıldığı yerin çevresine radyasyon

yaydı ve bu, insanlara çok büyük zararlar verdi. İn-

sanların birçoğunun ölmesine veya ciddi şekilde has-

talanmalarına neden oldu. Hatta insanların vücutla-

rındaki bazı sistemleri bozduğu için bu insanların ile-

ride doğan çocukları da hasta veya sakat doğdular. 

Buna benzer başka bir olay da 1986 yılında Rus-

ya'nın Çernobil kentinde gerçekleşti. Çernobil'de bir

nükleer santralda patlama meydana gelmiş ve bu
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yon sebebiyle üç bacaklı doğmuş bir kuzu görülmektedir.



yüzden tüm kente ve çevresine radyasyon yayılmıştı.

Aynı Japonya'da olduğu gibi, orada yaşayan insanlar

ve onların sonradan doğan çocukları, radyasyonun

sebep olduğu mutasyonlar nedeniyle sakat kaldılar

veya öldüler. 

İşte evrimciler böyle zararlı bir olay hakkında

şunları iddia ederler: Örneğin bir balık bir gün bir

mutasyon geçirir yani Japonya'daki insanlar gibi rad-

yasyon benzeri bir olayla karşılaşır. Bu mutasyon so-

nucunda balığın vücudunda bazı değişiklikler olur ve

balık bir gün karşınıza timsah olarak çıkar. Elbette

bu çok saçma bir iddiadır. Çünkü yukarıda da bahset-

tiğimiz gibi mutasyonlar canlılara hemen her zaman

zarar verirler. Onları ya sakat bırakır ya da hasta

ederler. Eğer mutasyonlar faydalı olsalardı, Çerno-

bil'de radyasyon sızıntısı olduğunda evrimleşip daha

gelişmiş bir canlı olmak için herkes oraya giderdi.

Halbuki herkes Çernobil'den kaçmıştır. Üstelik Çerno-

bil'in olumsuz etkileri hala sürmektedir. 

Evrimcilerin bu iddiasını şöyle bir örneğe benze-

tebiliriz. Elinize bir balta alsanız ve renksiz bir tele-

vizyona vurmaya başlasanız, bu televizyonu renkli

bir televizyona dönüştürebilir misiniz? Elbette ki ha-

yır. Baltayla televizyona rastgele vurduğunuzda pa-

ramparça olmuş bir televizyonunuz olur. İşte aynı,

baltayla rastgele vurmak gibi, mutasyonlar da canlı-

lara sadece zarar verirler. Yani evrimcilerin söyledik-

leri gibi bir canlıyı daha iyi duruma getirmezler. 

Adnan Oktar
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Evr imci ler in  B ir  Tür lü

Bulamadık lar ı  Fos i l ler

Bazı canlılar öldükleri zaman arkalarında izlerini

bırakırlar ve bu izleri yani kalıntıları milyonlarca yıl

hiç bozulmadan kalabilir. Ancak bunun olabilmesi

için o canlının hava ile temasının aniden kesilmesi ge-

rekir. Örneğin bir kuş yerde dururken üzerine aniden

bir kum yığını gelse ve orada kuş ölse, bu kuşun ka-

lıntıları günümüze kadar gelebilir. Veya ağaçlardan

akan amber denen sıvılar vardır. Bazen bu amber bir

böceğin üzerine akar ve böcek bu amberin içinde

ölür. Böylece sertleşerek milyonlarca yıl hiç bozulma-

dan günümüze kadar gelebilir. Biz de böylece çok es-

kiden yaşamış olan canlılar hakkında bilgi edinebili-

riz. İşte canlılardan kalan bu kalıntılara "fosil" denir. 
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Evrimciler, örneğin bir deniz yıldızının milyonlarca yıl içinde,
kademe kademe gelişerek balıklara dönüştüğünü iddia eder-
ler. Bu iddiaya göre, deniz yıldızı ile balıklar arasında birçok
"ara geçiş formu" bulunmalıdır. Ancak bugüne kadar, her-
hangi bir ara geçiş formuna ait tek bir fosil dahi bulun-
mamıştır. Fosil kayıtlarında deniz yıldızları vardır, balıklar
vardır ama ikisi arasında garip görünümlü canlıların
oluşturduğu bir ara form yoktur.



"Ara tür" Fosilleri Ne Demektir? 

Evrimcilerin uydurdukları yalanların en önemlile-

rinden biri ara türlerdir. Bazı evrimci kitaplarda ara

türlere "ara geçiş formu" da denilir. Evrimciler bildi-

ğiniz gibi canlıların birbirlerinden meydana geldikle-

rini söylerler. Yani onların saçma iddialarına göre ilk

canlı tesadüfen meydana gelmiştir. Sonra zaman

içinde o canlı başka bir canlıya, o da başka birine dö-

nüşmüş ve bu böylece sürmüştür. Örneğin evrimcilere

göre balıklar deniz yıldızları gibi canlılardan türe-

mişlerdir. Yani bir deniz yıldızı bir gün mutasyonlar

sonucunda önce bir kolunu kaybetmiştir, sonra mil-

yonlarca yıl içinde diğer kollarını kaybetmiş ve bu

kollarının kimi kendiliğinden yüzgece dönüşmüştür.

Bu arada yine bir deniz yıldızının balığa dönüşmesi

için gerekli olan değişiklikler meydana gelmiştir.

(Böyle bir şeyin olması asla mümkün değildir ama biz

bu iddianın ne kadar saçma olduğunun anlaşılması

için bu şekilde anlatıyoruz.) Dolayısıyla evrimci ma-

sala göre, bir deniz yıldızı balığa dönüşürken birçok

geçiş aşaması yaşamalıdır. 

İşte aradaki geçiş aşaması olan bu hayali canlı-

lara paleontolojide ara tür denir. Yine evrimin man-

tıksız iddialarına göre bunların hep yarım organlı

canlılar olması lazımdır. Örneğin bir balık bir sürün-

gene dönüşürken arada oluşan türlerin yarım ayak-

ları, yarım yüzgeçleri, yarım akciğerleri, yarım solun-

gaçları olması gerekir. Unutulmamalıdır ki geçmişte
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böyle garip canlılar yaşadılarsa bizim onların kalın-

tılarını yani fosillerini mutlaka bulmamız gerekir.

Ancak ne ilginçtir ki, bugüne kadar evrimcilerin var

olduğunu iddia ettikleri bu ara tür fosillerinden tek

bir tane bile bulunamamıştır. 

Bugüne kadar yeryüzünde pek çok fosil bulun-

muştur ama bunların hiçbiri evrimcilerin iddia ettik-

leri "ara tür"lerden değildir. Bu da bize şunu göster-

mektedir: Canlılar birbirlerinden türememişlerdir.

Hepsi eksiksiz ve kusursuz bir biçimde, bugünkü ya-

şayan örneklerinden hiçbir farkları ve eksiklikleri ol-

madan bir anda oluşmuşlardır. Yani hepsini Allah ya-

ratmıştır.

Kambriyen Döneminde Neler  O ldu?

En eski canlı fosilleri, Kambriyen dönemi olarak

bilinen ve günümüzden tam 500 milyon yıl önce ya-

şanan bir dönemden kalmadır. Bunlar salyangoz, so-

lucan ve deniz yıldızı gibi canlılara aittir. Kambriyen

döneminde yaşamış olan canlılar da bize evrim teori-

sinin yanlış olduğunu gösteren delillerdendir. Nasıl

mı? 

Kambriyen dönemindeki bu canlılar da diğer tüm

canlılar gibi birdenbire ortaya çıkmışlardır. Bu canlı-

ların birdenbire ortaya çıkmaları Allah'ın onları bir

anda yarattığını gösterir. Eğer evrimcilerin iddia et-

tikleri gibi olsaydı, bu canlıların da, kendilerinden

daha ilkel atalardan yavaş yavaş evrimleşerek o ha-

218

Harun Yahya



le gelmiş olmaları gerekirdi. Fakat, bu canlıların ken-

dilerinden önce yaşamış hiçbir ataları, ara geçiş tür-

leri yoktur. Fosil kayıtlarında böyle canlılara hiç

rastlanmamıştır. Fosiller bize göstermektedir ki

Kambriyen döneminde ortaya çıkan bu canlılar, tüm

diğer canlılar gibi birdenbire ve eksiksiz olarak orta-

ya çıkmışlardır. Bu da, onları Allah'ın yarattığının en

açık delilidir.

Ayrıca Kambriyen döneminde yaşamış olan bu

canlıların çok önemli özellikleri vardı. Örneğin o dö-

nemde yaşayan ama sonra soyu tükendiği için bugün

bizim göremediğimiz Trilobit isimli canlının çok kar-

maşık ve mükemmel yapıda gözleri vardı. Trilobit gö-
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Kambriyen döneminde yaşamış olan trilobit isimli canlılar



zü yüzlerce petekten oluşuyordu ve bu yüzlerce petek

onun çok iyi görmesini sağlıyordu. Böyle mükemmel

organlara sahip canlıların ise, tesadüflerin yardımı

ile kendiliğinden ortaya çıkmasının mümkün olmaya-

cağı açıktır.

Bal ık lar ın  Sürüngene Dönüştükler i

Ya lan ı

Evrimciler, sürüngenlerin balıklardan oluştukla-

rını söylerler. Onlara göre balıklar bir gün denizlerde

yiyecek azalınca karaya çıkmaya karar vermişler ve

sonra karada yaşayabilmek için sürüngenlere dönüş-

müşlerdir. Gördüğünüz gibi bu çok komik bir iddiadır.

Çünkü karaya çıkan bir balığa ne olacağını herkes

çok iyi bilir: Balık ölür! 
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Siz hiç balık tutmaya gitmiş miydiniz? Bir düşü-

nün! Bir balık oltanıza takılsa, sonra onu alıp kurtar-

sanız ve evinizin bahçesine koysanız ne olur? Biraz

önce de söylediğimiz gibi bu balık kısa sürede ölür.

Bir gün çok balık tutsanız ve bunların hepsini bahçe-

nize götürüp koysanız ne olur? Değişen bir şey olmaz

ve tüm balıklar ölür.

İşte evrimciler bunu kabul etmezler. Derler ki bu

balıklardan biri bahçede ölümü beklerken aniden de-

ğişime uğradı ve bir sürüngen oldu ve yaşamaya de-

vam etti! Asla böyle bir şey mümkün değildir!

Çünkü bir balığın karada yaşayan hayvanlardan

çok farkı vardır ve bunların hiçbiri tesadüfen bir an-

da oluşamaz. Bir balığın karada yaşamak için ihtiyaç

duyacağı şeylerden birkaçını şöyle sıralayabiliriz:

1. Balıklar suda yaşadıkları için solungaçları ile

nefes alıp verirler. Ancak karada solungaçları ile ya-

şayamaz ve ölürler. Bunun için bir akciğere sahip ol-

maları gerekir. Peki diyelim ki bir balık karaya çık-

maya karar verdi. Kendisine bir akciğer nereden bu-

lacaktır? Üstelik akciğer gibi bir organın varlığından

haberi bile yoktur.

2. Balıkların bizim gibi bir böbrek sistemleri yok-

tur. Ancak karada yaşayabilmeleri için böyle bir sis-

teme ihtiyaçları vardır. Karaya çıkmaya karar verdi-

ğinde, balığın bir yerlerden kendine bir de böbrek bu-

lamayacağı çok açıktır. 

3. Balıkların ayakları yoktur. Bu yüzden karaya
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çıktıklarında yürüyemezler. Acaba karaya çıkmayı ilk

başaran balık bu ayağı nasıl bulmuştur? Böyle bir şey

imkansız olduğuna göre evrimcilerin bu konuda da

yalan söyledikleri ortaya çıkmaktadır. 

Bunlar bir balığın karada yaşayabilmesi için sa-

hip olması gereken yüzlerce özellikten sadece üç ta-

nesidir. 

Coelecanth İsimli Balık Hakkında 

Evrimciler yıllarca Coelecanth (sölekant) isimli

bir balığı karaya çıkmak üzere olan bir ara tür ola-

rak tanıttılar. Bütün kitaplarında, dergilerinde bu

balığı evrimin delili gibi gösterdiler. Coelecanth'ın so-

yu tükenmiş bir balık olduğunu yani günümüzde ya-

şamadığını zannediyorlardı. Bu yüzden bu balığın fo-

siline bakarak bir sürü yalan uydurdular. 

Ancak bir gün bir balıkçı denizde avlanırken bu

balıktan yakaladı. Sonra bu balıktan birçok kez daha

yakalandı. Ve görüldü ki Coelecanth normal bir balık-

tı. Hiç de evrimci masallarında iddia edildiği gibi ka-

raya çıkmaya hazırlanmıyordu. Evrimciler Coela-

canth'ın fosiline bakıp "bu balık sığ sularda yüzüyor-

du, yani karaya çok yakındı, neredeyse karaya çıka-

caktı" demekteydiler. Halbuki Coelecanth, sığ sularda

değil, çok derin sularda yaşıyordu. Yani Coelecanth

evrimcilerin söylediği gibi bir ara tür değildi. Günü-

müzde de yaşayan gerçek bir balıktı. Evrimcilerin bu-

nun gibi daha birçok yalanları da ortaya çıkmıştır. 
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Kuşlar ın  Evr imi  İddias ı  B ir  Yalandır

Evrimcilerin çok saçma iddialarından biri de kuş-

ların nasıl oluştuğu ile ilgilidir. Evrimcilerin söyledik-

leri bir hikayeye göre ağaçlarda yaşayan sürüngen-

ler, zamanla daldan dala atlamaya başlamışlar ve

sonunda da kanatlanmışlardı. Yine bir başka hikaye-

ye göre bu kez bazı sürüngenler sinek avlamak için

ön kollarını çırpa çırpa koşarlarken ön kolları kanat-

lara dönüşmüştü. 

Bir dinozorun koşarken kanadının çıktığına inan-

mak çok komik değil mi? Böyle şeyler ancak masal-

larda, çizgi filmlerde olur. 
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gün yaşayan bir Coelecanth bulundu ve evrimcilerin yalan
söyledikleri anlaşıldı. Çünkü Coelecanth gerçek bir balıktı.



Üstelik çok önemli bir konu daha var. Evrimciler

koskoca dinozorun sinek yakalamaya çalışırken ka-

natlarının çıktığını söylüyorlar. Peki ama sizce sinek

nasıl uçuyor? Onun kanatları nereden gelmiş? Kosko-

caman bir dinozorun nasıl uçtuğunu açıklamaya ça-

lışacaklarına, küçücük bir sineğin nasıl uçabildiğini

açıklamaları gerekmez miydi? Elbette ki gerekirdi...

Ancak evrimciler bunu hiç açıklayamıyorlar. Çün-

kü sinek dünyadaki en iyi uçan canlılardan biri. Sani-

yede 500-1000 kere kanatlarını çırpabiliyor, ve bildi-

ğiniz gibi son derece çevik bir şekilde istediği yönde

hareket edebiliyor. Evrimciler ne kadar yalan söyler-

lerse söylesinler kuşların kanatlarının nasıl oluştuğu-

nu açıklayamazlar. Çünkü doğrusu şudur: Kuşları da,

sinekleri de kanatları ve uçma yetenekleri ile birlikte

Allah yaratmıştır. 
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Evrimcilerin ara tür dedikleri 

Archaeopteryx (arkeopteriks) aslında tam 

bir kuştur!

Sürüngenlerle kuşlar arasındaki yüzlerce farktan

birkaçını şöyle sıralayabiliriz:

1. Kuşların kanatları vardır, sürüngenlerin ayak-

ları vardır.

2. Kuşların tüyleri vardır, sürüngenlerin pulları

vardır.

3. Kuşların kendilerine özgü bir iskelet yapıları

vardır. Kemiklerinin içi boştur ve bu yüzden ağır ol-

madıkları için rahatlıkla uçabilirler. 

Bunlar ilk akla gelen bir iki konudur. Bunun dışın-

da bu canlılar arasında daha pek çok farklılık vardır.

Size daha önce de söylediğimiz gibi eğer bir sürüngen

bir kuşa dönüşmüş olsaydı, bu geçişin aşamalarını

gösteren sayısız hayvan yaşamış olmalıydı. Ayrıca

biz, fosiller arasında bu hayvanların da fosillerini

görmeliydik. Yani yarım kanatlı, yarısı tüylü yarısı

pullu, yarım gagalı, yarım ağızlı garip yaratıklara ait

fosiller bulunması gerekirdi. Ama dünyadaki fosille-

rin arasında böyle bir yaratık fosili yoktur. Bulunan

fosiller ya tam bir sürüngene ya da tam bir kuşa ait-

tir. Demek ki kuşlar sürüngenlerden evrimleşmemiş-

lerdir. Tüm diğer canlılar gibi kuşları da Allah yarat-

mıştır. 

Ancak evrimciler bunu kabul etmek istemedikleri

için yalan söyleyerek insanları inandırmaya çalışmış-
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lardır. Günümüzde yaşamayan, yaklaşık 150 milyon

yıl önce yaşamış olan Archaeopteryx (arkeopteriks)

isimli bir kuşun fosilini bulmuşlar ve bu kuşun yarı

kuş yarı dinozor bir ara geçiş formu olduğunu iddia

etmişlerdir. Ve "Archaeopteryx kuşların atasıdır." di-

ye mantıksız bir fikir ortaya atmışlardır. 

Ancak bu kesin bir yalandır: Archaeopteryx tam

bir kuştur! Çünkü;

1. Archaeopteryx'in, aynı günümüzde uçan kuşlar

gibi tüyleri vardır. 

2. Uçan kuşların kanatlarının bağlandığı göğüs

kemiğinin aynısı Archaeopteryx'te de vardır.

3. Archaeopteryx kuşların atası olamaz. Çünkü

ondan daha yaşlı kuşların fosilleri bulunmuştur. Ya-

ni Archaeopteryx yokken de başka kuşlar vardır. 

226

Harun Yahya

Evrimcilerin ara
tür gibi göster-
meye çalıştıkları
Archaeopteryx ad-
lı kuş fosili, evri-
min yalanlar üze-
rine kurulu bir te-
ori olduğunu gös-
termektedir. Çün-
kü bu fosil, ger-
çek bir kuş fosili-
dir. Kuşların mil-
yonlarca yıldır
hiç değişmedikle-
rini göstermek-
tedir. 



İnsanın  Evr imi  Masal ı

Evrimciler insanların maymundan evrimleştiğini,

yani insanların atalarının maymunlar olduğunu iddi-

a ederler. Ancak, ne Darwin'in ne de diğer evrimcile-

rin bu iddiasını doğrulayacak hiçbir delilleri yoktur.

Bu iddia da yine tamamen hayal ürünü bir yalandır. 

Aslında, evrim teorisinin ortaya atılış sebeplerin-

den biri, insanlara, kendilerini Allah'ın yarattığını

unutturmaya çalışmaktır. İnsanlar eğer tesadüfen

oluştukları ve atalarının bir hayvan olduğu yalanla-

rına inanırlarsa, Allah'a karşı sorumluluk duymaya-

bilirler. Böylece insanlar artık, tüm manevi değerleri-

ni unutur, sadece kendi çıkarlarını düşünen kişilere

dönüşürler. Sadece kendi çıkarını düşünen insanlar,

vatan sevgisi, bayrak sevgisi, aile sevgisi, fedakarlık,

şefkat, merhamet gibi çok değerli duygularını da

kaybederler. İşte evrimciler böyle manevi değerler-

den uzak insanlar oluşturmak için evrim teorisini sa-

vunurlar. Amaçları insanlara Allah'ın varlığını unut-

turmaktır. Ve bu nedenle insanlara "Sizi Allah yarat-

madı. Siz maymunlardan geldiniz, yani siz gelişmiş

bir hayvansınız." derler. 

Halbuki insanı Allah yaratmıştır. Ve insan, diğer

tüm canlılardan farklı olarak konuşabilen, düşünebi-

len, sevinebilen, karar verebilen, akıl sahibi, uygar-

lıklar kuran, iletişim kurabilen tek canlıdır. İnsana

bu özelliklerinin hepsini veren Allah'tır. 
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Evrimciler İnsanın Maymundan Geldiğine 

Hiçbir Delil Gösteremezler

Bilim alanında "delil" göstermek çok önemlidir.

Eğer siz bir iddiada bulunursanız ve insanların buna

inanmalarını isterseniz, mutlaka bir delil gösterme-

niz gerekir. Örneğin yeni tanıştığınız insanlara "Be-

nim adım Ayşe" dediniz. Ve bu insanlardan biri çıkıp

dedi ki "Ben sizin adınızın Ayşe olduğuna inanmıyo-

rum". Bu durumda bu kişiye delil göstererek adınızın

Ayşe olduğunu ispatlayabilirsiniz. Deliliniz ne olabi-

lir? "Nüfus kağıdı"nız bir delil olabilir. Bunu karşınız-

daki kişiye gösterirseniz, artık size kesinlikle itiraz

edemez. 

Bir tane de bilimsel örnek verelim. Günümüzden

birkaç yüzyıl önce Newton adında ünlü bir bilim ada-

mı çıkmış ve "dünyada yerçekimi var" demiştir. Bunu

nereden bildiğini soranlara ise bir delil göstermiştir.

"Bir elma dalından koptuğunda yere düşüyor, havada

durmuyor. Demek ki yerde onu çeken bir güç var ve

bu gücün adı da yerçekimidir." demiş. 

Öyle ise evrim teorisinin de bilimsel olarak inanı-

lır olması için delil göstermesi gerekir. Örneğin evrim

teorisi diyor ki insanın atası maymundur. Biz de o za-

man evrimcilere soracağız: Bunu nereden biliyorsu-

nuz? Deliliniz var mı? 

İnsanın atası eğer maymun olsaydı, delil olarak

yarı insan-yarı maymun yaratıkların fosillerini bul-

mamız gerekirdi. Ancak bugüne kadar böyle bir fosil
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bulunamamıştır. Elimizde ya maymun fosilleri ya da

insan fosilleri vardır. Yani evrimcilerin insanın atası-

nın maymun olduğuna dair hiçbir delilleri yoktur!

Ancak evrimciler bu konuda sahtekarlıklar yapa-

rak insanları yanıltmaya çalışırlar. 

Evrimcilerin bazı yalanları:

1. Evrimciler yarı insan - yarı maymun bir yaratık

bulduk diyerek soyu tükenmiş maymunların fosilleri-

ni gösterirler. 

Buna benzer resimleri mutlaka bir yerlerde gör-

müşsünüzdür. İşte evrimciler böyle resimler çizerek

insanları yanıltmaya çalışırlar. Halbuki böyle canlılar

hiçbir zaman yaşamamışlardır. Geçmişte de şimdi ol-

duğu gibi tam insanlar ve tam maymunlar vardır.

Hiçbir zaman burada çizildiği gibi yarı maymun yarı

insan yaratıklar yaşamamışlardır. Böyle bir şeyin ol-

ması kesinlikle imkansızdır. Zaten daha önce söyledi-

ğimiz gibi bununla ilgili tek bir fosil dahi bulamamış-

lardır. 

Ancak evrimciler bu konuda hep sahtekarlık ya-

parlar. Örneğin soyu tükenmiş, günümüzde yaşama-

yan bir maymun türünün fosilini alırlar buna insan

kemiklerinden eklemeler yapar ve bunu yarı insan

yarı maymun bir yaratıkmış gibi tanıtırlar. Bu konu-

larda fazla bilgileri olmayan bazı insanlar da evrim-

cilerin bu yalanına inanırlar. 

2. Evrimciler farklı insan ırklarına ait fosilleri in-
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sanın atası olan yarı insan - yarı maymun yaratıklar

gibi tanıtırlar. 

Hepinizin bildiği gibi yeryüzünde birçok ırktan in-

san vardır. Zenciler, Çinliler, Kızılderililer, Afrikalılar,

Eskimolar ve daha birçok farklı ırklara ait insanlar

vardır. Ve tabi ki bu farklı ırklara ait insanların bazı

özellikleri de farklı olur. Örneğin Çinliler çekik gözlü-

dürler, zencilerin derileri çok koyu renktedir, saçları

kıvırcıktır. Bir Kızılderili veya Eskimo gördüğünüzde

ise hemen onun farklı bir ırktan olduğunu anlarsınız. 

İşte geçmişte de böyle farklı ırklardan birçok in-

san yaşamıştır ve bu insanların bazı özellikleri bu-

günkü ırklardan farklıdır. Örneğin Neanderthal ırkı-

na ait insanların kafatasları bugün yaşayan insanla-

rınkine oranla çok büyüktü. Kasları ise bizimkiyle

karşılaştırıldığında çok daha gelişmiş ve güçlüydü.

Ancak evrimciler bu ırklar arasındaki farklılıkları in-

sanları yanıltmak için kullanırlar. Örneğin bir Nean-

dertal insanının kafatası fosilini bulunca, "İşte bu,

insanların on binlerce yıl önce yaşamış olan yarı

maymun yarı insan atası."derler. Veya bazı ırkların

kafatasları daha küçüktür. Bu kafataslarının fosille-

rini bulan evrimciler bu kez de "Bu kafatasının sahi-

bi maymunluktan yeni çıkmıştı, insan olmaya yeni

başlıyordu." derler. 

Halbuki bugün de kafatasının büyüklüğü diğer

insan ırklarına göre çok daha küçük olan insan ırkla-

rı yaşamaktadır. Örneğin Aborijin yerlilerinin kafata-

230

Harun Yahya



sı hacimleri çok küçüktür. Ama bu, onların yarı may-

mun yarı insan yaratıklar olduğunu göstermez. Onlar

da sizin gibi ve tüm diğer insanlar gibi normal birer

insandırlar. 

Sonuç olarak evrimcilerin insanların maymundan

türedikleri konusundaki iddialarına delil olarak gös-

terdikleri fosiller ya geçmişte yaşamış ve bugün soyu

tükenmiş maymunlara, ya da soyu tükenmiş insan

ırklarına aittir. Yani yarı insan-yarı maymun yaratık-

lar hiçbir zaman yaşamadılar! 

Evrimcilerin büyük sahtekarlıklarından

bazıları:

1. Piltdown Adamı Sahtekarlığı

1912 yılında evrimci bilim adamları tarafından

bir çene kemiği ve kafatası parçası fosili bulundu. Çe-

ne kemiği maymun çenesine, kafatası parçası da in-

sanınkine benziyordu. Yani evrimcilere göre bu canlı,

yarı insan yarı maymundu. Bu kemik parçalarının

500 bin yıl yaşında oldukları ve insanın maymundan

türediğine delil oldukları söylendi. Ve bu kemikler

yaklaşık 40 yıl boyunca çeşitli müzelerde evrimin de-

lili olarak sergilendi.

Ancak 1949 yılında bu kemikler üzerinde bazı

testler yapıldığında çok şaşırtıcı bir sonuçla karşıla-

şıldı: Çene kemiği 500 bin değil, sadece 2-3 yaşınday-

dı. Bir insana ait olan kafatası parçaları da ancak

birkaç bin yıllıktılar. 
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Evrimcilerin insan kafa-
tasına maymun çenesi
yapıştırdıkları sahte
Piltdown Adamı

Gerçek sonradan

anlaşıldı: Evrimciler in-

san kafatasına may-

mun çenesi takmışlar

ve üzerine kimyasal

maddeler sürerek eski

görüntüsü vermeye ça-

lışmışlardı. Yani evrim-

ciler yarı insan yarı maymun fosili bulamayınca bu-

nun sahtesini üretmeye kalkmışlardı. Bu olay tarihe

en büyük bilim sahtekarlıklarından biri olarak geç-

ti…

2. Nebraska Adamı Sahtekarlığı

1922 yılında, bir azı dişi fosili bulundu. Evrimci-

ler bu dişin insan ve maymunların ortak özelliklerini

taşıdığını iddia ettiler. Daha sonra bu tek dişten yo-

la çıkılarak bu dişin ait olduğu canlı olarak insan-

maymun arası hayali bir canlı çizildi.

Hatta daha da ileri gidilerek bu canlının bir de ai-

lesi çizildi. Tüm bu çizimler tek bir dişten yola çıkıla-

rak yapılmıştı… Şöyle bir düşünün. Dişlerinizden biri

düştüğünde, bu dişi sizi hiç görmemiş olan bir insan

alsa ve dişe bakarak sizin resminizin aynısı yapaca-

ğını söylese ona inanınır mısınız? Hatta bu dişe baka-
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rak sadece sizi değil

ailenizi de çizeceğini

söylese, bu teklif son

derece saçma olmaz

mıydı? Elbette ki sade-

ce bir dişe bakarak bir

canlıyı ve hatta ailesi-

ni çizmek tamamen

mantıksızlıktır. 

1927 yılında ise

çok ilginç bir gelişme

oldu. Dişin ait olduğu

canlının iskeletinin

öbür parçaları da bu-

lundu. Diş ne maymuna ne de bir insana aitti.

Diş bir domuzun dişiydi...

Bu olay evrim sahtekarları için tam bir hayal kı-

rıklığı olmuştu.

Bu resimleri görüyor musunuz? Her evrimci tek

bir kafatasına bakarak ayrı ayrı şeyler çizmiş. Onlar

da ne çizeceklerine karar verememişler. Çünkü böyle

canlılar hiçbir zaman yaşamamış. Bunların hepsi ev-

rimcilerin hayal güçlerinin ürünü. Yani şimdi siz de

sokakta bir kemik parçası bulsanız ve elinize bir ka-

lem alıp böyle bir resim çizseniz ve sonra da arkadaş-

larınıza götürüp "İşte bu canlılar daha önce yaşamış-

lardı." deseniz size ne derler?

SAHTE
SAHTE



Elbette ki siz böyle bir şey yapmazsınız, çünkü

bunun ne kadar akıl dışı olduğunu bilirsiniz. Evrimci-

lerin bu kadar açık bir gerçeği görememeleri çok şa-

şırtıcı değil mi?

İnsanın Maymundan Gelmediğinin Delilleri:

1. Bilim adamları çok eski dönemlerde yaşamış

olan insan fosilleri bulmuşlardır. Bu insan fosillerinin

bugünkü insanlardan hiçbir farkı yoktur. Ayrıca bu-

lunan bu fosillerin yaşadığı dönemde evrimcilere gö-

re insan daha oluşmamış olmalıdır. Sadece insanın

atası olan maymunların bulunması gereklidir. 

Örneğin İspanya'daki bir mağarada yapılan kazı-

larda günümüzden 800 bin yıl önce yaşamış olan bir

çocuğun fosilleri bulundu. Bu çocuk yüzü bugünkü ço-

cuklarla aynı özelliklere sahipti. Halbuki evrimcilere
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göre 800 bin yıl önce in-

sanların yaşamıyor olma-

ları gerekirdi. Onlara göre

800 bin yıl önce yarı insan

yarı maymun yaratıkların

bulunması gerekirdi. An-

cak İspanya'da bulunan

fosille anlaşıldı ki insan ilk

yaratıldığından beri insan

olarak vardır. Hiçbir za-

man yarı maymun yarı in-

san yaratıklar yaşama-

mışlardır.

2. Bilim adamları taş-

tan yapılmış bir kulübenin

kalıntılarını bulmuşlardı. Bu kulübenin yaşını hesap-

ladıklarında 1,5 milyon yıldan daha eski olduğunu

buldular. Demek ki günümüzden 1,5 milyon yıl önce

ilkel insanlar yoktu. Aynı bugün yaşayan insanlar gi-

bi normal insanlar bulunmaktaydı. Bu da, evrimcile-

rin insan maymundan evrimleşmiştir, önce ilkel insan

(yarı maymun yarı insan) vardı, sonra evrimleşerek

bu hale geldi iddiasını geçersiz kılmaktadır.

3. Bugüne kadar bulunmuş en eski insan kalıntı-

larından biri 1.6 milyon yaşındaki Turkana Çocuğu

fosilidir. Bu fosil üzerinde yapılan incelemelerde, bu-

nun 12 yaşındaki bir insana ait olduğu ve bu kişinin

yetişkinliğe ulaşsaydı boyunun 1.80 metre civarında
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olacağı görülmüştür. Bu fosil, bugünkü insanla tıpa-

tıp aynı iskelet yapısına sahip olduğu için tek başına

insanın maymundan türediği inancını yıkmaya yet-

miştir.

4. İnsan, canlılar arasında 2 ayağı üzerinde dik

yürüyen tek varlıktır. At, köpek, maymun gibi hay-

vanlar dört ayaklı; yılan, timsah, kertenkele gibi can-

lılar da sürüngendir.
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Evrim teorisinin iddiasına göre milyonlarca yıl

önce dört ayaklı hayvanlardan maymunlar, yürüyüş-

lerini değiştirerek eğik yürümeye başlamışlardı. Bin-

lerce yıl eğik yürüyen maymunlar daha sonra bir

gün, tamamen dik yürümeye başlamışlardı. Sonuçta

da insan oluşmuştu. Evrim teorisinin bu iddiası bilim-

sel çalışmaların sonuçlarına değil, tamamen hayal

gücüne dayanıyordu. Son yıllarda bilim adamlarının

yaptıkları çalışmalar evrim teorisinin bu iddiasının

bilimsel olarak yanlış olduğunu ortaya çıkardı. 

Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, canlılar

enerjilerini en iyi 2 ayaklı veya 4 ayaklı yürürken kul-

lanıyorlardı. Canlı, bu ikisi arası eğik bir yürüyüş

yaptığında tam 2 katı enerji harcıyordu.

Öyleyse maymunlar neden çok daha fazla enerji

harcadıkları halde milyonlarca yıl eğik yürüsünler?

Bu tıpkı, bir insanın normal yürümek yerine, sırtına

çok fazla yük alarak yürümeyi tercih etmesi gibi bir

şeydir. Veya siz iki ayağınız üzerinde dik olarak ko-

laylıkla yürürken, birdenbire amuda kalkarak yürü-

meye karar verir misiniz? Elbette ki hiçbir canlı ken-

disine en kolay gelen yürüyüşünü değiştirmez. Allah

her canlıyı en rahat hareket edebileceği şekilde ya-

ratmıştır. 

Sonuç olarak evrim teorisi "Dört ayağı üzerinde

yürüyen maymun neden bir gün iki ayağı üzerinde

yürümeye karar verdi?" sorusuna cevap veremez. 



En Büyük Fark

İnsanla maymun arasındaki en önemli farklılık

ise insanın ruh sahibi olması maymunun ise ruhunun

olmamasıdır. İnsan bilinç sahibi, düşünebilen, konu-

şabilen, düzgün cümleler kurarak düşüncelerini diğer

kişilere aktarabilen, karar verebilen, hisseden, zevk

alan, sanatı bilen, resim yapabilen, beste yapabilen,

şarkı söyleyebilen, aile, vatan, millet sevgisi gibi ma-

nevi değerleri olan, bilgi sahibi bir varlıktır. Bu sayı-

lan özelliklerin hepsi insanın ruhuna ait özelliklerdir.

Hayvanların ise ruhları yoktur. İnsan dışında hiçbir

canlı bu özelliklere sahip olamaz. 
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İşte evrimcilerin cevaplayamadıkları sorulardan

biri de budur? Bir maymunun insan olabilmesi için

hem fiziksel özelliklerinin değişmesi, hem de bu in-

sanlara ait özellikleri kazanmış olması gerekir. Bir

maymunun kendi kendine konuşma, resim yapma,

düşünme, beste yapma gibi yetenekleri kazanamaya-

cağı çok açıktır. Elbette ki bu mümkün değildir.

Allah insanı üstün özelliklerle yaratmıştır ve hay-

vanlara insanlardaki birçok özelliği vermemiştir. 

Görüldüğü gibi bir maymunun insana dönüşmesi

kesinlikle imkansızdır. İnsan ilk yaratıldığı günden

bu yana hep insandır. Balıklar hep balık olmuşlardır,

240

Harun Yahya



kuşlar da hep kuştur. Hiçbir canlı bir diğerinin atası

değildir. İnsanı ve tüm canlıları yaratan Allah'tır. 

Evrimcilerin insanların maymundan oluştuğunu

iddia etmelerinin sebebi arada fiziksel bir benzerlik

görmeleridir. Oysa dünyada maymundan daha çok in-

sana benzeyen özellikleri olan canlılar da vardır. Ör-

neğin bu resimlerde gördüğünüz papağanlar konuşa-

bilirler. Veya ahtapotların gözleri insanın gözüne çok

benzer. Kedi ve köpekler ise sizin de bildiğiniz gibi

söz dinlerler, kendilerine söylenenleri yaparlar. Biri

çıkıp insanlar eskiden köpekti veya papağandı ya da

ahtapottu dese siz ne düşünürsünüz? İşte evrimcile-

rin söyledikleri "İnsanın atası maymundur." yalanının

da bundan bir farkı yoktur.
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Darwin ve  Evr imci ler in  En Çok 

Korktuklar ı  Konulardan Bazı lar ı

Göz, çok karmaşık ve mükemmel tasarlanmış bir

organdır. Gözü oluşturan 40 ayrı parça vardır ve bu

parçalardan bir tanesi bile olmasa göz göremez. 

Bütün bu küçük parçalar, hiçbir şekilde tesadü-

fen oluşamayacak kadar ince planlanmış yapılara sa-

hiptirler. Bunlardan tek bir tanesi bile, örneğin göz

merceği olmasa göz hiçbir işe yaramaz. Dahası sade-

ce mercek ile gözbebeğinin yerleri değişmiş bile olsa

göz görevini yerine getiremez. Gözyaşı salgılamayan

bir göz, çok kısa bir sürede kurur ve kör olur. 

Gözün bu yapısını bir arabaya benzetebiliriz. Bir

arabayı oluşturan yüzlerce parça vardır. Ve bu par-

çaların hepsi olsa ama sadece gaz pedalı olmasa ara-

bayı yürütemezsiniz. Veya motorundaki küçücük bir

tel parçası kopsa araba çalışmaz. İşte göz de araba-

lar gibi tek bir bağlantısı eksik olsa veya tek bir par-

çası olmasa göremez. 

Evrimciler bu nedenle gözlerin nasıl oluştuğunu

açıklayamazlar. Çünkü bir gözün tesadüfen oluşabil-

mesi imkansızdır. Düşünsenize, 40 ayrı parçanın aynı

anda aynı yerde tesadüfen meydana gelerek birleş-

meleri hiç mümkün olur mu? Yani gözbebeği, mercek,

retina, göz kapakları, gözyaşı bezleri ve diğerlerinin

tesadüfen oluşmaları ve uygun şekilde biraraya gel-

meleri gerekir. Bu da imkansızdır. 
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Ormanda yürürken bir araba görseniz ve bu ara-

banın buraya nasıl geldiğini sorsanız. Size de orman-

daki bazı maddelerin bir araya gelerek bu arabayı

oluşturduklarını söyleseler buna inanır mısınız? Ara-

banın motoru, debriyajı, direksiyonu, freni, gaz pe-

dalı, el freni, camları, kaportası, bagajı ve daha yüz-

lerce parçasının tesadüfler sonucunda oluştuklarını

ve sonra bir araba oluşturacak şekilde birleştiklerini

iddia eden birinin aklından şüphe etmek gerekir. 

Göz ise arabadan daha da karmaşık ve mükem-

mel bir yapıya sahiptir. Öyle ise gözün de tesadüfler

sonucunda oluştuğunu söyleyenlerin akıllarından

şüphe etmek gerekir. Darwin de gözün nasıl ortaya

çıktığını açıklayamamıştır. Ve şöyle demiştir: "Gözle-

ri düşünmek beni bu teoriden soğuttu." (Norman

Macbeth, Darwin Retried: An oppcal to reason, Bos-

ton; Gambit, 1971, s.101) Teorinin kurucusu Darwin

bile gözlerin mükemmel yapısı karşısında çaresiz kal-

mıştır. 
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Gözün çalışabilmesi için
tüm bu parçalarının bira-
rada ve eksiksiz çalışıyor
olması gerekir.



Vücudumuzdaki  B i lg i  Bankası :  DNA

İnsan vücudunda trilyonlarca hücre vardır. Ve bu hüc-

relerin her birinin içinde de bir insanın sahip olduğu tüm

özellikler saklanmıştır. Peki bu bilgiler hücrenin içinde ne-

reye saklanmıştır? 

Hücrelerin her birinin çekirdeğinde DNA adında bir

molekül bulunur. DNA insan vücuduna ait tüm bilgileri

içerir. Sizin saçınızın veya gözlerinizin rengi, iç organları-

nız, dış görünümünüz, boyunuzun uzunluğu gibi tüm bil-

giler DNA'nızda şifreli olarak bulunmaktadır. Bu bilgiler

ise 4 farklı harf kullanılarak şifrelenmiştir; A, T, G, C. Her

harf bir molekülün isminin baş harfini göstermektedir.

Bu dört harf farklı şekillerde dizilerek farklı bilgileri mey-

dana getirir. 

Bunu bir alfabeye benzetebilirsiniz. Örneğin bizim al-

fabemizde 29 harf vardır ve bu harflerin farklı dizilimle-

ri ile farklı kelimeler meydana gelir. İşte DNA'daki 4 har-

fin farklı şekillerde dizilmesi ile farklı bilgiler oluşur. 

DNA'da çok büyük miktarda bilgi vardır. Bunun ne

kadar fazla olduğunu anlamak için şöyle bir karşılaştır-

ma yapabiliriz: Eğer DNA'daki bilgileri bir kağıda dökme-

miz gerekseydi, her biri 500 sayfa olan 900 ciltten olu-

şan dev bir kütüphane oluşturmamız gerekirdi. Bu an-

siklopedileri sığdırmak içinse bir futbol sahası uzun-

luğunda kütüphaneye ihtiyacımız olurdu. Ancak bu

kadar çok bilgi bizim gözümüzle bile göremeye-

ceğimiz kadar küçük olan bir moleküle sığdırıl-

mıştır. 
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Peki bu kadar bilgiyi oraya kim yazmıştır? Ve bu

kadar çok bilgiyi o kadar küçük bir yere kim sığdıra-

bilmiştir? Evrimciler bunların hepsinin tesadüfen

gerçekleştiğini söylerler. Ama böyle bir şeyin kör, şu-

ursuz tesadüflerin sonucunda meydana gelmesi ke-

sinlikle imkansızdır. DNA'yı da DNA'nın içinde yer alan

bilgilerin hepsini de yaratan Allah'tır.
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Şunu düşünün: Siz bir kütüphane dolusu ansiklo-

pedi görseniz, bu ansiklopedilerdeki bilgilerin tesa-

düfler sonucunda yazıldığını düşünür müsünüz? Yok-

sa çok fazla bilgili öğretmenlerin, profesörlerin bu

ansiklopedileri hazırladıklarını ve sonra da bu ansik-

lopedilerin bir basımevinde basıldığını mı düşünürsü-

nüz? Tabi ki doğru ve akla uygun olan ikinci seçenek-

tir. Evrimcilerin DNA tesadüfen oluştu demeleri neye

benzer biliyor musunuz? 

Bir gün birinin gelip, "basımevinde bir patlama

oldu ve bu patlamanın sonucunda kendi kendine bir

kütüphane oluştu" demesine benzer. Veya bir gün sı-

nıftaki sıranıza oturdunuz ve masanızın üzerinde

"Türkiye'nin coğrafi özelliklerinin" yazılı olduğu bir

sayfa buldunuz. Bunu kim yazdı diye sorduğunuzda

yanınızdaki arkadaşınız size şöyle dese: "Biraz önce

bu kağıdın üstünde bir şişe mürekkep duruyordu. Ben

yanlışlıkla masaya çarpınca mürekkep kağıdın üzeri-

ne döküldü ve bu yazı ortaya çıktı". Arkadaşınızın ak-

lından şüphe ederdiniz herhalde. 

İşte evrimciler bundan daha da saçma bir şeyi id-

dia ederler.

Nasıl ki bir sayfa yazı bile tesadüfen kendi kendi-

ne oluşamaz, mutlaka onu yazan biri vardır, DNA gi-

bi mükemmel bir bilgi bankası da kendi kendine tesa-

düfler sonucunda oluşamaz. DNA'yı yaratan üstün ve

güçlü olan, herşeyi yapmaya gücü yeten, yerin, gö-

ğün ve ikisinin arasındakilerin Rabbi olan Allah'tır. 
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Herşey i  Yaratan A l lah 't ı r

Milyarlarca bilgiyi gözümüzle bile göremeyeceği-

miz kadar küçük bir yere sığdıran Rabbimiz'dir.

Bizi, ellerimizi, gözlerimizi, saçlarımızı, ayakları-

mızı yaratan Allah'tır. 

Ailemizi, anne babamızı, kardeşlerimizi, arkadaş-

larımızı, öğretmenlerimizi yaratan da Allah'tır. 

En sevdiğimiz yiyecekleri, çikolataları, pastaları,

şekerleri, bize sağlık ve güç veren meyve ve sebzeleri

bizim için yaratan Allah'tır. Eğer Allah bizim için on-

ları yaratmasaydı biz hiçbir zaman çikolatanın tadı-

nı bile bilemezdik. 

Bize tat ve koku alma duyusunu veren Allah'tır.

Eğer Allah bize bunları vermeseydi biz sevdiğimiz bir

şeyi yediğimizde onun tadını alamazdık. Patates de

yesek, pasta da yesek bizim için aynı olurdu. Ama

Allah biz sevelim, hoşumuza gitsin diye hem güzel

lezzette ve güzel kokuda yiyecekler yaratmış hem de

bizlere onların tatlarını ve kokularını alacak duyular

vermiştir. 

Hayatınız boyunca hoşunuza giden, zevk aldığı-

nız, çok eğlendiğiniz birçok şey olmuştur. Bu bir yiye-

cek olabilir, bir oyun veya oyuncak olabilir, çok sev-

diğiniz insanlarla birlikte bir yere gitmek olabilir.

Hiçbir zaman unutmayın ki bütün bunlardan zevk al-

manızı sağlayan Rabbimiz'dir. Allah insanlara pek

çok nimet vermektedir. 
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Herşeyden önce siz yoktunuz. Bir düşünün doğ-

madan önce hiçbir yerde değildiniz. Yani siz bir hiçti-

niz. Sizi Allah yarattı. Siz yokken sizi var etti. 

Öyle ise hayatımızın her anı için Allah'a şükret-

meliyiz. Her sevindiğimiz ve hoşumuza giden şeyde

hemen Allah'ı düşünüp, bizlere bunları verdiği için

"Allah'ım bunları bana verdiğin için sana şükrediyo-

rum." demeliyiz. Eğer hoşumuza gitmeyen bir durum-

la karşılaşırsak da yine hemen Allah'a dua etmeliyiz.

Çünkü bizi bu tür durumlardan kurtaracak olan da

yalnızca Rabbimiz'dir. 

Allah her duamızı mutlaka duyar ve karşılık ve-

rir. Çünkü Allah bizim içimizden geçirdiklerimizi, dü-

şündüklerimizi bilir, her duamızı duyar ve karşılık ve-

rir. 

Bizim yapmamız gereken ise, bizi yaratan, dün-

yanın tüm nimetlerini bize veren Rabbimiz'e en güzel

şekilde şükretmektir. Allah'ın her an yanımızda oldu-

ğunu her an bizi görüp işittiğini bilerek daima güzel

davranışlarda bulunmaktır.
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